
คูมือกระบวนงานท่ี  77 

ช่ือกระบวนงาน : การขอเปล่ียนผูควบคุมงาน 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงมหาดไทย  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานท่ีไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุม

งาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการ

ดําเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคน

ใหมใหแกเจาพนักงานทองถ่ินแลว 

 

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โทร.053-13454 ตอ 17/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน พรอมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
เปลี่ยนผูควบคุมงาน))  

1 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
เปลี่ยนผูควบคุมงาน 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
เปลี่ยนผูควบคุมงาน))  

2 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาต
วาถึงข้ันตอนใดและแจงใหผูขอเปลี่ยนผูควบคุมงานทราบ 
(น.1) 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
เปลี่ยนผูควบคุมงาน))  

2 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

สําเนาหนังสือท่ีไดแจงใหผูควบคุมงานคนเดิมทราบวา ไดบอกเลิกมิ
ใหเปนผูควบคุมงานแลว พรอมหลักฐานแสดงการรับทราบ ของผู
ควบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงบอกเลิกผูควบคุมงาน
คนเดิมและแจงชื่อผูควบคุมงานคนใหม) 

- 

4) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา 30            
วรรคสอง (แบบ น. 8) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงบอกเลิกผูควบคุมงาน
คนเดิมและแจงชื่อผูควบคุมงานคนใหม) 

- 

5) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร 
แลวแตกรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงบอกเลิกผูควบคุมงาน
คนเดิมและแจงชื่อผูควบคุมงานคนใหม) 

- 

6) 
 

สําเนาหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน (แบบ น. 7) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูควบคุมงานคนเดิมไดแจงบอกเลิกการเปนผูควบคุม
งานไวแลวและผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงประสงคจะแจงชื่อผู
ควบคุมงานคนใหมใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ) 

- 

 



คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอง เรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6)))  

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: (ศูนยดํารงธรรมจังหวัดประจําจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม โทร.053 - 
103454 
(หมายเหตุ: -)  

4) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 5.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 07:38 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


