
1/5 
 

คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลทา่ประจะ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปล่ียนผู้ควบคมุงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลท่าประจะ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 5วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอเปล่ียนผู้ควบคมุงาน เทศบาลตําบลทา่ประจะ  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการสํานกังานเทศบาลตําบลท่าประจะ 21/1 หมู่ที ่1 ตําบลท่าประจะอําเภอชะอวดจงัหวดั

นครศรีธรรมราช 80180 โทรศพัท์ 075-380-489/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรณีผู้ ได้รับใบอนญุาตจะบอกเลิกตวัผู้ควบคมุงานท่ีได้แจ้งช่ือไว้หรือผู้ควบคมุงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคมุงานให้มี

หนงัสือแจ้งให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผู้ควบคมุงานผู้ ได้รับใบอนญุาตต้องระงบัการดําเนินการ
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ตามท่ีได้รับอนญุาตไว้ก่อนจนกวา่จะได้มีหนงัสือแจ้งช่ือและสง่หนงัสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคมุงานคนใหมใ่ห้แก่

เจ้าพนกังานท้องถ่ินแล้ว 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขอเปล่ียนผู้ควบคมุงาน

พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั กองชา่ง เทศบาล

ตําบลทา่ประจะ 

 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอเปล่ียนผู้

ควบคมุงาน 
 

2 วนั กองชา่ง เทศบาล

ตําบลทา่ประจะ 

 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนญุาตวา่ถึง

ขัน้ตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอ

เปล่ียนผู้ควบคมุงานทราบ 

(น.1) 
 

2 วนั กองชา่ง เทศบาล

ตําบลทา่ประจะ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 5 วนั 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาหนงัสือท่ี

ได้แจ้งให้ผู้

ควบคมุงานคน

เดมิทราบวา่ได้

บอกเลิกมิให้เป็น

ผู้ควบคมุงาน

แล้วพร้อม

หลกัฐานแสดง

การรับทราบของ

ผู้ควบคมุงานคน

เดมิ (แบบน. 5) 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ ได้รับ

ใบอนญุาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคมุงานคน

เดมิและแจ้งช่ือผู้

ควบคมุงานคน

ใหม)่ 

2) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคมุงาน

คนใหม่ตาม

มาตรา 30            

วรรคสอง (แบ

บน. 8) 

- 1 0 ชดุ (กรณีผู้ ได้รับ

ใบอนญุาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคมุงานคน

เดมิและแจ้งช่ือผู้

ควบคมุงานคน

ใหม)่ 

3) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ก่อสร้างดดัแปลง

รือ้ถอนหรือ

เคล่ือนย้าย

อาคารแล้วแต่

กรณี 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ ได้รับ

ใบอนญุาตหรือใบ

รับแจ้งบอกเลิกผู้

ควบคมุงานคน

เดมิและแจ้งช่ือผู้

ควบคมุงานคน

ใหม)่ 

4) 
สําเนาหนงัสือ

แจ้งการบอกเลิก

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ควบคมุ

งานคนเดมิได้แจ้ง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผู้ควบคมุงาน 

(แบบน. 7) 

บอกเลิกการเป็นผู้

ควบคมุงานไว้แล้ว

และผู้ได้รับ

ใบอนญุาตหรือใบ

รับแจ้งประสงค์

จะแจ้งช่ือผู้

ควบคมุงานคน

ใหมใ่ห้เจ้า

พนกังานท้องถ่ิน

ทราบ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนสํานกังานศนูย์รับเร่ืองราวร้องทกุข์เทศบาลตําบลทา่ประจะ 21/1 หมูท่ี่ 1 ตําบลทา่ประ

จะอําเภอชะอวดจงัหวดันครศรีธรรมราช 80180 โทรศพัท์ 075-380-489 หรือเว็บไซต์ www.thapaja.go.th 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

- 
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