
คูมือสําหรับประชาชน : การขอเปล่ียนผูควบคุมงาน
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือ
แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับ
อนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงช่ือและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทอง
ถ่ินแลว

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน
ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
40000
โทรศัพท : 043-424305 โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304
website:http://www.donchang.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ
หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วัน

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร

ย่ืนขอเปล่ียนผูควบคุมงาน พรอมเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

2) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอเปล่ียน
ผูควบคุมงาน
(หมายเหตุ: -)

2 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

3) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตวา
ถึงขั้นตอนใดและแจงใหผูขอเปล่ียนผูควบคุมงานทราบ (น.1)
(หมายเหตุ: -)

2 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)

-

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)

-

3) สําเนาหนังสือที่ไดแจงใหผูควบคุมงานคนเดิมทราบวา ไดบอกเลิก -

http://www.donchang.go.th/


ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
มิใหเปนผูควบคุมงานแลว พรอมหลักฐานแสดงการรับทราบ ของ
ผูควบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงบอกเลิกผูควบคุมงาน
คนเดิมและแจงช่ือผูควบคุมงานคนใหม)

4) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา
30 วรรคสอง (แบบ น. 8)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงบอกเลิกผูควบคุมงาน
คนเดิมและแจงช่ือผูควบคุมงานคนใหม)

-

5) สําเนาใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร
แลวแตกรณี
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงบอกเลิกผูควบคุมงาน
คนเดิมและแจงช่ือผูควบคุมงานคนใหม)

-

6) สําเนาหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน (แบบ น. 7)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูควบคุมงานคนเดิมไดแจงบอกเลิกการเปนผูควบคุม
งานไวแลวและผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงประสงคจะแจงช่ือผู
ควบคุมงานคนใหมใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ)

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

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

คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ

1) องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000 โทรศัพท : 043-424305 โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304
website:http://www.donchang.go.th
(หมายเหตุ: (
))

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ศูนยดํารงธรรมจังหวัดประจําจังหวัด ทุกจังหวัด))

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

http://www.donchang.go.th
www.1111.go.th
www.pacc.go.th
www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:pacc@gmail.com


แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
-

ชื่อกระบวนงาน: การขอเปล่ียนผูควบคุมงาน
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถ่ิน
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 5.0

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:

จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การขอเปล่ียนผูควบคุมงาน อบต.ดอนชาง นันทนภัส สําเนาคูมือประชาชน 09/09/2015
11:21

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันท่ีเผยแพรคูมือ: -

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่


