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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคมุงาน 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวง : มหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บรกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวง

ขอ้บัญญัติทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ  5  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 21/05/2558 16:59 

11. ช่องทางการให้บริการ  

กองช่าง เทศบาลตำบลยหุว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

50120   โทรศัพท ์053-825044 ต่อ 15 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บรกิารวนัจันทร์ถงึวันศุกร ์(ยกเวน้วันหยดุที่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลกิตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลกิการเปนผูควบคุมงาน

ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิน่ทราบในกรณีที่มีการบอกเลกิผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการ

ดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงช่ือและสงหนังสือแสดงความยนิยอมของผูควบคุม

งานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

พร้อมเอกสาร 

1 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

2) 

การพจิารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาเอกสาร

ประกอบการขอเปลี่ยนผู้

ควบคุมงาน 

2 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

3) 

การพจิารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบการดำเนนิการ

ตามใบอนุญาตว่าถึง

ขัน้ตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอ

เปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ 

(น.1) 
 

2 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 5 วนั 

14. งานบริการนีผ้่านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้  

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนติิ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนติิบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 

ฉบับ
จริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 

สำเนาหนงัสือที่ได้

แจ้งให้ผู้ควบคุมงาน

คนเดิมทราบว่าได้

บอกเลกิมิให้เปน็ผู้

ควบคุมงานแล้ว

พร้อมหลกัฐานแสดง

การรับทราบของผู้

ควบคุมงานคนเดิม 

(แบบน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ไดร้ับใบอนุญาต

หรือใบรับแจง้บอกเลิกผู้

ควบคุมงานคนเดิมและแจ้ง

ช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

2) 

หนังสือแสดงความ

ยนิยอมของผู้ควบคุม

งานคนใหม่ตาม

มาตรา 30            

วรรคสอง (แบบน. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผู้ไดร้ับใบอนุญาต

หรือใบรับแจง้บอกเลิกผู้

ควบคุมงานคนเดิมและแจ้ง

ช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

3) 

สำเนาใบอนุญาต

ก่อสร้างดัดแปลงรือ้

ถอนหรือเคลื่อนยา้ย

อาคารแล้วแตก่รณ ี

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ไดร้ับใบอนุญาต

หรือใบรับแจง้บอกเลิกผู้

ควบคุมงานคนเดิมและแจ้ง

ช่ือผู้ควบคุมงานคนใหม่) 
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ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 

ฉบับ
จริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

4) 

สำเนาหนงัสือแจ้ง

การบอกเลกิผู้

ควบคุมงาน (แบบน. 

7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิม

ได้แจง้บอกเลิกการเปน็ผู้

ควบคุมงานไวแ้ล้วและผู้

ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับ

แจ้งประสงค์จะแจ้งช่ือผู้

ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นทราบ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 

เทศบาลตำบลยุหว่า เลขท่ี 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   50120 

2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า    053-825044 

3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า     http://www.yuwa.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

         - 

19. หมายเหตุ 

       - 

 

 

 

 
 

http://www.yuwa.go.th/

