
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีผไูดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจา
พนักงานทองถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการด าเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะได
มีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผคูวบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำลเมอืงปำน (กองชำ่ง) 446 หมูท่ี ่4 ต ำบล
เมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน จังหวัดล ำปำง 52240 โทรศพัท ์0-
5427-6280 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิำรวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 5 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ขอเปลีย่นผูค้วบคมุงำน พรอ้มเอกสำร 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมอืงปำน (กองชำ่ง)))  

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตรวจพจิำรณำเอกสำรประกอบกำรขอเปลีย่น
ผูค้วบคมุงำน 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมอืงปำน (กองชำ่ง) ))  

2 วัน - 
 

3) การพจิารณา 
เจำ้พนักงำนทอ้งถิน่ตรวจสอบกำรด ำเนนิกำรตำมใบอนุญำตวำ่
ถงึขัน้ตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อเปลีย่นผูค้วบคมุงำนทรำบ (น.1) 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมอืงปำน (กองชำ่ง)))  

2 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดำ) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ส าเนาหนงัสอืทีไ่ดแ้จง้ใหผู้ค้วบคมุงานคนเดมิทราบวา่ ไดบ้อกเลกิ
มใิหเ้ป็นผูค้วบคมุงานแลว้ พรอ้มหลกัฐานแสดงการรบัทราบ ของ

ผูค้วบคมุงานคนเดมิ (แบบ น. 5) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญำตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงำน
คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงำนคนใหม)่ 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงานคนใหม ่ตามมาตรา 
30            วรรคสอง (แบบ น. 8) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญำตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงำน
คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงำนคนใหม)่ 

- 

6) 
 

ส าเนาใบอนุญาตกอ่สรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร 
แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญำตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงำน
คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงำนคนใหม)่ 

- 

7) 

 

ส าเนาหนงัสอืแจง้การบอกเลกิผูค้วบคมุงาน (แบบ น. 7) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูค้วบคมุงำนคนเดมิไดแ้จง้บอกเลกิกำรเป็นผูค้วบคมุ
งำนไวแ้ลว้และผูไ้ดรั้บใบอนุญำตหรอืใบรับแจง้ประสงคจ์ะแจง้ชือ่ผู ้
ควบคมุงำนคนใหมใ่หเ้จำ้พนักงำนทอ้งถิน่ทรำบ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมำยเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บำท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) กรุงเทพมหำนคร รอ้งเรยีนผ่ำนกรมโยธำธกิำรและผังเมอืง 
(หมำยเหต:ุ (1. ทำงอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศพัท ์(ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทำง ไปรษณีย ์(224 ถ.พระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรำมที ่6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูยด์ ำรงธรรม กรมโยธำธกิำรและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังควำมคดิเหน็ (ตัง้อยู ่ณ ศนูยบ์รกิำรขอ้มลูขำ่วสำรของรำชกำร ถนนพระรำมที ่6) 
))  

2) จังหวัดอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้ำ่รำชกำรจังหวัด 
(หมำยเหต:ุ (ศนูยด์ ำรงธรรมจังหวัดประจ ำจังหวัด ทกุจังหวัด))  

3) ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมอืงปำน (กองชำ่ง) 446 หมูท่ี ่4 ต ำบลเมอืงปำน อ ำเภอเมอืงปำน จังหวัดล ำปำง 52240 
โทรศพัท ์0-5427-6280 
(หมำยเหต:ุ -)  

4) ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนักปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนกำรทจุรติในภำครัฐ 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อำคำรซอฟตแ์วรป์ำรค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต ำบลคลองเกลอื อ ำเภอปำกเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

- สำยดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส ำหรับนักลงทนุตำ่งชำต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคูม่อืกำรกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: กำรขอเปลีย่นผูค้วบคมุงำน  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธำธกิำรและผังเมอืง กรมโยธำธกิำรและผังเมอืง กรมโยธำธกิำรและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภมูภิำคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระรำชบัญญัตคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ/สังคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระรำชบัญญัตคิวบคมุอำคำร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ 

และประกำศกระทรวงมหำดไทยทีอ่อกโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัตคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0 

 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: กำรขอเปลีย่นผูค้วบคมุงำน 
 

 

เอกสำรฉบับนีด้ำวนโ์หลดจำกเว็บไซตร์ะบบสำรสนเทศศูนยก์ลำงขอ้มูลคูม่อืส ำหรับประชำชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่


