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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรขอเปลลลี่ยนผคห้ควบคคุมงสำน
หนคู่วยงสำนทลลี่รรับผริดชอบ กองชคู่สำง อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนทลลี่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. กองชส่าง  องคค์การบรริหารสส่วนตตาบล
   โปป่งตาลอง 
   โทรศจัพทค์ : 044-009516

วจันจจันทรค์ ถถึง วจันศศุกรค์ 
(ยกเวน้นวจันหยศุดทสีที่ทางราชการกตาหนด) 
ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มสีพจักเทสีที่ยง)

หลรักเกณฑค์ วริธลกสำร เงมืลี่อนไข (ถห้สำมล) ในกสำรยมืลี่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนคุญสำต
      กรณสีผผูน้ไดน้รจับใบอนศุญาตจะบอกเลริกตจัวผผูน้ควบคศุมงานทสีที่ไดน้แจน้งชชที่อไวน้หรชอผผูน้ควบคศุมงานจะบอกเลริกการเปนผผูน้ควบคศุมงานใหน้มสี 
หนจังสชอแจน้ง ใหน้เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นทราบ   
      ในกรณสีทสีที่มสีการบอกเลริกผผูน้ควบคศุมงานผผูน้ไดน้รจับใบอนศุญาตตน้องระงจับการดตาเนรินการตามทสีที่ไดน้รจับอนศุญาตไวน้กส่อนจนกวส่า จะ
ไดน้มสีหนจังสชอแจน้งชชที่อและสส่งหนจังสชอแสดงความยรินยอมของผผูน้ควบคศุมงานคนใหมส่ใหน้แกส่เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นแลน้ว

ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทลลี่รรับผริดชอบ
ขรัขั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : ยชที่นขอเปลสีที่ยนผผูน้ควบคศุมงานพรน้อมเอกสาร
2. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจพริจารณาเอกสารประกอบการขอเปลสีที่ยน
   ผผูน้ควบคศุมงาน
3. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจสอบการดตาเนรินการตามใบอนศุญาตวส่าถถึง
   ขจัตั้นตอนใดและแจน้งใหน้ผผูน้ขอเปลสีที่ยนผผูน้ควบคศุมงานทราบ (น.1)

กองชส่าง อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  5 วจัน 

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทลลี่ตห้องใชห้
1. สตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชน จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีบศุคคลธรรมดา)
2. สตาเนาหนจังสชอรจับรองนริตริบศุคคล จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีนริตริบศุคคล)
รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ (ตคู่อ)
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทลลี่ตห้องใชห้
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3. สตาเนาหนจังสชอทสีที่ไดน้แจน้งใหน้ผผูน้ควบคศุมงานคนเดริมทราบวส่าไดน้บอกเลริกมริใหน้เปนผผูน้ควบคศุมงานแลน้วพรน้อมหลจักฐานแสดงการ
   รจับทราบของผผูน้ควบคศุมงานคนเดริม (แบบน. 5)  จตานวน  1  ชศุด
   หมสำยเหตคุ (กรณสีผผูน้ไดน้รจับใบอนศุญาตหรชอใบรจับแจน้งบอกเลริกผผูน้ควบคศุมงานคนเดริมและแจน้งชชที่อผผูน้ควบคศุมงานคนใหมส่)
4. หนจังสชอแสดงความยรินยอมของผผูน้ควบคศุมงานคนใหมส่ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบน. 8)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด
   หมายเหตศุ(กรณสีผผูน้ไดน้รจับใบอนศุญาตหรชอใบรจับแจน้งบอกเลริกผผูน้ควบคศุมงานคนเดริมและแจน้งชชที่อผผูน้ควบคศุมงานคนใหมส่)
5. สตาเนาใบอนศุญาตกส่อสรน้างดจัดแปลงรชตั้อถอนหรชอเคลชที่อนยน้ายอาคารแลน้วแตส่กรณสี  จตานวน  1  ชศุด
   หมสำยเหตคุ (กรณสีผผูน้ไดน้รจับใบอนศุญาตหรชอใบรจับแจน้งบอกเลริกผผูน้ควบคศุมงานคนเดริมและแจน้งชชที่อผผูน้ควบคศุมงานคนใหมส่)
6. สตาเนาหนจังสชอแจน้งการบอกเลริกผผูน้ควบคศุมงาน (แบบน. 7)  จตานวน  1  ชศุด 
   หมสำยเหตคุ (กรณสีผผูน้ควบคศุมงานคนเดริมไดน้แจน้งบอกเลริกการเปนผผูน้ควบคศุมงานไวน้แลน้วและผผูน้ไดน้รจับใบอนศุญาตหรชอใบรจับแจน้ง
   ประสงคค์จะแจน้งชชที่อผผูน้ควบคศุมงานคนใหมส่ใหน้เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นทราบ) 
7. หลจักฐานอชที่นๆ ตามทสีที่เจน้าหนน้าทสีที่ใหน้คตาแนะนตา

คคู่สำธรรมเนลยม
เปนไปตามหลจักเกณฑค์ของกฎกระทรวงฉบจับทสีที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรลยน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปนไปตามขน้อตกลงทสีที่ระบศุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพชที่อรน้องเรสียนไดน้ทสีที่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนน็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมผูส่ทสีที่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)
4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง
5. ตผูน้รจับฟฟังความคริดเหน็น (ตจัตั้งอยผูส่ ณ ศผูนยค์บรริการขน้อมผูลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง)

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มการขอเปลสีที่ยนผผูน้ควบคศุมงาน
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ชมืลี่อกระบวนงสำน: การขอเปลสีที่ยนผผูน้ควบคศุมงาน
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: กรมโยธาธริการและผจังเมชองกรมโยธาธริการและผจังเมชองกรมโยธาธริการและผจังเมชอง
ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทสีที่ใหน้บรริการในสส่วนภผูมริภาคและสส่วนทน้องถริที่น (กระบวนงานบรริการทสีที่เบน็ดเสรน็จใน
หนส่วยเดสียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: อนศุญาต/ออกใบอนศุญาต/รจับรอง
กฎหมสำยทลลี่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนคุญสำต หรมือทลลี่เกลลี่ยวขห้อง:

  1) พระราชบบัญญบัตติควบคคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดรับผลกระทบ: บรริการทสีที่มสีความสตาคจัญดน้านเศรษฐกริจ/สจังคม
พมืขั้นทลลี่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงทลลี่กสสำหนดระยะเวลสำ: พระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงขน้อบจัญญจัตริทน้องถริที่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทสีที่ออกโดยอาศจัยอตานาจตามพระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลสำทลลี่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ: 5  วจัน
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีที่ยตส่อเดชอน 0
จตานวนคตาขอทสีที่มากทสีที่สศุด 0
จตานวนคตาขอทสีที่นน้อยทสีที่สศุด 0

ชมืลี่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การขอเปลสีที่ยนผผูน้ควบคศุมงาน

เอกสารฉบจับนสีตั้ดาวนค์โหลดจากเวน็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผูนยค์กลางขน้อมผูลคผูส่มชอสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th
วจันทสีที่เผยแพรส่คผูส่มชอ: -
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ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำทลลี่


