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คูมือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
5 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 21:11
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักการชาง เทศบาลนครชัยงใหม /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผไู ดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน ผูควบคุมงาน ให
มีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผูควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการ
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ดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน
คนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 1 วัน
เทศบาลนคร
(องคกรปกครอง
พรอมเอกสาร
เชียงใหม อําเภอ สวนทองถิ่น ใน
1)
เมืองเชียงใหม พื้นที่ที่จะขอ
จังหวัดเชียงใหม เปลี่ยนผูควบคุม
งาน)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ 2 วัน
เทศบาลนคร
(องคกรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
เชียงใหม อําเภอ สวนทองถิ่น ใน
2)
ประกอบการขอเปลี่ยนผู
เมืองเชียงใหม พื้นที่ที่จะขอ
ควบคุมงาน
จังหวัดเชียงใหม เปลี่ยนผูควบคุม
งาน)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่น
2 วัน
เทศบาลนคร
(องคกรปกครอง
ตรวจสอบการดําเนินการ
เชียงใหม อําเภอ สวนทองถิ่น ใน
ตามใบอนุญาตวาถึง
เมืองเชียงใหม พื้นที่ที่จะขอ
3)
ขั้นตอนใดและแจงใหผูขอ
จังหวัดเชียงใหม เปลี่ยนผูควบคุม
เปลี่ยนผูควบคุมงานทราบ
งาน)
(น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)

3/5

ที่
2)

ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
หนังสือรับรองนิติ 0
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
สําเนาหนังสือที่ ไดแจงใหผู
ควบคุมงานคน
เดิมทราบวา ได
บอกเลิกมิใหเปน
ผูควบคุมงาน
แลว พรอม
หลักฐานแสดง
การรับทราบ ของ
ผูควบคุมงานคน
เดิม (แบบ น. 5)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผูควบคุมงาน
คนใหม ตาม
มาตรา 30
วรรคสอง (แบบ
น. 8)
สําเนา
ใบอนุญาต
กอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนยาย
อาคาร แลวแต

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(กรณีนิติบุคคล)

หมายเหตุ

1

ชุด

(กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
ควบคุมงานคน
เดิมและแจงชื่อผู
ควบคุมงานคน
ใหม)

1

0

ชุด

0

1

ชุด

(กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
ควบคุมงานคน
เดิมและแจงชื่อผู
ควบคุมงานคน
ใหม)
(กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู
ควบคุมงานคน
เดิมและแจงชื่อผู
ควบคุมงานคน
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
กรณี
สําเนาหนังสือ
แจงการบอกเลิก
ผูควบคุมงาน
(แบบ น. 7)

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

4)

หมายเหตุ
ใหม)
(กรณีผูควบคุม
งานคนเดิมไดแจง
บอกเลิกการเปนผู
ควบคุมงานไวแลว
และผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงประสงค
จะแจงชื่อผู
ควบคุมงานคน
ใหมใหเจา
พนักงานทองถิ่น
ทราบ)

16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. รอง เรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
)
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2)

ชองทางการรองเรียน จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ศูนยดํารงธรรมจังหวัดประจําจังหวัด ทุกจังหวัด)
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

23/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

