
กองช่าง 

มีอ านาจหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเกีย่วกบั งานส ารวจ ออกแบบ เขยีนแบบ ถนน 

อาคาร สะพาน แหลง่น ้า ฯลฯ งานการประมาณการคา่ใช้จา่ยตามโครงการ 

งานควบคุมอาคาร งานกอ่สรา้ง งานผงัเมือง งานซอ่มบ ารุงทาง อาคาร สะพาน 

แหลง่น ้า งานควบคุมการกอ่สรา้ง งานซอ่มบ ารุงในกจิการประปา 

จดัท าทะเบียนสิง่กอ่สรา้งทีอ่ยูใ่นความรบัผดิชอบของ อบต. รวมถงึงานอืน่ ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งหรือไดร้บัมอบหมาย โดยแบง่สว่นราชการภายในออกเป็น 3 งาน 

คือ 

 

งานกอ่สรา้ง 

มีอ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบเกีย่วกบั งานกอ่สรา้งและบูรณะถนน 

งานกอ่สรา้งและบูรณะสภาพและ โครงการพเิศษ 

งานระบบขอ้มูลและแผนทีเ่สน้ทางคมนาคม 

งานบ ารุงรกัษาเครือ่งจกัรและยานพาหนะ 

 

งานออกแบบควบคุมอาคารและผงัเมือง 

มีหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ งานสถาปตัยกรรมและมณัฑนศลิป์ 

งานวศิวกรรม งานการประมาณการคา่ใชจ้า่ย โครงการ 

งานควบคุมการกอ่สรา้งอาคารงานบรกิารขอ้มูลและหลกัเกณฑ์ 

งานส ารวจและแผนที ่งานวางผงัพฒันาเมอืง งานควบคมุทางผงัเมือง 

งานจดัรูปทีด่นิและฟ้ืนฟูเมือง 

 

งานประสานสาธารณูปโภค 

มีหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ งานประสานสาธารณูปโภคและกจิการประปา 

งานขนสง่และวศิวกรรมจราจร งานระบายน ้า งานจดัต าแตง่สถานที ่

 

กระบวนการ  ข ัน้ตอน  และวธิีปฏบิตัใินการใหบ้รกิารประชาชนของสว่นโยธา 

การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร 

          ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร 



1. ผูข้ออนุญาตยืน่ค ารอ้งขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร  ตามแบบค าขอ 

อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร ร้ือถอน    

ดดัแปลง (แบบ ข.1) พรอ้มเอกสาร 

2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน้ / ตรวจสอบผงัเมือง 

และตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

3. นายช่าง / วศิวกรตรวจพจิารณาแบบ 

4. เจา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณา ค าขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร 

          เอกสารประกอบการพจิารณา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต 

2. ส าเนาโฉนดทีด่นิขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหน้า 

พรอ้มเจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองส าเนาทกุหน้า (กรณีผูข้อ 

ไมใ่ช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้ง 

อาคารในทีด่นิหรือส าเนาสญัญาเช่า 

ทีด่นิ) 

3. หนงัสือยนิยอมชิดเขตทีด่นิตา่งเจา้ของ 

4. 

หนงัสือรบัรองของผูป้ระกอบการวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบและ

ค านวณโครงสรา้ง 

อาคาร 

5. 

หนงัสือรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบงาน

สถาปตัยกรรม 

6. แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 

พรอ้มรายการค านวณโครงสรา้ง 

7. รายการค านวณระบบบ าบดัน ้าเสยี (กรณีอาคารตอ้งมีระบบบ าบดัน ้าเสยี) 

 

การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 

          ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร 



1. ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามแบบค าขอ อนุญาตกอ่สรา้ง 

ร้ือถอนดดัแปลง 

(แบบ ข.1) พรอ้มเอกสาร 

2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน้ / ตรวจสอบผงัเมือง 

และตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

3. นายช่าง / วศิวกรตรวจพจิารณาแบบ 

4. เจา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณา ค าขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 

          เอกสารประกอบการพจิารณา 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต 

2. ส าเนาโฉนดทีด่นิแปลงทีต่ ัง้ของอาคารทีข่ออนุญาตร้ือถอน 

ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหน้า 

3. หนงัสือรบัรองของผูป้ระกอบการวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบ 

ข ัน้ตอนวธิีการ และป้องกนัวสัดุรว่งหลน่ในการร้ือถอนอาคาร 

(กรณีทีเ่ป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาด 

อยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุ) 

4. หนงัสือแสดงความยนิยอมของวศิวกรผูค้วบคุมงาน (แบบ น.4) 

5. แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 

 

การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร 

          ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

1. ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขออนุญาตดดัแปลงอาคาร 

ตามแบบค าขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร ร้ือถอน ดดัแปลง (แบบ ข.1)  

พรอ้มเอกสารประกอบ 

2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน้ / ตรวจสถานที ่/ 

ตรวจสอบผงัเมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

3. นายช่าง / วศิวกรตรวจพจิารณาแบบ 

4. เจา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณาค าขออนุญาตดดัแปลงอาคาร 

          เอกสารประกอบการพจิารณา 



1. ส าเนาบตัรประจ าตวัเอกสารเหมือนประชาชน 

และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตดดัแปลงอาคาร 

2. ส าเนาโฉนดทีด่นิขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหน้า 

พรอ้มเจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองส าเนาทกุหน้า 

(กรณีผูข้อไมใ่ช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคา

รในทีด่นิหรือส าเนา สญัญาเช่าทีด่นิ) 

3. หนงัสือยนิยอมชิดเขตทีด่นิตา่งเจา้ของ 

4. 

หนงัสือรบัรองของผูป้ระกอบการวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบและ

ค านวณโครงสรา้งอาคาร 

5. 

หนงัสือรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรมควบคุมของผูอ้อกแบบงาน

สถาปตัยกรรม 

6. แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 

พรอ้มรายการค านวณโครงสรา้ง 

7. รายการค านวณระบบบ าบดัน ้าเสยี (กรณีอาคารตอ้งมีระบบบ าบดัน ้าเสยี) 

8. ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิทีไ่ดร้บัอนุญาต 

9. กรณีตอ่เตมิเพิม่ช ัน้อาคาร 

(วศิวกรผูอ้อกแบบโครงสรา้งอาคารมใิชค่นเดมิ) 

ตอ้งมีหนงัสือรบัรองความม ั่นคงของอาคารเดมิจากสถาบนัทีเ่ชื่อถือได ้

 

การขออนุญาตขุดดนิ / ถมดนิ 

          ข ัน้ตอนการใหบ้รกิาร 

1. ผูข้ออนุญาตยืน่ค าขออนุญาตขดุดนิ / ถมดนิ พรอ้มเอกสาร 

2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน้ / ตรวจสอบผงัเมือง 

และตรวจสภาพสาธารณะ 

3. นายช่าง / วศิวกรตรวจแบบพจิารณาแบบ 

4. เจา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณาค าขออนุญาตขดุดนิ / ถมดนิ 

          เอกสารประกอบการพจิารณา 



1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาต 

2. ส าเนาโฉนดทีด่นิขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหน้า 

พรอ้มเจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองส าเนาทกุหน้า 

(กรณีผูข้อไมใ่ช่เจา้ของตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคา

รในทีด่นิหรือส าเนาหนงัสือสญัญาเช่าทีด่นิ) 

3. หนงัสือยนิยอมชิดเขตทีด่นิตา่งเจา้ของ 

4. แผนผงับรเิวณทีป่ระสงค์จะท าการขดุดนิ 

5. แผนผงัแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขา้งเคยีง 

6. รายการทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 6 พ.ร.บ. 

ขุดดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 

7. วธิกีารขุดดนิและถมดนิ 

8. ระยะเวลาท าการขดุดนิ 

9. ชื่อผูค้วบคุมซึง่จะตอ้งเป็นผูมี้คุณสมบตัติามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

10. ทีต่ ัง้ส านกังานของผูแ้จง้ 

11. ภาระผกูพนัตา่ง ๆ ทีบุ่คคลอืน่มสีว่นไดเ้สียเกีย่วกบัทีด่นิทีจ่ะท าการขุดดนิ 

12. เอกสารและรายละเอยีดอืน่ ๆ 

ทีค่ณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกจิจานุเบกษา 


