
คูมือสําหรับประชาชน : การขอเปลีย่นผูควบคมุงาน 
หนวยงานทีใ่หบรกิาร : องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน อําเภอเมืองพษิณโุลก จงัหวัดพษิณุโลก กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วธีิการ เงือ่นไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตวัผูควบคมุงานท่ีไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุมงาน 
ใหมีหนงัสอืแจงใหเจาพนักงานทองถิน่ทราบ 
ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผูควบคมุงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงบัการดําเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนงัสือแ
จงชื่อและสงหนังสอืแสดงความยินยอมของผูควบคมุงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 
  
 

ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานทีใ่หบรกิาร 
องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง จังหวัด
พษิณุโลก ท่ีอนุญาตหรือแจง/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 5 วัน 
 

ลําดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา สวนทีร่บัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขอเปล่ียนผูควบคมุงาน พรอมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นท่ีท่ีจะขอเปล่ียน
ผูควบคุมงาน))  

1 วนั - 
 

2) การพจิารณา 
เจาพนักงานทองถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอเปล่ียน
ผูควบคุมงาน 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นท่ีท่ีจะขอเปล่ียน
ผูควบคุมงาน))  

2 วนั - 
 

3) การพจิารณา 
เจาพนักงานทองถิน่ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตวา
ถึงข้ันตอนใดและแจงใหผูขอเปล่ียนผูควบคมุงานทราบ (น.1) 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นท่ีท่ีจะขอเปล่ียน
ผูควบคุมงาน))  

2 วนั - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชือ่เอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณบีุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบคุคล) 

- 

3) 
 

สําเนาหนังสือทีไ่ดแจงใหผูควบคุมงานคนเดมิทราบวา ไดบอกเลิก
มใิหเปนผูควบคุมงานแลว พรอมหลกัฐานแสดงการรบัทราบ ของ
ผูควบคุมงานคนเดมิ (แบบ น. 5) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 



ลําดับ ชือ่เอกสาร จาํนวน และรายละเอียดเพิม่เติม (ถาม)ี หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ (กรณีผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรบัแจงบอกเลิกผูควบคุมงาน
คนเดิมและแจงชื่อผูควบคุมงานคนใหม) 

4) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา 
30            วรรคสอง (แบบ น. 8) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรบัแจงบอกเลิกผูควบคุมงาน
คนเดิมและแจงชื่อผูควบคุมงานคนใหม) 

- 

5) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รือ้ถอน หรอืเคล่ือนยายอาคาร 
แลวแตกรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรบัแจงบอกเลิกผูควบคุมงาน
คนเดิมและแจงชื่อผูควบคุมงานคนใหม) 

- 

6) 
 

สําเนาหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน (แบบ น. 7) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูควบคมุงานคนเดิมไดแจงบอกเลิกการเปนผูควบคมุ
งานไวแลวและผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรบัแจงประสงคจะแจงชื่อผู
ควบคุมงานคนใหมใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ) 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนาํบรกิาร 
1) องคการบริหารสวนตาํบลไผขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.phaikhodon.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (0-5590-6052)))  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอืการกรอก 

ลําดับ ชือ่แบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขอเปล่ียนผูควบคุมงาน  
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผังเมอืง กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนวย
เดียว) 

ขอมูลสําหรบัเจาหนาที ่



หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอาํนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

  
1)พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสาํคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นทีใ่หบรกิาร: ทองถิน่ 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่าํหนดระยะเวลา: พระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิน่ 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ชือ่อางอิงของคูมือประชาชน: การขอเปลีย่นผูควบคุมงาน องคการบริหารสวนตําบลไผขอดอน อําเภอเมือง จังหวัดพษิณโุลก 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


