
คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ:เทศบาลเมอืงปรกฟา 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองปรกฟา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วัน 
 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ เทศบาลเมืองปรกฟา/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ – 
 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลกิตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลกิการเปนผูควบคุมงานใหมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงบัการดําเนินการ      
ตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสอืแจงช่ือและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแก      
เจาพนักงานทองถ่ินแลว 
 
 
 
 



 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
พรอมเอกสาร 
 

1 วัน เทศบาลเมืองปรกฟา (องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผูควบคุม
งาน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปลี่ยนผู
ควบคุมงาน 
 

2 วัน เทศบาลเมืองปรกฟา - 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึงข้ันตอน
ใดและแจงใหผูขอเปลี่ยนผู
ควบคุมงานทราบ (น.1) 
 

2 วัน เทศบาลเมืองปรกฟา - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 
 



 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาหนังสือที่ได
แจงใหผูควบคุม
งานคนเดิมทราบ
วาไดบอกเลกิมิให
เปนผูควบคุมงาน
แลวพรอม
หลักฐานแสดง
การรบัทราบของ
ผูควบคุมงานคน
เดิม (แบบน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
ควบคุมงานคนเดิม
และแจงช่ือผู
ควบคุมงานคน
ใหม) 

2) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงานคน
ใหมตามมาตรา 
30            
วรรคสอง (แบ
บน. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
ควบคุมงานคนเดิม
และแจงช่ือผู
ควบคุมงานคน
ใหม) 

3) 

สําเนาใบอนุญาต
กอสรางดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณี 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
ควบคุมงานคนเดิม
และแจงช่ือผู
ควบคุมงานคน
ใหม) 

4) 

สําเนาหนังสือแจง
การบอกเลิกผู
ควบคุมงาน (แบ
บน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูควบคุมงาน
คนเดิมไดแจงบอก
เลิกการเปนผู
ควบคุมงานไวแลว
และผูไดรบั
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงประสงค
จะแจงช่ือผูควบคุม
งานคนใหมใหเจา
พนักงานทองถ่ิน



ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทราบ) 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน  เทศบาลเมืองปรกฟา กองชาง 

หมายเหตุ :  ม.1 ต.เกาะจันทร อ.เกาะจันทร จ.ชลบรุี 20240  

โทรศัพท 038-166241-2 ตอ 111 / www.prokfacity.go.th              

 
 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
วันท่ีพิมพ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย  
อนุมัติโดย  
เผยแพรโดย  

 
 
 

 


