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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเปล่ียนผู้ควบคุมงำน 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลสระแกว้ *  อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเปล่ียนผูค้วบคมุงาน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลสระแกว้ *  อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวง
ขอ้บญัญัตทิอ้งถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  5 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเปล่ียนผูค้วบคมุงาน  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง  เทศบาลต าบลสระแกว้  
34 หมู่ 2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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กรณีผู ได รบัใบอนญุาตจะบอกเลิกตวัผู ควบคมุงานท่ีได แจ งช่ือไว หรือผู ควบคมุงานจะบอกเลิกการ
เป น ผู ควบคมุงาน ให มีหนงัสือแจ งให เจ าพนกังานท องถ่ินทราบ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผูค้วบคมุ
งานผู ได รบัใบอนญุาตต องระงบัการด าเนินการตามท่ีได รบัอนญุาตไว ก อนจนกว าจะได มีหนงัสือ
แจ งช่ือและส งหนงัสือแสดงความยินยอมของผู ควบคมุงานคนใหม ให แก เจ าพนกังานท องถ่ินแล
ว 

 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขอเปล่ียนผูค้วบคมุงาน 
พรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
เปล่ียนผูค้วบคมุ
งาน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปล่ียนผู้
ควบคมุงาน 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
เปล่ียนผูค้วบคมุ
งาน) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามใบอนญุาตวา่ถึง
ขัน้ตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อ
เปล่ียนผูค้วบคมุงานทราบ 
(น.1) 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
เปล่ียนผูค้วบคมุ
งาน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส ำเนำหนงัสือท่ี
ไดแ้จง้ใหผู้้
ควบคมุงำนคน
เดมิทรำบวำ่ ได้
บอกเลิกมิใหเ้ป็น
ผูค้วบคมุงำน
แลว้ พรอ้ม
หลกัฐำนแสดง
กำรรบัทรำบ ของ
ผูค้วบคมุงำนคน
เดมิ (แบบ น. 5) 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำตหรือใบ
รบัแจง้บอกเลิกผู้
ควบคมุงำนคน
เดมิและแจง้ช่ือผู้
ควบคมุงำนคน
ใหม)่ 

2) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผูค้วบคมุงำน
คนใหม ่ตำม
มำตรำ 30            
วรรคสอง (แบบ 
น. 8) 

- 1 0 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำตหรือใบ
รบัแจง้บอกเลิกผู้
ควบคมุงำนคน
เดมิและแจง้ช่ือผู้
ควบคมุงำนคน
ใหม)่ 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

3) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำต
ก่อสรำ้ง 
ดดัแปลง รือ้ถอน 
หรือเคล่ือนยำ้ย
อำคำร แลว้แต่
กรณี 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำตหรือใบ
รบัแจง้บอกเลิกผู้
ควบคมุงำนคน
เดมิและแจง้ช่ือผู้
ควบคมุงำนคน
ใหม)่ 

4) 

ส ำเนำหนงัสือ
แจง้กำรบอกเลิก
ผูค้วบคมุงำน 
(แบบ น. 7) 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูค้วบคมุ
งำนคนเดมิไดแ้จง้
บอกเลิกกำรเป็นผู้
ควบคมุงำนไวแ้ลว้
และผูไ้ดร้บั
ใบอนญุำตหรือใบ
รบัแจง้ประสงค์
จะแจง้ช่ือผู้
ควบคมุงำนคน
ใหมใ่หเ้จำ้
พนกังำนทอ้งถ่ิน
ทรำบ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำร พ.ศ. 2522 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลสระแกว้  
หมายเหตุ (1. ทางโทรศพัท์ 043-040246 
2. ทางไปรษณีย์ 34 หมู่ 2 ต าบลสระแกว้ อ าเภอเปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น 40340 
3. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้่าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ (ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 11/09/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แกไ้ข (User) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลสระแกว้ อ าเภอ

เปือยนอ้ย จงัหวดัขอนแก่น สถ.
มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


