
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีผไูดรับใบอนญุาตจะบอกเลิกตัวผคูวบคุมงานทีไ่ดแจงช่ือไว หรือผคูวบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือ

แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ ในกรณทีี่มีการบอกเลิกผูค้วบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการด าเนินการตามที่ไดรับ

อนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงช่ือและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผคูวบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทอง

ถ่ินแลว 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น
ผู้ควบคุมงาน))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอเปลี่ยน

ผู้ควบคุมงาน 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น
ผู้ควบคุมงาน))  

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาตว่า
ถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงานทราบ (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนทีท่ีจ่ะขอเปลีย่น
ผู้ควบคุมงาน))  

2 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิตบิุคคล) 

- 

3) 
 

ส าเนาหนังสือท่ีได้แจ้งใหผู้้ควบคุมงานคนเดิมทราบว่า ได้บอกเลิก
มิให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว พร้อมหลักฐานแสดงการรับทราบ ของ

ผู้ควบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจง้บอกเลิกผู้ควบคุมงาน

คนเดิมและแจง้ช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

4) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 
30            วรรคสอง (แบบ น. 8) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจง้บอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจง้ช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 

5) 

 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจง้บอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจง้ช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 

6) 
 

ส าเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 7) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมไดแ้จ้งบอกเลกิการเป็นผูค้วบคุม
งานไว้แล้วและผู้ได้รับใบอนญุาตหรือใบรับแจง้ประสงค์จะแจ้งช่ือผู้

ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
(หมายเหต:ุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนยบ์ริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 
))  

2) จังหวัดอืน่ๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดประจ าจังหวัด ทกุจังหวัด))  

3) ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 
(หมายเหต:ุ (053025200))  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 



- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนญุาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มอืประชาชน: การขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน อบต.ท่าวังพร้าว 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 


