
 

คูมือสําหรับประชาชน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ฉบับปรับปรุง  ประจําป พ.ศ. 2565 

 

งานท่ีใหบริการ การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
 

กองชาง   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

โทร. 0  4351  1222  ตอ  ๑๔๘ 

โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๓๓๙๔ 

 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
และเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
        

           กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานท่ีไดแจงชื่อไว  หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน  
ผูควบคุมงาน   ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ   ในกรณีที่มีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาต
ตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอม 
ของผูควบคมุงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถ่ินแลว 
 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน         หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

๑. การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    ยื่นความประสงคเปลี่ยนผูควบคุมงาน พรอมเอกสาร                           
    (ระยะเวลา  ๑  วันทําการ) 
 

๒. การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน         
    (ระยะเวลา  ๒  วันทําการ) 
 

3.  ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตวาถึงขั้นตอนใด          กองชางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    (ระยะเวลา  2  วันทําการ) 
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๔. การแจงผลการพิจารณา      กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    แจงใหผูยื่นความประสงคเปลี่ยนผูควบคุมงานทราบ (น.1)         
    (ระยะเวลา  5  วันทําการ) 
 

ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  ประมาณ   10  วันทําการ  

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. รายการเอกสารยืนยันตัวตน  
    ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา 
         บัตรประจําประชาชน (ฉบับจรงิ)  
    ๑.๒ กรณนีิติบุคคล 
          หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด      
 ๒. เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม     
     ๒.๑  สําเนาหนังสือที่ไดแจงใหผูควบคุมงานคนเดิมทราบวา ไดบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงานแลว พรอมหลักฐาน   
            แสดงการรับทราบ ของผูควบคุมงานเดิม  (แบบ น.5)    เอกสารสําเนา  จํานวน    1   ฉบับ 
     ๒.2 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม  ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.8)    
           เอกสารฉบับจริง จํานวน   1   ชุด 
     2.3 สําเนาใบอนุญาตกอสรางดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร แลวแตกรณี 
           เอกสารสําเนา จํานวน   1  ฉบับ 
     2.4 สําเนาหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน  (แบบ น.7) 
           เอกสารสําเนา จํานวน   1  ฉบับ 
     2.5 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคมุงานคนใหม  ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.8)  
           เอกสารฉบับจริง จํานวน    1   ชุด       
    2.6  สําเนาใบอนุญาตกอสรางดัดแปลง รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร แลวแตกรณี               
           เอกสารสําเนา จํานวน    1   ฉบับ 
    2.7  กรณีผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปนบุคคลธรรมดา สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานกรณีผูไดรับ 
           ใบอนุญาตหรือใบรับแจงเปนนิติบุคคลสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกไมเกิน 6 เดือน)  
           พรอมสําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
           เอกสารสําเนา จํานวน    1   ฉบับ 
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คาธรรมเนียม 
         
        เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง  ฉบับที่ 70  พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ. 2522 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน  สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดที่   
กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
หมายเลขโทรศัพท  ๐  ๔๓๕๑  ๑๒๒๒  ตอ ๑๔๘ 
ที่เว็บไซต  www. roietmunicipal.go.th 
Application SMART 101 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
 

 แบบ น.5 

หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานของผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง 
 

เขียนที่  ......................................................... 

                      วันที.่.........เดือน........................พ.ศ.................... 
 
เรียน   ............................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   สําเนาหนังสือของขาพเจา ลงวันที.่.........เดือน.................................................พ.ศ...............ที่ไดแจงให
.......................................................ผูควบคุมงานทราบวา  ไดบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงานแลว  จํานวน..............ฉบับ 
 

  ตามทีข่าพเจา.................................................................................................... อยูบานเลขที่..............
ตรอก/ซอย................ถนน................................หมูที.่............ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต........................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท.......................................... 
ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตแบบ อ. ..........เลขที่.........../...........ลงวันที.่..........เดือน.....................................พ.ศ...........
เพ่ือทําการ........................................................................................................................................................................ 
ทีบ่านเลขที่..............ตรอก/ซอย..................ถนน..............................หมูที่.............ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................เปนอาคาร 
                    1.  ชนิด.........................................จํานวน................. เพ่ือใชเปน......................................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว.....................โดยมีท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน.......คัน 
           2.  ชนิด........................................จํานวน................. เพ่ือใชเปน......................................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว.....................โดยมีท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน.......คัน 
  3. ชนิด........................................จํานวน................. เพ่ือใชเปน........................................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว......................โดยมีท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน......คัน 
โดยม.ี...................................................................................................เปนผูควบคุมงานนั้น 
                       บัดนี้ ขาพเจาไดบอกเลิกบุคคลดังกลาวมิใหเปนผูควบคุมงานตอไปแลว  
ตั้งแตวันที.่...................เดือน................................พ.ศ................... 
                       ทั้งนี้ ขาพเจาไดบอกเลิกเปนหนังสือให...................................................................เปนผูควบคุมงาน 
ทราบแลว ดังสําเนาที่แนบมาพรอมนี้ และขณะนี้ขาพเจาไดระงับการดําเนินการตามที่ไดรับใบอนุญาตไวแลว 
                            

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
           
                                                               (ลงชือ่)............................................. ผูไดรับใบอนุญาต 
               (..........................................) 
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แบบ น.7 

หนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานใหม ตามมาตรา 30 วรรคสอง 
 

เขียนที่  ........................................................ 

                     วันที.่.........เดือน........................พ.ศ.................... 
 
เรียน   ............................................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1. สําเนาหนงัสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานของผูไดรับใบอนุญาต หรือสําเนา 
                       หนังสือแจงการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานของผูควบคุมงาน 
                    2. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม   จํานวน..................ฉบับ   
                        (แบบ น.4) 
 

  ตามทีข่าพเจา.................................................................................................... อยูบานเลขที่..............
ตรอก/ซอย..................ถนน........................................หมูที.่............ตําบล/แขวง..............................................................
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.........................โทรศพัท.............................. 
ไดรับใบอนุญาตแบบ อ. ...........เลขที่........../...................ลงวนัท่ี...........เดือน............................................พ.ศ.............. 
เพ่ือทําการ...............................................ทีบ่านเลขที่..............ตรอก/ซอย..................ถนน............................หมูที่.........
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.................................... 
                      โดยมี.............................................................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
และ.............................................................เปนสถาปนิกผูควบคุมงาน และขาพเจาไดแจงผูควบคุมงาน ไดแจง 
เจาพนักงานทองถ่ิน ตามหนังสือ  ลงวันที.่...........เดือน.....................พ.ศ..............บอกเลิกผูควบคุมงาน/ผูควบคุมงาน
ไดแจงขาพเจาตามหนังสือ ลงวันที.่.............เดือน.......................พ.ศ...........บอกเลิกการเปนผูควบคุมงานนั้น 
                      บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคให........................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานคนใหม 
และ............................................................................................................................เปนสถาปนิก ผูควบคุมงานคนใหม 
ตั้งแตวันที.่..................เดือน................................พ.ศ...................ตอไป 
                      ทั้งนี้ ขาพเจาไดสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมมาพรอมนี้ดวยแลว 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
           
                                                               (ลงชือ่)............................................. ผูไดรับใบอนุญาต 
               (...........................................) 
     
 
หมายเหตุ ขอความใดที่ไมตองการใหขีดฆา 

 


