
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอเปลี�ยนผูค้วบคมุงาน 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามอําเภอศรมีหาโพธจิังหวัดปราจนีบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีผู ได รับใบอนุญาตจะบอกเลกิตวัผู ควบคมุงานที*ได แจ งชื*อไว หรอืผู ควบคมุงานจะบอกเลกิการเป นผู ควบคมุ

งานให มหีนังสอืแจ งให เจ าพนักงานท องถิ*นทราบในกรณีที*มกีารบอกเลกิผูค้วบคมุงานผู ได รับใบอนุญาตต องระงับ

การดาํเนนิการตามที*ได รับอนุญาตไว ก อนจนกว าจะได มหีนังสอืแจ งชื*อและส งหนังสอืแสดงความยนิยอมของผู

ควบคมุงานคนใหม ให แก เจ าพนักงานท องถิ*นแล ว 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามหมูท่ี* 3 อําเภอศรมีหาโพธิ
จังหวดัปราจนีบรุ ี25140 โทรศพัท ์037 206 339/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที*ทางราชการกําหนด) ตั ?งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที*ยง) 

 

ข ั1นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :5 วนั 
 

ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื*นขอเปลี*ยนผูค้วบคมุงานพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นทามอําเภอศรี

มหาโพธจัิงหวดั
ปราจนีบรุ ี

 
2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ*นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอเปลี*ยน
ผูค้วบคมุงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นทามอําเภอศรี

มหาโพธจัิงหวดั
ปราจนีบรุ ี

 
3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ*นตรวจสอบการดาํเนนิการตามใบอนุญาตวา่
ถงึขั ?นตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อเปลี*ยนผูค้วบคมุงานทราบ (น.1) 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลบา้นทามอําเภอศรี

มหาโพธจัิงหวดั
ปราจนีบรุ ี

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

สําเนาหนงัสอืท ี�ไดแ้จง้ใหผู้ค้วบคมุงานคนเดมิทราบวา่ไดบ้อกเลกิ
มใิหเ้ป็นผูค้วบคุมงานแลว้พรอ้มหลกัฐานแสดงการรบัทราบของผู ้
ควบคมุงานคนเดมิ (แบบน. 5) 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชื*อผูค้วบคมุงานคนใหม่) 

4) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงานคนใหมต่ามมาตรา 
30            วรรคสอง (แบบน. 8) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชื*อผูค้วบคมุงานคนใหม่) 

- 

5) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรื1อถอนหรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร
แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชื*อผูค้วบคมุงานคนใหม่) 

- 

6) 
 

สําเนาหนงัสอืแจง้การบอกเลกิผูค้วบคมุงาน (แบบน. 7) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูค้วบคมุงานคนเดมิไดแ้จง้บอกเลกิการเป็นผูค้วบคมุ
งานไวแ้ลว้และผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้ประสงคจ์ะแจง้ชื*อผู ้
ควบคมุงานคนใหมใ่หเ้จา้พนักงานทอ้งถิ*นทราบ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามหมูท่ี* 3 อําเภอศรมีหาโพธจิังหวดัปราจนีบรุ ี25140 โทรศพัท ์037 206 339 

(หมายเหต:ุ -) 
2) จังหวดัอื*นๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ศนูยดํ์ารงธรรมจังหวัดประจําจังหวัดทกุจังหวดั)) 
3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที* 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที* 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน:การขอเปลี*ยนผูค้วบคมุงาน 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที*ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ*น (กระบวนงานบรกิารที*เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที*มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื1นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ*น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ*น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที*ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี*ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที*มากที*สดุ 0 

 จํานวนคําขอที*นอ้ยที*สดุ 0 
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชนการขอเปลี*ยนผูค้วบคมุงานองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทาม  
03/08/2015 10:26 
 
 

เอกสารฉบับนี?ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที*เผยแพร่คูม่อื: - 


