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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 21/05/2558 16:59
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ
ติดตอดวยตนเอง ณ งานธุรการ กองชาง (ชั้น ๑)
สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท ๐๕๔ – ๓๘๒๗๗๔-๕
โทรสาร ๐๕๔ – ๓๓๕๕๓๘
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผไู ดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานใหมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตาม
ที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจา
พนักงานทองถิ่นแลว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
พรอมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปลี่ยนผู
ควบคุมงาน

2 วัน

กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย

การพิจารณา

2 วัน
เจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึงขั้นตอน
ใดและแจงใหผูขอเปลี่ยนผู
ควบคุมงานทราบ (น.1)

กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
0
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
0
สําเนาหนังสือที่ได
1) แจงใหผูควบคุม
งานคนเดิมทราบ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
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ที่

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
วาไดบอกเลิกมิให
เปนผูควบคุมงาน
แลวพรอม
หลักฐานแสดง
การรับทราบของ
ผูควบคุมงานคน
เดิม (แบบน. 5)
1
หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงานคน
ใหมตามมาตรา
30
วรรคสอง (แบ
บน. 8)
0
สําเนาใบอนุญาต
กอสรางดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณี

จํานวนเอกสาร
สําเนา

-

สําเนาหนังสือแจง
การบอกเลิกผู
ควบคุมงาน (แบ
บน. 7)
4)

0

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ควบคุมงานคนเดิม
และแจงชื่อผู
ควบคุมงานคน
ใหม)

0

ชุด

1

ชุด

1

ชุด

(กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
ควบคุมงานคนเดิม
และแจงชื่อผู
ควบคุมงานคน
ใหม)
(กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
ควบคุมงานคนเดิม
และแจงชื่อผู
ควบคุมงานคน
ใหม)
(กรณีผูควบคุมงาน
คนเดิมไดแจงบอก
เลิกการเปนผู
ควบคุมงานไวแลว
และผูไดรบั
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงประสงค
จะแจงชื่อผูควบคุม
งานคนใหมใหเจา
พนักงานทองถิ่น
ทราบ)
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16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย ๙๙๙ หมู ๑๔ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียน โทรศัพท : ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔ – ๕
หมายเหตุ4) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.pichaicity.go.th
หมายเหตุ5) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ- (เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐/สายดวน๑๑๑๑/www.๑๑๑๑.go.th/ตูปณ.๑๑๑๑
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นางนวรัตน ศิริผัด
นายบุญสง สมพงษ
นายวรกมล ตันบุตร
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