
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรขอเปลีย่นผูค้วบคุมงำน 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขอเปลีย่นผูค้วบคุมงำน 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 

3. ประเภทของงำนบรกิำร: 
กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ 

พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522 
กฏกระทรวงขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 
และประกำศกระทรวงมหำดไทยทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญั
ญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  5 วนั  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน กำรขอเปลีย่นผูค้วบคุมงำน 

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร ลลติำส ำเนำคูม่ือประชำชน 
22/07/2015 11:06  

11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 85 หมูท่ี ่

5 ต ำบลเมืองเกษตร อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
โทรศพัท/์โทรสำร 044-756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)        ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ 

และในกำรพจิำรณำอนุญำต 



 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล
ำใหบ้รกิ

ำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

ยืน่ขอเปลีย่นผูค้วบ
คุมงำน 
พรอ้มเอกสำร 
 

1 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง  
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะขอเปลีย่
นผูค้วบคุม
งำน) 

2) กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ตรวจพจิำรณำเอกส
ำรประกอบกำรขอเ
ปลีย่นผูค้วบคุมงำน 
 

2 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะขอเปลีย่
นผูค้วบคุม
งำน) 

3) กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ตรวจสอบกำรด ำเนิ
นกำรตำมใบอนุญำ
ตวำ่ถงึข ัน้ตอนใดแล
ะแจง้ใหผู้ข้อเปลีย่น
ผูค้วบคมุงำนทรำบ 
(น.1) 

2 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะขอเปลีย่
นผูค้วบคุม
งำน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วนั 
14. งำนบรกิำรน้ี ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 

และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  
ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธ
รรมดำ) 

2) หนงัสือรบัร
องนิตบิคุคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุค
คล) 



 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) ส ำเนำหนงัสื
อทีไ่ดแ้จง้ใ
หผู้ค้วบคุมง
ำนคนเดมิท
รำบวำ่ 
ไดบ้อกเลกิมิ
ใหเ้ป็นผูค้ว
บคุมงำนแล้
ว 
พรอ้มหลกัฐ
ำนแสดงกำร
รบัทรำบ 
ของผูค้วบคุ
มงำนคนเดิ
ม (แบบ น. 
5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไ้ดร้บั
ใบอนุญำตห
รือใบรบัแจง้
บอกเลกิผูค้ว
บคุมงำนคนเ
ดมิและแจง้ชื่
อผูค้วบคุมงำ
นคนใหม)่ 

2) หนงัสือแสด
งควำมยนิยอ
มของผูค้วบ
คุมงำนคนใ
หม ่
ตำมมำตรำ 
30            
วรรคสอง 
(แบบ น. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผูไ้ดร้บั
ใบอนุญำตห
รือใบรบัแจง้
บอกเลกิผูค้ว
บคุมงำนคนเ
ดมิและแจง้ชื่
อผูค้วบคุมงำ
นคนใหม)่ 

3) ส ำเนำใบอนุ
ญำตกอ่สรำ้ง 
ดดัแปลง 
ร้ือถอน 
หรือเคลือ่นย้
ำยอำคำร 
แลว้แตก่รณี 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไ้ดร้บั
ใบอนุญำตห
รือใบรบัแจง้
บอกเลกิผูค้ว
บคุมงำนคนเ
ดมิและแจง้ชื่
อผูค้วบคุมงำ
นคนใหม)่ 

4) ส ำเนำหนงัสื
อแจง้กำรบอ

- 0 1 ชุด (กรณีผูค้วบคุ
มงำนคนเดมิ



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

กเลกิผูค้วบคุ
มงำน (แบบ 
น. 7) 

ไดแ้จง้บอกเ
ลกิกำรเป็นผู้
ควบคุมงำนไ
วแ้ลว้และผูไ้
ดร้บัใบอนุญำ
ตหรือใบรบัแ
จง้ประสงค์จะ
แจง้ชื่อผูค้วบ
คุมงำนคนให
มใ่หเ้จำ้พนกั
งำนทอ้งถิน่ท
รำบ) 

 
16. คำ่ธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
 คำ่ธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน กรุงเทพมหำนคร รอ้งเรียนผำ่นกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง 

หมำยเหตุ (1. ทำงอนิเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศพัท ์(ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที ่6 : 02-299-
4000) 
3. ทำง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 
10320  
    และ 218/1 ถ.พระรำมที ่6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูย์ด ำรงธรรม กรมโยธำธกิำรและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟงัควำมคดิเห็น (ต ัง้อยู ่ณ ศูนย์บรกิำรขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร 
ถนนพระรำมที ่6) 
) 

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน จงัหวดัอืน่ๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
หมำยเหตุ (ศูนยด์ ำรงธรรมจงัหวดัประจ ำจงัหวดั ทุกจงัหวดั) 



3) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วนัที่
พมิพ ์

20/08/2558 

สถำน
ะ 

รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 
โดยส ำนกังำน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จดัท ำ
โดย 

องค์กำรบรหิำรสว่
นต ำบลเมืองเกษต
ร 
อ ำเภอขำมสะแกแ
สง 
จงัหวดันครรำชสี
มำ สถ.มท. 

อนุม ั
ตโิดย 

- 

เผยแ
พรโ่ด
ย 

- 

 


