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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปลีย่นผูควบคุมงาน 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอเปล่ียนผูควบคุมงาน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีใ่หบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัตทิองถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ  5 วัน  
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสดุ 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปล่ียนผูควบคุมงาน องคการบริหารสวนตําบลนายาง  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุมงาน ให
มีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนญุาตตองระงับการ
ดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยนิยอมของผูควบคุมงาน
คนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอเปล่ียนผูควบคุมงาน 
พรอมเอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ยาง อําเภอสบ
ปราบ จังหวัด
ลําปาง 

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พ้ืนที่ทีจ่ะขอ
เปล่ียนผูควบคุม
งาน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปล่ียนผู
ควบคุมงาน 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ยาง อําเภอสบ
ปราบ จังหวัด
ลําปาง 

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พ้ืนที่ทีจ่ะขอ
เปล่ียนผูควบคุม
งาน) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึง
ข้ันตอนใดและแจงใหผูขอ
เปล่ียนผูควบคุมงานทราบ 
(น.1) 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลนา
ยาง อําเภอสบ
ปราบ จังหวัด
ลําปาง 

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พ้ืนที่ทีจ่ะขอ
เปล่ียนผูควบคุม
งาน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   5 วัน 
 

14. งานบริการน้ี ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

องคการบริหาร
สวนตําบลนายาง 
อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 

0 1 ฉบับ (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

องคการบริหาร
สวนตําบลนายาง 
อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 

0 1 ชุด (กรณนีิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สําเนาหนังสือที่
ไดแจงใหผู
ควบคุมงานคน
เดิมทราบวา ได
บอกเลิกมิใหเปน
ผูควบคุมงาน
แลว พรอม
หลักฐานแสดง
การรับทราบ ของ
ผูควบคุมงานคน
เดิม (แบบ น. 5) 

องคการบริหาร
สวนตําบลนายาง 
อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 

0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
ควบคุมงานคน
เดิมและแจงชื่อผู
ควบคุมงานคน
ใหม) 

2) 

หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผูควบคุมงาน
คนใหม ตาม
มาตรา 30            

องคการบริหาร
สวนตําบลนายาง 
อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 

1 0 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
ควบคุมงานคน
เดิมและแจงชื่อผู
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ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

วรรคสอง (แบบ 
น. 8) 

ควบคุมงานคน
ใหม) 

3) 

สําเนา
ใบอนุญาต
กอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน 
หรือเคล่ือนยาย
อาคาร แลวแต
กรณ ี

องคการบริหาร
สวนตําบลนายาง 
อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 

0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
ควบคุมงานคน
เดิมและแจงชื่อผู
ควบคุมงานคน
ใหม) 

4) 

สําเนาหนังสือ
แจงการบอกเลิก
ผูควบคุมงาน 
(แบบ น. 7) 

องคการบริหาร
สวนตําบลนายาง 
อําเภอสบปราบ 
จังหวัดลําปาง 

0 1 ชุด (กรณีผูควบคุม
งานคนเดิมไดแจง
บอกเลิกการเปนผู
ควบคุมงานไวแลว
และผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงประสงค
จะแจงชื่อผู
ควบคุมงานคน
ใหมใหเจา
พนักงานทองถิ่น
ทราบ) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลกัเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
 คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
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17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 

หมายเหตุ (054 - 838082) 
2) ชองทางการรองเรียน ศนูยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันท่ีพิมพ 27/07/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลนายาง 

อําเภอสบปราบ จังหวัดลําปาง 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


