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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงำน : การขอเปลี่ยนผูค้ วบคุมงาน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
5 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเปลี่ยนผูค้ วบคุมงาน เทศบาลนครระยอง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีผู ได รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู ควบคุมงานที่ได แจ งชื่อไว หรือผู ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป
นผู ควบคุมงานให มีหนังสือแจ งให เจ าพนักงานท องถิ่นทราบในกรณีท่มี ีการบอกเลิกผูค้ วบคุมงานผู
ได รับใบอนุญาตต องระงับการดาเนินการตามที่ได รับอนุญาตไว ก อนจนกว าจะได มีหนังสือแจ
งชื่อและส งหนังสือแสดงความยินยอมของผู ควบคุมงานคนใหม ให แก เจ าพนักงานท องถิ่นแล ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอเปลี่ยนผูค้ วบคุมงาน
พร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปลี่ยนผู้
ควบคุมงาน

2 วัน

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบการดาเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขัน้ ตอนใดและแจ้งให้ผขู้ อ
เปลี่ยนผูค้ วบคุมงานทราบ
(น.1)

2 วัน

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

1)

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ท่จี ะขอ
เปลี่ยนผูค้ วบคุม
งาน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ท่จี ะขอ
เปลี่ยนผูค้ วบคุม
งาน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ท่จี ะขอ
เปลี่ยนผูค้ วบคุม
งาน)
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำหนังสือที่ ได้แจ้งให้ผู้
ควบคุมงำนคน
เดิมทรำบว่ำได้
บอกเลิกมิให้เป็ น
ผูค้ วบคุมงำน
แล้วพร้อม
หลักฐำนแสดง
กำรรับทรำบของ
ผูค้ วบคุมงำนคน
เดิม (แบบน. 5)
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผูค้ วบคุมงำน
คนใหม่ตำม
มำตรำ 30
วรรคสอง (แบ
บน. 8)

0

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

(กรณีผไู้ ด้รบั
ใบอนุญำตหรือใบ
รับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงำนคน
เดิมและแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงำนคน
ใหม่)

0

ชุด

(กรณีผไู้ ด้รบั
ใบอนุญำตหรือใบ
รับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงำนคน
เดิมและแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงำนคน
ใหม่)
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ที่

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
สำเนำ
ใบอนุญำต
ก่อสร้ำงดัดแปลง
รือ้ ถอนหรือ
เคลื่อนย้ำย
อำคำรแล้วแต่
กรณี
สำเนำหนังสือ
แจ้งกำรบอกเลิก
ผูค้ วบคุมงำน
(แบบน. 7)

0

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ชุด

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีผไู้ ด้รบั
ใบอนุญำตหรือใบ
รับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงำนคน
เดิมและแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงำนคน
ใหม่)
(กรณีผคู้ วบคุม
งำนคนเดิมได้แจ้ง
บอกเลิกกำรเป็ นผู้
ควบคุมงำนไว้แล้ว
และผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญำตหรือใบ
รับแจ้งประสงค์
จะแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงำนคน
ใหม่ให้เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น
ทรำบ)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตูร้ บั ฟังความคิดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/09/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ

