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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บริการในสว่นภูมภิาคและสว่นท้องถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกีย่วข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 5วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สดุ 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 21/05/2558 16:59

  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ให้บรกิารที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บริการวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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กรณีผูไ้ด้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งช่ือไว้หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน

ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการ

ด าเนนิการตามที่ได้รับอนุญาตไวก้่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งช่ือและส่งหนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุม

งานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

เปลี่ยนผู้ควบคุม

งาน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอเปลี่ยนผู้

ควบคุมงาน 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

เปลี่ยนผู้ควบคุม

งาน) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบการด าเนินการ

ตามใบอนุญาตว่าถึง

ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอ

เปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ 

(น.1) 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

เปลี่ยนผู้ควบคุม

งาน) 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 5 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว้  

ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

ส าเนาหนังสือที่

ได้แจ้งให้ผู้

ควบคุมงานคน

เดมิทราบว่าได้

บอกเลิกมิให้เป็น

ผู้ควบคุมงาน

แล้วพร้อม

หลักฐานแสดง

การรับทราบ

ของผู้ควบคุม

งานคนเดิม (แบ

บน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ไดรั้บ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดมิและแจ้งช่ือผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

2) 

หนังสือแสดง

ความยนิยอม

ของผู้ควบคุม

งานคนใหม่ตาม

มาตรา 30            

- 1 0 ชุด (กรณีผู้ไดรั้บ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดมิและแจ้งช่ือผู้
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

วรรคสอง (แบ

บน. 8) 

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

3) 

ส าเนา

ใบอนุญาต

ก่อสร้าง

ดัดแปลงรือ้ถอน

หรือเคลื่อนย้าย

อาคารแล้วแต่

กรณี 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ไดรั้บ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคน

เดมิและแจ้งช่ือผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่) 

4) 

ส าเนาหนังสือ

แจ้งการบอกเลิก

ผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ควบคุม

งานคนเดิมไดแ้จ้ง

บอกเลิกการเป็น

ผู้ควบคุมงานไว้

แล้วและผู้ไดรั้บ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งประสงค์

จะแจ้งช่ือผู้

ควบคุมงานคน

ใหม่ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่น

ทราบ) 

 

16. ค่าธรรมเนยีม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนยีม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรยีน 

1) ช่องทางการร้องเรยีน ร้องเรียนผ่านองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมู่ที่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา  

4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยูท่ี่หน้าที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหต(ุศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

 

 

 
 


