
คู�มือสําหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู�ควบคุมงาน 
หน�วยงานท่ีให�บริการ : องค�การบริหารส�วนตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร� กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ% วิธีการ เงื่อนไข (ถ�ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีผู#ได#รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู#ควบคุมงานที่ได#แจ#งชื่อไว# หรือผู#ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป*น ผู#ควบคุมงาน ให#มีหนังสือแจ#งให#เจ#าพนักงานท#องถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู#ควบคุมงาน
ผู#ได#รับใบอนุญาตต#องระงับการดําเนินการตามทีไ่ด#รับอนุญาตไว#ก�อนจนกว�าจะได#มีหนังสือแจ#งชือ่และส�งหนังสือแสดงความยินยอมของผู#ควบคมุงานคนใหม�ให#แก�เจ#าพนักงานท#องถิ่นแล#ว 
  
 

ช�องทางการให�บริการ 
 

 สถานท่ีให
บริการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร� 32210 กองช�าง โทรศัพท�/โทรสาร 
0 4414 7412 Website: www.takean.go.th /ติดต�อด!วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเป�ดให
บรกิาร เป%ดให!บริการวัน จันทร� ถึง วันศุกร� (ยกเว!นวันหยุดที่ทาง
ราชการกําหนด) ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ย่ืนขอเปลี่ยนผู#ควบคุมงาน พร#อมเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน องค�การบริหารส�วนตําบลตะเคียน 
อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร� 

 
2) การพิจารณา 

เจ#าพนักงานท#องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอเปลี่ยนผู#ควบคุมงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน องค�การบริหารส�วนตําบลตะเคียน 
อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร� 

 
3) การพิจารณา 

เจ#าพนักงานท#องถิ่นตรวจสอบการดาํเนินการตามใบอนุญาตว�าถึงขั้นตอนใดและแจ#งให#ผู#ขอเปลี่ยน
ผู#ควบคุมงานทราบ (น.1) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน องค�การบริหารส�วนตําบลตะเคียน 
อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร� 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจรงิ 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

สําเนาหนังสือที่ได�แจ�งให�ผู�ควบคุมงานคนเดิมทราบว�า ได�บอกเลิกมิให�เป5นผู�ควบคุมงานแล�ว พร�อมหลักฐาน
แสดงการรับทราบ ของผู�ควบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5) 
ฉบับจรงิ 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู#ได#รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ#งบอกเลิกผู#ควบคุมงานคนเดิมและแจ#งชื่อผู#ควบคุมงานคนใหม�) 

- 

4) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงานคนใหม� ตามมาตรา 30            วรรคสอง (แบบ น. 8) 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู#ได#รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ#งบอกเลิกผู#ควบคุมงานคนเดิมและแจ#งชื่อผู#ควบคุมงานคนใหม�) 

- 

5) 
 

สําเนาใบอนุญาตก�อสร�าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย�ายอาคาร แล�วแต�กรณ ี
ฉบับจรงิ 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู#ได#รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ#งบอกเลิกผู#ควบคุมงานคนเดิมและแจ#งชื่อผู#ควบคุมงานคนใหม�) 

- 

6) 
 

สําเนาหนังสือแจ�งการบอกเลิกผู�ควบคุมงาน (แบบ น. 7) 
ฉบับจรงิ 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (กรณีผู#ควบคุมงานคนเดิมได#แจ#งบอกเลิกการเป*นผู#ควบคุมงานไว#แล#วและผู#ได#รบัใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ#งประสงค�จะแจ#งชื่อผู#ควบคุมงานคนใหม�ให#เจ#าพนักงานท#องถิ่นทราบ) 

 
ค�าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 
1) เป5นไปตามหลักเกณฑ%ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช�องทางการร�องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 
1) องค�การบริหารส�วนตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร� 32210 โทรศัทพ�/โทรสาร 0 4414 7412 Website : takean.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) จังหวัดอ่ืนๆ ร#องเรียนต�อผู#ว�าราชการจงัหวดั 

(หมายเหต:ุ (ศูนย�ดํารงธรรมจงัหวัดประจาํจงัหวัด ทุกจังหวัด))  
3) ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู! ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอร%ม ตัวอย�างและคู�มือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอร%ม 
ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 
- 
 
 

ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนผู#ควบคุมงาน  
หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีใ่ห#บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท#องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว) 
หมวดหมู�ของงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข�อง: 

  
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด#านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นท่ีให�บริการ: ท#องถิ่น 

กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงข#อบัญญัติท#องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ข�อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0 

 จํานวนคาํขอที่มากที่สุด 0 

 จํานวนคาํขอที่น#อยที่สุด 0 
 

ชื่ออ�างองิของคู�มือประชาชน: การขอเปลี่ยนผู#ควบคุมงาน อบต.ตะเคียน อนุพงศ� สําเนาคู�มือประชาชน 21/10/2015 11:16 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน�โหลดจากเวบ็ไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข#อมูลคู�มือสาํหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร�คู�มือ: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


