
คู่มือส าหรบัประชาชน : การขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน 
หน่วยงานที่ใหบ้ริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีผไูดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไวหรือผคูวบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุม
งานใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณทีี่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตอง
ระงับการด าเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอม
ของผคูวบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 
 
ช่องทางการใหบ้ริการ 
 
สถานที่ให้บรกิาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราาช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-4186 
www.wangang.go.th)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :5 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานพร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคมุงาน) 

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
เปลี่ยนผู้ควบคมุงาน 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคมุงาน) 

2 วัน - 
 

3) การพจิารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งใหผู้้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ 
(น.1) 
 

2 วัน - 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคมุงาน) 

 
 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุ(กรณีนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

ส าเนาหนังสือที่ไดแ้จ้งให้ผูค้วบคุมงานคนเดิมทราบว่าไดบ้อกเลิกมิ
ใหเ้ป็นผู้ควบคุมงานแล้วพร้อมหลักฐานแสดงการรบัทราบของผู้
ควบคุมงานคนเดิม (แบบน. 5) 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจง้ช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม)่) 

- 

4) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหมต่ามมาตรา 30            
วรรคสอง (แบบน. 8) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจง้ช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม)่) 

- 

5) 
 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างดดัแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แล้วแต่กรณ ี
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจง้ช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม)่) 
 

- 

6) 
 

ส าเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบน. 7) 
ฉบบัจริง0ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุ(กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุม
งานไว้แล้วและผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งประสงค์จะแจ้งช่ือผู้
ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ)) 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

- 
 

ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราาช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-
4186 www.wangang.go.th)) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
(หมายเหตุ: -) 

 
หมายเหต ุ
- 

ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เทศบาลต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พืน้ที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน สุทธิศา 03/09/2558 
09:32 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

 


