
คู่มือส าหรับบริการประชาชน 
องค์การบริการส่วนต าบลบึงทวาย 

งานที่ให้บริการ   การขอหนังสือรับรองการก่อสร้าง 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 
ขอบเขตการให้บริการ   
 -กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย   

-ในวันเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐  น.  และ ๑๓.๐๐  -   ๑๖.๓๐   น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอ 
          หลักเกณฑ์ 
 -มีสัญชาติไทย 
 -มีท่ีดินในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 
         วิธีการ 
 -ผู้ยื่นค าขอหนังสือรับรองการก่อสร้าง ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงทวาย ภายในเวลาท่ีก าหนด ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทนได้ 
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
ขั้นตอนในการใหบ้ริการ 
-ยื่นใบค าขอรับรองก่อสร้างอาคาร,หรือส่ิงปลูกสร้าง 
-ตรวจสอบเอกสาร 
-เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา 
-ออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร,ส่ิงปลูกสร้าง 
-ระยะเวลาในการด าเนินงาน           ๑     วัน 
ระยะเวลา 

ในวันเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐  น.  และ ๑๓.๐๐  -   ๑๖.๓๐   น. 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอหนังสือรับรองการก่อสร้างดังนี้  
-แบบค าขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร,ส่ิงปลูกสร้าง                      ๑    ชุด 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                             ๑    ชุด 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวตัวประชาชน                                             ๑    ชุด 
-ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินเท่าฉบับจริง                                           ๑   ชุด 
-แบบแปลนแผนผัง บริเวณก่อสร้างอาคาร                                     ๑   ชุด 
ค่าธรรมเนียม 
-ไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
การรับเร่ืองร้องทุกข์ 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนได้ท่ี 
โทร ๐๔๒-๙๗๓๒๘๘ 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 



คู่มือส าหรับบริการประชาชน 
องค์การบริการส่วนต าบลบึงทวาย 

งานที่ให้บริการ   การขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง ประเภท ๒,๓ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 
ขอบเขตการให้บริการ   
 -กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย   

-ในวันเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐  น.  และ ๑๓.๐๐  -   ๑๖.๓๐   น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอ 
การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิงตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจ่ายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ (ฉบับท่ี ๒ ) และแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจ่าย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๕  ได้ก าหนดขอบเขตการถ่ายโอนภารกิจและวิธีปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒  ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก  และอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานได้มอบอ านาจการเป็นผู้อนุญาต ตามพระราชบัญญัติความคุมน้ ามัน
เช้ือเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒  ให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ี  และแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีเป็น
ผู้รับผิดชอบในภารกิจท่ีได้รับถ่ายโอน 
          หลักเกณฑ์ 
 -มีสัญชาติไทย 
 -ขออนุญาตประกอบกิจการในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 
         วิธีการ 
 -ผู้ยื่นค าขออนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง ประเภท ๒,๓  ยื่นค าขอตามแบบ
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย ภายในเวลาท่ีก าหนด ด้วยตนเองหรือ
มอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทนได้ 
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
ขั้นตอนในการใหบ้ริการ 
-ยื่นค าใบขออนุญาตปรกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิงประเภท  ๒,๓ 
-ตรวจสอบเอกสาร 
-ตรวจสอบสถานที 
-เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาต 
-ออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิงประเภท  ๒,๓ 
-ระยะเวลาในการด าเนินงาน           ๒     วัน 
ระยะเวลา 

ในวันเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐  น.  และ ๑๓.๐๐  -   ๑๖.๓๐   น. 
 
 
 
                                                                                          /รายการเอกสาร....... 



 
-๒- 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอหนังสือรับรองการก่อสร้างดังนี้  
-แบบค าขอใบอนุญาตประกอบกิจการน้ ามันเช้ือเพลิงประเภท  ๒,๓                          ๑    ชุด 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                                                  ๑    ชุด 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                                                     ๑    ชุด  
-ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน(บริเวณประกอบกิจการ)เท่าฉบับจริง                                   ๑   ชุด 
-แบบแปลนแผนผังบริเวณการก่อสร้างสถานท่ีประกอบการกิจการน้ ามันเช้ือเพลิง            ๑   ชุด 
ค่าธรรมเนียม 
-ไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
การรับเร่ืองร้องทุกข์ 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนได้ท่ี 
โทร ๐๔๒-๙๗๓๒๘๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือส าหรับบริการประชาชน 
องค์การบริการส่วนต าบลบึงทวาย 

งานที่ให้บริการ   การขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   องค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 
ขอบเขตการให้บริการ   
 -กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย   

-ในวันเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐  น.  และ ๑๓.๐๐  -   ๑๖.๓๐   น. 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการยื่นค าขอ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 68 (2) แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีใน
การให้มีและบ ารุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น และความในมาตรา 16 (4) แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดภารกิจในการ
สาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ 
          หลักเกณฑ์ 
 -มีสัญชาติไทย 
 -ขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลบึงทวาย 
         วิธีการ 
 -ผู้ยื่นค าขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ยื่นค าขอตามแบบพร้อมเอกสารหลักฐานต่อกองช่างองค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงทวาย ภายในเวลาท่ีก าหนด ด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อื่นด าเนินการแทนได้ 
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 
ขั้นตอนในการใหบ้ริการ 
-ยื่นค าขอใบซ่อมแซมไฟฟ้า 
-ตรวจสอบเอกสาร 
-ตรวจสอบสถานที ซ่อมแซมไฟฟ้า 
-ขออนุมัติด าเนินการซ่อมไฟฟ้า 
-ออกซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตามจุดท่ีร้องขอ 
-ระยะเวลาในการด าเนินงาน           ๓     วัน 
ระยะเวลา 

ในวันเวลาราชการ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐  น.  และ ๑๓.๐๐  -   ๑๖.๓๐   น. 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหลักฐานประกอบแบบค าขอซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังนี้  
-แบบค าขอใบซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ                                                 ๑    ชุด 
-ส าเนาทะเบียนบ้าน                                                                                  ๑    ชุด 
-ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                                                                     ๑    ชุด  
-แผนผังบริเวณจุดซ่อมแซมพอสังเขป                                                               ๑   ชุด 
                                                                                                          /ค่าธรรมเนียม..... 



 
 

-๒- 
 
ค่าธรรมเนียม 
-ไม่มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 
การรับเร่ืองร้องทุกข์ 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อสอบถามหรือร้องเรียนได้ท่ี 
โทร ๐๔๒-๙๗๓๒๘๘ 


