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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้ งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2)

พ.ร.บ.ระเบี ยบบริ หารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้ งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8) สํานักงานเขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เลขที ่ 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิ ตรไมตรี แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุงเทพฯ 10400/
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน

2/10

ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 30 กําหนดว่า เมื่อผู้ได้ รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุม
งานที่ได้ แจ้ งชื่อไว้ หรื อผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็ นผู้ควบคุมงาน ให้ มีหนังสือแจ้ งเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นทราบแต่ทงนี
ั้ ้
ไม่เป็ นการกระทบถึงสิทธิและหน้ าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้ รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนัน้
ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึง่ ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องระงับการดําเนินการตามที่ได้ รับอนุญาตไว้ ก่อนจนกว่า
จะได้ มีหนังสือแจ้ งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้ แก่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแล้ ว
2) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 26 กําหนดว่า ในกรณีที่การก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อ
เคลื่อนย้ ายอาคาร ที่ขออนุญาตนัน้ มีลกั ษณะหรื ออยูใ่ นประเภทที่ได้ กําหนดเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้ วยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเป็ นวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรม วิศวกรหรื อ
สถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนันจะต้
้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อสถาปั ตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ วแต่กรณี ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจารณาคําขอนัน้
3) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กําหนดว่า &ldquo;อาคารสูง&rdquo;หมายความว่า
อาคารที่บคุ คลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้ ที่มีความสูงตังแต่
้ ยี่สบิ สามเมตรขึ ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้ วดั จาก
ระดับพื ้นดินที่ก่อสร้ างถึงพื ้นดาดฟ้าสําหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั น้ หยาให้ วดั จากระดับพื ้นดินที่ก่อสร้ างถึงยอดผนังของ
ชันสู
้ งสุด
4) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กําหนดว่า &ldquo;อาคารขนาดใหญ่พิเศษ&rdquo;
หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ พื ้นที่อาคารหรื อส่วนใดของอาคารเป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อประกอบกิจการประเภท
เดียวหรื อหลายประเภท โดยมีพื ้นที่รวมกันทุกชันในหลั
้
งเดียวกันตังแต่
้ หนึง่ หมื่นตารางเมตรขึ ้นไป
5) ตามคําสัง่ กรุงเทพมหานครที่ 369/2556 เรื่ อง มอบอํานาจของผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้ วย
การควบคุมอาคาร กําหนดว่า
(1) อาคารทุกประเภท ยกเว้ นอาคารสูง หรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้ ยื่นขออนุญาตที่ฝ่ายโยธา สํานักงานเขตพื ้นที่
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(2) อาคารสูง หรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้ ยื่นขออนุญาตที่กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้
อนุญาตต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสําหรับประชาชน และแจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละ
ทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.bangkok.go.th/yota/

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําขอตรวจสอบเอกสาร

ระยะเวลา
ให้ บริการ
1 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา
(หน่วยงาน
สํานักงานเขตบึง ผู้รับผิิดชอบ ฝ่ าย
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

พิจารณา และตรวจสอบ
สถานที่

25 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รับทราบการแจ้ งชื่อ

5 วัน

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กุ่ม

หมายเหตุ

โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)
ฝ่ ายโยธา
(หน่วยงาน
สํานักงานเขตบึง ผู้รับผิิดชอบ ฝ่ าย
กุ่ม
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)
ฝ่ ายโยธา
(หน่วยงาน
สํานักงานเขตบึง ผู้รับผิิดชอบ ฝ่ าย
กุ่ม
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
ประชาชน

1)

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารของผู้
ได้ รับใบอนุญาต
(กรณีบคุ คลเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
และหากผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตมีหลาย
คนให้ ใช้ ทกุ คน)
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

2)

หมายเหตุ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
(เอกสารของผู้
ได้ รับใบอนุญาต
(กรณีบคุ คลเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
และหากผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตมีหลาย
คนให้ ใช้ ทกุ คน)
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือแจ้ งการ สํานักการโยธา
บอกเลิกผู้
ควบคุมงาน
พร้ อมกับการส่ง
มอบหนังสือ
แสดงความ
ยินยอมของผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่ตามมาตรา
30 วรรคสอง (แบ
บน.7)
หนังสือแสดง
สํานักการโยธา

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

(พร้ อมทังสํ
้ าเนา
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
คนใหม่ ตาม
มาตรา 30 วรรค
สอง (แบบ น.8)
ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ให้ เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
หรื อวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และจะต้ องไม่
เป็ นผู้ได้ รับการ
แจ้ งเวียนชื่อตาม
มาตรา 49 ทวิ
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาด อยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม แล้ วแต่
กรณี และผู้ขอ
อนุญาตระบุชื่อ
มาในคําขอ
อนุญาตด้ วย)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หรื อภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
ที่ยงั ไม่สิ ้นอายุ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

3)

สําเนาหรื อ
สํานักการโยธา
ภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
หรื อรื อ้ ถอน
อาคาร (แบบ
อ.1) หรื อ
ใบอนุญาต
เคลื่อนย้ าย
อาคาร (แบบ
อ.2) หรื อ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคาร (แบบ
อ.3) หรื อ
ใบอนุญาต
ดัดแปลง หรื อใช้
ที่จอดรถ ที่กลับ
รถ และ
ทางเข้ าออกของ
รถ เพื่อการอื่น
(แบบ อ.4) หรือ
ใบรับหนังสือแจ้ ง
ความประสงค์จะ
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลง
เคลื่อนย้ าย หรื อ
รื อ้ ถอนอาคาร

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(พร้ อมหนังสือ
รับทราบแบบ
แปลนไม่ขดั ข้ องฯ
(กรณีผ้ วู า่ ราชการ
กรุงเทพมหานคร
รับทราบแบบไม่
ขัดข้ องฯ แล้ ว))

8/10

ที่

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ตามมาตรา 39
ทวิ (แบบ
กทม.6)
กรมพัฒนาธุรกิจ
สําเนาหรื อ
ภาพถ่ายหนังสือ การค้ า
รับรองการจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์
และผู้มีอํานาจลง
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
ผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตที่ออก
ให้ ไม่เกินหก
เดือน
หนังสือแสดง
สํานักการโยธา
ความเป็ นตัวแทน
ของได้ รับ
ใบอนุญาต
(หนังสือมอบ
อํานาจ)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลงชื่อ
แทนนิตบิ คุ คล
(กรณีนิตบิ คุ คล
เป็ นผู้ได้ รับ
ใบอนุญาต))

1

0

ชุด

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้ าน
(กรณีมีการมอบ
อํานาจให้ ผ้ อู ื่นแจ้ ง
แทน)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การแจ้ งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ (แบบ น.7, แบบ น.8)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ :
0 2246
0301-2 ต่อ 2046-7 โทรสาร
:
0 2247 0075, 0 2247 0107 เวปไซต์ :
http://office.bangkok.go.th/bcd อีเมล์ :
bmadpwbcd@gmail.com
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร 1555
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานเขตทุกเขต
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรียน ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7364
หมายเหตุ 5) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
หนังสือแจ้ งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้ อมกับการส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคน
ใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบน.7)
2)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.8)
-

19. หมายเหตุ
ขันตอน
้
ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขันตอนที
้
่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขันตอนที
้
่2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
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สําเนาหรื อภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับที่ยื่นขออนุญาตเจ้ าของเอกสารนันต้
้ องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกหน้ าทุก
แผ่น (กรณีเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ ดําเนินการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ)
หนังสือมอบอํานาจควรมีพยานอย่างน้ อย 1 คน ถ้ าผู้มอบอํานาจพิมพ์ลายนิ ้วมือต้ องมีพยานลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ ด้วย 2 คน พยานต้ องลงลายมือชื่อเท่านัน้ การพิมพ์ลายนิ ้วมือให้ ใช้ นิ ้วหัวแม่มือซ้ าย ถ้ ามีความจําเป็ นที่จะต้ อง
ใช้ นิ ้วมืออื่นเพราะเหตุใด ให้ บนั ทึกความจําเป็ นไว้ ในหนังสือด้ วย
หนังสือมอบอํานาจ ให้ ตดิ อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
กรณีบคุ คลที่มิได้ ถือสัญชาติไทยให้ แสดงสําเนาหนังสือเดินทางแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

