
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอเปลีย่นผู้ควบคุมงำน 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

1. ช่ือกระบวนงำน : การขอเปล่ียนผูค้วบคุมงาน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน  
       (กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับแจง้ 
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง 

1) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร : ทอ้งถ่ิน 
8. กฎหมำยบังคับ / ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

 ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  5 วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10.  ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 18/07/2015 21:11 
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถำนทีใ่ห้บริกำร กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง ท่ีอนุญาตหรือแจง้/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 107 หมู่ 8 ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทร : 054 – 458777 ต่อ 13 
 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 หมำยเหตุ - 
12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะบอกเลิกตวัผูค้วบคุมงานท่ีไดแ้จง้ช่ือไว ้หรือผูค้วบคุมงานจะบอกเลิกการ
เป็น ผูค้วบคุมงาน ใหมี้หนงัสือแจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผูค้วบคุมงานผู ้
ไดรั้บใบอนุญาต ตอ้งระงบัการด าเนินการตามท่ีไดรั้บอนุญาตไวก่้อนจนกวา่จะไดมี้หนงัสือแจง้ช่ือและ
ส่งหนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานคนใหม่ใหแ้ก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยระเอียดของขั้นตอน 
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

 
หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยืน่ขอเปล่ียนผูค้วบคุมงาน
พร้อมเอกสาร 

1 วนั เทศบาลต าบล
บา้นสาง 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
เปล่ียนผูค้วบคุม
งาน) 

2) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปล่ียนผู ้
ควบคุมงาน 

2 วนั เทศบาลต าบล
บา้นสาง 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
เปล่ียนผูค้วบคุม
งาน) 

3) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามใบอนุญาตวา่ถึง
ขั้นตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อ
เปล่ียนผูค้วบคุมงานทราบ 
(น.1) 

2 วนั เทศบาลต าบล
บา้นสาง 
อ าเภอเมือง 
จงัหวดัพะเยา 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
เปล่ียนผูค้วบคุม
งาน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 วัน 
 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 

ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
 15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 



  
 15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) ส าเนาหนงัสือท่ีไดแ้จง้
ใหผู้ค้วบคุมงานคนเดิม
ทราบวา่ ไดบ้อกเลิกมิ
ใหเ้ป็นผูค้วบคุมงาน
แลว้ พร้อมหลกัฐาน
แสดงการรับทราบ ของ
ผูค้วบคุมงานคนเดิม 
(แบบ น. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจง้บอก
เลิกผูค้วบคุม
งานคนเดิม
และแจง้ช่ือผู ้
ควบคุมงานคน
ใหม่) 

2) หนงัสือแสดงความ
ยนิยอมของผูค้วบคุม
งานคนใหม่ ตามมาตรา 
30 วรรคสอง (แบบ น.
8) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจง้บอก
เลิกผูค้วบคุม
งานคนเดิม
และแจง้ช่ือผู ้
ควบคุมงานคน

ใหม่) 
3) ส าเนาใบอนุญาต

ก่อสร้างดดัแปลง ร้ือ
ถอน หรือเคล่ือนยา้ย
อาคาร แลว้แต่กรณี 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจง้บอก
เลิกผูค้วบคุม
งานคนเดิม
และแจง้ช่ือผู ้
ควบคุมงานคน
ใหม่) 

4) ส าเนาหนงัสือแจง้การ
บอกเลิกผูค้วบคุมงาน 
(แบบ น. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูค้วบคุม
งานคนเดิมได้
แจง้บอกเลิก
การเป็นผู ้
ควบคุมงานไว ้



 
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

      แลว้และผู ้
ไดรั้บ
ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจง้
ประสงค์
จะแจง้ช่ือผู ้
ควบคุมงานคน
ใหม่ใหเ้จา้
พนกังาน
ทอ้งถ่ินทราบ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

       ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
       หมำยเหตุ –  
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมำยเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02 – 201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02 – 299-4000 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 
218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามแสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02 – 299-4311-12) 
5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู ่ณ เทศบาลต าบลบา้นสาง) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืน ๆ ร้องเรียนต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
หมำยเหตุ (ศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั) 
 
 

http://www.dpt.go.th/


3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.111.go.th / 
ตูป้ณ. 111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 

        
19. หมำยเหตุ 

-  
 

 
 

 

วนัทีพ่มิพ์  
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย  
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

http://www.111.go.th/

