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คคคมมอสสสำหรร บประชสำชน: กสำรขอเปลลคยนผคผควบคคุมงสำน
หนนวยงานททนรร บผผดชอบ:องคคการบรผหารสนวนตตาบลนผคมสรรางตนเองอตาเภอพผมายจรงหวรด
นครราชสทมา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1.ชมคอกระบวนงสำน:การขอเปลทนยนผผรควบคคุมงาน
2. หนควยงสำนเจผสำของกระบวนงสำน:องคคการบรผหารสนวนตตาบลนผคมสรรางตนเองอตาเภอ

พผมายจรงหวรดนครราชสทมา
3.ประเภทของงสำนบรรกสำร:กระบวนงานบรผการททนใหรบรผการในสนวนภผมผภาคและสนวนทรอง

ถผนน (กระบวนงานบรผการททนเบบดเสรบจในหนนวยเดทยว)
4.หมวดหมคคของงสำนบรรกสำร:อนคุญาต/ออกใบอนคุญาต/รร บรอง
5.กฎหมสำยทลคใหผอสสำนสำจกสำรอนคุ ญสำต หรมอทลค เกลคยวขผอง:
1) พระราชบบญญบตตควบคคมอาคารพ.ศ. 2522

6.ระดร บผลกระทบ: บรผการททนมทความสตาครญดรานเศรษฐกผจ/สรงคม
7.พมผนทลคใหผบรรกสำร: ทรองถผนน
8.กฎหมสำยขผอบร งครบ/ขผอตกลงทลคกสสำหนดระยะเวลสำ พระราชบรญญรตผควบคคุมอา

คารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงขรอบรญญรตผทรองถผนนและประกาศกระทรวงมหาดไทยททน
ออกโดยอาศรยอตานาจตามพระราชบรญญรตผควบคคุมอาคารพ.ศ. 2522

ระยะเวลสำทลคกสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขผอกสสำหนด ฯลฯ 5 วรน
9.ขผอมคลสถรตร

จสสำนวนเฉลลคยตคอเดมอน 0
จสสำนวนคสสำขอทลคมสำกทลคสคุด 0
จสสำนวนคสสำขอทลคนผ อยทลคสคุด 0

10. ชมคออผสำงอรงของคคคมมอประชสำชน การขอเปลทนยนผผรควบคคุมงาน
11. ชคองทสำงกสำรใหผบรรกสำร
1) สถานทททใหหบรรการองคคการบรตหารสสวนตตาบลนตคมสรร างตนเอง

อตาเภอพตมายจบงหวบดนครราชสสมา 30110
โทร 0-4496-5453
www.nikom-phimai-city.com
/ตตดตสอดร วยตนเองณหนสวยงาน
ระยะเวลาเปร ดใหหบรรการ เปตดใหร บรตการวบนจบนทรคถถงวบนศคกรค (ยกเวร นวบนหยคดทสสทาง
ราชการกตาหนด) ตบรงแตสเวลา 08:30 - 16:30 น. (มสพบกเทสสยง)
หมายเหตตุ -
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12. หลรกเกณฑฑ วรธลกสำร เงมคอนไข(ถผสำมล) ในกสำรยมคนคสสำขอ และในกสำรพรจสำรณสำ
อนคุ ญสำต

กรณทผผได รร บใบอนคุญาตจะบอกเลผกตรวผผ ควบคคุมงานททนได แจ งชชนอไวหรชอ
ผผควบคคุมงานจะบอกเลผกการเปน ผผควบคคุมงานใหมทหนร งสชอแจ งให เจ าพนร กงา
นทองถผนนทราบในกรณทททนมทการบอกเลผกผผรควบคคุมงานผผไดรร บใบอนคุญาตต องระงรบกา
รดตาเนผนการตามททนได รร บอนคุญาตไว ก อนจนกว าจะได มทหนร งสชอแจ งชชนอและส 
หนร งสชอแสดงความยผนยอมของผผ ควบคคุมงานคนใหม ให แก เจ าพนร กงานทอง
ถผนนแล ว

13. ขร ผนตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนทลครร บผรดชอบ

ทลค ประเภทขร ผนตอน รสำยละเอลยดของขร ผน
ตอนกสำรบรรกสำร

ระยะ
เวลสำใหผ
บรรกสำร

สควนงสำน /
หนควยงสำน
ทลครร บผรด
ชอบ 

หมสำยเหตคุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ยชนนขอเปลทนยนผผร
ควบคคุมงานพรรอม
เอกสาร

1 วรน - (องคคกร
ปกครองสนวน
ทรองถผนนใน
พชรนททนททนจะขอ
เปลทนยนผผร
ควบคคุมงาน)

2)

การพผจารณา เจราพนร กงานทรองถผนน
ตรวจพผจารณา
เอกสารประกอบการ
ขอเปลทนยนผผรควบคคุม
งาน

2 วรน - (องคคกร
ปกครองสนวน
ทรองถผนนใน
พชรนททนททนจะขอ
เปลทนยนผผร
ควบคคุมงาน)

3)

การพผจารณา เจราพนร กงานทรองถผนน
ตรวจสอบการดตาเนผน
การตามใบอนคุญาตวนา
ถถงขร รนตอนใดและ
แจรงใหรผผรขอเปลทนยนผผร
ควบคคุมงานทราบ 
(น.1)

2 วรน - (องคคกร
ปกครองสนวน
ทรองถผนนใน
พชรนททนททนจะขอ
เปลทนยนผผร
ควบคคุมงาน)

ระยะเวลสำดสสำเนรนกสำรรวม 5 วรน
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14. งสำนบรรกสำรนลผ ผคสำนกสำรดสสำเนรนกสำรลดขร ผนตอน และระยะเวลสำปฏรบรตรรสำชกสำรมสำ
แลผว

ยรงไมนผนานการดตาเนผนการลดขร รนตอน

15. รสำยกสำรเอกสสำรหลรกฐสำนประกอบกสำรยมคนคสสำขอ
15.1) เอกสสำรยมนยรนตร วตนทลคออกโดยหนควยงสำนภสำครร ฐ

ทลค
รสำยกสำร
เอกสสำร

ยมนยร นตร ว
ตน

หนควยงสำน
ภสำครร ฐผคผออก

เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรบจรรง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนควย
นร บ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตคุ

1) บรตรประจตา
ตรวประชาชน

- 0 1 ฉบรบ (กรณทบคุคคล
ธรรมดา)

2)
หนร งสชอ
รร บรอง
นผตผบคุคคล

- 0 1 ชคุด (กรณท
นผตผบคุคคล)

15.2) เอกสสำรอมคน ๆ สสสำหรร บยมคนเพรคมเตรม

ทลค
รสำยกสำร

เอกสสำรยมคน
เพรคมเตรม

หนควยงสำน
ภสำครร ฐผคผออก

เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรบจรรง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนควย
นร บ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตคุ

1)

สตาเนา
หนร งสชอททนไดร
แจรงใหรผผร
ควบคคุมงาน
คนเดผมทราบ
วนาไดรบอก
เลผกมผใหรเปบน
ผผรควบคคุมงาน
แลรวพรรอม
หลรกฐาน
แสดงการรร บ
ทราบของผผร
ควบคคุมงาน
คนเดผม 
(แบบน. 5)

- 0 1 ชคุด (กรณทผผรไดรรร บ
ใบอนคุญาต
หรชอใบรร บแจรง
บอกเลผกผผร
ควบคคุมงาน
คนเดผมและ
แจรงชชนอผผร
ควบคคุมงาน
คนใหมน)
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ทลค
รสำยกสำร

เอกสสำรยมคน
เพรคมเตรม

หนควยงสำน
ภสำครร ฐผคผออก

เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรบจรรง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนควย
นร บ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตคุ

2)

หนร งสชอ
แสดงความ
ยผนยอมของผผร
ควบคคุมงาน
คนใหมนตาม
มาตรา 30  
วรรคสอง
(แบบน. 8)

- 1 0 ชคุด (กรณทผผรไดรรร บ
ใบอนคุญาต
หรชอใบรร บแจรง
บอกเลผกผผร
ควบคคุมงาน
คนเดผมและ
แจรงชชนอผผร
ควบคคุมงาน
คนใหมน)

3)

สตาเนาใบ
อนคุญาต
กนอสรราง
ดรดแปลงรชรอ
ถอนหรชอ
เคลชนอนยราย
อาคารแลรว
แตนกรณท

- 0 1 ชคุด (กรณทผผรไดรรร บ
ใบอนคุญาต
หรชอใบรร บแจรง
บอกเลผกผผร
ควบคคุมงาน
คนเดผมและ
แจรงชชนอผผร
ควบคคุมงาน
คนใหมน)

4) สตาเนา
หนร งสชอแจรง
การบอกเลผก
ผผรควบคคุมงาน
(แบบน. 7)

- 0 1 ชคุด (กรณทผผร
ควบคคุมงาน
คนเดผมไดรแจรง
บอกเลผกการ
เปบนผผรควบคคุม
งานไวรแลรว
และผผรไดรรร บใบ
อนคุญาตหรชอ
ใบรร บแจรง
ประสงคค
จะแจรงชชนอผผร
ควบคคุมงาน
คนใหมนใหรเจรา
พนร กงานทรอง
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ทลค
รสำยกสำร

เอกสสำรยมคน
เพรคมเตรม

หนควยงสำน
ภสำครร ฐผคผออก

เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรบจรรง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนควย
นร บ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตคุ

ถผนนทราบ)

16. คคสำธรรมเนล ยม
1
)

เปป นไปตสำมหลรกเกณฑฑของกฎกระทรวงฉบรบทลค  7 พ.ศ. 2528 ออกตสำม
ควสำมในพระรสำชบรญญรตรควบคคุมอสำคสำรพ.ศ. 2522
คคสำธรรมเนล ยม 0 บาท
หมสำยเหตคุ -

17. ชคองทสำงกสำรรผองเรลยน
1
)

ชคองทสำงกสำรรผองเรลยนองคคการบรผหารสนวนตตาบลนผคมสรรางตนเองอตาเภอพผมาย
จรงหวรดนครราชสทมา 30110 โทร 0-4496-5453 www.nikom-phimai-
city.com
หมายเหตตุ-

2
)

ชคองทสำงกสำรรผองเรลยนศผนยคบรผการประชาชนสตานร กปลรดส ตานร กนายกรร ฐมนตรท
หมายเหตตุ( เลขทสส 1 ถ.พตษณคโลกเขตดคสตตกทม. 10300 / สายดสวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตตร ปณ.1111 เลขทสส 1 ถ.พตษณคโลกเขตดคสตตกทม. 
10300)

18. ตร วอยคสำงแบบฟอรฑม ตร วอยคสำง และคคคมมอกสำรกรอก 

ไมสมสแบบฟอรคม ตบวอยสาง และคตสมมอการกรอก

19. หมสำยเหตคุ
-

วรนทลค
พรมพฑ

23/07/2558

สถสำนะ รออนคุมรตผขร รนททน 2 โดย
สตานร กงานก.พ.ร. 
(OPDC)

จรดทสสำ
โดย

องคคการบรผหารสนวนตตาบล
นผคมสรรางตนเองอตาเภอ
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พผมายจรงหวรดนครราชสท
มาสถ.มท.

อนคุ มร ตร
โดย

-

เผยแพรค
โดย

-


