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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรขอเปล่ียนผู้ควบคมุงำน 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:เทศบาลต าบลบางป ูอ าเภอยะหริง่ จงัหวดัปัตตานี 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอเปลีย่นผูค้วบคุมงาน 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลบางป ูอ าเภอยะหริง่ จงัหวดัปัตตานี 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นทอ้งถิน่  
4. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 
5. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
6. พื้นท่ีให้บริกำร: ทอ้งถิน่  
7. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5วนั 
8. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
9. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเปลีย่นผูค้วบคุมงานเทศบาลต าบลบางปู 
10. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการส านกังานเทศบาลต าบลบางป ู400 หมู่ที ่3 ต.บางป ูอ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี 94150  

 โทร. 073491315/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
 

11. หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจะบอกเลกิตวัผู้้ควบคุมงานทีไ่ดแ้จ้้งชื่อไวห้รอืผู้ ้ควบคุมงานจะบอกเลกิการเป็นผู้้
ควบคุมงานใหม้หีนงัสอืแจง้ให้้เจา้พนกังานท้้องถิน่ทราบในกรณีทีม่กีารบอกเลกิผูค้วบคุมงานผู้ได้้รบัใบอนุญาต
ตอ้งระงบัการด าเนินการตามทีไ่ด้้รบัอนุญาตไวก้้่อนจนกว่าจะได้้มหีนงัสอืแจง้ชื่อและส้่งหนงัสอืแสดงความ
ยนิยอมของผูค้วบคุมงานคนใหม้่ใหแ้ก้่เจา้พนกังานท้้องถิน่แลว้ 
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12. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอเปลีย่นผูค้วบคุมงาน
พรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
เปลีย่นผูค้วบคุม
งาน) 

2) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจ
พจิารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปลีย่นผู้
ควบคุมงาน 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
เปลีย่นผูค้วบคุม
งาน) 

3) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่
ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถงึ
ขัน้ตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อ
เปลีย่นผูค้วบคุมงานทราบ 
(น.1) 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
เปลีย่นผูค้วบคุม
งาน) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 วนั 
 

13. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบติัรำชกำรมำแล้ว 
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
14. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครฐั 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสอืรบัรอง
นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรบัยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

ส าเนาหนงัสอืที่
ไดแ้จง้ใหผู้้
ควบคุมงานคน
เดมิทราบว่าได้
บอกเลกิมใิหเ้ป็น
ผูค้วบคุมงาน
แลว้พรอ้ม
หลกัฐานแสดง
การรบัทราบของ
ผูค้วบคุมงานคน
เดมิ (แบบน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตหรอืใบ
รบัแจง้บอกเลกิผู้
ควบคุมงานคน
เดมิและแจง้ชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม)่ 

2) 

หนงัสอืแสดง
ความยนิยอม
ของผูค้วบคุม
งานคนใหม่ตาม
มาตรา 30            
วรรคสอง (แบ
บน. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตหรอืใบ
รบัแจง้บอกเลกิผู้
ควบคุมงานคน
เดมิและแจง้ชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม)่ 

 
 

3) 

 
 
ส าเนาใบอนุญาต
ก่อสรา้งดดัแปลง
รือ้ถอนหรอื

-  
 
0 

 
 
1 

 
 
ชุด 

 
 
(กรณีผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตหรอืใบ
รบัแจง้บอกเลกิผู้
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

เคลื่อนยา้ย
อาคารแลว้แต่
กรณี 

ควบคุมงานคน
เดมิและแจง้ชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม)่ 

4) 

ส าเนาหนงัสอื
แจง้การบอกเลกิ
ผูค้วบคุมงาน 
(แบบน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูค้วบคุม
งานคนเดมิไดแ้จง้
บอกเลกิการเป็นผู้
ควบคุมงานไว้
แลว้และผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตหรอืใบ
รบัแจง้ประสงค์
จะแจง้ชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่ใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถิน่
ทราบ) 

 
 
 

15. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคมุ

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

หมายเหตุ(1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320  
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และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตัง้อยู่ณศูนยบ์รกิารขอ้มลูข่าวสารของราชการถนนพระรามที ่6) 
 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านักงานเทศบาลต าบลบางป ู400 หมู่ที ่3 ต าบลบางป ูอ าเภอยะหริง่ จงัหวดั
ปัตตานี94150  โทร. 073491315 
หมายเหตุ( ) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 
17. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
18. หมำยเหตุ 
- 
 

วนัท่ีพิมพ ์ 25/08/2558 
สถำนะ รออนุมตัขิ ัน้ที ่1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จดัท ำโดย เทศบาลต าบลบางปู 
อนุมติัโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 


