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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปล่ียนผูควบคุมงาน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน อบต.บางเตย /จุฑามณี  สืบเสียง  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการหนวยงานท่ีรับผิดชอบ กองชาง ท่ีทําการ อบต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

ท่ีอนุญาตหรือแจงโทร.0-3439-3427-8/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานท่ีไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานใหมี

หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการ 

ตามท่ีไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจา

พนักงานทองถ่ินแลว 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน

พรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย 

อ.สามพรานจ.นครปฐม 

73210 ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ

เปลี่ยนผูควบคุมงาน

โทร.0-3439-3427-8) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอเปลี่ยนผู

ควบคุมงาน 
 

2 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย 

อ.สามพรานจ.นครปฐม 

73210 ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ

เปลี่ยนผูควบคุมงาน

โทร.0-3439-3427-8) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนุญาตวาถึงข้ันตอน

ใดและแจงใหผูขอเปลี่ยนผู

ควบคุมงานทราบ (น.1) 
 

2 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย 

อ.สามพรานจ.นครปฐม 

73210 ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ

เปลี่ยนผูควบคุมงาน

โทร.0-3439-3427-8) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

 



3/4 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาหนังสือท่ีได

แจงใหผูควบคุมงาน

คนเดิมทราบวาได

บอกเลิกมิใหเปนผู

ควบคุมงานแลว

พรอมหลักฐานแสดง

การรับทราบของผู

ควบคุมงานคนเดิม 

(แบบน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับใบ 

อนุญาตหรือใบรับ

แจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคนเดิม

และแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน

ใหม) 

2) 

หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผูควบคุม

งานคนใหมตาม

มาตรา 30 วรรคสอง

(แบบ น. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผูไดรับใบ 

อนุญาตหรือใบรับ

แจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคนเดิม

และแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน

ใหม) 

3) 

สําเนาใบอนุญาต

กอสรางดัดแปลงรื้อ

ถอนหรือเคลื่อนยาย

อาคารแลวแตกรณี 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับใบ 

อนุญาตหรือใบรับ

แจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคนเดิม

และแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน

ใหม) 

4) 

สําเนาหนังสือแจง

การบอกเลิกผูควบคุม

งาน (แบบน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูควบคุมงาน

คนเดิมไดแจงบอก

เลิกการเปนผู

ควบคุมงานไวแลว

และผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจงประสงค
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

จะแจงชื่อผูควบคุม

งานคนใหมใหเจา

พนักงานทองถ่ิน

ทราบ) 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน นิติกร งานกฎหมายและคดี ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัดฯอบต.บางเตย            

อ.สามพราน จ.นครปฐม 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต อบต.บางเตย (http://www.bangtoei-sao.go.th) 

2. ทางโทรศัพท 0-3439-3427-8 

3. ทางไปรษณียอบต.บางเตย 9/99 ม.1 ต.บางเตยอ.สามพรานจ.นครปฐม 73210 

4. รองเรียนดวยตนเอง 

5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ อบต.บางเตย) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ศูนยดํารงธรรมจังหวัดประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ- 

 

 

 

 
 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสาํนักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพรานจังหวัด

นครปฐม สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 




