คู่มือมาตรฐานการให้บริการกองช่าง
การขอแบบแปลน หลักฐานการขอออกแบบ ดังนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
- สำเนาโฉนดที่ดิน หรือเอกสารสิทธิ ๑ ฉบับ
- เจ้าพนักงานธุรการ เสนอนายก ลงนาม (กรณีนายก ไม่อยู่ประจำสานักงาน หรือติดภารกิจ ใช้ระยะเวลา
ประมาณ ๑-๒ วัน)
- ช่างสำรวจบริเวณพื้นที่
- ลงมือเขียนแบบ (กรณีเขียนแบบ)
- แจ้งผู้ขอทราบ/ออกใบอนุญาต
#”๒dk-การติดตั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ มีขั้นตอนดังนี้
- ผู้ยื่นคำร้องขอ กรอกเอกสารคำร้อง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ หรือทีท่ ำการผู้ใหญ่บ้าน
- ผู้ยื่นคำร้องขอ ยื่นแบบคำร้อง ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ เพื่อลงรับคำร้อง
- เจ้าพนักงานธุรการ เสนอคำร้องต่อนายก เพื่อพิจารณาอนุมัติ
- ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ดำเนินการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามคำร้องทีไ่ ด้รับการพิจารณาอนุมัติแล้ว
- สรุปรายงานผลการดาเนินงาน รายไตรมาส

การขออนุญาตก่อสร้าง / รื้อถอนอาคาร / ดัดแปลงอาคาร ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบระเบียบ/
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓ ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 45 วัน
ลาดับ
1)

2)
3)

4)

ขั้นตอน
ระยะเวลา
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร
1 วัน
(หมายเหตุ : (องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีท่ ี่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต
2 วัน
(หมายเหตุ : (องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีท่ ี่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ 7 วัน
ผังเมือง ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผงบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเช่น ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ. จัดสรรที่ดนิ ฯ(หมายเหต: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ในพืน้ ทีท่ ี่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และ 35 วัน
แจ้งให้ผู้ขอ มารับใบอนุญาตก่อสรางอาคาร (น.1)
(หมายเหตุ : (องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในพืน้ ทีท่ ี่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ .......................................................
วันที่ .........................................................
ลงชื่อ ......................................................ผูร้ บั คำขอ
(.....................................................)

เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า

เดือน
พ.ศ.
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ท.ี่ ................ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
เลขทะเบียน
มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ขอยื่นคำขอใบอนุญาต

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทำการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน............ หมู่ท่ี.... "
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
เป็นจำของอาคารในโฉนดที่ดิน
เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
เป็นที่ดินของ
ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิด
จำนวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีพื้นที่/ความยาว
โดยมีที่จอดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน
คัน
(2) ชนิด
จำนวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีพื้นที่/ความยาว
โดยมีที่จอดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน
คัน
(3) ชนิด
จำนวน
เพือ่ ใช้เป็น
โดยมีพื้นที่/ความยาว
โดยมีที่จอดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จำนวน
คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 มี
เป็นผู้ควบคุมงาน
และ
เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ
ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จใน
วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ 5 พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มาด้วยแล้ว คือ
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
(2) รายการคำนวณ 1 ชุด จำนวน
แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรือ
อาคารที่กอ่ สร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)

(4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน (กรณีทนี่ ิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีทนี่ ิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต))
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร จำนวน
ฉบับ
พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน
ฉบับ
(กรณีที่เป็นอาคารที่มลี ักษณะ ขนาด อยูใ่ นประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แล้วแต่กรณี)
(7) สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที/่ น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
จำนวน
ฉบับ และหนังสือแสดง
ความยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน
ฉบับ
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จำนวน
ฉบับ
(9) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุมของผู้
ควบคุมงาน จำนวน
ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่เป็นลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภท
เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)
(ลายมือชื่อ)........................................................................ผูข้ ออนุญาต
(

)

หมายเหต (1) ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่องหน้า ข้อความที่ต้องการ
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุ ญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันที่ ผู้ขออนุญาตได้รับชาระ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นเงิน.................บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เป็นเงิน...................บาท
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน .................บาท (..................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่...........ลงวันที่........
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่............ ฉบับที่ ............. ลงวันที่............
(ลงชื่อ) .......................................................................
(........................................................................)
ตำแหน่ง....................................................................

บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ของ
ลำดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

โทร.
รายการ
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ข.1)
บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดนิ /น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในทีด่ ิน
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินจากเจ้าของที่ดนิ ข้างเคียง
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ทำรายการคำนวณ
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ทำการออกแบบ
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (น.4)
หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4)
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แบบแปลน แผนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน ........ ชุด
รายการประกอบแบบหรือรายการก่อสร้าง จำนวน ......... ชุด
รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอำนาจลงนาม
หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทาการแทน
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ
http://www.bungor.go.th/index.php

- เท่าฉบับจริง
- กรณีก่อสร้างในที่ดินผู้อื่น
- กรณีกอ่ สร้างชิดแนวเขตที่ดินผู้อื่น
- กรณีที่อาคารมีขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม
ควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย
ใบอนุญาต

- กรณีนิตบิ ุคคล
- ปิดอาการแสตมป 30 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ
1)

หมายเหต

โทรศัพท์ ๐๔๔ ๒๒๙ ๙๙๘

