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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีผไูดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน

ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการ

ด าเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือ แสดงความยินยอมของผูควบคุม 

งานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี เลขท่ี 44 หมู่ที่ 6 ต าบล
ขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี  11150 โทรศัพท์  
0-2921-9058 ต่อ 16 โทรสาร 0-2921-9833/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมม่ีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานพร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)) 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)) 

3 วัน - 
 

3) การพิจารณา 3 วัน - 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตาม
ใบอนุญาตว่าถึงข้ันตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้
ควบคุมงานทราบ (น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน)) 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

ส าเนาหนังสือที่ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานคนเดิมทราบว่าได้บอก
เลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้วพร้อมหลักฐานแสดงการ
รับทราบของผู้ควบคุมงานคนเดิม (แบบน. 5) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 

4) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตาม
มาตรา 30            วรรคสอง (แบบน. 8) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
อาคารแล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 

6) 
 

ส าเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบน. 7) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้
ควบคุมงานไว้แล้วและผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งประสงค์
จะแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี เลขที่ 44 หมู่ 6 ต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150          

โทรศัพท์ 0-2921-9058 ต่อ 16 โทรสาร 0-2921-9833 (หมายเหตุ: -) 
 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ  ชื่อแบบฟอร์ม  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

หมายเหตุ 

ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7 วนั 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน องค์การบริหารส่วนต าบลขุนศรี 

 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 


