
คูมือสำหรับประชาชนเรื่องขออนุญาตขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
 

งานท่ีใหบริการ 
 

การอนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑.สำนัก/กอง…กองชาง……… 
   องคกรการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

     ห า ม มิ ให เจ า ข อ งห รื อ ผู ค ร อ บ ค ร อ งอ า ค า ร ซึ่ ง ไ ม เป น อ า ค า ร ป ร ะ เภ ท ค ว บ คุ ม ก า ร ใช  ใช ห รื อ ยิ น ย อ ม ให  
บุคคลใดใช อาคารดังกล าวเพ่ือกิจการตามมาตรา 32 เว นแต จะได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถ่ิน หรือได แจ งให  
เจ าพนักงานทองถ่ินทราบแลว และใหนํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิแล วแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
ให นํ าความ ในวรรคห น่ึ งมาใช บั งคับ แก ก าร เปลี่ ยนการใช อ าคารประ เภทควบคุ มการใช สํ าห รับ กิจการห น่ึ งไป ใช เป น 
อาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหน่ึงโดยอนุโลม 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ยื่นความประสงคเปลี่ยนผูควบคุมงาน พรอมเอกสาร   สำนัก/กอง...ชาง................... 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
๒. เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 
 

 สำนัก/กอง....ชาง................. 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๓. เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการ ตรวจสอบการดำเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึงข้ันตอนใด 
  

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. แจงใหผูยื่นความประสงคเปลี่ยนผูควบคุมงานทราบ (น.1)  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

  
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ..........15................วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

1. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)                จำนวน  1  ชุด 

2. สำเนาทะเบียนบาน                   จำนวน  1  ชุด 

3. สำเนาหนังสือท่ีไดแจงใหผูควบคุมงานคนเดิมทราบวา ไดบอกเลิกมิใหเปนผูควบคมุงานแลว พรอมหลกัฐานแสดงการ

รับทราบ ของผูควบคุมงานคนเดิม (แบบ น.5)      จำนวน  1  ชุด 

4. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา ๓๐  วรรคสอง (แบบ น.8)  จำนวน  1  ชุด 

5. สำเนาใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แลวแตกรณ ี   จำนวน  1  ชุด 

6. สำเนาหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน (แบบ น.7)     จำนวน  1  ชุด 

คาธรรมเนียม 

 - 

การรับเร่ืองรองเรียน 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
โทรศัพท........036-715-427 ตอ 103................... 
หรือเว็บไซต.......................................... 
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ตัวอยางแบบฟอรม 

๑. 
แบบ  น.5 

หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน 
ของผูไดรับใบอนุญาตมาตรา  30  วรรคหนึ่ง 

เขียนท่ี                                                       . 

วันท่ี              เดือน                        พ.ศ.             . 

เรียน...........................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

สิ่งท่ีสงมาดวย สำเนาหนังสือของขาพเจา  ลงวันท่ี...............เดือน................................พ.ศ.................................. 
ท่ีไดแจงให................................................................ทราบวาไดบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงานแลว   

จำนวน.............ฉบับ 

ตามท่ีขาพเจา.............................................อยูบานเลขท่ี..............ซอย........................................ 

ถนน.....................................หมูท่ี..............ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต............................... 

จังหวัด............................................โทรศัพท......................................... 
ไดรับใบอนุญาตตามแบบอ.1/อ.2/อ.3.  เลขท่ี......................ลงวนัท่ี.............เดือน...........................พ.ศ.................... 
เพ่ือทำการ..........................................ท่ีบานเลขท่ี...............ซอย...............................ถนน...................................... 
หมูท่ี...........ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต................................จังหวัด...................................เปนอาคาร 

(1) ชนิด.....................................จำนวน.........................เพ่ือใชเปน............................................... 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว.........................................มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถจำนวน.................คัน 
(2) ชนิด.....................................จำนวน.........................เพ่ือใชเปน............................................... 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว...........................................มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถจำนวน...............คัน 
(3) ชนิด.....................................จำนวน........................ เพ่ือใชเปน............................................... 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว...........................................มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถจำนวน................คัน 
โดยมี..............................................................เปนผูควบคุมงานนั้น  บัดนี้  ขาพเจาไดบอกเลิกบุคคลดังกลาวมิใหเปน       
ผูควบคุมงานตอไปแลว  ต้ังแตวันท่ี...............เดือน........................พ.ศ...................... 

  ท้ังนี้  ขาพเจาไดบอกเลิกเปนหนังสือให........................................................ผูควบคุมงานทราบแลว      

ดังสำเนาท่ีแนบมาพรอมนี้และขณะนี้ขาพเจาไดระงับการดำเนินการตามท่ีไดรับใบอนุญาตไวแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

                                                       (ลายมือชื่อ)...............................................ผูไดรับใบอนุญาต 
                                 (..........................................) 
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2. 
แบบ น.7 

 

หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน 
พรอมกับการสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม  ตามมาตรา 30 วรรคสอง 

เขียนท่ี                                                       . 

วันท่ี              เดือน                        พ.ศ.             . 

เรียน...........................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
สิ่งท่ีสงมาดวย หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ลงวันท่ี........เดือน..........................พ.ศ...........

จำนวน........ฉบับ 

ตามท่ีขาพเจา.............................................อยูบานเลขท่ี..............ซอย........................................ 

ถนน.....................................หมูท่ี..............ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต............................... 

จังหวัด............................................โทรศัพท......................................... 
ไดรับใบอนุญาตตามแบบอ.1/อ.2/อ.3.  เลขท่ี......................ลงวันท่ี.............เดือน...........................พ.ศ.................... 
เพ่ือทำการ..........................................ท่ีบานเลขท่ี...............ซอย...............................ถนน...................................... 
หมูท่ี...........ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต................................จังหวัด...................................เปนอาคาร 

(1) ชนิด.....................................จำนวน.........................เพ่ือใชเปน............................................... 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว.........................................มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถจำนวน.................คัน 
(2) ชนิด.....................................จำนวน.........................เพ่ือใชเปน............................................... 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว...........................................มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถจำนวน...............คัน 
(3) ชนิด.....................................จำนวน........................ เพ่ือใชเปน............................................... 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว...........................................มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถจำนวน................คัน 
โดยมี..............................................................เปนผูควบคุมงานนั้น  บัดนี้  ขาพเจาไดบอกเลิกบุคคลดังกลาวมิใหเปน       
ผูควบคุมงานตอไปแลว  ต้ังแตวันท่ี...............เดือน........................พ.ศ...................... 
  บัดนี้ มีความประสงคให.............................................................................................เปนผูควบคุมงานคน
ใหมตั้งแตวันท่ี.........เดือน................................พ.ศ................ตอไป 

ท้ังนี้ ขาพเจาไดสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมมาพรอมนี้ดวยแลว 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

                         ขอแสดงความนับถือ 

                                                       (ลายมือชื่อ)...............................................ผูไดรับใบอนุญาต 
                                 (..........................................) 
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      แบบ น.๘ 

 
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม 

ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง 
       ( แนบกับแบบ น.๗ )      
  
         เขียนท่ี .................................... 
           วันท่ี ............. เดือน ...................... พ.ศ. ................ 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ...................................................................... ซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาต 
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  /  ใหเปนผูประกอบวิชาชีพ 
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมประเภท ................................................... 
สาขา ................................. แขนง .............................. ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ................................... 
และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อายุ ................. ป สญัชาติ ................... 
อยูบานเลขท่ี ...................... ตรอก / ซอย ............................ ถนน ............................ หมูท่ี ....................... 
ตำบล / แขวง ................................. อำเภอ / เขต ................................... จังหวัด ...................................... 
โทรศัพท .............................. ทำงานท่ี ..................................................... โทรศัพท ................................... 
ยินยอมเปนผูควบคุมงาน ............................. ของ .............................................. ท่ีบานเลขท่ี .................... 
ตรอก / ซอย ........................... ถนน ......................................... ตำบล / แขวง .......................................... 
อำเภอ / เขต ............................. จังหวัด ................................. ไดรับใบอนุญาตตามแบบ อ.๑ / อ.๒ / อ.๓ 
เลขท่ี .......................... ลงวันท่ี ...................... เดือน ................................ พ.ศ. ...................... เปนอาคาร 
 ( ๑ )  ชนิด ............................ จำนวน ................................... เพ่ือใชเปน ..................................... 
โดยมีพ้ืนท่ี / ความยาว ....................... มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถจำนวน .................. คัน 
 ( ๒ )  ชนิด ............................ จำนวน ................................... เพ่ือใชเปน ..................................... 
โดยมีพ้ืนท่ี / ความยาว ....................... มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถจำนวน .................. คัน 
 ( ๓ )  ชนิด ............................ จำนวน ................................... เพ่ือใชเปน ..................................... 
โดยมีพ้ืนท่ี / ความยาว ....................... มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถจำนวน .................. คัน 
        ตอจากท่ีผูควบคุมงานคนเดิม  ซ่ึงผูไดรับใบอนุญาตไดบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงานไปแลว / 
ผูควบคุมงานคนเดิมไดบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานไปแลว  โดยขาพเจาจะควบคุมงานตั้งแตวันท่ี ............ 
 เดือน ......................... พ.ศ. ..................... จนกวาจะทำการ ............................... แลวเสร็จถูกตองตามท่ีได 
รับใบอนุญาต 
        เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ 
 
     ( ลายมือชื่อ ) ............................................. ผูควบคุมงานคนใหม 
                                                                   ( ......................................... ) 
     ( ลายมือชื่อ ) ............................................. ผูไดรับใบอนุญาต 
                                                                   ( ......................................... ) 
     ( ลายมือชื่อ ) ............................................. ผูไดรับใบอนุญาต 
                                                                   ( ......................................... ) 
     ( ลายมือชื่อ ) ............................................. พยาน 
                                                                   ( ......................................... ) 
     ( ลายมือชื่อ ) ............................................. พยาน 
                                                                   ( ......................................... ) 
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