คู่มอื สาหรับบริการประชาชน
งานทีใ่ ห้บริการ

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองช่าง

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านดอน 99 หมู่ที่ 8

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๔๖๕๐๙ ต่อ ๑๐๘

(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกโดยอาศัยอานาจ
ตามพระราชบัญญัตควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขั้นตอน และระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ยื่นคาขออนุญาตก่อส้างอาคาร พร้อมเอกสาร

กองช่าง

2. เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบ พิจารณาเอกสารประกอบ

กองช่าง

การขออนุญาต
3. เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์

กองช่าง

ทีด่ ินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนทีส่ ังเขป ตรวจสอบกฏหมายอื่น
ทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหาร และ
พรบ.จัดสรรทีด่ ินฯ
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา

กองช่าง

ออกใบอนุญาต (อ1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น1)
ระยะเวลา
ระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ทีก่ าหนดตามกฎหมาย/ข้อกาหนด ฯลฯ ๔๕ วัน/คาขอ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ อ้ งใช้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)

จานวน ๑ ฉบับ

2. สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 1 ชุด

จานวน ๑ ฉบับ

3. แบบคาขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข 1)

จานวน ๑ ฉบับ

4. โฉนดทีด่ ินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของทีด่ ินลงนามรับรองสาเนา

จานวน ๑ ฉบับ

ทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของทีด่ ินต้องมีหนังสือยินยอม
5. ใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ ินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ

จานวน ๑ ฉบับ

หรือใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ ินและประกอบกิจการ (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
6. กรณีทมี่ ีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์๓๐บาท พร้อม

จานวน ๑ ฉบับ

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบ
และผู้รับมอบอานาจ
7. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล

จานวน ๑ ฉบับ

ผู้รับมอบอานาจเจ้าของทีด่ ิน (กรณีเจ้าของทีด่ ินเป็นนิติบุคคล) (กรณีเจ้าของทีด่ ินเป็น
นิติบุคคล)
8. หนังสือยินยอมให้ชิดเขตทีด่ ินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตทีด่ ิน)

จานวน ๑ ฉบับ

9. หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

จานวน ๑ ฉบับ

สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีทเี่ ป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
10.หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

จานวน ๑ ฉบับ

วิศวกรรมควบคุม (กรณีทเี่ ป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
11. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทีม่ ีลายมือชื่อพร้อมกับ

จานวน ๑ ฉบับ

เขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิทอี่ ยู่ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
12. รายการคานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานทีก่ ่อสร้าง

จานวน ๑ ฉบับ

ชื่อคุณวุฒิทอี่ ยู่ของวิศวกรผู้คานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ อาคารทีก่ ่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคาร
บางประเภททีต่ ั้งอยู่ในบริเวณทีต่ ้องมีการคานวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนักความต้านทานความคงทน
ของอาคารและพืน้ ดินทีร่ องรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการคานวณการออกแบบโครงสร้าง
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เอกสารหรือหลักฐานทีต่ อ้ งใช้
13. กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าทีก่ าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527

จานวน ๑ ฉบับ

เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุทรี่ ับรองโดยสถาบันทีเ่ ชื่อถือได้
วิศวกรผู้คานวณและผู้ขออนุญาตลงนามให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุทรี่ ับรองโดยสถาบันทีเ่ ชื่อถือได้วิศวกรผู้คานวณและ
ผู้ขออนุญาตลงนาม
14. กรณีอาคารทีเ่ ข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ

จานวน ๑ ฉบับ

คอนกรีตทีห่ มุ้ เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุม้ เหล็กไม่น้อยกว่าทีก่ าหนดในกฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันทีเ่ ชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
15. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง พร้อม

จานวน ๑ ฉบับ

สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารทีต่ ้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)
16. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง พร้อม

จานวน ๑ ฉบับ

สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารทีต่ ้องมีวิศวกรควบคุมงาน)
17. แบบแปลนและรายการคานวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33

จานวน ๑ ฉบับ

(พ.ศ. 2535)
18. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

จานวน ๑ ฉบับ

ระบบปรับอากาศ
19. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

จานวน ๑ ฉบับ

ระบบไฟฟ้า
20. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

จานวน ๑ ฉบับ

ระบบป้องกันเพลิงไหม้
21. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

จานวน ๑ ฉบับ

ระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิง้
22. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

จานวน ๑ ฉบับ

ระบบประปา
23. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ

จานวน ๑ ฉบับ

ระบบลิฟต์
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ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
การรับเรื่องร้องเรียน
หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องทีร่ ้องเรียน สามารถแจ้งได้ทสี่ านักปลัดเทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน โทรศัพท์ ๐-๓๕๔๔-๖๕๐๙ ต่อ ๑๐๔
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คู่มอื สาหรับบริการประชาชน
งานทีใ่ ห้บริการ

ขออนุญาตจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ

กองช่าง

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านดอน 99 หมู่ที่ 8

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๔๖๕๐๙ ต่อ ๑๐๘

(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

โทรสาร : ๐๓๕-๔๔๖๕๐๙ ต่อ ๑๑๑
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง 2542 หมวด 3 การประกอบกิจการควบคุม มาตรา 17 เพือ่ ให้การควบคุม
การประกอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธฺภาพและเพือ่ ปกป้องประชาชนให้มีความปลอดภัย จึงได้กาหนดประเภทกิจการ
ควบคุมของการมีน้ามันเชื้อเพลิงไว้ในครอบครอง โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภทที่ ๑ ได้แก่กิจการทีส่ ามารถประกอบการได้ทันทีตามความประสงค์ของผู้ประกอบกิจการ
(๒) ประเภทที่ ๒ ได้แก่กิจการทีเ่ มื่อประกอบการต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าทีท่ ราบก่อน
(๓) ประเภทที่ ๓ ได้แก่กิจการทีต่ ้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตก่อนจึงจะประกอบการได้
ซึ่งผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามทีก่ าหนดไว้
ขั้นตอน และระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. ผู้ประกอบกิจการ/ผู้รับมอบอานาจ กรอกใบแจ้ง

กองช่าง

การประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2
2. เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาล ตรวจสอบสถานที่ และออกใบรับแจ้ง

กองช่าง

การประกอบกิจการ
3. เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลออกหนังสือแจ้งพลังงานจังหวัดฯ

กองช่าง

เพือ่ ให้ผู้ประกอบการนาใบรับแจ้งไปเสียค่าธรรมเนียม
การจาหน่ายเชื้อเพลิง
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ระยะเวลา
ระยะเวลาการออกใบอนุญาตจาหน่ายน้ามันเชื้อเพลิง ๗ วัน/คาขอ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ อ้ งใช้
1. ภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียนของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)

จานวน ๑ ฉบับ

2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาเนารายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อ

จานวน ๑ ฉบับ

แทนนิติบุคคลทีอ่ อกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ อ้ งใช้
3. สาเนาหนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง (กรณีตัวแทนของบุคคล

จานวน ๑ ฉบับ

หรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
4. สาเนาหรือภาพถ่าย  โฉนดทีด่ ิน  น.ส. 3  น.ค. 1

จานวน ๑ ฉบับ

5. สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ทดี่ ินหรือหนังสือยินยอมของทีด่ ิน

จานวน ๑ ฉบับ

6. สาเนาหนังสืออนุญาต พร้อมด้วยสาเนาแผนผังบริเวณทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ผู้ขออนุญาต

จานวน ๑ ฉบับ

ทาทางเชื่อมระหว่างบริเวณทีไ่ ด้รับอนุญาตกับถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล
เพือ่ ใช้เป็นทางสาหรับยานพาหนะเข้า-ออก สถานบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท ค
ลักษณะทีห่ นึ่ง เพือ่ การจาหน่ายหรือขาย หรือสาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วย
สาเนาแผนผังบริเวณทีไ่ ด้รับอนุญาตให้ทาสิ่งล่วงล้า
7. แผนทีส่ ังเขปแสดงสถานทีป่ ระกอบการ พร้อมทัง้ แสดงสิ่งปลูกสร้างทีอ่ ยู่ภายในรัศมี 50.00 เมตร จานวน 3 ชุด
8. แผนผังบริเวณของสถานทีป่ ระกอบกิจการ

จานวน 3 ชุด

9. แบบก่อสร้างถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเหนือพืน้ ดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์

จานวน 3 ชุด

10. รายการคานวนความมั่นคงแข็งแรงของถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิงพืน้ ดินขนาดใหญ่

จานวน 1 ชุด

11. หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งเป็นผู้คานวนความมั่นคงแข็งแรง ระบบความ

จานวน ๒ ชุด

ปลอดภัยและระบบควบคุมมลพิษของถังน้ามันเชื้อเพลิงเหนือพืน้ ดินขนาดใหญ่และ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฏหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมทัง้ แนบภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
12. อื่นๆ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
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การรับเรื่องร้องเรียน
หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องทีร่ ้องเรียน สามารถแจ้งได้ทสี่ านักปลัดเทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน โทรศัพท์ ๐-๓๕๔๔-๖๕๐๙ ต่อ ๑๐๔
ตัวอย่างแบบฟอร์ม

หน้า 8/12

ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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คู่มอื สาหรับบริการประชาชน
งานทีใ่ ห้บริการ

ขออนุญาตขุดดินถมดิน

หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ
ขอบเขตการให้บริการ

กองช่าง

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ

ระยะเวลาเปิดให้บริการ

สานักงานเทศบาลตาบลบ้านดอน 99 หมู่ที่ 8

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์

ตาบลบ้านดอน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทรศัพท์ : ๐๓๕-๔๔๖๕๐๙ ต่อ ๑๐๘

(ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

โทรสาร : ๐๓๕-๔๔๖๕๐๙ ต่อ ๑๑๑
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องให้ใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 บังคับในท้องที่
จังหวัดสุพรรณบุรีมีผลบังคังใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2549 นั้น เทศบาลตาบลบ้านดอน จึงกาหนดให้มีการรับแจ้ง
การขุดดินถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543 ดังนี้
ขั้นตอน และระยะการให้บริการ
ขั้นตอน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1. เจ้าของทีด่ ิน/ผู้รับมอบอานาจ กรอกใบแจ้งการขุดดิน ตามพรบ. ฯ

กองช่าง

2. เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบ และออกใบรับแจ้งการขุดดิน

กองช่าง

ตามพรบ.ฯ
3. ออกใบเสร็จรับเงิน (ชาระค่าธรรมเนียม)
ระยะเวลา

กองช่าง

ระยะเวลาการขออนุญาตขุดดินถมดิน ๗ วัน/คาขอ
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ อ้ งใช้
๑. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งกรณีทผี่ ู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา

จานวน ๑ ฉบับ

๒. สาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของทีด่ ินในกรณีทผี่ ู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของทีด่ ิน

จานวน ๑ ฉบับ

๓. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลในกรณีทผี่ ู้แจ้งเป็นนิติบุคคล

จานวน ๑ ฉบับ

๔. หนังสือมอบอานาจในกรณีทผี่ ู้แจ้งการขุดดิน/ถมดินให้บุคคลอื่นไปยื่น

จานวน ๑ ฉบับ

ใบแจ้งการขุดดิน/ถมดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
๕. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของทีด่ ิน ในกรณีเจ้าของทีด่ ินให้บุคคลอื่น

จานวน ๑ ฉบับ

เป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน
หน้า 10/12

เอกสารหรือหลักฐานทีต่ อ้ งใช้
๖. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสาเนาใบอนุญาต

จานวน ๑ ฉบับ

จากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๗. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อมสาเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพ

จานวน ๑ ฉบับ

วิศวกรรมควบคุม
๘. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนทีถ่ ูกต้องตามกฎกระทรวง

จานวน ๓ ชุด

หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นทีอ่ อกตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
๙. สาเนารายการคานวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน
ค่าธรรมเนียม

จานวน ๑ ชุด

การรับเรื่องร้องเรียน
หากไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องทีร่ ้องเรียน สามารถแจ้งได้ทสี่ านักปลัดเทศบาลตาบลบ้านดอน
เทศบาลตาบลบ้านดอน โทรศัพท์ ๐-๓๕๔๔-๖๕๐๙ ต่อ ๑๐๔
ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม
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