
คู่มือการติดตั้งและซ่อมแซม  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 
 
 

 

งานที่ให้บริการ....       การติดต้ังและซ่อมแซม  งานไฟฟ้าสาธารณะ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....    กองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า 
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
 

   กองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า      วันจันทร์ – วันศุกร์  
   โทรศัพท์-055489055  ต่อ  17                (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
   โทรสาร-055489055  กด  25                ต้ังแต่เวลา  08.30 - 12.00  น. 
                   และ  13.00 – 16.30  น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ... 
 

ด้วยคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของผู้มีส่วนได้เสียในกิจการพลังงานได้มีมติการประชุมครั้งท่ี 2/2556 
(ครั้งท่ี 6) เมื่อวันท่ี 5 เมษายน 2556 ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก าหนดหลักเกณฑ์การเปล่ียนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของชุมชนท่ีอยู่ใน
พื้นท่ีราชการ เอกชน หรือป่าสงวน แต่มีการใช้ไฟฟ้าในลักษณะถาวรต่อเนื่อง ซึ่งถูกคิดค่าไฟฟ้าในอัตราไฟฟ้าช่ัวคราวให้สามารถ
คิดอัตราไฟฟ้าถาวรได้ ในกรณีท่ีเจ้าของพื้นท่ียินยอม และมีทะเบียนช่ัวคราวนั้น กฟภ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อถือปฏิบัติ
ส าหรับชุมชนท่ีมีการใช้ไฟฟ้าถาวรในพื้นท่ีของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน หรือป่าสงวน โดยไม่ได้มีสิทธิครอบครอง
สถานท่ีใช้ไฟฟ้าตามกฎหมาย แต่มีการใช้ไฟฟ้าในลักษณะถาวรต่อเนื่อง ดังนี้ 

1.   ให้ยื่นค าร้องขอใช้ไฟฟ้าถาวร ตามแบบฟอร์มท่ี กฟภ. ก าหนด 

2.   หลักฐานประกอบการขอใช้ไฟฟ้าใหม่ หรือขอเปล่ียนประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ... 
 
1.  น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการเพื่อแจ้งขอใช้ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นท่ี  (ระยะเวลา  1  วัน) 
2.  ยื่นแบบค าร้องขออนุญาตติดต้ังไฟฟ้า(ข.1)  ท่ีกองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า 

3.  เสียค่าธรรมเนียมใบขออนุญาต(ข.1)  ท่ีกองคลังเทศบาลต าบลฟากท่า 

4.  ผู้รับผิดชอบลงส ารวจตรวจสอบและพิจารณาพื้นท่ีขอติดต้ังไฟฟ้า 

5.  ออกใบอนุญาต(อ.1) (จากข้อ  2 – 5  ระยะเวลา  1  วัน) 
6.  แจ้งการไฟฟ้าในพื้นท่ีติดต้ังมิเตอร์เพื่อเช่ือมต่อระบบ (ระยะเวลา  2  ช.ม./จุด)  
 
 



 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ… 
 

1.  การไฟฟ้าในพื้นท่ี  (ข้อท่ี  1) 
2.  เทศบาลต าบลฟากท่า  (ข้อท่ี  2-6) 
 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินไม่เกิน  3  วัน 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ... 
 

  1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ     จ านวน  2  ฉบับ 
  2.  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ีขอใช้ไฟฟ้า และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีช่ือผู้ขอใช้ไฟฟ้า 

กรณีท่ีใช้ทะเบียนบ้านช่ัวคราวให้การไฟฟ้าท่ีเกี่ยวข้อง ตรวจสอบและขอเอกสาร 

เพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการขอใช้ไฟฟ้า ดังนี้       จ านวน  2  ฉบับ 

2.1  ทะเบียนบ้านช่ัวคราว ซึ่งออกให้กับบ้านท่ีปลูกสร้างโดยมิได้รับอนุญาตตาม 

กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือตามกฎหมายอื่น  
กรณีนี้ต้องมีหนังสือรับรองจากนายทะเบียนว่าเป็นทะเบียนบ้านช่ัวคราว  
เพื่อใช้ในการปลูกสร้างกรณีมิได้รับอนุญาต มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม  จ านวน  2  ฉบับ 

                      2.2  ทะเบียนบ้านช่ัวคราว ซึ่งออกให้กับบ้านท่ีปลูกสร้างในท่ีสาธารณะ 

         หรือโดยบุกรุกป่าสงวน กรณีนี้ต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
         และหน่วยงานของรัฐท่ีถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีบ้านในทะเบียนบ้านช่ัวคราวนั้นๆ  

ต้ังอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม      จ านวน  2  ฉบับ 

2.3  กรณีพื้นท่ีท่ีใช้ไฟฟ้าอยู่ในพื้นท่ีของเอกชน ซึ่งผู้ขอใช้ไฟฟ้าไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง                
ตามกฎหมาย ต้องมีหนังสือยินยอมการใช้พื้นท่ีจากเจ้าของพื้นท่ีท่ีถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินท่ีบ้านในทะเบียนบ้าน
ช่ัวคราวนั้นๆ ต้ังอยู่มาประกอบการขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มเติม    จ านวน  2  ฉบับ   
 

ค่าธรรมเนียม… 

1.  กรณีขอใช้ไฟฟ้าใหม่ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหม่ประเภทไฟฟ้าถาวร 
2.  กรณีติดต้ังมิเตอร์ของ กฟภ. อยู่แล้ว ให้ท าการตรวจสอบการติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในให้เป็นมาตรฐาน และเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าถาวรให้ครบถ้วนตามระเบียบ จึงจะเปล่ียนเป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทถาวรได้ 
3.  ค่าใบขออนุญาต(ข.1)  200  บาท/ฉบับ 
                      

                การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี     

 055-489055  ต่อ  17 



คู่มือการบริการสวนสาธารณะ 
 
 
 
 

 

งานที่ให้บริการ....       สวนสาธารณะ  เครื่องออกก าลังกาย 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....       กองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า 
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ                      ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
 

  สวนสุขภาพเทศบาลต าบลฟากท่า                              ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ  
   โทรศัพท์-055489055  ต่อ  17                              (ตลอดท้ังวัน) 
   โทรสาร-055489055  กด  25               
                   
      หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข... 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมือง  ท่ีดีเพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้าท่ีราชการของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่งต่อมามีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.2546  โดยก าหนดให้การด าเนินงานของหน่วยงานราชการจะต้องยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลางและก าหนดเวลาแล้วเสร็จของงาน ท้ังงานบริการประชาชน งานติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ราชการ รวมทั้งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีระบบ  สารสนเทศเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ และ
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการ  บ้านเมืองท่ีดีด 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ...  
 

การพิจารณาขออนุญาตใช้สถานท่ีสวนสาธารณะ มีขอบเขตเริ่มต้ังแต่ผู้ขออนุญาตใช้   สถานท่ีสวนสาธารณะยื่นหนังสือขอ
อนุญาตใช้สถานท่ีพร้อมเอกสารประสานขอรายละเอียดเพิ่มเติม/วัตถุประสงค์ /การใช้สถานท่ี แจ้งกฎระเบียบท่ีประกาศใช้
สวนสาธารณะ/อัตราค่าบริการตามระเบียบ พิจารณาให้ความเห็น  ประกอบการอนุญาต/ไม่อนุญาต แจ้งผู้ขออนุญาตช าระ
ค่าบริการ ตรวจสอบใบเสร็จค่าบริการ และดูแลการใช้  สถานท่ีให้ไม่มีผลกระทบกับผู้ใช้บริการสวน 
 
 
 
 
 
 



 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ… 
 

1. เทศบาลต าบลฟากท่า  
ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินไม่เกิน  5  นาที 
 

 
 

 
 

 รายการเอกสารหลักฐานประกอบ... 
 

 1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ     จ านวน  2  ฉบับ 
    

 

ค่าธรรมเนียม… 
 

1.  ไม่มีค่าค่าธรรมเนียมใดท้ังส้ิน 
 
 

             การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี     

 055-489055  ต่อ  17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 

คู่มือการบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
 
 
 
 

 

งานที่ให้บริการ....      ปรับปรุง/ซ่อมแซม/รักษาความสะอาด  ทางระบายน้ า 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....     กองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า 
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
 

   กองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า                 วันจันทร์ – วันศุกร์  
   โทรศัพท์-055489055  ต่อ  17                (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
   โทรสาร-055489055  กด  25                ต้ังแต่เวลา  08.30 - 12.00  น. 
                   และ  13.00 – 16.30  น. 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ... 
 
เทศบาลต าบลฟากท่าได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตให้วางหรือเช่ือมท่อระบายน้ า ดังต่อไปนี้ 
  1. การขออนุญาตระบายน้ าจากท่ีดินริมถนนเทศบาลต าบลฟากท่าผู้ขออนุญาตจะต้องแสดงแผนผังท่ีต้ังของท่ีดินและล าราง

แม่น้ า คลองต่าง ๆ ท่ีใกล้เคียงต่าง ๆ ซึ่งการระบายน้ าสองข้างทาง  ไปต่อเช่ือมอยู่  หรือมิได้ต่อเช่ือมอยู่ก็ตาม เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุญาต  เทศบาลต าบลฟากท่าจะอนุญาตให้มีการระบายน้ าลงสู่ท่อระบายน้ าเทศบาลต าบล
ฟากท่า   เฉพาะบริเวณท่ีท่อระบายน้ าหรือคูระบายน้ า ของเทศบาลต าบลฟากท่ามี   ความจุหรือมีความสามารถเพียง
พอท่ีจะรับปริมาณน้ าดังกล่าวได้ท้ังนี้ผู้ขออนุญาตจะต้องเสนอเอกสารเพื่อประกอบการ พิจารณาดังต่อไปนี้   

  1.1 ระบบการก าจัดน้ าเสียก่อนท่ีจะระบายน้ าลงสู่เขตทางเทศบาลต าบลฟากท่า  ซึ่งมีสถาบันทางราชการ  ท่ีได้รับอนุญาต
ควบคุมรับรอง 

  1.2 ใบอนุญาตหรือความยินยอมจากเทศบาลต าบลฟากท่า  กรมเจ้าท่า ฯลฯ ซึ่งเป็นผู้ดูแลล าราง แม่น้ า คลอง ท่ีรับน้ าจากการ
ระบายนั้น 

  1.3 การะระบายน้ าจากอาคารทั่วไปไม่อยู่ในข่ายท่ีจะต้องมีการบ าบัดน้ าเสีย  จะต้องมีการก่อสร้างบ่อดักเศษขยะ ตะกอน และ
ไขมัน 

  2. ข้อก าหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมดังนี้ 

  2.1 ให้ก่อสร้างบ่อพักไขมันในท่ีดินของผู้ขอฯ บริเวณริมเขตทางเทศบาลต าบลฟากท่าก่อนเช่ือมท่อระบายน้ าลงสู่ทางระบาย
น้ า ในเขตเทศบาลต าบลฟากท่า   และให้ผู้ขอฯจัดท าประตูน้ าส าหรับเปิดปิดเพื่อควบคุมการระบายน้ าไว้ด้วย ในกรณีท่ีน้ า
ระบายออกมาสกปรก จะสามารถปิดกั้นน้ าดังกล่าวไว้ได้ 
 



  2.2 น้ าท่ีระบายออกมาจะต้องเป็นน้ าท่ีสะอาดได้ผ่านระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นน้ าดีแล้วเท่านั้น ห้ามระบายน้ าเน่าส กปรกลง       
สู่ทางระบายน้ าสาธารณะ  ของเทศบาลต าบลฟากท่า 

2.3 ผู้ท่ีได้รับอนุญาตยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีเทศบาลต าบลฟากท่า  เข้าตรวจสอบการระบายน้ า และยินยอมปฏิบัติตามค าส่ังหรือ
ค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีทุกประการ 

  2.4 ผู้ขอฯจะต้องดูแลทางระบายน้ าในเขตเทศบาลต าบลฟากท่า  ให้น้ าท่ีระบายออกมาสามารถไหลผ่านลงสู่ คลองสาธารณะ
ได้ ไม่ให้เกิดน้ าท่วมขังมีผลกระทบต่อโครงสร้างทาง   และความเสียหายของผู้อื่นในกรณีท่ีมีปัญหาผู้ขอฯต้องรับผิดชอบ
แก้ไข เปล่ียนแปลง เพิ่มเติมตามท่ีเทศบาลต าบลฟากท่าก าหนด  โดยผู้ขอฯ  เป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน 

  2.5 หากปรากฏหรือพบว่าผู้ได้รับอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น  และน้ าท่ีปล่อยมามีผลกระทบ ต่อส่ิงแวดล้อม เทศบาล
ต าบลฟากท่าจะเพิกถอนการอนุญาตทันที โดยผู้ได้รับอนุญาตจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากเทศบาลต าบลฟากท่าไม่ได้ 
และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดข้ึน 

 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ... 
 
1.  น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการเพื่อแจ้งขออนุญาตระบายน้ าจากท่ีดินริมถนน             
    เทศบาลต าบลฟากท่า  (ระยะเวลา  1  วัน) 
2.  ยื่นแบบค าร้องขออนุญาตระบายน้ าจากท่ีดินริมถนนเทศบาลต าบลฟากท่า(ข.1)  ท่ีกองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า 

3.  เสียค่าธรรมเนียมใบขออนุญาต(ข.1)  ท่ีกองคลังเทศบาลต าบลฟากท่า 

4.  ผู้รับผิดชอบลงส ารวจตรวจสอบและพิจารณาพื้นท่ีขออนุญาตระบายน้ าจากท่ีดินริมถนนเทศบาลต าบลฟากท่า                
    (ระยะเวลา  1  วัน)      
5.  ออกใบอนุญาต (อ.1) (ระยะเวลา  1  วัน)  
 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ…                                                                                            ระยะเวลา 
 

1.  เทศบาลต าบลฟากท่า                                                                     ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินไม่เกิน  3  วัน 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ... 
 

  1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ     จ านวน  2  ฉบับ 
  2.  ส าเนาทะเบียนบ้านท่ี        จ านวน  2  ฉบับ 

3.  แผนผังสถานท่ีขออนุญาต        จ านวน  1  ฉบับ 
 

ค่าธรรมเนียม… 
 

1.  ค่าใบขออนุญาต(ข.1)  200  บาท/ฉบับ 
                       การรับเร่ืองร้องเรียน 

              ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน  
สายด่วน...แจ้งความเสียหายเกี่ยวกับงานบ ารุงทางระบายน้ าได้ท่ี     

 055-489055  ต่อ  17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
     



คู่มือการบริการงานควบคุมอาคาร/ตรวจสอบงานก่อสร้าง 

รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร 
 
 

งานที่ให้บริการ....      ควบคุมอาคาร/ตรวจสอบงานก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....    กองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า 
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
 

   กองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า                วันจันทร์ – วันศุกร์  
   โทรศัพท์-055489055  ต่อ  17                (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
   โทรสาร-055489055  กด  25                ต้ังแต่เวลา  08.30 - 12.00  น. 
                   และ  13.00 – 16.30  น. 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ... 
 
ปัจจุบันการพัฒนาประเทศไดมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  โดยเฉพาะได้มีการขยายตัวของเมืองในด้านการกอสรางอาคาร
เพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นออกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ.2549)-59  รวมท้ังไดรับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดดีขึ้น ดังนั้น  เพื่อให้กระทรวง ทบวงกรม  ราชการ  ส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐสามารถด าเนินการจัดใหมีหรือพัฒนาท่ีอยู
อาศัยตนทุนตํ่าส าหรับประชาชนผูมีรายไดนอย โดยไมมีปญหาอุปสรรคในดานการขออนุญาตกอสราง  หรือด้านข้อก าหนด
มาตรฐานอาคารในบางเรื่องท่ีไมเกี่ยวของโดยตรงกับความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น เนื้อท่ี
ของท่ีว่างภายนอกอาคาร หรือระยะห่างจากแนวเขตท่ีดิน เปนตน สมควรยกเวน ผอนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารบางประการโดยออกเป็น กฎกระทรวง เพื่อให้อาคารท่ีหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มีหรือ
พัฒนานั้นสอดคลองกับความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้   
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ... 
 
1.  น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ   

2.  ยื่นแบบค าร้องขออนุญาต(ข.1)  ท่ีกองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า 

3.  เสียค่าธรรมเนียมใบขออนุญาต(ข.1)  ท่ีกองคลังเทศบาลต าบลฟากท่า 

4.  ผู้รับผิดชอบลงส ารวจตรวจสอบและพิจารณาพื้นท่ีขอติดต้ังไฟฟ้า 

5.  ออกใบอนุญาต(อ.1) (ระยะเวลา  1  วัน) 
   

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ             ระยะเวลา 

1.  เทศบาลต าบลฟากท่า          ตลอดท าการก่อสร้าง 
 



 

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ... 
 

  1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการ     จ านวน  2  ฉบับ 
  2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  2  ฉบับ 

  3.  แบบแปลนท่ีจะท าการก่อสร้าง/รื้อถอน/ดัดแปลงอาคาร     จ านวน  2  ฉบับ 
  

 

ค่าธรรมเนียม… 
 

1.  ค่าใบขออนุญาต(ข.1)  200  บาท/ฉบับ 
 
     
 
                  
 

                การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี     

 055-489055  ต่อ  17 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการบริการงานออกแบบสิ่งก่อสร้าง 
 

 

งานที่ให้บริการ....            ออกแบบส่ิงก่อสร้าง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ....     กองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า 
 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ      ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
 

   กองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า                 วันจันทร์ – วันศุกร์  
   โทรศัพท์-055489055  ต่อ  17                (ยกเว้นวันหยุดราชการ) 
   โทรสาร-055489055  กด  25                ต้ังแต่เวลา  08.30 - 12.00  น. 
                   และ  13.00 – 16.30  น. 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ... 
 
ปจจุบันการพัฒนาประเทศไดมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว  โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอสรางอาคาร
เพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นออกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2535) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับท่ี 4 
(พ.ศ.2549)-59  รวมท้ังไดรับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดดีขึ้น ดังนั้น  เพื่อใหกระทรวง ทบวงกรม  ราชการ  สวนท
องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย หรือหนวยงานอื่นของรัฐสามารถด าเนินการจัดใหมีหรือพัฒนาท่ีอยู
อาศัยตนทุนตํ่าส าหรับประชาชนผูมีรายไดนอย โดยไมมีปญหาอุปสรรคในดานการขออนุญาตกอสราง  หรือดานขอก าหนด
มาตรฐานอาคารในบางเรื่องท่ีไมเกี่ยวของโดยตรงกับความมั่นคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคารเชน ระยะถอยรน เนื้อท่ี
ของท่ีวางภายนอกอาคาร หรือระยะหางจากแนวเขตท่ีดิน เปนตน สมควรยกเวน ผอนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารบางประการโดยออกเปน กฎกระทรวง เพื่อใหอาคารท่ีหนวยงานของรัฐดังกลาวจัดใหมีหรือ
พัฒนานั้นสอดคลองกับความตองการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีรายไดนอยอยางแทจริงจึงจ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้   
 

ขัน้ตอนและระยะการให้บริการ... 
1.  น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราช/ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาตยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี                
    กองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า 

2.  ยื่นส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะปลูกสร้าง(กรณีท่ีดินไม่ใช้กรรมสิทธิ์ของผู้สร้าง  ให้ท าหนังสือยินยอมปลูกสร้างในท่ีดินมาด้วย)      
3.  เสียค่าธรรมเนียมใบขออนุญาต(ข.1)  ท่ีกองคลังเทศบาลต าบลฟากท่า  

4.  กรอกแบบ  อ.1  ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี กองช่างเทศบาลต าบลฟากท่า 
5.  ผู้รับผิดชอบลงส ารวจตรวจสอบและพิจารณาพื้นท่ีในการปลูกสร้างอาคาร 

6.  ออกใบอนุญาต(อ.1) (ระยะเวลา  1  วัน) 
7. ท าการออกแบบและเขียนแบบอาคารที่จะปลูกสร้าง  (ระยะเวลา  60  วัน)                        
 

ระยะเวลา 

ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินไม่เกิน  60  วัน 



 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ… 
 

1.  เทศบาลต าบลฟากท่า        
 

  รายการเอกสารหลักฐานประกอบ... 
 

1.  น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรข้าราชการเพื่อรับข้อมูล(ระยะเวลา  10  นาที)        
              จ านวน  1  ฉบับ 

2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน        จ านวน  1  ฉบับ   
3.  ส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะปลูกสร้าง       จ านวน  1  ฉบับ  
    (กรณีท่ีดินไม่ใช้กรรมสิทธิ์ของผู้สร้างให้ท าหนังสือยินยอมปลูกสร้างในท่ีดินมาด้วย)    
 

ค่าธรรมเนียม… 
 

1.  ค่าใบขออนุญาต(ข.1)  200  บาท/ฉบับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

                การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ท่ี     

 055-489055  ต่อ  17 
 


