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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร: ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน 21/05/2558 16:59  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  อ าเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานท่ีไดแจงช่ือไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานใหมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการด าเนินการตามท่ี
ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงช่ือและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจา
พนักงานทองถิ่นแลว 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอเปล่ียนผู้ควบคุมงาน
พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน -กองช่าง  
อบต.ห้วยม้า 
อ.เมืองแพร ่
จ.แพร่ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
เปล่ียนผู้ควบคุม
งาน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปล่ียนผู้
ควบคุมงาน 
 

2 วัน -กองช่าง  
อบต.ห้วยม้า 
อ.เมืองแพร ่
จ.แพร่ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
เปล่ียนผู้ควบคุม
งาน) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอน
ใดและแจ้งให้ผู้ขอเปล่ียนผู้
ควบคุมงานทราบ (น.1) 
 

2 วัน -กองช่าง  
อบต.ห้วยม้า 
อ.เมืองแพร ่
จ.แพร่ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
เปล่ียนผู้ควบคุม
งาน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 วัน 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

ส าเนาหนังสือท่ีได้
แจ้งให้ผู้ควบคุม
งานคนเดิมทราบ
ว่าได้บอกเลิกมิให้
เป็นผู้ควบคุมงาน
แล้วพร้อม
หลักฐานแสดง
การรับทราบของ
ผู้ควบคุมงานคน
เดิม (แบบน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิม
และแจ้งช่ือผู้
ควบคุมงานคน
ใหม)่ 

2) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงานคน
ใหม่ตามมาตรา 
30            
วรรคสอง (แบ
บน. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิม
และแจ้งช่ือผู้
ควบคุมงานคน
ใหม)่ 

3) 
ส าเนาใบอนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลง
รื้อถอนหรือ

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ้งบอกเลิกผู้
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เคล่ือนย้ายอาคาร
แล้วแต่กรณี 

ควบคุมงานคนเดิม
และแจ้งช่ือผู้
ควบคุมงานคน
ใหม)่ 

4) 

ส าเนาหนังสือแจ้ง
การบอกเลิกผู้
ควบคุมงาน (แบ
บน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ควบคุมงาน
คนเดิมได้แจ้งบอก
เลิกการเป็นผู้
ควบคุมงานไว้แล้ว
และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ้งประสงค์
จะแจ้งช่ือผู้ควบคุม
งานคนใหม่ให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่
ทราบ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร

พ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนต่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม้า  อ าเภอเมืองแพร่   จังหวัดแพร่ 

โทรศัพท์หมายเลข 054-637034  หรือทางเว็ปไซต์  www.huayma.go.th 
  
  

 



5/5 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 

 
 
 

 
 

 

วันที่พิมพ ์ 20/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย กองช่าง อบต.ห้วยม้า 
อนุมัติโดย นายก อบต.ห้วยม้า 
เผยแพร่โดย อบต.ห้วยม้า 


