คู่มือสำหรับประชำชน

งำนด้ำนกำรโยธำ
งำนบริกำรด้ ำนงำนช่ ำง (กองช่ ำง)
กิจกรรมทีใ่ ห้ บริกำรประชาชน
1) กำรขออนุญำตก่อสร้ ำงอำคำร
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผูข้ ออนุญำต 1 ชุด
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนผูข้ ออนุญำต 1 ชุด
3. สำเนำโฉนดที่ดิน 1 ชุด
4. สำเนำแบบแปลนอำคำรและรำยกำรคำนวณโครงสร้ำงอำคำร (แบบแปลน 5 ชุด
กรณี ขออนุ ญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรื อรื้ อถอนอำคำร )
5. หนังสื อมอบอำนำจ (ในกรณี เจ้ำของที่ดินไม่ได้เป็ นผูข้ ออนุญำต) 1 ชุ ด
6. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนเจ้ำของที่ดิน(ในกรณี เจ้ำของที่ดินไม่ได้เป็ นผูข้ ออนุ ญำต)1 ชุ ด
7. สำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำของที่ดิน(ในกรณี เจ้ำของที่ดินไม่ได้เป็ นผูข้ ออนุญำต) 1 ชุด
8. แผนที่โดยสังเขป 1 ชุด
9. กรณี สร้ำงอำคำรในที่ดินผูอ้ ื่น
- หนังสื อยินยอมของเจ้ำของที่ดิน 1 ชุด
- สำเนำเอกสำรสิ ทธ์ให้เจ้ำของที่ดินรับรอง 1 ชุด
10. อื่นๆ.......................................................................................................................................
ขั้นตอนการให้บริการ
1. ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วน และถูกต้องหรือไม่
2. ตรวจสอบสถานที่และจัดทาผังบริเวณที่จะก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารโดยสังเขป
3. ตรวจพิจารณา
- ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
- ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. ออกใบอนุญาต /หนังสือรับรอง
รวมระยะเวลาให้บริการ : 5 วัน / ราย
ผู้รับผิดชอบ : นายธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ วิศวกรโยธา
นายทรงเกียรติ ศรีราช ผู้อานวยการกองช่าง
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2) กำรขอหนังสื อรับรองทีด่ ินและสิ่ งปลูกสร้ ำง / ขอหนังสื อรับรองเขตทีด่ ิน
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผูข้ ออนุญำต 1 ชุด
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนผูข้ ออนุญำต 1 ชุด
3. สำเนำโฉนดที่ดิน 1 ชุด
4. หนังสื อรับรองผูใ้ หญ่บำ้ น 1 ชุด (กรณี เร่ งด่วน)
5. หนังสื อมอบอำนำจ 1 ชุด (ในกรณี เจ้ำของที่ดินไม่ได้เป็ นผูข้ ออนุ ญำต)
6. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 1 ชุด (ในกรณี เจ้ำของที่ดินไม่ได้เป็ นผูข้ ออนุญำต)
7. สำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำของที่ดิน 1 ชุด (ในกรณี เจ้ำของที่ดินไม่ได้เป็ นผูข้ ออนุ ญำต)
8. รู ปภำพถ่ำยที่ดิน/สิ่ งปลูกสร้ำง 1 ชุด (ถ้ำมี)
9. แผนที่โดยสังเขป 1 ชุด
10.กรณี สร้ำงอำคำรในที่ดินผูอ้ ื่น
- หนังสื อยินยอมของเจ้ำของที่ดิน 1 ชุด
- สำเนำเอกสำรสิ ทธ์ให้เจ้ำของที่ดินรับรอง 1 ชุด
11. อื่นๆ.......................................................................................................................................

ขั้นตอนกำรให้บริ กำร
1. ตรวจสอบเอกสำรว่ำครบถ้วน และถูกต้องหรื อไม่
2. ตรวจสอบสถำนที่
3. ออกใบอนุญำต /หนังสื อรับรอง

ระยะเวลำให้บริ กำร : 3 วัน / รำย
ผูร้ ับผิดชอบ : นำยธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ วิศวกรโยธำ
นำยทรงเกียรติ ศรี รำช ผู้อำนวยกำรกองช่ ำง
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3) กำรขออนุญำตประกอบกิจกำร
สถำนสถำนีบริกำร
นำ้ มันเชื้อเพลิงประเภท 2,3
เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
1. คำร้องขออนุญำตประกอบกิจกำรควบคุม 1 ชุด
2. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนผูข้ ออนุญำต 1 ชุด
3. สำเนำทะเบียนบ้ำนผูข้ ออนุญำต 1 ชุด
4. สำเนำหนังสื อรับรองกำรจดทะเบียน(กรณี เป็ นนิติบุคคล) 1 ชุด
5. สำเนำใบอนุญำตประกอบกำร (ถ้ำมี) 1 ชุด
6. หนังสื อมอบอำนำจ 1 ชุด (ในกรณี เจ้ำของกิจกำรไม่ได้เป็ นผูข้ ออนุ ญำต)
7. สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน 1 ชุด (ในกรณี เจ้ำของที่ดินไม่ได้เป็ นผูข้ ออนุญำต)
8. สำเนำทะเบียนบ้ำนเจ้ำของที่ดิน 1 ชุด (ในกรณี เจ้ำของที่ดินไม่ได้เป็ นผูข้ ออนุญำต)
9. อื่นๆ.......................................................................................................................................
หมำยเหตุ
ค่ำธรรมเนียมชำระที่ ฝ่ ำยกำรเงิน กองคลัง

ขั้นตอนกำรให้บริ กำร
1. ยืน่ เรื่ องขอต่อใบอนุญำต
2. เอกสำรที่ใช้ประกอบ
- สำเนำบัตรประชำชน
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
- ใบจดทะเบียนรู ปนิติบุคคล
- สำเนำแบบ ธพ.น.4 (เดิม)

กรณี เอกสำรครบถ้วนถูกต้อง
1.
2.
3.
4.
5.

เจ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ตรวจสอบภำยใน
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น พิจำรณำอนุญำต
ชำระค่ำธรรมเนียม
รับใบอนุญำต
ตรวจสอบสถำนประกอบกำรทุก 6 เดือน

ระยะเวลำให้บริ กำร : 15 วัน / รำย
ผูร้ ับผิดชอบ : นำยธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์ วิศวกรโยธำ
นำยทรงเกียรติ ศรี รำช ผู้อำนวยกำรกองช่ ำง

ภำคผนวก

ตัวอย่าง
คาร้องทั่วไป
เขียนทีท่ ี่ทาการอง์กการบริหาร่่วนตาบลหนองส่ง
วันที่ ................ เดือน .................................... พ.ศ. ............
เรื่อง ..............................................................................
เรียน นายกอง์กการบริหาร่่วนตาบลหนองส่ง
ข้าพเจ้า ..........................................................................................................อายุ ...............ปี เลขที่
บัตรประชาชน...............................................................................่ัญชาติ ..................เชื้อชาติ .................ภูมิลาเนาอยู่
บ้านเลขที่ ........... หมู่ที่ ........... ตาบล ....................อาเภอ...........................จังหวัด ................................................
เบอรกโทร ........................................มี์วามประ่ง์ก ดังนี้ (โปรดทาเ์รื่องหมาย  ใน หน้าข้อ์วามที่ต้องการสละ
กรอกข้อมูลให้ชัดเจน์รบถ้วนด้วย)
ขออนุญาต กอ่ร้างอา์าร ดัดสปลงอา์าร หรือรื้อถอนอา์าร
ขอหนัง่ือรับรองที่ดินสละ่ิ่งปลูก่ร้าง
ขอหนัง่ือรับรองเขตที่ดิน
เพื่อนาไปใช้......................................................................................................................พร้อมสนบเอก่ารหลักฐาน ดังนี้
เอกสารหลักฐานผู้ยื่นขอ
่าเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ขออนุญาต
่าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต
่าเนาโฉนดที่ดิน
หนัง่ือรับรองผู้ใหญ่บ้าน
่าเนาสบบสปลนอา์ารสละรายการ์านวณโ์รง่ร้างอา์าร (สบบสปลน 4 ชุด กรณีขอ
อนุญาตกอ่รางอา์าร ดัดสปลงอา์าร หรือรื้อถอนอา์าร )
หนัง่ือมอบอานาจ (ในกรณีเจ้าของที่ดินไม่ได้เป็นผู้ขออนุญาต)
่าเนาบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน(ในกรณีเจ้าของที่ดินไม่ได้เป็นผู้ขออนุญาต)
่าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน(ในกรณีเจ้าของที่ดินไม่ได้เป็นผู้ขออนุญาต)
รูปภาพถ่ายที่ดิน/่ิ่งปลูก่ร้าง
สผนที่โดย่ังเขป
อื่นๆ........................................................................................................................ ...............
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอส่ดง์วามนับถือ
(ลงชื่อ) ...............................................................ผู้ยื่น์าร้อง
(............................................................)

ตัวอย่าง
ที่

/

ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่............
ตาบลหนองส่ง อาเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหา่าร์าม 44120
หนัง่ือรับรอง

หนัง่ือรับรองฉบับนี้ ให้ไว้เพื่อส่ดงว่า นาย/นาง/นาง่าว...........................................................
เป็ น ผู้ มี ภู มิ ล าเนาสละเป็ น เจ้ า ของกรรม่ิ ท ธิ์ ที่ ดิ น สละ่ิ่ ง ปลู ก ่ร้ า ง ตามโฉนดที่ ดิ น เลขที่ .................เล่ ม ..........
หน้า................ตาสหน่งที่ดิน ระวาง................................เลขที่...............หน้า่ารวจ.....................ตาบ ล.....................
อาเภอ..................................จังหวัด.................................... อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ .........บ้าน.............................................
ตาบล....................................อาเภอ..................................จังหวัด..................................... สละ เป็นผู้ถือกรรม่ิทธิ์
่ิ่ งปลู ก่ร้ างเป็ น ................................................................ขนาดกว้าง....................เมตร ยาว....... ..............เมตร
ู่ง..................เมตรจริงทุกประการ
ข้าพเจ้านาย/นาง/นาง่าว.............................................อายุ......ปี ตาสหน่ง .......................
หมู่ที่...........ตาบล...............................อาเภอ.....................................จังหวัด.............................................่ังกัด กรมการ
ปก์รอง กระทรวงมหาดไทย ขอรับรองว่าที่กล่าวมาข้างต้นเป็น์วามจริงทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบสละพิจารณา

ขอส่ดง์วามนับถือ

ลงชื่อ.........................................
(.............................................)

หมายเหตุ กรุณาสนบ่าเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ(ถ้ามี)พร้อมรับรอง่าเนาถูกต้อง

โทรศัพทก.....................................................................
โทรศัพทกมือถือ.............................................................

ตัวอย่ำง

หนัง่ือมอบอานาจ
ทาที่.................................................................................
...............................................................................
วันที่.........................................................................................
โดยหนัง่ือฉบั บนี้ ข้าพเจ้า....................................................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่............
ตาบล...................................... อาเภอ ............................................ จังหวัด...........................................................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่.................................................................ออกโดย................. ..................................
ขอมอบอานาจให้.............................................................บัตรประจะตัวประชาชนเลขที่........................................
ออกโดย...................................................อยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่...............................ตาบล...........................
อาเภอ..............................จังหวัด.........................................ให้ มีอานาจในการ.................... ....................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
สละให้ถือเ่มือนว่า ข้าพเจ้าได้กระทาการดังกล่าว่าเร็จเ่ร็จ่ิ้นด้วยตัวเอง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ............................................................ผู้มอบอานาจ
(.....................................................)
ลงชื่อ............................................................ผู้รับมอบอานาจ
(......................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(.....................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(.....................................................)

ตัวอย่าง

หนังสือยินยอมให้ทาการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
เขียนที่................................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ. ....................
ข้ า พเจ้ า ................................................................ตั้ ง บ้ า นเรื อ นอยู่ เลขที่ . .................หมู่ ที่ ................
ถนน...........................ตรอก/ซอย............................. ต าบล..................... .......อ าเภอ....................................
จังหวัด................................................. .ถือกรรม่ิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่.....................เล่ม..........หน้า...............
ต าสหน่ ง ที่ ดิ น ระวาง................................เลขที่ ............................หน้ า ่ ารวจ....... ..............ต าบล..................
อาเภอ........................จังหวัด.................................... ซึ่งตั้งอยู่ ณ..............................................ถนน.....................
ตรอก/ซอย......................ตาบล................................อาเภอ...........................จังหวัด..............................................
ยิ น ยอมให้ . ................................................................เข้ า ท าการปลู ก ่ร้ า งอา์ารในที่ ดิ น โฉนดดั ง กล่ า วได้
ในเนื้อที่.....................ตร.ม. มีขนาดที่ดิน ดังนี้
ทิศเหนือ ยาว..................................เมตร จด..............................................................................
ทิศใต้ ยาว.......................................เมตร จด....................................................................................
ทิศตะวันออก ยาว...........................เมตร จด........................................................................
ทิศตะวันตก ยาว..............................เมตร จด..........................................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้................................................................................ปลูก่ร้างอา์ารในที่ดินดังกล่ าวนี้ เพราะ
เป็น..................................................................สละได้สนบ.................................... มาด้วยสล้ว(ถ้าเป็นผู้เช่าได้สนบ่าเนา
่ัญญาเช่าที่ดิน หรือมีหนัง่ือส่ดง่ิทธิ์อย่างอื่นก็ให้สนบมาด้วย)พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้ส่ดงสผนผังโฉนดที่ดินสละเขต
ที่ดิน (มาตรา่่วนไม่ เล็กกว่า 1:2000) ที่ยินยอมให้.................................................................................ปลูก่ร้าง
อา์ารได้ ไว้ด้านหลังหนัง่ือนี้สล้ว)
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ถือกรรม่ิทธิ์ที่ดิน
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
ข้าพเจ้า ขอรับรองลายมือชื่อหรือลายนิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของผู้ถือกรรม่ิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าวข้างต้นนี้จริง
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขออนุญาต
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชื่อ).................................................พยาน
(.................................................)

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

ตัวอย่ำง

แผนภูมิขนั้ ตอนการขออนุ ญาต
ขัน้ ตอนการให้บริ การ

- กำรขออนุญำตก่อสร้ ำงอำคำร

1. ผูข้ ออนุ ญาตยื่ นคาขออนุ ญาต
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น

2. ตรวจเอกสารพร้อมออกหนังสือ
รับรอง
(กรณี ไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคาร)
3. เสนอผูบ้ ริหารเพื่ออนุญาต/อนุมตั ิ

4. ผูย้ ื่นคาขอชาระค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี) พร้อมรับ
ใบอนุญาต
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายใน 5 วัน นับแต่วนั ยื่ นคาขอ (เอกหลักฐานในการ
ยื่นคาขอต้องครบถ้วน)
ติดต่อได้ที่ กองช่ำง องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองแสง โทร.0-4379-9525

แผนภูมิขนั้ ตอนการขออนุ ญาต
ขัน้ ตอนการให้บริ การ

- ขอหนังสื อรับรองทีด่ ินและสิ่ งปลูกสร้ ำง
- ขอหนังสื อรับรองเขตที่ดิน
2. ผูข้ ออนุ ญาตยื่ นคาขออนุ ญาต
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น

2. ตรวจเอกสารพร้อมออกหนังสือ
รับรอง
(กรณี ไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคาร)
3. เสนอผูบ้ ริหารเพื่ออนุญาต/อนุมตั ิ

4. ผูย้ ื่นคาขอชาระค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี) พร้อมรับ
ใบอนุญาต
ติดต่อได้ที่ กองช่ำง องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองแสง
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายใน 3 วัน นับแต่วนั ยื่ นคาขอ (เอกหลักฐานในการ
ยื่นคาขอต้องครบถ้วน)

แผนภูมิขนั้ ตอนการขออนุ ญาต
ขัน้ ตอนการให้บริ การ

- กำรขออนุญำตประกอบกิจกำรสถำนสถำนีบริกำร
นำ้ มันเชื้อเพลิงประเภท 2,3
3. ผูข้ ออนุ ญาตยื่ นคาขออนุ ญาต
พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารเบื้องต้น

2. ตรวจเอกสารพร้อมออกหนังสือ
รับรอง
(กรณี ไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคาร)
3. เสนอผูบ้ ริหารเพื่ออนุญาต/อนุมตั ิ

4. ผูย้ ื่นคาขอชาระค่าธรรมเนี ยม (ถ้ามี) พร้อมรับ
ใบอนุญาต
ติดต่อได้ที่ กองช่ำง องค์กำรบริ หำรส่วนตำบลหนองแสง
พิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายใน 15 วัน นับแต่วนั ยื่นคาขอ (เอกหลักฐานใน
การยื่นคาขอต้องครบถ้วน)

นำยทรงเกียรติ ศรี รำช
ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง

นายสมพร วรบุตร
หัวหน้าฝ่ ายก่อสร้าง

นำงลลิตภัทร แก้วทำสี
เจ้ำพนักงำนธุรกำร 6

นำยกิจติชยั สุวรรณพันธ์
ผูช้ ่วยช่ำงไฟฟ้ำ

นำยสรำวุฒิ มำตรแก้ว
ผูช้ ่วยช่ำงโยธำ

นำยธนัทพงษ์ ทองสมบูรณ์
วิศวกรโยธำ 4

