
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 
 

 

 

 

 

 
 

กองช่าง 
เทศบาลตำบลป่าป้อง 



ข้อมูลทั่วไป 
กองช่าง เทศบาลตำบลป่าป้อง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูล

ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การ
ก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบ กฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การ
ควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม 
ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ
แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ ์อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง และงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องและท่ี
ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 2 งาน ประกอบด้วย  

1. งานสาธารณูปโภค  
- งานประสานสาธารณูปโภค   
- งานผังเมือง 
- งานทาง สะพาน ท่อระบายน้ำ ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ เขื่อน อาคารชลประทาน อาคารการประปา และ
สิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ เป็นต้น ปฏิบัติงานสำรวจ 

2. งานวิศวกรรม  
- การออกแบบ  
- การควบคุมการก่อสร้าง  และบำรุงรักษาด้านช่างโยธา  
- การวางโครงการก่อสร้างในงานด้านช่างโยธา  
- การให้คำปรึกษาแนะนำงานก่อสร้าง  
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร  
- งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือสำหรับประชาชน 

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าป้อง  
ขอบเขตการให้บริการ  
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
กองช่าง เทศบาลตำบลป่าป้อง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท:์ 0-5329-1106 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  
โทรสาร: 0-5348-4843 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำขอ  
การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตองค์กรปกครอง

ส่วนท้องต้องได้รับอนุญาตเสียก่อน จึงจะดำเนินการได้ทั้งนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุม 
เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ้านวยความสะดวกในการจราจร เพ่ือประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยใน
อาคาร  

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ  
๑. ยื่นคำขออนุญาต ตามแบบ ข.๑  
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่  
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต  
๔. ออกใบอนุญาต/ชำระค่าธรรมเนียม  

ระยะเวลา  
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 4๕ วัน/ราย  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  
๑. แบบฟอร์มค้าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑) จำนวน ๑ ชุด  
2. แบบแปลน จำนวน 2 ชุด 
3. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา  

- สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต  จำนวน ๑ ชุด  
- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต  จำนวน ๑ ชุด  

4. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล  
- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ ชุด  

5. สำเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ ก ทุกหน้าขนาดเท่าฉบับจริง จำนวน ๑ ชุด 
6. กรณีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารในที่ดินบุคคลอ่ืน  

- หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน จำนวน ๑ ชุด  
- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน จำนวน ๑ ชุด  



- สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน จำนวน ๑ ชุด  
7. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอ่ืน (ที่ดินต่างเจ้าของ)  

- หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน  จำนวน ๑ ชุด  
- สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดินด้านที่ชิดเขต  จำนวน ๑ ชุด  
- สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินด้านที่ชิดเขต   จำนวน ๑ ชุด  

8. กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง  
- หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์   จำนวน ๑ ฉบับ  

(บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล ๓๐ บาท)  
9. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารที่มีลักษณะ / ขนาดอยู่ในประเภท
เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จำนวน ๑ ฉบับ ๙. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
จำนวน ๑ ฉบับ  
๑๐.รายการคำนวณโครงสร้าง ( กรณีอาคารมีพ้ืนที่ใช้สอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร) จำนวน ๑ ชุด  
๑๑.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม (กรณีเข้าข่ายองควบคุมตามกฎกระทรวง) จำนวน ๑ 
ฉบับ  
๑๒. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม จำนวน ๑ ฉบับ  
๑๓. แบบแปลน จำนวน 2 ชดุ มีรายละเอียดประกอบดังนี้ 
 - มาตราส่วนขนาดระยะน้ำหนักและหน่วยในการคำนวณต่าง ๆ ให้ใช้มาตราเมตริก 
 - ผังบริเวณใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 500 
 - แสดงลักษณะที่ตั้งขอบเขตที่ดินและอาคารที่ขออนุญาต 
 - ระยะทางจากขอบเขตนอกอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตที่ดินทุกด้าน 
 - ลักษณะและขอบเขตท่ีสาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินติดต่อโดยสังเขปพร้อมเครื่องหมายทิศ 
 - แสดงการระยายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ 
 - แสดงระดับพ้ืนชั้นล่างอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทางหรือถนนสาธารณะที่ใกล้ที่สูงสุด 
 - มีรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาดเครื่องหมาย วัสดุ การใช้สอยจ่าง ๆ ของอาคารอย่างชัดเจน 
 แบบแปลนอาคารใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 100 และต้องแสดงรูปต่าง ๆ  
  - แบบแปลนพ้ืนชั้นต่าง ๆ 
 - รูปด้าน, รูปตัดตามขวาง, รูปตัดทางยาว 
 - แบบแปลนคานรับพื้นที่ต่าง ๆ แปลนฐานรากของอาคาร 
 - รูปขยายการระบายน้ำและบ่อเกรอะบ่อซึม 
 - รายการประกอบแบบแปลนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุตลอดจนวิธีปฏิบัติ
และวีการสำหรับการก่อสร้าง 
 - รายการคำนวณแสดงวิธีตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 
 - ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อ ที่อยู่ ตัวบรรจงและ
หมายเลขทะเบียนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบ แบบแปลน
ทุกแผ่น 
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต 
- ค่าใบอนุญาตต่าง ๆ  
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 
- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนที่ของอาคาร) 
1. อาคารซึ่งสูงไม่เกิน 2 ชั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
2. อาคารที่สูงเกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท 
3. อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท 
4. อาคารซึ่งมีพ้ืนที่รับน้ำหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 4 บาท 
5. พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกรถ ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
6. ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท 
7. อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ท่อหรือทางระบายน้ำ รั้ว กำแพง คิดตามความยาว เมตรละ 
1 บาท 
ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำขออนุญาต 
 ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย การขอใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนับแต่วันที่ยื่นคำขอ จึงถึง
วันออกใบอนุญาต ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน แปลนแผนผังรายการประกอบและอ่ืน ๆ ที่ได้ยื่นไว้เพ่ือความ
ถูกต้องและเป็นไปตามท่ีเทศบาลตำบลป่าป้องกำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือสำหรับประชาชน 
งานที่ให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงและรื้อถอนอาคาร  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตำบลป่าป้อง  
ขอบเขตการให้บริการ  
สถานที ่/ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
กองช่าง เทศบาลตำบลป่าป้อง วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
โทรศัพท:์ 0-5329-1106 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  
โทรสาร: 0-5348-4843 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.  

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาขอ  
การขุดดิน และถมดินภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับอนุญาตเสียก่อนจึงจะ

ดำเนินการได้ ทั้งนี้เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการขุด
ดิน และถมดิน พ.ศ.2543  

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ  
๑. ยื่นคำขออนุญาต /ใบแจ้งการขุดดิน และถมดิน  
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่  
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต  
๔. ออกใบอนุญาต/ชำระค่าธรรมเนียม  
ระยะเวลา  
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 7 วัน/ราย  

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้  
๑. แบบฟอร์มคำขออนุญาต/ใบแจ้งการขุดดิน และถมดิน จำนวน ๑ ชุด  
๒. หลักฐานอื่น ๆ ที่ต้องมายื่นประกอบการขออนุญาตมีดังนี้  
- ผังบริเวณ แบบแปลน รายการแบบแปลนตามข้อบัญญัติท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด  
- ภาพถ่ายเอกสาร,สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต จำนวน๑ ชุด  
- ภาพถ่ายเอกสาร,สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน จำนวน๑ ชุด  
- หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน1 ชุด  
- ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน,นส.3 ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า จำนวน1 ชุด  
- รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
ค่าธรรมเนียม  
1. ค่าธรรมเนียมใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 2,000 บาท  
2. ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร หน้าละ 5 บาท  
 
 
 
 


