คู่มือสาหรับประชาชน : การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6)
หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 30 กาหนดว่า เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่
ได้แจ้งชื่อไว้หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแต่ทั้งนี้ไม่เป็นการ
กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น
ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดาเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะ
ได้มีหนังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
2) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 26 กาหนดว่า ในกรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร ที่ขออนุญาตนั้น มีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้กาหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม วิศวกรหรือ
สถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจารณาคาขอนั้น
3) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กาหนดว่า &ldquo;อาคารสูง&rdquo;หมายความว่า อาคาร
ที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดิน
ที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าสาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
4) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กาหนดว่า &ldquo;อาคารขนาดใหญ่พิเศษ&rdquo;
หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภท
เดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
5) ตามคาสั่งกรุงเทพมหานครที่ 369/2556 เรื่อง มอบอานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร กาหนดว่า

(1) อาคารทุกประเภท ยกเว้นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้ยื่นขออนุญาตที่ฝ่ายโยธา สานักงานเขตพื้ นที่
(2) อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้ยื่นขออนุญาตที่กองควบคุมอาคาร สานักการโยธา
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้
อนุญาตต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน และแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้ง
คาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/yota/

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองควบคุมอาคาร สานักการโยธา กรุ งเทพมหานคร
เลขที่ 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวง
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ / โทรสาร
02-354-4203/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น.

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
รับคาขอตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับิดชอบ
ผิ
ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
ทุกเขต))
2) การพิจารณา
พิจารณา และตรวจสอบสถานที่
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับิดชอบ
ผิ
ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
ทุกเขต))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
รับทราบการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับิดชอบ
ผิ
ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
ทุกเขต))

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

25 วัน

ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

5 วัน

ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ ได้รับใบอนุญาต ตาม
มาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.5) (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์
จะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ –

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สานักการโยธา

2)

หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน
ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.6) (กรณีผู้ควบคุมงานประสงค์
จะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ –

สานักการโยธา

3)

สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ
รื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) หรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ
อ.2) หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.3) หรือ
ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก
ของรถ เพื่อการอื่น (แบบ อ.4) หรือใบรับหนังสือแจ้งความ
ประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนอาคาร
ตามมาตรา 39 ทวิ (แบบ กทม.6)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมหนังสือรับทราบแบบแปลนไม่ขัดข้องฯ (กรณีผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครรับทราบแบบไม่ขัดข้องฯ แล้ว ))

สานักการโยธา

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
4) บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ได้รับใบอนุญาต (กรณีบุคคลเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตและหากผู้ได้รับใบอนุญาตมีหลายคนให้ ใช้ทุกคน) พร้อมลง
ลายมือชื่อและ/หรือประทับตรารับรองความถูกต้อง)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
กรมการปกครอง

5)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ได้รับใบอนุญาต (กรณีบุคคลเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตและหากผู้ได้รับใบอนุญาตมีหลายคนให้ใช้ทุกคน) พร้อมลง
ลายมือชื่อและ/หรือประทับตรารับรองความถูกต้อง)

กรมการปกครอง

6)

สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน
หกเดือน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน และ
ทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงาน))

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

7)

หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของได้รับใบอนุญาต (หนังสือมอบ
อานาจ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน และ
ทะเบียนบ้าน (กรณีมีการมอบอานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)

สานักการโยธา

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
8) สาเนาหรีอภาพถ่ายหนังสือของผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้แจ้งให้ผู้
ควบคุมงานทราบว่าได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว โดยผู้
ควบคุมงานลงลายมือชื่อรับทราบในหนังสือ ดังกล่าว หรือมีใบตอบ
รับไปรษณีย์ถึงผู้ควบคุมงานที่ถูกบอกเลิก
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ ((กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะบอกเลิกตัวผู้ควบคุม
งาน))
9) สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือของผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตทราบว่าได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานแล้ว โดยผู้
ได้รับใบอนุญาตลงลายมือชื่อรับทราบในหนังสือดังกล่าว หรือมีใบ
ตอบรับไปรษณีย์ถึงผู้ได้รับใบอนุญาต (กรณีผู้ควบคุมงานประสงค์
จะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมทั้งสาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ
ที่ยังไม่สิ้นอายุ ทะเบียนบ้าน และบัตรประจาตัวประชาชนของผู้
ควบคุมงาน)
ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6)
(หมายเหตุ: (ไม่มีค่าธรรมเนียม))

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สานักการโยธา

สานักการโยธา

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กองควบคุมอาคาร สานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์
:
0 2246 0301-2 ต่อ 2046-7 โทรสาร
:
0 2247 0075, 0 2247 0107 เวปไซต์ :
http://office.bangkok.go.th/bcd
อีเมล์ :
bmadpwbcd@gmail.com
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร 1555
(หมายเหตุ: -)
3) ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-354-4203
(หมายเหตุ: -)
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.5)
(หมายเหตุ: -)
2) หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.6)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขั้นตอนที่ 2

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับที่ยื่นขออนุญาตเจ้าของเอกสารนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกหน้าทุก
แผ่น (กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ดาเนินการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ)
หนังสือมอบอานาจควรมีพยานอย่างน้อย 1 คน ถ้าผู้มอบอานาจพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้
ด้วย 2 คน พยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้น การพิมพ์ลายนิ้วมือให้ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้าย ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องใช้นิ้วมืออื่น
เพราะเหตุใด ให้บันทึกความจาเป็นไว้ในหนังสือด้วย
หนังสือมอบอานาจ ให้ติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
กรณีบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยให้แสดงสาเนาหนังสือเดินทางแทนสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักการโยธา สานักการโยธา สานักการโยธา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2)พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 30.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น.5, แบบ น.6) ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี
ณัฏฐ์ณิชาภา

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: 21/07/2558

