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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเปล่ียนผู้ควบคุมงำน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522  
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  5 วัน  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุมงาน ใหมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการด าเนินการ
ตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจา
พนักงานทองถิ่นแลว 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน 
พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอท่าเรือ 
จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

(องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก  อ าเภอท่าเรือ  
จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปล่ียนผู้
ควบคุมงาน 
 

2 วนั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอท่าเรือ 
จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

(องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก  อ าเภอท่าเรือ  
จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ข ัน้ตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอ
เปล่ียนผู้ควบคุมงานทราบ 
(น.1) 
 

2 วนั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอท่าเรือ 
จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา 

(องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก  อ าเภอท่าเรือ  
จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   5 วนั 
13. งานบริการนี ้ ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ส ำเนำหนงัสือที่
ได้แจ้งให้ผู้
ควบคุมงำนคน
เดิมทรำบว่ำ ได้
บอกเลิกมิให้เป็น
ผู้ควบคุมงำน
แล้ว พร้อม
หลักฐำนแสดง
กำรรบัทรำบ ของ
ผู้ควบคุมงำนคน
เดิม (แบบ น. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ได้รบั
ใบอนุญำตหรือใบ
รบัแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงำนคน
เดิมและแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงำนคน
ใหม่) 

2) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ควบคุมงำน
คนใหม่ ตำม
มำตรำ 30            
วรรคสอง (แบบ 
น. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผู้ได้รบั
ใบอนุญำตหรือใบ
รบัแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงำนคน
เดิมและแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงำนคน
ใหม่) 

3) 

ส ำเนำ
ใบอนุญำต
ก่อสร้ำง 
ดดัแปลง รือ้ถอน 
หรือเคล่ือนย้ำย
อำคำร แล้วแต่
กรณี 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ได้รบั
ใบอนุญำตหรือใบ
รบัแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงำนคน
เดิมและแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงำนคน
ใหม่) 

4) 
ส ำเนำหนงัสือ
แจ้งกำรบอกเลิก
ผู้ควบคุมงำน 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ควบคุม
งำนคนเดิมได้แจ้ง
บอกเลิกกำรเป็นผู้
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(แบบ น. 7) ควบคุมงำนไว้แล้ว
และผู้ได้รบั
ใบอนุญำตหรือใบ
รบัแจ้งประสงค์
จะแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงำนคน
ใหม่ให้เจ้ำ
พนกังำนท้องถ่ิน
ทรำบ) 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง  
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
 

2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวดัประจ าจังหวดั ทุกจังหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก 0-3576-0436 ต่อ 12 
หมายเหตุ - 
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4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านกัปลัดส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 

- 
 

วันท่ีพิมพ์ 17/08/2558 
สถานะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้า

สนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 

 
 

 


