
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : การขอเปลีย่นผูค้วบคุมงาน 
หน่วยงำนท่ีให้บรกิำร : เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์ วธิีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต  

 

กรณีผูไ้ดร้ับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูค้วบคุมงานท่ีไดแ้จง้ช่ือไวห้รือผูค้วบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผูค้วบคุมงานใหม้ีหนังสือ

แจง้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ่นทราบในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผูค้วบคุมงานผูไ้ดร้ับใบอนุญาตตอ้งระงับการด าเนินตามท่ีไดร้ับอนุญาต

ไวก้่อนจนกว่าจะไดม้ีหนังสือแจง้ช่ือและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผูค้วบคุมงานคนใหม่ใหแ้ก่เจา้พนักงานทอ้งถิ่นแลว้  

 
 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 

 สถำนท่ีให้บรกิำร 

กองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ค า  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  

/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 วัน 
 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน พรอ้มเอกสาร 

(หมายเหตุ: (กองช่าง ))  

1 วัน เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 

2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอเปลี่ยน

ผูค้วบคุมงาน 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน))  

2 วัน เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 

3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาตว่าถึ

งขั้นตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อเปลี่ยนผูค้วบคุมงานทราบ (น.1) 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน))  

2 วัน เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสือรบัรองนิตบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

ส าเนาหนงัสือท่ีได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานคนเดมิทราบว่า 

ได้บอกเลกิมใิห้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว 

พร้อมหลกัฐานแสดงการรบัทราบ ของผู้ควบคุมงานคนเดมิ (แบบ 

น. 5) 

ฉบบัจรงิ 0 ชุด 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหตุ 

(กรณีผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรือใบรับแจง้บอกเลิกผูค้วบคุมงานคนเดิมและแ

จง้ช่ือผูค้วบคุมงานคนใหม่) 

4) 

 

หนงัสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 

30            วรรคสอง (แบบ น. 8) 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ 

(กรณีผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรือใบรับแจง้บอกเลิกผูค้วบคุมงานคนเดิมและแ

จง้ช่ือผูค้วบคุมงานคนใหม่) 

- 

5) 

 

ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

แล้วแต่กรณี 

ฉบบัจรงิ 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหตุ 

(กรณีผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรือใบรับแจง้บอกเลิกผูค้วบคุมงานคนเดิมและแ

จง้ช่ือผูค้วบคุมงานคนใหม่) 

- 

6) 

 

ส าเนาหนงัสือแจ้งการบอกเลกิผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 7) 

ฉบบัจรงิ 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหตุ 

(กรณีผูค้วบคุมงานคนเดิมไดแ้จง้บอกเลิกการเป็นผูค้วบคุมงานไวแ้ลว้แล

ะผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรือใบรับแจง้ประสงค์จะแจง้ช่ือผูค้วบคุมงานคนใหม่ใ

หเ้จา้พนักงานทอ้งถิ่นทราบ) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรุงเทพมหานคร รอ้งเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้ับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 

))  

2) จังหวัดอื่นๆ รอ้งเรียนต่อผูว่้าราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ค า  โทรศัพท์ 053-779198  หรือ http://www.tessabanmaekham.go.th/ 

(หมายเหตุ: -)  
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 



ล ำดบั ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 
 

 

ชื่อกระบวนงำน: การขอเปลี่ยนผูค้วบคุมงาน  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น 

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บรกิำร: ทอ้งถิ่น 

กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอ้บัญญัติทอ้งถิ่น 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 5.0 

 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงองิของคู่มือประชำชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 19:58 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางขอ้มลูคูม่ือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มอื: - 

ข้อมูลส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 


