คู่มือสำหรับประชำชน
กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองช่ำง เทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชนการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
โทร 054-718938-9/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีผไู ดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุมงาน
ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรัใบอนุญาตตองระงับการดาเนิน
การตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม
ใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ประเภท
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
ที่
ขั้นตอน
บริกำร
การตรวจ
ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
สอบเอกสาร
พร้อมเอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
1 วัน

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
พระพุทธบาทเชียงคาน
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

1)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

2 วัน

เทศบาลตาบล
พระพุทธบาทเชียงคาน
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
การดาเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้
ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ
(น.1)

2 วัน

เทศบาลตาบล
พระพุทธบาทเชียงคาน
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

2)

3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

หมำยเหตุ
(องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้
ควบคุมงาน)
(องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้
ควบคุมงาน)
(องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้
ควบคุมงาน)

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
0
1
1)
ประชาชน
หนังสือรับรอง
0
1
2)
นิติบุคคล
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
ผู้ออกเอกสำร
สาเนาหนังสือที่
0
1
ได้แจ้งให้ผู้
ควบคุมงานคน
เดิมทราบว่า ได้
บอกเลิกมิให้
เป็นผู้ควบคุม
1)
งานแล้ว พร้อม
หลักฐานแสดง
การรับทราบ
ของผู้ควบคุม
งานคนเดิม
(แบบ น. 5)
หนังสือแสดง
1
0
ความยินยอม
ของผู้ควบคุม
งานคนใหม่
2) ตามมาตรา 30
วรรคสอง
(แบบ น. 8)

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

(กรณีบุคคลธรรมดา)

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ชุด

(กรณีผู้ได้รับใบ
อนุญาตหรือใบรับแจ้ง
บอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงานคนใหม่)

ชุด

(กรณีผู้ได้รับใบ
อนุญาตหรือใบรับแจ้ง
บอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงานคนใหม่)

ที่

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
ผูอ้ อกเอกสำร
สาเนา
0
1
ใบอนุญาต
ก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือ
เคลื่อนย้าย
อาคาร แล้วแต่
กรณี
สาเนาหนังสือ
0
1
แจ้งการบอก
เลิกผู้ควบคุม
งาน (แบบ น.
7)

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ชุด

(กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งบอกเลิกผู้ควบคุม
งานคนเดิมและแจ้งชื่อ
ผู้ควบคุมงานคนใหม่)

ชุด

(กรณีผู้ควบคุมงานคน
เดิมได้แจ้งบอกเลิก
การเป็นผู้ควบคุมงาน
ไว้แล้วและผู้ได้รับใบ
อนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ประสงค์จะแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงานคนใหม่ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบ)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
2522
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานเทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
โทร 054-718938-9
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ -

