
 

 

 

คูมือการปฏิบัติงานสําหรับเจาหนาที่ 

กองชาง 

 

 

 

องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

 

 

 

 



คํานํา 

 

คูมือการปฏิบัติงานของกองชางฉบับนี้ เปนคูมือการปฏิบัติงานซ่ึงกองชางองคการบริหารสวนตําบล

บานเกาะ ไดจัดทําข้ึน เพ่ือสําหรับใหขาราชการและลูกจางภายในกองชาง ใชศึกษาและนําไปปฏิบัติงานเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน คูมือการปฏิบัติงานของกองชาง ซ่ึงในเอกสารนี้ไดแสดงใหเห็นถึงข้ันตอน 

ในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน และมาตรฐานคุณภาพงาน เพ่ือกําหนดเปนมาตรฐาน คุณภาพงาน เปน

มาตรฐานในการปฏิบัติงานขาราชการและลูกจางของกองชาง ใหบรรลุตามขอกําหนดท่ีสําคัญ ซ่ึงตอบสนอง

ความตองการของผูรับบริการและประชาชนเปนสําคัญ คณะผูจัดทําจึงหวังเปนอยางยิ่งวา ขาราชการและ

ลูกจางของกองชาง จะไดนําคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ไปศึกษา และนํามาใชในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลท่ีไดระบุไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบลตอไป 

 

 

กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 
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  ๑ 

         สวนท่ี ๑ 
    ความเปนมา วัตถุประสงค 

 

ความเปนมาและความสําคัญในการจัดทําคูมือ 

เพ่ือเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ รวมท้ังลดปญหา

ความซํ้าซอนและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน กองชางองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะจึงไดจัดทําคูมือการ

ปฏิบัติงานของหนวยงานใหมีความครบถวนถูกตองและมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 

วัตถุประสงค 

การจัดทําคูมือปฏิบัติงาน (Work  Manual) เปนเครื่องมือท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการทํางานท้ังระดับ

หัวหนางานและผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการจัดทํารายละเอียดของการทํางานในหนวยงานนั้นๆ อยางเปนระบบ 

และครบถวน สามารถนําไปใชประโยชนไดหลายประการ เชน การสอนงาน การตรวจสอบการทํางาน 

การควบคุมงาน การติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ดําเนินงานขององคกร เปรียบเสมือนแผนท่ีบอกเสนทางการทํางานท่ีมีจุดเริ่มและจุดสิ้นสุด มีคําอธิบายตามท่ี

จําเปน เพ่ือใหผูปฏิบัติงานไวใชอางอิงมิใหเกิดความผิดพลาดในการทํางาน 

ขอบเขต 

การจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ ประกอบดวยภารกิจท่ี

ปฏิบัติและหนาท่ีรับผิดชอบตางๆ ภายในกองชาง ซ่ึงแบงออกเปน  ๒  ฝาย  ๑  งาน ประกอบดวย 

๑.ฝายโยธา 

 ๑.๑.งานกอสราง 

 ๑.๒ งานสาธารณูปโภค 

 ๑.๓ งานไฟฟาสาธารณะ 

๒.ฝายแบบแผนและกอสราง 

 ๑.๑ งานวิศวกรรม 

 ๑.๒ งานผังเมือง 

 ๑.๓ งานสํารวจและออกแบบ 

๓.งานธุรการ 

 ๑.๑ ธุรการท่ัวไป 

 ๑.๒ ธุรการพัสดุ 

ขอบเขตของคูมือการปฏิบัติงานของกองชางองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน 

ใชเปนคูมือในการทํางานใหบรรลุเปาหมาย ปฏิบัติงานได ถูกตอง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐาน

แนวทางเดียวกัน 

 

 



  ๒ 

 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

๑.พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๒.กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๓.พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๔.กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕.พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๖.กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๗.กฎกระทรวงใหใชผังเมืองรวมนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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  ๓ 

     สวนท่ี ๒ 
                                              กระบวนงาน 

 

 ๑.ฝายโยธา 

  ๑.๑.งานกอสราง มีกระบวนงาน ดังนี้ 

  ๑.การพิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตออายุใบอนุญาตอาคาร ยกเวน 

สูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ โดยเริ่มตั้งแตการรับเรื่องดําเนินการ ตรวจสอบ ออกใบอนุญาตหรือออกคําสั่ง 

แกไข แจงผูยื่นขออนุญาต และบันทึกลงฐานขอมูล 

  ๒.การแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนฯ โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถ่ิน (ตามมาตรา ๓๙ทวิ)  โดยเริ่มตั้งแตการรับเรื่องดําเนินการ ตรวจสอบเอกสารและคิด

คาธรรมเนียม  ออกใบรับแจง แจงผูยื่นขออนุญาตจายคาธรรมเนียม ตรวจสอบแบบแปลนและเอกสาร  

(ออกหนังสือทักทวงภายใน  ๗  วัน) 

  ๓.การออกใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร ประเภทควบคุมการใช  

โดยเริ่มตั้งแตการรับเรื่องดําเนินการ ตรวจสอบ ออกใบอนุญาตหรือออกคําสั่งแกไข แจงผูยื่นขออนุญาต และ

บันทึกลงฐานขอมูล 

  ๔.การตรวจสอบและดําเนินการกับผูกระทําผิดกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง 

โดยเริ่มตั้งแตการตรวจพบหรือไดรับแจง ตรวจสอบขอเท็จจริง สรุปรวบรวมเอกสาร ออกคําสั่งตามกฎหมาย  

ดําเนินการตามกฎหมาย 

  

  ๑.๒ งานสาธารณูปโภค มีกระบวนงาน ดังนี้ 

  ๑.การจัดทําติดตั้งและดูแลรักษาปายชือ่ซอย ปายจราจรและกระจกมองโคง การทาสีขอบคัน

หินการทาสีตีเสน รวมถึงเสนทแยงเหลือง การจัดทาคันชะลอความเร็ว การติดตั้ง Gurard-rail อุปกรณ

ประกอบถนนและทางจักรยาน โดยเริ่มตัง้แตการสํารวจและประมาณการ ซอมแซมหรือประสานหนวยงานท่ี

เก่ียวของ 

  ๒.การซอมแซมและบูรณะถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณะประโยชนอ่ืนๆท่ีชํารุด

เสียหายรวมท้ังการดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพเรียบรอย โดยใชวัสดุ อุปกรณและกําลังเจาหนาท่ีของ 

กองชาง โดยเริ่มตั้งแตการสํารวจออกแบบประมาณการ ขออนุมัติ และรายงานผล 

  ๓.การซอมแซมและบูรณะถนน ตรอก ซอย สะพาน และสิ่งสาธารณประโยชนอ่ืนๆ ท่ีชํารุด

เสียหายรวมท้ังการดูแลบํารุงรักษาใหอยูในสภาพเรียบรอย โดยใชงบประมาณในหมวดคาใชสอยของกองชาง 

โดยเริ่มตั้งแตการสํารวจออกแบบประมาณ ขออนุมัติจางเหมาและดําเนินการ 

 

 

 



  ๔ 

 

 

  ๔.การกอสรางและบูรณะถนน ตรอก ซอย สะพาน สิ่งสาธารณประโยชนอ่ืนๆ โดยใช

งบประมาณในหมวดคา ครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง โดยเริ่มตั้งแตการสํารวจออกแบบประมาณการขอ

จัดสรรงบประมารและจางเหมาตามระเบียบพัสดุ 

  ๕.การขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ลดระดับคันหินทางเทา หาทางเชื่อม และเชื่อมทอระบาย

น้ําในท่ีสาธารณะ โดยเริ่มตั้งแตการรับเรื่อง ตรวจสอบ ออกใบอนุญาต บันทึกลงฐานขอมูล 

  ๖.การแกไขทอระบายน้ําอุดตัน ทอและรางระบายน้ําชํารุด ซอมแซมขอบบอ และเปลี่ยนฝา

บอพักทอระบายน้ํา โดยเริ่มตั้งแตการตรวจสอบ เตรียมการ และดําเนินการ 

  ๗.การปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาน้ําทวม โดยเริ่มตั้งแตการตรวจสอบ วางแผนและ

ดําเนินการ 

  ๘.การปฏิบัติงานและการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนตางๆ โดยเริ่มตั้งแตการตรวจสอบ 

ดําเนินการและรายงานผล 

  ๙.การปฏิบัติงานและการแกไขปญหาอ่ืนๆ โดยเริ่มตั้งแตการตรวจสอบคํารองเรียนปญหา

ความเดือดรอนความไมเปนระเบียบเรียบรอยของถนน ตรอก ซอย สะพาน และสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

ดําเนินการแกไขปญหาหรือประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รายงานผลและแจงใหผูรองเรียนทราบ 

  ๑.๓ ไฟฟาสาธารณะ มีกระบวนงานดังนี้ 

  ๑.การจัดทําติดตั้งและดูแลรักษาไฟฟาสาธารณะ โดยเริ่มตั้งแตการสํารวจและประมาณการ

ซอมแซมหรือประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

  ๒.การซอมแซมและบูรณะไฟฟาสาธารณะ ท่ีชํารุดเสียหาย รวมท้ังการดูแลบํารุงรักษาใหอยู

ในสภาพเรียบรอย โดยใชวัสดุ อุปกรณและกําลังเจาหนาท่ีของกองชาง โดยเริ่มตั้งแตการสํารวจออกแบบ

ประมาณการ ขออนุมัติ และรายงานผล 

  ๓.การซอมแซมและบูรณะไฟฟาสาธารณะ ท่ีชํารุดเสียหาย รวมท้ัง การดูแลบํารุงรักษาใหอยู

ในสภาพเรียบรอย โดยใชงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดคาวัสดุไฟฟาและวิทยุของกองชาง  

โดยเริ่มตั้งแตการสํารวจออกแบบประมาณขออนุมัติจางเหมาและดําเนินการ 

  ๔.การติดตั้ง โดยใชงบประมาณในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดคาวัสดุไฟฟาและวิทยุ  

โดยเริ่มตั้งแตการสํารวจออกแบบประมาณการ ขอจัดสรรงบประมาณและจางเหมาตามระเบียบพัสดุ 

  ๕.การปฏิบัติงานและการแกไขปญหาอ่ืนๆ โดยเริ่มตั้งแตการตรวจสอบคํารองเรียนปญหา

ความเดือดรอนความไมเปนระเบียบเรียบรอยของไฟฟาสองสวางสาธารณะ อ่ืนๆ ดําเนินการแกไขปญหาหรือ

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ รายงานผลและแจงใหผูรองเรียนทราบ 

 

 

 



  ๕ 

 

 

 ๒. ฝายแบบแผนและกอสราง 

  ๒.๑ งานวิศวกรรม 

   ๑.ออกแบบคํานวณดานวิศวกรรม 

   ๒.งานรางโครงการและการกอสรางดานวิศวกรรม 

   ๓.งานใหคําปรึกษาแนะนําและบริการเก่ียวกับทางดานวิศวกรรม 

   ๔.งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางทางดานวิศวกรรม 

   ๕.งานออกแบบรายการและละเอียดทางดานวิศวกรรม 

   ๖.งานสํารวจหาขอมูลรายละเอียดเพ่ือคํานวณออกแบบกําหนดรายละเอียด 

ทางดานวิศวกรรม 

   ๗.งานศึกษาวิเคราะหวิจัยทางดานวิศวกรรม 

   ๘.งานประมาณราคากอสรางทางดานวิศวกรรม 

   ๙.งานควบคุมการกอสรางในสาขาวิศวกรรม 

   ๑๐.งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

  

       หนาท่ีความรับผิดชอบของบุคคลภายในกองชาง 

ผูอํานวยการกองชาง -กํากับดูแลการบริหารงาน การดําเนินงานตางๆ ภายในกองชาง 

   -อนุมัติแผนงานตางๆ ของกองชาง 

   -ลงนามบันทึกรายงานการเพ่ือออกคําสั่งแกไขและใบอนุญาตตางๆ 

   - ลงนามในคําสั่งปฏิบัติราชการ ฯลฯ 

   -กํากับดูแลการดําเนินงานตางๆ ภายในฝายโยธา 

   -ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

นายชางโยธา   -ออกตรวจสอบ งานคํานวณแบบอาคารหรือวางโครงการกอสรางหรือออก

ตรวจสอบพ้ืนท่ีโครงการกอนกอสราง รวมท้ังควบคุมงานกอสรางขององคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 

และตรวจแบบแปลนอาคารท่ีขออนุญาต ท่ีขออนุญาตตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร หรือตรวจสอบการกระทําผิด

กฎหมายท่ีเก่ียวของ เชน พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

 

นายชางไฟฟา  - ออกตรวจสอบแกไข ซอมแซม ปรับปรุง บํารุง รักษาไฟฟาสาธารณะในหมูบาน 

ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งไฟฟาในพ้ืนท่ี  ซอมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใชท่ีเก่ียวกับไฟฟา ควบคุมตรวจสอบ

ความเรียบรอยในงานไฟฟาของสํานักงานองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ หรือตามท่ีไดรับมอบหมาย   

 

 



  ๖ 

 

 

เจาพนักงานธุรการ   -ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ และการดําเนินการเก่ียวกับพัสดุครุภัณฑการ

ตรวจสอบหรอืเปลี่ยนแปลง รายการและ เก็บรักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ การดําเนินการเก่ียวกับงาน

บริหารบุคคล การรวบรวมขอมูลหรือ จัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงา 

การประชุม 

 

ปฏิบัติงานในภารกิจของกลุมงานโดยสรุป ดังนี้ 

  ๑.งานควบคุมอาคาร 

   ๑.๑ การพิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตออายุใบอนุญาต

อาคาร ยกเวน อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ 

   ๑.๒ การแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนฯ โดยไมยื่นคําขอรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน (ตามมาตรา ๓๙ ทวิ) 

   ๑.๓ การออกใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุม

การใช 

   ๑.๔ การตรวจสอบและดําเนินการกับผูกระทําผิดกฎหมายควบคุมอาคารและ

กฎหมายผังเมือง 

   ๑.๕.การประกาศเขตเพลิงไหม 

   ๑.๖ การประสานสํานักผังเมืองในการวางและจัดทําผังเมืองประเภทตางๆ 

   ๑.๗ ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีไดรับมอบหมาย 

  ๒.งานขุดดินและถมดิน 

   ๒.๑ การพิจารณาอนุญาตขุดดินและถมดิน  

-ขุดดินลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน  ๓ เมตร หรือพ้ืนท่ีปากบอดินเกิน  ๑๐,๐๐๐ ตาราง 

เมตร หรือมีความลึกและพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 

   -ถมดินความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียงและมีพ้ืนท่ี

ของเนินดินไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานประกาศกําหนดตองจัดใหมีการ 

ระบายน้ําเพียงพอท่ีจะไมกอใหเกิดความเดือดรอนแกเจาของท่ีดินท่ีอยูขางเคียงหรือบุคคลอ่ืน 

  ๓.งานโครงการกอสราง 

   ๓.๑ การสํารวจออกแบบและจัดทําโครงการ เชน  ถนน อาคาร สะพาน แหลงน้ํา 

ฯลฯ งานการประมาณการคาใชจายตามโครงการ  และการควบคุมงานใหผูรับจางปฏิบัติใหเปนไปตามสัญญา

และระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 

 



  ๗ 

  

 
การขออนุญาตกอสรางอาคาร 
 

       ข้ันตอนการใหบริการ 
 

       ๑. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามแบบคําขอ อนุญาตกอสรางอาคาร  
รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.๑) พรอมเอกสาร 
 
        ๒. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน / ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
  
        ๓. นายชาง / วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ  
 
        ๔. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณา คําขอและออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร  
 
        เอกสารประกอบการพิจารณา 
 
        ๑. บัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานของผูขออนุญาต  
 
        ๒. โฉนดท่ีดินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา 
(กรณีผูขอ ไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสราง อาคารในท่ีดินหรือสําเนาสัญญาเชา 
ท่ีดิน)  
        ๓. หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดินตางเจาของ  
 
        ๔. หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ 
โครงสราง อาคาร  
        ๕. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน 
สถาปตยกรรม  
        ๖. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณ
โครงสราง  
        ๗. รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย (กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย)  
 
 
 
 
     --------------------------- 
 
 



  ๘ 

      สวนท่ี ๓ 

                                         รายละเอียดเนื้อหาแตละงานโดยสรุป 
 
งานควบคุมอาคาร 

 
งานควบคุมอาคารมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมบังคับการหรือปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร การผังเมือง กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ินและกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ตามท่ีกองชางไดรับมอบอํานาจจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะในฐานะเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้ 

๑.การพิจารณาอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคารและเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา ๒๑ 
มาตรา ๒๒ และมาตรา ๓๙ ทวิ การอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา ๓๕ การขอโอนใบอนุญาต
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางตามมาตรา ๓๖  การสั่งแกไขเปลี่ยนแปลง
แผนผัง บริเวณแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณ ตามมาตรา ๒๗ และการ
รับทราบรายการบอกเลิกตัวผูควบคุมงาน หรือบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานตามมาตรา ๓๐ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  หรือพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ 
และกฎกระทรวงตางๆ ท่ีออกตามพระราชบัญญัติฯ  

๒.ตรวจสอบความถูกตองของการแจงการใชประโยชนท่ีดินตามกฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมือง
นครราชสีมา โดยใหคําแนะนําประชาชนในการกรอกรายการตามแบบหนังสือแจงการใชประโยชนท่ีดิน หรือ
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเขตผังเมืองรวม (แบบ ผมร.๑)   

๓.ควบคุมการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนยายอาคารใหถูกตองตรงแผนผัง
บริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนท่ีไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไขท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาต 

๔.ตรวจสอบดําเนินการกับผูกระทําผิด หรือฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
 (๔.๑) การสั่งระงับการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร 
 (๔.๒) การปฏิบัติการเคลื่อนยายอาคาร การสั่งหามใชอาคาร การสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลง

อาคารและการสั่งใหรื้อถอนอาคาร ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา 
๔๖ และมาตรา ๔๖ ทวิ โดยไมจํากัดประเภทอาคาร เพ่ือใหมีการรื้อถอนอาคารตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา ๔๓ 
จนเสร็จการ โดยไมจํากัดประเภทของอาคาร 
 ๕.ตรวจสอบและดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีในกรณีท่ีมีการประกอบกิจการ หรือ การกอสราง 
ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ท่ีเปนการไดประโยชนท่ีดินท่ีขัดกับกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
โดยอํานาจตามมาตรา ๘๓ แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ดังนี้ 
 (๑) การรองทุกขดําเนินคดีแกผูกระทําผิดตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 (๒) รองขอตอศาลสั่งใหผูกระทําผิดดําเนินการแกไขใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  
การปฏิบัติงานตามขอ (๑) และ(๒) กระทําโดยอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ิน  
     --------------------------------- 
 
 
 
 



  ๙ 

 
 
งานขุดดิน – ถมดิน 
 
 งานขุดดิน ถมดินมีหนาท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับเพ่ือประโยชนในการกํากับดูแลการประกอบการขุดดิน-
ถมดินภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานเกาะ 
 ๑.การพิจารณาอนุญาตใหขุดดิน ตามมาตรา ๑๗ คือผูใดประสงคจะทําการขุดดินโดยมีความลึก 
จากระดับพ้ืนดินเกินสามเมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ี  
เจาพนักงานทองถ่ิน ประกาศกําหนด ใหแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 
โดยยื่นเอกสารแจงขอมูล ดังตอไปนี้ 
 (๑) แผนผังบริเวณท่ีประสงคจะทําการขุดดิน 
 (๒) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขางเคียง 
 (๓) รายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ 
 (๔) วิธีการขุดดินและการถมดิน 
 (๕) ระยะเวลาทําการขุดดิน 
 (๖) ชื่อผูควบคุมงานซ่ึงจะตองเปนผูมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 (๗) ท่ีตั้งสํานักงานของผูแจง 
 (๘) ภาระผูกพันตางๆ ท่ีบุคคลอ่ืนมีสวนไดเสียเก่ียวกับท่ีดินท่ีจะทําการขุดดิน 
 (๙) เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีคณะกรรมการ 
 ๒.การพิจารณาอนุญาตใหถมดิน ตามมาตรา ๒๖ คือ ผูใดประสงคจะทําการถมดินโดยมีความสูงของ
เนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียง และมีพ้ืนท่ีของเนินดินไมเกินสองพันตารางเมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีตามเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด ตองจัดใหมีการระบายน้ําเพียงพอท่ีจะไมกอใหเกิดความ
เดือดรอนแกเจาของท่ีดินท่ีอยูขางเคียงหรือบุคคลอ่ืน พ้ืนท่ีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดตองไมเกิน
สองพันตารางเมตร การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีเกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะตองจัดใหมีการระบายน้ํา ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานกําหนด  
 ๓.การตรวจสอบตามมาตรา ๒๙ คือผูใดไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวา
อาจไดรับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดิน มีสิทธิรองขอใหเจาพนักงานทองถ่ินสั่งใหหยุดการขุดดินหรือ
ถมดินนั้นได เม่ือไดรับคํารองขอตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถ่ินสั่งใหเจาหนาท่ีเขาตรวจสอบสถานท่ีขุด
ดินหรือถมดินและรายงานตอเจาพนักงานทองถ่ิน ถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวาความเสียหายไดเกิดข้ึนหรือ
อาจเกิดข้ึนจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ใหมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือหยุดการขุดใหผูขุดดิน ผูถมดิน หรือ
เจาของท่ีดินจัดการปองกันความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนหรือจัดการแกไขการขุดดินหรือถมดินนั้นไดตามท่ี
เห็นสมควร 
 
 
 
 
     --------------------------------- 



 
 
 

     ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 เลขรับท่ี.................................. 

วันท่ี....................................... 

ลงช่ือ..............................ผูรับ 

 

คําขออนุญาตกอสรางอาคาร                                                                                                                  

ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 

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

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

ขาพเจา.................................................................................เปนเจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 

เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขท่ี...............................ตรอก/ซอย...................................ถนน....................................................... 

หมูท่ี..............ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด................................ 

เปนนิติบุคคลประเภท................................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................................................ 

เลขทะเบียน.....................................................มสีํานักงานตั้งอยูเลขท่ี...............................ตรอก/ซอย....................................... 

ถนน.........................................หมูท่ี...........ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต..................................................... 

จังหวัด.................................................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต........................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ท่ีบานเลขท่ี................................. 

ตรอก/ซอย.................................... ถนน.........................................หมูท่ี..............ตําบล/แขวง..................................................... 

อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด..................................................โดย................................................................... 

เปนเจาของอาคารในโฉนดท่ีดินเลขท่ี/น.ส.3 เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี................................................................................................ 

เปนท่ีดินของ...............................................................................................................................................................................  

ขอ 2. เปนอาคาร........................................................................................................................................ 

(1) ชนิด...................................จํานวน...........................เพ่ือใชเปน............................................................ 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จํานวน.........................คัน 

(2) ชนิด...................................จํานวน...........................เพ่ือใชเปน............................................................ 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จํานวน.........................คัน 

(3) ชนิด....................................จํานวน...........................เพ่ือใชเปน........................................................... 

โดยมีท่ีจอดรถท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จํานวน..........................คัน 

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบแปลน และรายการคํานวณท่ีแนบ    มาพรอมน้ี     

 

ขอ 3. มี..................................................................เปนผูควบคุมงาน 

                                มี..................................................................เปนผูออกแบบและคํานวณ 

ขอ 4. กําหนดแลวเสร็จใน.................วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาต 

ขอ 5. พรอมคําขอน้ีขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

(1) แผนผังบรเิวณแบบแปลน รายการประกอบแบบ จํานวน..........ชุด ๆ ละ.........แผน 

 

 

 แบบข.1 



-2- 

 

(2) รายการคาํนวณ 1 ชุด จํานวน..........แผน (กรณีท่ีเปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารท่ี 

กอสรางดวยวัสดุถาวรและวัตถุทนไปเปนสวนใหญ 

(3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 

(4) สําเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลเปนผูขอ 

อนุญาตท่ีออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจดัการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขอ

อนุญาต) 

(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคารจํานวน............................แผน  

พรอมท้ังสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมจํานวน.................ฉบับ 

(กรณีท่ีเปนอาคารสาธารณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี) 

(7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส.3 เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี......................................... 

จํานวน..................................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน จํานวน..............................ฉบับ 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน.....................ฉบับ 

(9) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม 

ควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน....................................ฉบับ (กรณีท่ีเปนลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี) 

(10) เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี).......................................................................................................................... 

 

 

 

(ลายมือช่ือ)............................................. ผูขออนุญาต 

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

 

 

 

 

หมายเหต ุ(1) ขอความใดไมใชใหขีดฆา 

       (2) ใสเครื่องหมาย (/) ในชองหนาขอความท่ีตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปดอากรแสตมป ( 30 บาท ) 

หนังสือมอบอํานาจ 

 

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

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

โดยหนังสือฉบับน้ีขาพเจา...........................................................................อายุ.................ป 

เช้ือชาติ....................สัญชาติ...................อยูบานเลขท่ี..................................หมูท่ี.............................. 

ตําบล........................อําเภอ..............................................................จังหวัด....................................... 

ไดมอบให ........................................................อายุ..........ป เช้ือชาติ....................สญัชาติ................. 

อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี...............ตําบล.....................อําเภอ......................จังหวัด......................... 

โทรศัพท.................................เปนผูมีอํานาจจดัการ............................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

เก่ียวกับ................................................................................................................................................ 

ท่ีกลาวขางตนน้ีแทนขาพเจาจนเสร็จการ 

 

 เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาขอลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานแลว 

 

 ลงช่ือ............................................ผูมอบอํานาจ 

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

 ลงช่ือ.............................................ผูรับมอบอํานาจ 

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

 ลงช่ือ..............................................พยาน 

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

 ลงช่ือ..............................................พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน 

(แบบคํารับรองใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร) 

 

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

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

 โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา.............................................................ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม/ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุวาดวยวิชาชีพ

สถาปตยกรรม ประเภท ............................................สาขา...............................................แขนง................................................ 

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ......................................................และขณะน้ีไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ

ดังกลาว อายุ.................ป สัญชาติ.......................อยูบานเลขท่ี........................หมูท่ี............................................................... 

ตรอก/ซอย.........................ถนน.......................................ตําบล/แขวง.................................................................................. 

อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด..................................................โทรศัพท......................................... 

ท่ีทํางาน....................................................โทรศัพท........................................ยินยอมเปนผูควบคุมตามคําขอรับใบอนุญาตของ

................................................เพ่ือทําการ.........................................ท่ีบานเลขท่ี.................................................................... 

หมูท่ี............ตรอก/ซอย.....................................ถนน.............................................ตาํบล/แขวง............................................. 

อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด..........................................................................................เปนอาคาร 

 (1) ชนิด.........................................จํานวน..................................เพ่ือใชเปน.............................................. 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว................................มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา – ออกของรถ จํานวน.....................คัน 

(2) ชนิด.........................................จํานวน..................................เพ่ือใชเปน.............................................. 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว................................มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา – ออกของรถ จํานวน.....................คัน 

(3) ชนิด.........................................จํานวน..................................เพ่ือใชเปน.............................................. 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว................................มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา – ออกของรถ จํานวน.....................คัน 

 

 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณท่ียื่นขออนุญาตไวตามแบบ ข.1/ข.

2 ลงวันท่ี................เดือน....................พ.ศ................จนกวาจะทําการกอสราง................................แลวเสร็จ 

 เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

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

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

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

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

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

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

   

 

 

 

 

 



หนังสือยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคารในท่ีดิน 

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

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

 

 ขาพเจา..........................................................ตั้งบานเรือนอยูเลขท่ี.............................หมูท่ี........................ 

ถนน.......................................ตรอก/ซอย.......................................ตาํบล............................อําเภอ............................ 

จังหวัด.............................................ถือกรรมสิทธ์ิใหโฉนดท่ีดินเลขท่ี...................................................................... 

ซึ่งตั้งอยู ณ...........................................ตรอก/ซอย..........................................ตําบล................................................. 

อําเภอ....................................จังหวัด...................................ยินยอมให..................................................................... 

เขาทําการปลูกสรางอาคารในท่ีดนิโฉนดดังกลาวในเน้ือท่ี....................ตารางเมตร มีขนาดท่ีดินดังน้ี 

 

 ทิศเหนือ ยาว.......................................................เมตร จรด........................................................................ 

 ทิศใต ยาว............................................................เมตร จรด........................................................................ 

 ทิศตะวันออก ยาว................................................เมตร จรด....................................................................... 

 ทิศตะวันตก ยาว...................................................เมตร จรด....................................................................... 

 

 ขาพเจาไดยินยอมให....................................................................ปลกูสรางอาคารในท่ีดินดังกลาวเพราะเปน

.................................................................................และได................................................................................ 

มาดวยแลว (ถาเปนผูเชาใหแนบสาํเนาเชาท่ีดิน หรือถามีหนังสือแสดงสิทธ์ิอยางอ่ืนก็ใหแนบมาดวย) 

 

 พรอมน้ี ขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน (มาตราสวนใหเล็กกวา 1 : 2,000) 

ท่ียินยอมให......................................................................ปลูกสรางอาคารได ไวดานหลังหนังสือน้ีแลว 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ขาพเจาขอรับรองวาลายมือช่ือหรอืลายพิมพน้ิวมือขางบนน้ี เปนของผูถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดดังกลาวขางบนน้ีจริง 

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

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

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

คําเตือน   หนังสือรับรองการปลูกสรางอาคารน้ี หามมีการ ขูด ขีด ฆา ไมวากรณีใดๆ ยกเวนแตผูถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินจะรับรอง

การ ขีด ฆา น้ัน เปนลายลักษณเฉพาะแหงไว 


