
คูมือส ำหรับประชำชน 
 

 

 

 

 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลสีคิ้ว           วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 444-12606            (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0 444-12606            ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.sikhiu.go.th.com/ 

 
 

          กรณีผไูดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุม
งาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการ
ด าเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคน
ใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 
 
 
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

 

หมำยเหตุ 

๑ 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นความประสงค์เปลี่ยน
ผู้ควบคุมงาน พร้อม
เอกสาร 

๑ วัน 

ส่วนโยธา อบต.สีคิ้ว 

 

๒ 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น 

๒ วัน 
ส่วนโยธา อบต.สีคิ้ว 

 

๔ 
การพิจารณา
อนุญาต 

ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามใบอนุญาตวา่ถึงขั้นตอน
ใด 

๒ วัน 
ส่วนโยธา อบต.สีคิ้ว 

 

งานที่ให้บริการ                     การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลสีคิ้ว 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

http://www.sikhiu.go.th.com/


ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

 

หมำยเหตุ 

๕ 
การแจ้งผลการ
พิจารณา 

แจ้งให้ผู้ยื่นความ
ประสงค์เปลี่ยนผู้ควบคุม
งานทราบ (น.๑) 

๕ วัน 

ส่วนโยธา อบต.สีคิ้ว 

 

 
   

 

   ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม ๑๐  วัน 

 

 

 
เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

 

หมำยเหตุ 

๑ 
บัตรประจ าตัวประชาชน   ๑ ฉบับ กรณีบุคคล

ธรรมดา 

๒ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน   ๑ ฉบับ กรณีบุคคล

ธรรมดา 

๓ หนังสือรับรองนิติบุคคล   ๑ ชุด กรณีนิติบคุคล 

  
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 



เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

๑ 

ส าเนาหนังสือท่ีได้แจ้งใหผู้้
ควบคุมงานคนเดมิทราบว่า 
ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุม
งานแล้ว พร้อมหลักฐาน
แสดงการรับทราบ ของผู้
ควบคุมงานคนเดมิ )แบบ น. 
๕(  

  ๑ ชุด กรณผีู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดมิ
และแจ้งช่ือผู้ควบคุม
งานคนใหม่ 

๒ 

หนังสือแสดงความยินยอม
ของผู้ควบคุมงานคนใหม่ 
ตามมาตรา ๓๐            
วรรคสอง )แบบ น. ๘(  

 ๑  ชุด กรณผีู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดมิ
และแจ้งช่ือผู้ควบคุม
งานคนใหม่ 

๓ 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่
กรณ ี

       ๑ ชุด กรณผีู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดมิ
และแจ้งช่ือผู้ควบคุม
งานคนใหม่ 

๔ 

ส าเนาหนังสือแจ้งการบอก
เลิกผูค้วบคุมงาน )แบบ น. 
๗(  

 

 

 

 

 

 

  ๑ ชุด กรณผีู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดมิ
และแจ้งช่ือผู้ควบคุม
งานคนใหม่ 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

๕ 

หนังสือแสดงความยินยอม
ของผู้ควบคุมงานคนใหม่ 
ตามมาตรา ๓๐               
วรรคสอง )แบบ น. ๑๘(  

 ๑  ชุด กรณผีู้ควบคุมงาน
คนเดิมได้แจ้งบอก
เลิกการเป็นผู้
ควบคุมงานไว้แล้ว
และผูไ้ดร้ับ
ใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งประสงค์จะแจ้ง
ช่ือผู้ควบคุมงานคน
ใหม่ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบ 

๖ 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่
กรณ ี

       ๑ ชุด กรณผีู้ควบคุมงาน
คนเดิมได้แจ้งบอก
เลิกการเป็นผู้
ควบคุมงานไว้แล้ว
และผูไ้ดร้ับ
ใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งประสงค์จะแจ้ง
ช่ือผู้ควบคุมงานคน
ใหม่ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบ 

๗ 

กรณผีู้ได้รับใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้งเป็นบุคคลธรรมดา  
ส าเนาบตัรประชาชนและ
ทะเบียนบ้านกรณผีู้ไดร้ับ
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งเป็น
นิติบุคคล ส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนติิ
บุคคล ออกไมเ่กิน ๖เดือน)
พร้อมส าเนาบัตรประชาชน
และทะเบยีนบ้านของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

       ๑ ชุด กรณผีู้ควบคุมงาน
คนเดิมได้แจ้งบอก
เลิกการเป็นผู้
ควบคุมงานไว้แล้ว
และผูไ้ดร้ับ
ใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งประสงค์จะแจ้ง
ช่ือผู้ควบคุมงานคน
ใหม่ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบ 

หมายเหตุ 



 
 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๒ 

 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลสีคิ้ว โทรศัพท์: 0 4441-2606 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.sikhiu-go.th.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.sikhiu-go.th.com/


   



 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



 



 



 


