
 

 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 

กองช่าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

 
 
 ราษฎรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
 
 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 โทรศัพท์ : 056-466034 
 
 
 วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 12.00  น.  และ 13.00 น. – 16.30 น. 
 
  

          การขอหนังสือรับรองอาคาร  ผู้ยื่นค าร้องส่วนใหญ่มักจะขอหนังสือรับรองอาคารเพ่ือน าไปใช้ในการขอสินเชื่อ 
การโอนกรรมสิทธิ์  และการซื้อ-ขาย    

 
 

 
 
1.ประชาชนยื่นค าร้องขอหนังสือรับอาคาร พร้อมด้วย กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอหนังสือรับรองอาคาร   
พร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องว่าครบถ้วน ถูกต้อง 
หรือไม่ 
3.กรณีค าร้องขอหนังสือรับรองอาคาร  พร้อมด้วย    
เอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน  ถูกต้อง  เจ้าหน้าที่ 
จะด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองอาคารเพ่ือเสนอ 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป   
4.กรณีที่ค าร้องขอหนังสือรับรองอาคาร  พร้อม    
ด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน  ถูกต้อง   
 
 

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที่/ช่องทางให้บริการ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



 
 

 
 
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องด าเนินการแก้ไข 
หรือขอเอกสารที่ไม่ครบถ้วนเพิ่มเติม ก่อนที่จะ 
ด าเนินการจัดท าหนังสือรับรองอาคารเพ่ือเสนอ 
5.เสนอหนังสือรับรองอาคารพร้อมด้วยค าร้อง    
ขอหนังสือรับรองอาคาร และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือพิจารณาลงนาม 
ในหนังสือรับรองอาคารต่อไป 
6.ผู้บังคับชาลงนามในหนังสือรับรองอาคาร    
7.ออกเลขที่หนังสือ  พร้อมทั้งประทับตรา อบต.    
ในหนังสือรับรองอาคาร 
8.แจ้งผู้ยื่นค าร้องให้มารับหนังสือรับรองอาคาร    
 
 
 ไม่เกิน  3  วันท าการ  นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ค าร้องขอหนังสือรับรองอาคารพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 
 
 1.แบบค าขอหนังสือรับรองอาคาร     จ านวน  1 ฉบับ 
 2.ส าเนาบัตรประชาชน      จ านวน  1  ฉบับ 
 3.ส าเนาทะเบียนบ้าน      จ านวน  1  ฉบับ 
 4.ส าเนาเอกสารที่ดิน      จ านวน  1  ฉบับ 
 5.ภาพถ่ายอาคาร      จ านวน  1  ฉบับ 
 6.ใบมรณะบัตร (กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิต)   จ านวน  1  ฉบับ 
 7.ค าสั่งศาลให้เป็นผู้จัดการมรดก (กรณีเจ้าของที่ดินเสียชีวิต) จ านวน  1  ฉบับ 
 
 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



 
 
  
     สามารถติดต่อเพ่ือยื่นค าขอหนังสือรับรองอาคาร  ได้ที่   กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
    อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์  056-466034 
 

 

แบบค าร้องทั่วไป 

       เขียนท่ี............................................................ 
วนัท่ี ............ เดือน......................พ.ศ............... 

เร่ือง ....................................................................... 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกดุจอก 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)..........................................นามสกลุ......................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี...............................หมูท่ี่ ....................ต าบล...............................อ าเภอ...................................จงัหวดั
...................................................หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่....................................................... 
มีความประสงค์........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการให้ตามความประสงค์ตอ่ไปด้วย 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

      

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

 

 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

 
 
 ราษฎรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
 
 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก โทรศัพท์ : 056-466034 
 
 
 วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 12.00  น.  และ 13.00 น. – 16.30 น. 
 
  

การขอหนังสือการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ผู้ยื่นค าร้องส่วนใหญ่มักจะขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
 

 
 

 
1.ประชาชนยื่นค าร้องขอหนังสือการซ่อมแซมไฟฟ้า  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
สาธารณะพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขอการซ่อมแซมไฟฟ้า    
สาธารณะพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าครบถ้วน  
ถูกต้องหรือไม่ 
3.กรณีค าร้องขอการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องครบถ้วน       
เอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน  ถูกต้อง  เจ้าหน้าที่ 
จะด าเนินการจัดท าหนังสือการซ่อมแซมไฟฟ้า 
สาธารณะเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป   
4.กรณีที่ค าร้องขอหนังสือการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
พร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องไม่ครบถ้วน ถูกต้อง   
  
   
 

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที่/ช่องทางให้บริการ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



 
 

 
  
 เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องด าเนินการแก้ไข 
 หรือขอเอกสารที่ไม่ครบถ้วนเพ่ิมเติม ก่อนที่จะ 
 ด าเนินการจัดท าหนังสือการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
  เพ่ือเสนอ 
  5.เสนอหนังสือการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะพร้อม 
  ด้วยค าร้องขอหนังสือซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  
  และเอกสารที่เก่ียวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
  เพ่ือพิจารณาลงนามในหนังสือการซ่อมแซมไฟฟ้า 
  สาธารณะต่อไป 
  6.ผู้บังคับบัญชาลงนามในหนังสือการซ่อมแซมไฟฟ้า 
  สาธารณะ  
  7.ออกเลขที่หนังสือการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ    
 
 
 ไม่เกิน  7  วันท าการ  นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้รับค าร้องขอการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมด้วยเอกสารที่ 
เกี่ยวข้องถูกต้อง  ครบถ้วน 
 
 
 ๑.ส าเนาบัตรประชาชน     จ านวน  1  ฉบับ 
 ๒.ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบับ 
  
 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
 
 
 สามารถติดต่อเพ่ือยื่นค าขอหนังสือการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  ได้ที่   กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบล 
กุดจอก    อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท โทรศัพท์  056-466034 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

การรับเรื่องร้องเรียน 



 

 
 

แบบค าร้องทั่วไป 

       เขียนท่ี............................................................ 
วนัท่ี ............ เดือน......................พ.ศ............... 

เร่ือง ....................................................................... 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกดุจอก 

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.)..........................................นามสกลุ......................................... 
อยูบ้่านเลขท่ี...............................หมูท่ี่ ....................ต าบล...............................อ าเภอ...................................จงัหวดั
...................................................หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดตอ่....................................................... 
มีความประสงค์........................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการให้ตามความประสงค์ตอ่ไปด้วย 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

      

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

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

 
 
 ราษฎรที่อาศัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
 
 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก โทรศัพท์ : 056-466034 
 
 
 วันจันทร์  ถึง  วันศุกร ์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 12.00  น.  และ 13.00 น. – 16.30 น. 
 
  

              การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต้อง
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลเสียก่อน จึงจะด าเนินการได้ ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ควบคุมเพ่ือ
ประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การ
สถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกในการจราจร เพ่ือประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร 
  

 
 

 
1.ประชาชนยื่นค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมด้วย    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุดจอก 
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร   
พร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องว่าครบถ้วน ถูกต้อง 
หรือไม่ 
3.กรณีค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  พร้อมด้วย    
เอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน  ถูกต้อง  เจ้าหน้าที่ 
จะด าเนินการจัดท าหนังสือเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตาม 
ล าดับชั้นต่อไป   
 
 
 

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที่/ช่องทางให้บริการ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



 
 

 
 
4.กรณีที่ค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  พร้อม    
ด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน  ไมถู่กต้อง   
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องด าเนินการแก้ไข 
หรือขอเอกสารที่ไม่ครบถ้วนเพิ่มเติม ก่อนที่จะ 
ด าเนินการจัดท าหนังสืออนุญาตก่อสร้างอาคารเพ่ือเสนอ 
5.เสนอหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมด้วย    
และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
เพ่ือพิจารณาลงนามในหนังสือก่อสร้างอาคารต่อไป 
6.ผู้บังคับบัญชาลงนามในหนังสืออนุญาตก่อสร้างอาคาร    
7.ออกเลขที่หนังสือ  พร้อมทั้งประทับตรา อบต.    
ในหนังสืออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
8.แจ้งผู้ยื่นค าร้องให้มารับหนังสือ    
 
 
 ไม่เกิน  15  วันท าการ  นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ค าร้องขอหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฯ พร้อมด้วยเอกสาร 
ที่เก่ียวข้องถูกต้อง  ครบถ้วน 
 
 
 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
   มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
   1. ให้ยื่นค าร้องขออนุญาต (ข.1) ที่งานกองช่าง 
   2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้ 
          - แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด 
          - ภาพถ่ายเอกสาร , ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด 
          - ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.3 ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด 
          - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



 
กรณีสร้างในที่ของบุคคลอ่ืน มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
         - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน 
         - ภาพถ่ายเอกสาร ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด 
         - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  
กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีท าผนังร่วมกันกับบุคคลอ่ืนมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
         - หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีท าผนังร่วมกัน 1 ชุด 
         - ภาพถ่ายเอกสาร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอท าความตกลง 1 ชุด 
         - ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด 
         - รบัรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร   ตารางเมตรละ 0.50 บาท  
2. อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร  ตารางเมตรละ 2 บาท 

      3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร  ตารางเมตรละ 4 บาท 
       4. อาคารพิเศษ หรืออาคารที่จะต้องมีพ้ืนทีร่ับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 500 กก./ตารางเมตร  ตารางเมตร

ละ 4 บาท 
      5. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับอาคาร  ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
      6. ป้าย คิดตามพ้ืนที่ของป้าย  ตารางเมตรละ 4 บาท 
      7. ทางหรือท่อระบายน้ า รั้ว รวมทั้งประตูรั้วหรือก าแพง  คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
 1.ใบอนุญาตก่อสร้าง      ฉบับละ  20  บาท 

2.ใบอนุญาตดัดแปลง      ฉบับละ  10  บาท 
3.ใบอนุญาตรื้อถอน      ฉบับละ  10  บาท 
4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย      ฉบับละ  10  บาท 
5.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้      ฉบับละ  20  บาท 
6.ใบรับรอง        ฉบับละ 100  บาท 
7.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง    ฉบับละ    5  บาท 

- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง      ฉบับละ 20 บาท 
2.ใบอนุญาตดัดแปลง      ฉบับละ 10 บาท 
3.ใบอนุญาตรื้อถอน      ฉบับละ 10 บาท 
4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย      ฉบับละ 10 บาท 

 
 

ค่าธรรมเนียม 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 



 
 
 สามารถติดต่อได้ที่   กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
โทรศัพท์  056-466034 
 

  
 

แบบ ข.๑ 
 
ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือร้ือถอนอาคาร                                                                  
  
 
 
                                                                             เขียนที ่.................................................................................................... 
 วันท่ี..............เดือน..................................................พ.ศ. ............................... 
          ข้าพเจ้า...........................................................................................................เจ้าของอาคารหรอืตัวแทนเจ้าของอาคาร 
                   เป็นบุคคลธรรมดา บ้านเลขท่ี ...............................ตรอก/ซอย ....................................................ถนน................................ 
หมู่ที่............ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด........................................................ 
                   เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................ 
เลขทะเบยีน.....................................................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี.............................ตรอก/ซอย.......................................... 
ถนน................................................หมู่ที่........................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด.................................................โดยมี............................................................................ผูม้ีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคลผู้ขออนุญาต 
อยู่บ้านเลขที่.....................................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................................................หมู่ที่......................................... 
ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต.......................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ท่ีบ้านเลขท่ี.......................................ตรอก/ซอย................................ 
ถนน...................................หมู่ที่...............ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวดั................................ 
โดย.............................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร ในท่ีดินโฉนดที่ดิน เลขท่ี /น.ส. ๓ เลขท่ี/ส.ค. ๑ เลขท่ี
.................................................................เป็นท่ีดินของ..................................................................................... 
 ข้อ ๒ เป็นอาคาร 
 (๑) ชนิด.............................................................................จ านวน.................................เพื่อใช้เป็น..................................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน.......................คัน 
   (๒) ชนิด.............................................................................จ านวน.................................เพื่อใช้เป็น..................................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน.......................คัน 
 (๓) ชนิด.............................................................................จ านวน.................................เพื่อใช้เป็น..................................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน.......................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ข้อ ๓ มี ..............................................................เป็นผู้ควบคมุงาน................................................เป็นผูอ้อกแบบและค านวณ 
 ข้อ ๔ ก าหนดแล้วเสรจ็ใน......................................วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับใบอนุญาต 

การรับเรื่องร้องเรียน 

เลขรับที…่………………………..... 
วันท่ี............................................. 
ลงช่ือ.................................ผู้รับค าขอขอ 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 ข้อ ๕ พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ มาด้วยแล้วคือ 
 (๑) แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน............................ชุด ชุดละ.......................แผ่น 
 (๒) รายการค านวณหนึ่งชุด จ านวน.......................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรอือาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร
และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
         (๓)  หนังสือแสดงความเปน็ตัวแทนของเจ้าของอาคาร  ( กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต ) 
 

(๔)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 
 ๖  เดือน 
 (๕)  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)   
            (๖)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร   จ านวน….………ฉบับ พร้อมท้ังส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือวิชาชีพ  สถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน…….………....ฉบับ 
( กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ แล้วแต่กรณี   ) 
 (๗)  ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดนิเลขท่ี /น.ส.๓ เลขท่ี /ส.ค.๑ เลขที…่………………………...จ านวน…………..ฉบับ 
หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของทีด่ินจ านวน……………ฉบับ 
            (๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓  จ านวน…………………...ฉบับ 
            (๙) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคมุงาน 
จ านวน…………..ฉบับ ( เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม แล้วแต่กรณี ) 
            ( ๑๐ ) เอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี )……………………………………………………………………………………….………………………………………… 
  
                                                                                         (ลายมือช่ือ )…………………………….……………………… 
                                                                                                       (……………………………………………) 
                                                                                                                    ผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ  ( ๑ )  ข้อความใดที่ไมใ่ช่ให้ขีดฆ่า 
              ( ๒ )  ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง         หน้าข้อความที่ถูกต้อง 
 
หมายเหตุเจ้าหน้าที่ 
                  จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า     จะอนุญาตหรอืไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี…………เดือน……….........……….
พ.ศ………………….. 
                  ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต………………...............……………เป็นเงิน……………….บาท 
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน……………………………………..เป็นเงิน………………บาท………สตางค์ 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงนิ………………บาท……..สตางค์ (…………………………………………….. ) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที…่…………………เลขท่ี………………ลงวันท่ี………..เดือน……………………….พ.ศ………………………. 
                  ออกใบอนุญาตแลว้  เล่มที…่………….ฉบับท่ี……………ลงวันท่ี……เดือน………………..พ.ศ………. 
 
                    ( ลงช่ือ )…………………………………………  . 
                                                           ต าแหน่ง……………………………………… 
 
 



คู่มือส าหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ ขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 

 
 
 ประชาชนที่อาศัยในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
 
 
 กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก โทรศัพท์ : 056466034 
 
 
 วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.30 น. – 12.00  น.  และ 13.00 น. – 16.30 น. 
 
  
   ผู้ใดประสงค์จะทาการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน สามเมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร 
หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนด 

  ดินถม ผู้ใดประสงค์จะทาการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของ
เนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดต้องแจ้งเจ้าพนักงานให้ทราบ 
ข้อแนะน าเกี่ยวกับการขุดดิน-ถมดิน ตาม พ.ร.บ. การขุดดิน-ถมดิน พ.ศ. 2543 
ดิน หมายความรวมถึง หิน กรวด หรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ที่เจือปนกับดิน 
พ้ืนดิน หมายความว่า พ้ืนผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ตามสภาพธรรมชาติ 
ขุดดิน หมายความว่า กระท าแก่พ้ืนดินเพ่ือน าดินขึ้นจากพ้ืนดิน หรือท าให้พ้ืนดินเป็นบ่อดิน 
บ่อดิน หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระ หรือช่องว่างใต้พ้ืนดิน ที่เกิดจากการขุดดิน 
ถมดิน หมายความว่า การกระท าใด ๆ ต่อดินหรือพ้ืนดินเพ่ือให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม 
เนินดิน หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน 
แผนผังบริเวณ หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของที่ดิน ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดินหรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง 
รายการ หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะขุดดินหรือความสูงของเนินดินที่จะ
ถมดิน ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดิน ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอ่ืน วิธีการ
ป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน 
 
 
 

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที่/ช่องทางให้บริการ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 



 
  

 
 

 
1.ประชาชนยื่นค าร้องขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน พร้อมด้วย    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก 
เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน   
พร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องว่าครบถ้วน ถูกต้อง 
หรือไม่ 
3.กรณีค าร้องขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน  พร้อมด้วย    
เอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วน  ถูกต้อง  เจ้าหน้าที่ 
จะด าเนินการจัดท าหนังสือเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตาม 
ล าดับชั้นต่อไป   
4.กรณีที่ค าร้องขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน  พร้อม    
ด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน  ไมถู่กต้อง   
เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่นค าร้องด าเนินการแก้ไข 
หรือขอเอกสารที่ไม่ครบถ้วนเพิ่มเติม ก่อนที่จะ 
ด าเนินการจัดท าหนังสืออนุญาตขุดดิน/ถมดินเพ่ือเสนอ 
5.เสนอหนังสือขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน พร้อมด้วย    
และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
เพ่ือพิจารณาลงนามในหนังสือต่อไป 
6.ผู้บังคับบัญชาลงนามในหนังสืออนุญาตขุดดิน/ถมดิน    
7.ออกเลขที่หนังสือ  พร้อมทั้งประทับตรา อบต.    
ในหนังสืออนุญาตขุดดิน/ถมดิน 
8.แจ้งผู้ยื่นค าร้องให้มารับหนังสือ     
 
 
 ไม่เกิน  15  วันท าการ  นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่ได้ค าร้องขอหนังสือขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน พร้อมด้วยเอกสารที่ 
เกี่ยวข้องถูกต้อง  ครบถ้วน 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 



 
 
 การขออนุญาตขุดดิน/ถมดินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดงัต่อไปนี้ 
1. ให้ยื่นค าร้องขออนุญาต ที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก โทร 056-466034 
2. หลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบ ดังนี้ 
    - แบบแปลน-รายละเอียดการขุดดิน-ถมดิน 
    - ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต จ านวน 2-5 ชุด 
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (หน้า-หลัง ) ผู้ขออนุญาต จ านวน 2-5 ชุด 
    - ส าเนาโฉนดที่ดิน ทุกหน้า (ห้ามย่อ-ขยาย) จ านวน 2-5 ชุด 
    - ส าเนาใบอนุญาตในผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน 1 ชุด 
    - ส าเนารับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน 1 ชุด 
3. กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (ขุดดิน-ถมดินในที่ดินของผู้อื่น) เพ่ิมหลักฐาน ดังนี้ 
    - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด 
    - ส าเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด 
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด 
 
 
4. กรณีผู้ขออนุญาตมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เพิ่มหลักฐาน ดังนี้ 
    - หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท จ านวน 1 ชุด 
    - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด 
    - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
 
 
ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินและถมดิน ฉบับละ 500 บาท  
 
 
 
 สามารถติดต่อได้ที่   กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก   อ าเภอหนองมะโมง  จังหวัดชัยนาท 
โทรศัพท์  056-466034 
 
 
 
 
 
 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 



 
แบบ  ขถด.1 

ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

เลขท่ีรับ                                     . 
วันท่ี                                          . 
ลงช่ือ                              ผู้รับค าขอ 
      (                              ) 

เขียนที ่                                                         . 
วันท่ี              เดือน                        พ.ศ.             . 

ข้าพเจ้า                                                                     เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน 
  เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขท่ี                ตรอก/ซอย                      ถนน                       . 

หมู่ที่               ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                            จังหวัด                         . 
  เป็นนิติบุคคลประเภท                                       จดทะเบียนเมื่อ                                   . 

เลขทะเบยีน                                                    มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี                                        . 
ตรอก/ซอย                                              ถนน                                       หมู่ที ่                      . 
ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                 . 
โดย                                                                                       ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 
อยู่บ้านเลขที ่                           ตรอก/ซอย                                   ถนน                                    . 
หมู่ที่              ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                             จังหวัด                         . 

มีความประสงค์จะท าการ  ขุดดิน/ถมดิน  จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ  1  ท าการขุดดิน/ถมดิน  ณ                                           ตรอก/ซอย                                 . 

ถนน                          หมู่ที ่              ต าบล/แขวง                          อ าเภอ/เขต                               . 
จังหวัด                           ในโฉนดที่ดิน  เลขท่ี/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1  เลขท่ี/อื่น ๆ                                     . 
เป็นที่ดินของ                                                                                                                          . 

ข้อ  2  ท าการขุดดิน/ถมดิน  โดยมีความลึก/ความสูง  จากระดับดนิเดิม                                    เมตร 
พื้นที ่                               ตารางเมตร  เพื่อใช้เป็น                                      โดยมีสิ่งก่อสรา้งข้างเคียงดังนี้ 

ทิศเหนือ                                            . ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศใต้                                                . ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศตะวันออก                                      .         ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
ทิศตะวันตก                                        .                                        ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน                             เมตร 
ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี ้
ข้อ  3  โดยมี                                                 เลขทะเบียน                            เป็นผู้ควบคุมงาน 
ข้อ  4  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน                     วัน  โดยจะเริ่มขดุดิน/ถมดิน  

วันท่ี         เดือน                   พ.ศ.          .และจะแล้วเสรจ็วันที่         เดือน                          พ.ศ.          . 
 

2/ข้อ  5….. 

 
 

 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 
- 2 - 

ข้อ  5  พร้อมหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า  ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
  แผนผังบริเวณที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผังบรเิวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบรเิวณข้างเคยีง  พร้อมทั้งวิธีการขุด

ดินหรือถมดิน  และการรมดิน  จ านวน                      ชุด  ชุดละ                      แผ่น 
  รายการที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา  6  แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน 

และถมดิน  พ.ศ.2543 
  ภาระผูกพันต่างๆ  ท่ีบุคคลอืน่มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดินทีจ่ะท าการขุดดิน/ถมดิน 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว   

จ านวน                 ฉบับ 
  ส าเนาหนังสือรบัรองจากการจดทะเบียนนติิบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ท่ีตั้งส านักงาน และผู้มอี านาจ   ลงช่ือแทนนิติ

บุคคลผู้แจ้งท่ีหน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 

จ านวน                     ฉบับ  (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบยีนบ้าน       
ของตัวแทนผู้แจ้ง  ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว  (กรณมีีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน) 
  รายการค านวณ  1  ชุด  จ านวน                         แผ่น 
  หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการขดุดิน/ถมดิน  จ านวน                     ฉบับ  พร้อมทั้งส าเนาบตัร

อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน                 ฉบับ   (กรณีที่งานมีลักษณะ  ขนาด  
อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

  ส าเนาโฉนดทีด่ิน  เลขท่ี/ น.ส.3  เลขท่ี/ ส.ค.1  เลขท่ี                                                          . 
ที่จะท าการขุดดิน/ถมดิน  ขนาดเท่าต้นฉบับจริง  ซึ่งรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว  จ านวน                     ฉบับ 
  หนังสือส าเนายินยอมของเจ้าของที่ดิน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาหนังสือรับรองการ 

จดทะเบียนนติิบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์  และผูม้ีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน  ท่ีหน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง  ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จดัการหรือผูแ้ทนนิติบุคคล  เจ้าของที่ดิน  ซึ่งรบัรองส าเนาถูกต้อง  จ านวน                            
ฉบับ  (กรณีที่เป็นท่ีดินของบุคคลอื่น) 

  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3  จ านวน                             ฉบับ 
  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึง่รับรองส าเนาถูกต้อง  

จ านวน                    ฉบับ   (เฉพาะกรณีที่งานมลีักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  เอกสารและรายละเอียด  อ่ืน ๆ                                                                                    . 
ข้อ  6  ข้าพเจ้าขอช าระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย  ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา  10  แห่งพระราชบัญญัติการขุด

ดินและถมดิน  พ.ศ.2543 
 
 

(ลงลายมือช่ือ)                                               ผู้แจ้ง 
(                                             ) 

   
หมายเหตุ                                                                      

(1)  ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า                                       
 (2)  ใส่เครื่องหมาย    ในช่อง    ที่ต้องการ              



คู่มือส าหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ    การช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ     กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก                                        

 
 

 ประชาชนท่ีอาศยัในเขตพืน้ท่ีต าบลกดุจอก                                        

 

 กองชา่ง องค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                   ทกุวนั ไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ 

            งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั   

 โทรศพัท์ : 056-466034          

           Facebook : อบต.กดุจอก   จงัหวดัชยันาท             

             เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th                

 

         การจดับริการสาธารณะเป็นภารกิจส าคญัท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ต้องด าเนินการทัง้ตามอ านาจหน้าท่ีและ
ท่ีได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการต่างๆซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 
มาตรา 67และพระราบบญัญตักิ าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึน้ใน
เบือ้งต้น เช่น อุทกภัยวาตภัย  อคัคีภัย แผ่นดินไหว ตลอดจนภัยอ่ืนๆท่ีเกิดขึน้ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ ท าให้
เกิดขึน้ ซึ่งล้วนเป็นความเสียหายท่ีเกิดขึน้ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งท้องถ่ินจะต้องด าเนินการให้ความ
ชว่ยเหลือแก่ประชาชนโดยเร็ว  

 

 

 

1.ประชาชนย่ืนค าร้องขอความชว่ยเหลือ/                             กองชา่งองค์การบริหารส่วนต าบลกดุจอก                                        

   ตอ่เจ้าหน้าท่ีงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

2.เจ้าหน้าท่ีเสนอเร่ืองตอ่ผู้บงัคบับญัชา  

3.มอบหมายเจ้าหน้าท่ีเพ่ือออกตรวจสอบ/ด าเนินการแก้ไขปัญหา    

ตามข้อร้องเรียน /ค าร้องขอความชว่ยเหลือพร้อมทัง้รายงานผลการ 

แก้ไขปัญหาให้ผู้บงัคบับญัชาทราบตามล าดบัชัน้ 

4.ด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ผู้ ย่ืนค าร้องขอความชว่ยเหลือ 

ขอบเขตการให้บริการ  

สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.nongyar.com/


 

 ภายใน 1  วนัท าการ  นบัตัง้แตว่นัท่ีเจ้าหน้าท่ีได้ค าร้องขอให้ชว่ยเหลือ พร้อมด้วยเอกสารท่ีเก่ียวข้องถกูต้อง  

ครบถ้วน 

 

  

           1.แบบฟอร์มค าร้อง                    จ านวน  1 ฉบบั 

 2.ส าเนาบตัรประชาชน     จ านวน  1  ฉบบั 

 3.ส าเนาทะเบียนบ้าน     จ านวน  1  ฉบบั 

 

 

 ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

 

 สามารถติดตอ่เพ่ือย่ืนค าร้อง  ได้ท่ี   กองชา่งองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก ทกุวนัไมเ่ว้นวนัหยดุราชการ                                          

โทรศพัท์  056-466034 เว็บไซต์  www.goodjokk.go.th     และ facebook องค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก  

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

http://www.wangdong.go.th/


 
แบบค าร้องขอรับความช่วยเหลือของผู้ประสบภัย 

 
เขียนท่ี............................................................................... 

วนัท่ี ........ เดือน....................... พ.ศ...................... 
 
เร่ือง ....................................................................... 
 
เรียน   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

  ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/น.ส.).........................................นามสกลุ................................. 
หนว่ยงาน.............................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมูท่ี่ ................... 
ต าบล.........................................อ าเภอ..........................................จงัหวดั................................................. 
หมายเลขโทรศพัท์................................................ได้รับความเดือดร้อนจากเหตกุารณ์  

          อทุกภยั              วาตภยั             อคัคีภยั        ภยัแล้ง            ภยัหนาว         

          แผ่นดินไหวและอาคารถลม่            อื่นๆ ระบ.ุ.............................................................................      

ความรุนแรงและลกัษณะของภยั          เลก็น้อย               ปานกลาง                  มาก 

เกิดภยั เมื่อวนัท่ี             เดือน                          พ.ศ.                     เวลา............................................... 

 ทัง้นี ้ข้าพเจ้าขอความอนเุคราะห์จากองค์การบริหารส่วนต าบลกดุจอก  ด าเนินการให้ความชว่ยเหลือและ
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในเบือ้งต้น ตอ่ไป  

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

(ลงช่ือ) ....................................................... 

     (....................................................... .........) 
ผู้ประสบภยั 
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เรียน   นายกองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

- เพ่ือโปรดพิจารณาและสัง่การ 
- ....................................................   ค าส่ัง……………………………………………………………… 

............................................................ 
 
(ลงช่ือ).....................................................    (ลงช่ือ)..................................................... 
          (นายกรกวรรษ  เทพจินดา)       (นายเบญจพล  ชะนะกลุ) 

    ปลดัองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                          นายกองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  บนัทึก 

ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

      วนัท่ี............เดือน..................................พ.ศ....................... 

เร่ือง...................................................................... 

 ข้าพเจ้า...................................................................เกิดวนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ
.....................อาย.ุ.............ปีอาชีพ..........................สญัชาต.ิ................ช่ือบดิา...............................ช่ือมารดา
.............................อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่บ้าน..................................ต าบล......................อ าเภอ.....................
จงัหวดั............................. 

 ขอให้ถ้อยค าตอ่.................................................ต าแหน่ง............................................ด้วยความจริง ดงันี ้
เม่ือวนัท่ี...............เดือน............................................พ.ศ...........................เวลา...........................น.ได้เกิดเหตุ
.........................................ท าให้ ท่ีอยู่อาศยั โรงเรือนเลีย้งสตัว์  โรงเรือนเก็บพืชผลทางการเกษตรของ
ข้าพเจ้าได้รัยความเสียหาย   บางสว่น   ทัง้หลงั  มีรายละเอียด ดงันี ้

1.  ท่ีอยู่อาศยั           กว้าง................เมตร ยาว................เมตร 
2. หลงัคามงุด้วยกระเบือ้ง สงักะสี จาก นาก                                       คา จ านวน...........แผ่น เป็น

เงิน.....................บาท 

3. เสา   ไม้   ปนูซีเมนต์          จ านวน..........ต้น   เป็นเงิน.......................บาท 

4. ฝาบ้าน   ไม้กระดาน  อิฐ         จ านวน.........แผน่   เป็นเงิน.......................บาท 

5. ไม้เคร่ืองบน   ไม้จริง   ไม้ไผ ่ จ านวน..........ตวั/ล า  เป็นเงิน....................บาท 

6. ไม้คานลา่ง          จ านวน.............ตวั/ล า เป็นเงิน....................บาท 

7. พืน้บ้าน  ไม้กระดาน  ปนูซีเมนต์                จ านวน..............แผน่ เป็นเงิน.......................บาท 

8. ไม้ขนาด1.5 นิว้ x 3 นิว้ x..............ศอก/เมตร     จ านวน..............ตวั  เป็นเงิน.........................บาท 

9. ไม้ขนาด1.5 นิว้ x 4 นิว้ x..............ศอก/เมตร     จ านวน..............ตวั  เป็นเงิน.........................บาท 

10. ไม้ขนาด1.5 นิว้ x 5 นิว้ x..............ศอก/เมตร           จ านวน..............ตวั  เป็นเงิน........................บาท 

11. เคร่ืองครัว........................................................            จ านวน.............ชิน้  เป็นเงิน.........................บาท 

12. เคร่ืองนอน.......................................................            จ านวน............ชิน้   เป็นเงิน.........................บาท 



13. สิ่งของอ่ืนๆ.............................................................................................................................................. 
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รวมเป็นเงินทัง้สิน้.......................................บาท   (....................................................................................) 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการสิ่งของดงักลา่วข้างต้นได้รับความเสียหายจริง จงึใคร่ขอรับการชว่ยเหลือจากทางราชการ
ตอ่ไปด้วย ข้าพเจ้าจงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
 
(ลงช่ือ).................................................ผู้ประสบภยั  ลงช่ือ........................................ผู้บนัทกึปากค า                                           

(................................................)           (............................................) 

 

(ลงช่ือ)................................................พยาน   ลงช่ือ...............................................พยาน                                           
(...............................................)                 ( ..............................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ผังแสดงขั้นตอนการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวมระยะเวลาระหว่างท่ีมารับบริการกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก ในทันที 

 

 

 

 

ประชาชนแจ้ง/ยื่นค าร้อง 

กองช่าง   

ปลัด อบต.  ลงความเห็น      
 

นายก อบต. อนุมัติ 

 

สรุปรายงาน ปลัด/นายก 

 

อนุมตัเิงนิช่วยเหลอื 

( 5  นาท)ี ส ารวจตรวจสอบ

ความเสยีหาย   

 

แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพ่ือทราบ/บรรเทาภัยเบื้องต้น 

 



 

คู่มือส าหรับประชาชน 

งานท่ีให้บริการ  การสนับสนุนน า้อุปโภค-บริโภค 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก                                         . 

 

 

 

กองชา่งองค์การบริหารส่วนต าบลกดุจอก                             วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ทกุวนั  8.30 – 16.30 น. 

โทรศพัท์ : 056-466034            

Face Book : อบต.กดุจอก  จงัหวดัชยันาท          

เว็บไซด์ : www.goodjokk.go.th                

 

พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีพ .ศ. 2546ได้ก าหนดแนวทางปฏิบตัิ

ราชการมุง่ให้เกิดประโยชน์สขุแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศนูย์กลาง เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน

ให้เกิดความผาสกุ และความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชนเกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่

ในการให้บริการไม่มีขัน้ตอนปฏิบตัิงานเกินความจ าเป็นมีการปรับปรุงภารกิจให้ทนัตอ่สถานการณ์ประชาชนได้รับการ 

อ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการและมีการประเมินผลการให้บริการสม ่าเสมอองค์การ

บริหารส่วนต าบลกุดจอก    จึงได้ด าเนินภารกิจให้บริการน า้ในการอปุโภคบริโภค ประชาชนโดยน ารถบรรทุกน า้ออก

ช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้กับแก่ประชาชนในต าบล ท่ีประสบปัญหาขาดแคลนน า้ ซึ่งระบบประปา

หมู่บ้านยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึง ระบบประปาหมู่บ้านขดัข้องชัว่คราวอยู่ระหว่างการซ่อมแซมรวมถึงถังน า้กลางประจ า

หมูบ้่าน  

 

 

 

1. ประชาชนย่ืนแบบฟอร์มค าร้อง                            กองชา่งองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        

2. เจ้าหน้าท่ีด าเนินการแจ้งผู้บงัคบับญัชาทราบ (10 นาที )    งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

3. หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 1 ชัว่โมง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 



 

 

ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 1 ชัว่โมง  

 

 
1. แบบฟอร์มขอสนบัสนนุน า้อปุโภค-บริโภค  (สามารถรับได้ท่ี กองชา่ง อบต.กดุจอก   ) 
2. ส าเนาบตัรประชาชน 

 
 

ไมมี่คา่ธรรมเนียม 

 

กรณีเกินเวลาท่ีก าหนด สามารถติดตอ่ได้ท่ี กองชา่งองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        
หรือโทร 056-466034 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหรือหลักฐานประกอบที่ต้องใช้ 

ค่าธรรมเนียม 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 



 

 

แบบขอรับการสนับสนุนน า้อุปโภค-บริโภค   
เขียนท่ี............................................... 

วนัท่ี............เดือน............................พ.ศ................ 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว............................................................บ้านเลขท่ี..................................   
หมูท่ี่.................ต าบล....................................อ าเภอ.........................................จงัหวดั
............................................... 
มีความประสงค์ขอรับบริการน า้เพ่ือ อปุโภค (น า้ใช้)  จ านวน..............เท่ียว  บริโภค  (น า้ด่ืม)  จ านวน...............เท่ียว 
 
 ลงช่ือ................................................. ผู้ ย่ืนค าร้อง  ลงช่ือ................................................. ผู้ รับค าร้อง 
          (...................................................)               (...............................................) 

 
ลงช่ือ................................................. ผู้อนมุตัิ 

(นายเบญจพล  ชะนะกลุ) 

นายกองค์การบริหารสว่นต าบลกดุจอก                                        
.................................................................................................................................................................. 

รายการแจกจ่ายน า้ให้ประชาชนเขตต าบลกุดจอก  อ าเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท             
ล าดั
บ 

ว/ด/ป บ้านเลข
ที่ 

หมู่ จ านวน
เที่ยว 

รายการ ลายมือช่ือ 
ผู้รับน า้ 

หมาย
เหต ุ

        
        
        
        

 

(ลงช่ือ).............................................................ผู้สง่น า้ 

             (............................................................) 

 

 

 



 

 

 

 

 

ผังแสดงขั้นตอนการสนับสนุนน้ าอุปโภค-บริโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชาชนแจ้ง/ยื่นค าร้อง 

ส านักงานปลัด   

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ

แจ้งผู้บังคับบัญชา

ทราบ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ภายใน 1 ชั่วโมง 



ระยะเวลาด าเนินการแล้วเสร็จ ภายใน 3 ช่ัวโมง/ราย 

 


