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คู่มอืส ำหรับประชำชน :  กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งซา้ย 

กระทรวง  : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5 วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ  0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ  0  

10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 21/05/2558 16:59  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

   

1) 

สถำนทีใ่ห้บริกำร   องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัด

นครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7534-8764 ,0-7534-8717  โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)                  

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

หมำยเหตุ   (การช าระค่าธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอและในกำรพิจำรณำอนุญำต 

กรณผีูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผคูวบคุมงานท่ีไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผคูวบคุมงานใหมี

หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณท่ีีมีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผไูดรับใบอนุญาตตองระงับการด าเนนิการ

ตามท่ีไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมหีนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจ

าพนักงานทองถิ่นแลว 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

พร้อมเอกสาร 

 

1 วัน - (องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะขอเปลี่ยนผู้

ควบคุมงาน) 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาเอกสารประกอบการ

ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

 

2 วัน - (องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะขอเปลี่ยนผู้

ควบคุมงาน) 

3) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

การด าเนนิการตามใบอนุญาต

วา่ถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอ

เปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ 

(น.1) 

2 วัน - (องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะขอเปลี่ยนผู้

ควบคุมงาน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 วัน 

 

14. งำนบริกำรนี้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณบุีคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณนีติบุิคคล) 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐั

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 

ส าเนาหนังสือท่ีได้แจ้งให้

ผู้ควบคุมงานคนเดิม

ทราบว่าได้บอกเลิกมใิห้

เป็นผู้ควบคุมงานแลว้

- 0 1 ชุด (กรณผีู้ได้รับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคนเดิม
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครฐั

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

พร้อมหลักฐานแสดง

การรับทราบของผู้

ควบคุมงานคนเดิม           

(แบบน. 5) 

และแจ้งชื่อผู้ควบคุม

งานคนใหม)่ 

2) 

หนังสือแสดงความ

ยนิยอมของผู้ควบคุม

งานคนใหม่ตามมาตรา 

30            วรรคสอง 

(แบบน. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณผีู้ได้รับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคนเดิม

และแจ้งชื่อผู้ควบคุม

งานคนใหม)่ 

3) 

ส าเนาใบอนุญาต

ก่อสร้างดัดแปลงรือ้ถอน

หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

แลว้แต่กรณ ี

- 0 1 ชุด (กรณผีู้ได้รับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคุมงานคนเดิม

และแจ้งชื่อผู้ควบคุม

งานคนใหม)่ 

4) 

ส าเนาหนังสือแจ้งการ

บอกเลิกผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณผีู้ควบคุมงาน

คนเดิมได้แจ้งบอก

เลิกการเป็นผู้

ควบคุมงานไว้แลว้

และผู้ได้รับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งประสงค์

จะแจ้งช่ือผูค้วบคุม

งานคนใหมใ่ห้เจ้า

พนักงานทอ้งถิ่น

ทราบ) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 

2522 

ค่ำธรรมเนียม     0     บาท 

หมำยเหตุ - 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน   ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม                               

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7534-8764 ,0-7534-8717 โทรสาร 0-7534-8717  ต่อ 12 

หมำยเหต ุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

3. ทางไปรษณีย์ (ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซา้ย 

     อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

4. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนา้ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

19. หมำยเหต ุ

- 

 

 

 

 

 


