
คู่มือส ำหรับประชำชน : การขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน 
 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
 

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
 

7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น 
 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
 ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนดฯลฯ  5  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน  0  
 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  0 
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน]  การขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน 
 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถานท่ีให้บริการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  โทรศัพท์ ๐๓๖ ๖89 824 /ติดต่อ 
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ
ก าหนด)  ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

12. หลักเกณฑ์  วิธีกำร  เง่ือนไข(ถ้ำมี)  ในกำรยื่นค ำขอ  และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานท่ีได้แจ้งช่ือไว้หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็น 
ผู้ควบคุมงานให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องระงับการด าเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งช่ือและส่งหนังสือแสดงความยินยอม
ของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิน่แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
 
ท่ี ประเภท

ขั้นตอน 
รำยละเอียดของ 

ขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน
พร้อมเอกสาร 1 วัน 

กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเพนียด 

 

2 การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบ 
การขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน 

2 วัน 
กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนียด 

 

3 การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบการดาเนินการ 
ตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอน
ใดและแจ้งให้ผู้ขอเปล่ียน 
ผู้ควบคุมงานทราบ น.1 

2 วัน 
กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนียด 

 

 

 ระยะเวลำด ำเนินกำร  รวม  5  วัน 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1 เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน 
ภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน 
- 0 1 ฉบับ 

กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2 หนังสือรับรองนิติบุคคล 
- 0 1 ชุด 

กรณีนิติ
บุคคล 

 

 15.2 เอกสำรอื่นๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 
 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำร 

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน 
ภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1 สาเนาหนังสือท่ีได้แจ้งให้ 
ผู้ควบคุมงานคนเดิมทราบว่า 
ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงาน
แล้วพร้อมหลักฐานแสดงการ
รับทราบของผู้ควบคุมงานคนเดิม 
(แบบ น. 5) 

- 0 1 ชุด 

กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาต

หรือใบรับแจ้ง
บอกเลิก 

ผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและ



แจ้งช่ือผู้
ควบคุมงาน

คนใหม่ 
 

ท่ี 
รำยกำรเอกสำร 

ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน 
ภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

2 หนังสือแสดงความยินยอมของ 
ผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 
30 วรรคสอง (แบบ น. 8) 

- 1 0 ชุด 

กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาต

หรือใบรับแจ้ง
บอกเลิก 

ผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและ

แจ้งช่ือ 
ผู้ควบคุมงาน

คนใหม่ 
3 ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง

ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคล่ือนย้าย
อาคารแล้วแต่กรณี 

- 0 1 ชุด 

กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาต

หรือใบรับแจ้ง
บอกเลิก 

ผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและ

แจ้งช่ือ 
ผู้ควบคุมงาน

คนใหม่ 
4 ส าเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิก 

ผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 7) 

- 0 1 ชุด 

กรณีผู้ควบคุม
งานคนเดิมได้
แจ้งบอกเลิก

การเป็น 
ผู้ควบคุมงาน
ไว้แล้วและ 

ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต

หรือใบรับแจ้ง
ประสงค์
จะแจ้งช่ือ 

ผู้ควบคุมงาน
คนใหม่ให้ 

เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบ 



 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
 ค่าธรรมเนียม  0  บาท  
 หมายเหตุ – 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1) ช่องทางการร้องเรียนกรงุเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง  
  1. ทางอินเทอร์เน็ต  http://www.dpt.go.th  
  2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000)  
  3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 
218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)  
  4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
  5. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
  6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 
 2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
  (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 
 3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี หมายเหตุ 
  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 4) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ท่ี 7  ต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุรี  15120   โทรศัพท์ ๐๓๖ ๖89 824    
 

http://www.dpt.go.th/

