
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอเปลีย่นผูค้วบคมุงำน 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่กวา๋ว อ าเภอเมอืงปาน จังหวดัล าปาง กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะบอกเลกิตัวผูค้วบคมุงานทีไ่ดแ้จง้ชือ่ไว ้หรอืผูค้วบคมุงานจะบอกเลกิการเป็น ผูค้วบคมุงาน ใหม้หีนังสอื

แจง้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบ ในกรณีทีม่กีารบอกเลกิผูค้วบคมุงานผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งระงับการด าเนนิการตามทีไ่ดรั้บ

อนุญาตไวก้อ่นจนกวา่จะไดม้หีนังสอืแจง้ชือ่และสง่หนังสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงานคนใหมใ่หแ้กเ่จา้พนักงาน

ทอ้งถิน่แลว้ 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่กวา๋ว ต าบลทุง่กวา๋ว อ าเภอ
เมอืงปาน จังหวดัล าปาง/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่กวา๋ว))  

1 วนั - 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอเปลีย่น
ผูค้วบคมุงาน 

(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่กวา๋ว))  

2 วนั - 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบการด าเนนิการตามใบอนุญาตวา่

ถงึขัน้ตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อเปลีย่นผูค้วบคมุงานทราบ (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องค่ก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่กวา๋ว))  

2 วนั - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

ส ำเนำหนงัสอืทีไ่ดแ้จง้ใหผู้ค้วบคมุงำนคนเดมิทรำบวำ่ ไดบ้อกเลกิ
มใิหเ้ป็นผูค้วบคมุงำนแลว้ พรอ้มหลกัฐำนแสดงกำรรบัทรำบ ของ

ผูค้วบคมุงำนคนเดมิ (แบบ น. 5) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน

คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

4) 
 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำนคนใหม ่ตำมมำตรำ 
30            วรรคสอง (แบบ น. 8) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน

คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

5) 

 

ส ำเนำใบอนุญำตกอ่สรำ้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำร 

แลว้แตก่รณี 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชือ่ผูค้วบคมุงานคนใหม)่ 

- 

6) 

 

ส ำเนำหนงัสอืแจง้กำรบอกเลกิผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 7) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีผูค้วบคมุงานคนเดมิไดแ้จง้บอกเลกิการเป็นผูค้วบคมุ
งานไวแ้ลว้และผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้ประสงคจ์ะแจง้ชือ่ผู ้

ควบคมุงานคนใหมใ่หเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่กวา๋ว 

อ าเภอเมอืงปาน จังหวดัล าปาง 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่กวา่ว อ าเภอเมอืงปาน จังหวดัล าปาง 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.thungkaow.com) 
2. ทางโทรศพัท ์(โทร.054-823132,โทรสาร.054-823133) 

3. ทาง ไปรษณีย ์(218 ม.8 ต.ทุง่กวา๋ว อ.เมอืงปาน จ.ล าปาง 52240) 
4. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 
5. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศนูยบ์รกิารขอ้มูลขา่วสารขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่กวา๋ว) 
))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอเปลีย่นผูค้วบคมุงาน  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 17/08/2015 19:55 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


