
1/5 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเปลี่ยนผูค้วบคมุงาน 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภมูิภาคและส่วนทอ้งถิ่น 
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
กฏกระทรวงขอ้บญัญัติทอ้งถิ่น 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  5 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเปลี่ยนผูค้วบคมุงาน  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง 69 หมู่ 4 ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จงัหวดัเชียงราย/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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กรณีผู ได รบัใบอนญุาตจะบอกเลิกตวัผู ควบคมุงานท่ีได แจ งชื่อไว  
หรือผู ควบคมุงานจะบอกเลิกการเป น ผู ควบคมุงาน ให มีหนงัสือแจ งให เจ าพนกังานท องถิ่นทราบ 
ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผูค้วบคมุงานผู ได รบัใบอนญุาตต องระงบัการด าเนินการตามท่ีได รบัอนญุาตไว ก
อนจนกว าจะได มีหนงัสือแจ งชื่อและส งหนงัสือแสดงความยินยอมของผู ควบคมุงานคนใหม ให แก เ
จ าพนกังานท องถิ่นแล ว 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอเปลี่ยนผูค้วบคมุงาน 
พรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(องคก์รปกครองส่
วนทอ้งถิ่น 
ในพืน้ท่ีท่ีจะขอเป
ล่ียนผูค้วบคมุงาน
) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจพิ
จารณาเอกสารประกอบกา
รขอเปลี่ยนผูค้วบคมุงาน 
 

2 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(องคก์รปกครองส่
วนทอ้งถิ่น 
ในพืน้ท่ีท่ีจะขอเป
ล่ียนผูค้วบคมุงาน
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจส
อบการด าเนินการตามใบอ
นญุาตว่าถึงขัน้ตอนใดและ
แจง้ใหผู้ข้อเปลี่ยนผูค้วบคมุ
งานทราบ (น.1) 
 

2 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(องคก์รปกครองส่
วนทอ้งถิ่น 
ในพืน้ท่ีท่ีจะขอเป
ล่ียนผูค้วบคมุงาน
) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
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ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธรรม
ดำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

ส ำเนำหนงัสือท่ีไ
ดแ้จง้ใหผู้ค้วบคุ
มงำนคนเดิมทรำ
บว่ำ 
ไดบ้อกเลิกมิใหเ้
ป็นผูค้วบคมุงำน
แลว้ 
พรอ้มหลกัฐำนแ
สดงกำรรบัทรำบ 
ของผูค้วบคมุงำน
คนเดิม (แบบ น. 
5) 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บัใบอนุ
ญำตหรือใบรบัแจ้
งบอกเลิกผูค้วบคุ
มงำนคนเดิมและแ
จง้ชื่อผูค้วบคมุงำ
นคนใหม่) 

2) 

หนงัสือแสดงควำ
มยินยอมของผูค้
วบคมุงำนคนให
ม่ ตำมมำตรำ 30            
วรรคสอง (แบบ 

- 1 0 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บัใบอนุ
ญำตหรือใบรบัแจ้
งบอกเลิกผูค้วบคุ
มงำนคนเดิมและแ
จง้ชื่อผูค้วบคมุงำ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

น. 8) นคนใหม่) 

3) 

ส ำเนำใบอนญุำ
ตก่อสรำ้ง 
ดดัแปลง รือ้ถอน 
หรือเคล่ือนยำ้ยอ
ำคำร 
แลว้แต่กรณี 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บัใบอนุ
ญำตหรือใบรบัแจ้
งบอกเลิกผูค้วบคุ
มงำนคนเดิมและแ
จง้ชื่อผูค้วบคมุงำ
นคนใหม่) 

4) 

ส ำเนำหนงัสือแจ้
งกำรบอกเลิกผูค้
วบคมุงำน (แบบ 
น. 7) 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูค้วบคมุงำ
นคนเดิมไดแ้จง้บอ
กเลิกกำรเป็นผูค้ว
บคมุงำนไวแ้ลว้แล
ะผูไ้ดร้บัใบอนญุำ
ตหรือใบรบัแจง้ปร
ะสงคจ์ะแจง้ชื่อผูค้
วบคมุงำนคนใหม่
ใหเ้จำ้พนกังำนทอ้
งถิ่นทรำบ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยด์ ารงธรรมองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 

โทร 0-5378-1989 หรือทางเว็บไซต ์www.tambonbanpong.go.th 
หมายเหตุ - 
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2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง 

อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


