
คูมือสําหรบัประชาชน: การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 
6. ระดบัผลกระทบ: บริการที่มคีวามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พืน้ที่ใหบรกิาร: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 5วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากทีส่ดุ 0  
 จํานวนคําขอทีน่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 21/05/2558 16:59  
11. ชองทางการใหบรกิาร  
1) สถานที่ใหบรกิาร องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88 หมูที ่4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศพัท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

  
  

12. หลกัเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานให
มีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการ
ดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงช่ือและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุม
งานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ย่ืนขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
พรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผูควบคมุงาน) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
 

2 วัน - (องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผูควบคมุงาน) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ
การดําเนินการตามใบอนุญาต
วาถึงขั้นตอนใดและแจงใหผู
ขอเปลี่ยนผูควบคุมงานทราบ 
(น.1) 
 

2 วัน - (องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผูควบคมุงาน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 



15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรบัย่ืนเพิม่เติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) สําเนาหนังสือที่ได
แจงใหผูควบคมุงาน
คนเดิมทราบวาได
บอกเลิกมิใหเปนผู
ควบคุมงานแลว
พรอมหลักฐาน
แสดงการรับทราบ
ของผูควบคุมงาน
คนเดิม (แบบน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรอื
ใบรับแจงบอก
เลิกผูควบคุม
งานคนเดิมและ
แจงช่ือผูควบคุม
งานคนใหม) 

2) หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู
ควบคุมงานคนใหม
ตามมาตรา 30            
วรรคสอง (แบบน. 
8) 
 

- 1 0 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรอื
ใบรับแจงบอก
เลิกผูควบคุม
งานคนเดิมและ
แจงช่ือผูควบคุม
งานคนใหม) 

3) สําเนาใบอนุญาต
กอสรางดัดแปลงรื้อ
ถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณ ี

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรอื
ใบรับแจงบอก
เลิกผูควบคุม
งานคนเดิมและ
แจงช่ือผูควบคุม
งานคนใหม) 

4) สําเนาหนังสือแจง
การบอกเลิกผู
ควบคุมงาน (แบ
บน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูควบคุม
งานคนเดิมได
แจงบอกเลิกการ
เปนผูควบคุม
งานไวแลวและผู
ไดรับใบอนุญาต
หรือใบรับแจง
ประสงคจะแจง
ช่ือผูควบคุมงาน
คนใหมใหเจา
พนักงานทองถิ่น
ทราบ) 



 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลกัเกณฑของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88 หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศพัท/โทรสาร 043-306130 
หมายเหตุ- 

 

2) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ (www.kheannuea.co.th)  
หมายเหตุ- 

 

  
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันทีพ่ิมพ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทาํโดย สุคนธา  วงษคาํหาร 
อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูม ิ
เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 
 
 

 


