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ค าน า 

 คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ฉบับนี้ คณะท างานกองช่างได้ร่วมประชุม
จัดท า คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้คู่มือที่ดีและสมบูรณ์แบบที่สุด เป็นบรรทัดฐานที่เจ้าหน้าที่กองช่าง สามารถปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการบริหารจัดการเมืองตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การบริหารส่วนต าบลเขา
ขาว อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงาน รวมทั้งการ
ก าหนดเวลามาตรฐาน การปฏิบัติงานของกองช่างให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ ได้ก าหนดแนวทาง ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานในสถานปัจจุบันของงานด้านต่างๆ 
ประกอบด้วย งานด้านการควบคุมอาคาร งานด้านโครงสร้างการก่อสร้างและบูรณะ งานด้านการรักษาที่สาธารณะ   
งานด้านการระบายน้ า และงานด้านธุรการ รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน รวมถึงได้น าแนวคิด
เรื่อง Lean มาปรับใช้เพื่อลดความสูญเปล่าในการท างาน สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ผู้รับบริการ
ให้ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 
 คณะท างานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นคู่มือที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถใช้ปฏิบัติงานได้           
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
  

 

คู่มือปฏิบัติราชการกองช่าง 
           ตุลาคม 2561 
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ความเป็นมา 

 การควบคุมอาคาร เป็นภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล และ
องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยแผนปฏิบัติ การก าหนด
ขั้นตอนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ควบคุม ก ากับ 
ดูแล ตรวจสอบให้ภารกิจนี้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 

 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 

มาตรา 56 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องท าในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 
(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบล มีอ านาจและหน้าที่ในการ
กระจายระบบการบริหารสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้ 

(28) การควบคุมอาคาร 

แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้
ส่วนราชการ 50 กรม ตามที่ก าหนดในแผนการปฏิบัติการ ต้องท าการถ่ายโอนภารกิจ จ านวน 245 ภารกิจ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท า ดังนี้  

1) การควบคุมอาคาร 

2) การเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

ดังนั้น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินภารกิจอ านาจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย อันจะท าให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมจึงได้จัดท า
มาตรฐานการควบคุมอาคารนี้ขึ้น 

 การอนุญาตก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ครอบคลุมถึง การอนุญาตให้ก่อสร้าง
อาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ซ่อมแซม และเคลื่อนย้ายอาคาร 
 

 วัตถุประสงค์ 
  การจ าท าคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท างานทั้ง
ระดับหัวหน้างานและปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างเป็นระบบและ
ครบถ้วน สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอบงาน การตรวจสอบการท างาน การควบคุมงาน 
การติดตามงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร 
เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทางการท างานที่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด มีค าอธิบายตามที่จ าเป็นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานไว้
ใช้อ้างอิงมิให้เกิดความผิดพลาดในการท างาน 
 

 ขอบเขต 

  การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของ กองช่าง ประกอบด้วยภารกิจที่ปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ 
ภายในกองช่าง เกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร ขอบเขตของคู่มือการปฏิบัติงานของ กองช่างนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ใช้เป็นคู่มือในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานแนวทาง
เดียวกัน 
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 กรอบแนวคิด 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ มีประชากร
อยู่อาศัยค่อนข้างหนาแน่น เป็นศูนย์กลางความเจริญ ทั้งด้านการเกษตร เศรษฐกิจและสังคมประเทศ กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว เป็นหน่วยงานที่ต้องให้บริการทุกด้าน งานควบคุมอาคาร ผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาขาว มีนโยบายต้องการพัฒนาให้ ต าบลเขาขาว เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคครบถ้วนสมบูรณ์        
มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด มีระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ประชาชนได้รับความสะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งรวมถึงการมี
การบริการที่ดี เป็นองค์กรที่มีการบริการและการบริหารจัดการที่ดีที่สุด “Best Service Organization” การจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานของกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว ให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน คู่มือการปฏิบัติงานของกอง
ช่าง ด้านการควบคุมอาคารมีการยื่นขออนุญาตต่างๆ มุ่งเน้นความรวดเร็วของการบริการและความพึงพอใจของ
ประชาชนมีขั้นตอนการท างานตรวจสอบได้ มีแนวทางปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 

ผู้รับบริการ ความถูกต้อง / ความคาดหวัง 

ประชาชนและผู้ประกอบการ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการบริการ 

ผู้มีส่วนได้เสีย ความต้องการ /ความคาดหวัง 

ประชาชนและผู้ประกอบการ ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจในการรับบริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

สามารถควบคุมตรวจสอบและทราบจ านวนสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับอนุญาต 
 
 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 
กฎหมายอ้างอิงประกอบด้วย 

กฎหมายควบคุมอาคาร  
กฎหมายผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช 
กฎหมายขุดดิน – ถมดิน  
กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร 

กฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพสถาปนิก 

และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ประชาชนและผู้ประกอบการมี
ความพึงพอใจ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว
สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
สามารถควบคุมตรวจสอบและ
ทราบจ านวนสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับ
อนุญาต 

 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
 

ชื่อกระบวนการ ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวชี้วัด 
การยื่นขออนุญาตต่างๆ - หลักฐานการขออนุญาต

ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย 

- มีกระบวนงานและแผนงานที่
ชัดเจน 
 

- ร้อยละ 100 ของผู้ยื่นขอ
อนุญาตที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน
ได้รับอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ร้อยละ 80 ของประชาชนและ
ผู้ประกอบการมีความพึงพอใจใน
การบริการ 
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ค าก าจัดความ 
 กองช่าง คือ ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว คือ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว คือ ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับ   
                    งานควบคุมอาคาร 

 ผู้อ านวยการกองช่าง คือ ผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับงานควบคุอาคาร 

 นายช่างโยธา คือ ผู้ปฏิบัติงานควบคุมอาคารในฐานะ นายช่างและนายตรวจ 
 

  * วิธีการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
 

  การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร สามารถเลือกกระท าได้ 2 วิธี คือ 

  1. ยื่นขอเพ่ือขอรับใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร จากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ 
เคลื่อนย้ายอาคาร หรือมาตรา 22 (การรื้อถอนอาคาร) วิธีนี้ต้องได้รับใบอนุญาตก่อน จึงจะเริ่มด าเนินการได้ 
  2. ยื่นความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามมาตรา 39 ทวิ (การก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ขออนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น) วิธีนี้เมื่อยื่นความประสงค์และเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งแล้ว ผู้แจ้งสามารถเริ่ม
ด าเนินการได้ต้ังแต่วันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับใบแจ้ง 
 

 * การพิจารณาอนุญาตก่อสร้าง 
 

  1. ลักษณะอาคารที่ต้องย่ืนขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

      อาคารที่ด าเนินการก่อสร้างใหม่ทุกประเภท และรวมถึง สะพาน ทางหรือท่อระบายน้ า ท่าน้ า รั้ว 
ก าแพง ป้ายที่มีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือทั้งโครงสร้างมีน้ าหนักเกินกว่า 10 กิโลกรัม 
 

  2. เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

      1. การแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

 

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืน กรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 
1 แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ( แบบ ข.1 )  จ านวน 1 ชุด 

2 

กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 

ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 

กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 ชุด 

3 
ส าเนาโนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าหน้าของที่ดินรับรองส าเนาทุกหน้า จ านวน 1 ชุด  
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน 
ต้องมีหนังสือยินยองเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน 

4 หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน 
5 หนังสือยินยอมชิตเขตที่ดินต่างเจ้าของ 

6 
ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล,ผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของทีด่ิน จ านวน 1 ชุด 
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7 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคาร 
8 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
9 แผงผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จ านวน 5 ชุด 

10 รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ จ านวน 1 ชุด 
11 รายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสีย กรณีอาคารต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

 กรณีเป็นอาคารสูง (ตั้งแต่ 23 เมตร) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องยื่นแบบและเอกสารเพิ่มเติม 
12 แบบและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 
13 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบระบายอากาศ 
14 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
15 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

16 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการ
ระบายน้ าทิ้ง 

17 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 

18 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟท์  
(เฉพาะอาคารสูง) 

 

2. การแจ้งความประสงค์จะสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

 เอกสารและหลักฐานที่ต้องย่ืน กรณีการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
1 หนังสือแจ้งความประสงค์จะสร้างอาคาร (แบบ อปท.1) จ านวน 5 ชุด 

2 
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณอาคาร (แบบ อปท.5) ของวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ
โครงสร้างอาคาร 

3 หนังสือรังรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของสถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร (แบบ อปท.5) 
4 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรโยธาผู้ควบคุมโครงสร้างอาคาร (แบบ อปท.5) 
5 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (แบบ อปท.5) 

6 

กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) จ านวน 1 ชุด 

7 
ส าเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าหน้าของที่ดินรับรองส าเนาทุกหน้า จ านวน 1 ชุด  
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน 
ต้องมีหนังสือยินยองเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน 

8 หนังสือมอบอ านาจผู้ขออนุญาต 
9 หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน 

10 หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ 

11 
ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล,ผู้รับมอบอ านาจเจ้าของ
ที่ดิน จ านวน 1 ชุด  

12 แผงผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จ านวน 5 ชุด 

13 
รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ จ านวน 1 ชุด (กรณีเป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
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14 รายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสีย กรณีอาคารต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

15 
ตารางแสดงพ้ืนที่อาคารและพ้ืนที่เพ่ือค านวณที่จอดรถยนต์ (แบบฟอร์มตาราง) เพ่ือประกอบการเสีย
ค่าธรรมเนียม 

16 แบบและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 
17 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบของวิศวกรผู้ออกแบบระบบระบายอากาศ (แบบ อปท.5) 
18 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
19 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
20 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 
21 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 
22 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (เฉพาะอาคารสูง) 
23 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบระบายอากาศ 
24 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า 
25 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
26 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 
27 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา 
28 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟท์ (เฉพาะอาคารสูง) 
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุมัติให้ดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจ้าหน้าที่รับค าขอ) 

                                        ยื่นส่งเอกสารใหม่ 
                                                                                          ไม่เกิน 1 วัน 
 

แจ้งให้จัดส่งเอกสาร 
ให้ครบถ้วน 

                                                                          ครบถ้วน     ไม่เกิน 1 วัน 

                                                                   
สถานที่ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

 

                                                                             ถูกต้อง    ไม่เกิน 5 วัน 

แจ้งผู้ขอให้แก้ไขแบบ 
ให้ถูกต้อง (แบบ ค.1) 

 

                                                                             ถูกต้อง    ไม่เกิน 5 วัน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

                                                                            เห็นชอบ   ไม่เกิน 2 วัน 
 

ออก อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.1) 
 

สั่งไม่ อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.2) 
                                                                            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 14 วัน 
 
 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
นายตรวจ 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายช่าง/วิศวกร) 

ไม่ครบถ้วน 

 ไม่เกิน 1 วัน 

    ไม่ถูกต้อง 
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แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 

 
 

(เจ้าหน้าที่รับเรื่อง) 
รับการยื่นแจ้ง 

และเก็บค่าธรรมเนียม 
 
 
 

(นายช่าง/วิศวกร) 
ตรวจสอบเอกสาร 

ประกอบการยื่นแจ้งฯ 
                                                                   
 
 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ 

สถานที่สภาพสาธารณะ ท าแผนผัง 
บริเวณ  แผนที่สังเขป 

 

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                             
 
 
                                                                             
 
 
 
 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ 

ตรวจแบบ 
ยื่นแจ้ง 

แจ้งผู้ยื่นแจ้ง 
แก้ไขให้ถูกต้อง 

(นายช่าง/วิศวกร) 
ตรวจพิจารณาแบบ 

ภายใน 120 วัน นับแต่ออก 
ใบอนุญาตหากพบการกระท าผิด 

แบบก็แจ้งให้แก้ไข (มาตรา 39 ตรี) 

ออกค าสั่งตามมาตรา 40, 41 
42, และ 43 แล้วแต่กรณี 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบและมีหนังสือแจ้ง  
ผู้ยื่นแจ้งทราบการยื่นแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ 

     ไม่ถูกต้อง 

  (ในวันที่แจ้ง) 

      ถูกต้อง          ไม่เกิน 5 วัน 

  ไม่เกิน 5 วัน 

  (ไม่เกิน 3 วัน) 

  ไม่เกิน 1 วัน 

  1 วัน 

    ถูกต้อง         ไม่เกิน 2 วัน 

    ไม่แก้ไขแบบ 

  แก้ไขเอกสารและแบบ 
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หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 14 วัน 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุมัติให้ดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
 
 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจ้าหน้าที่รับค าขอ) 

 
 
 
                                                                   

 
 
 
 

 

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                             
 
 
                                                                             
 
 
                                                    (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 14 วัน 
 
 

แจ้งให้จัดส่งเอกสาร 
ให้ครบถ้วน 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
(นายตรวจ) 

สถานทีต่รวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายช่าง/วิศวกร) 

แจ้งผู้ขอให้แก้ไข 
แบบให้ถูกต้อง 

(แบบ ค.1) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ออก อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.1) 

สั่งไม่ อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.2) 

     ไม่ถูกต้อง 
  ถูกต้อง        ไม่เกิน 5 วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

  เห็นชอบ      ไม่เกิน 2 วัน 

     ครบถ้วน       ไม่เกิน 1 วัน 

      ถูกต้อง        ไม่เกิน 5 วัน 

ไม่ถูกต้อง 

     ยื่นส่งเอกสารใหม่ 

     ไม่เกิน 1 วัน 

      ไม่ครบถ้วน 



คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 
 

แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 

(เจ้าหน้าที่รับเรื่อง) 
รับการยื่นแจ้ง 

และเก็บค่าธรรมเนียม 
 
 
 

(นายช่าง/วิศวกร) 
ตรวจสอบเอกสาร 

ประกอบการยื่นแจ้งฯ 
                                                                   
 
 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ 

สถานที่สภาพสาธารณะ ท าแผนผัง 
บริเวณ  แผนที่สังเขป 

 

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                             
 
 
                                                                             
 
 
 

 (นายตรวจ) 
ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ 

ตรวจแบบ 
ยื่นแจ้ง 

แจ้งผู้ยื่นแจ้ง 
แก้ไขให้ถูกต้อง 

(นายช่าง/วิศวกร) 
ตรวจพิจารณาแบบ 

ภายใน 120 วัน นับแต่ออก 
ใบอนุญาตหากพบการกระท าผิด 

แบบก็แจ้งให้แก้ไข (มาตรา 39 ตรี) 

ออกค าสั่งตามมาตรา 40, 41 
42, และ 43 แล้วแต่กรณี 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบและมีหนังสือแจ้ง  
ผู้ยื่นแจ้งทราบการยื่นแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ 

     ไม่ถูกต้อง 

  (ในวันที่แจ้ง) 

      ถูกต้อง          ไม่เกิน 5 วัน 

  ไม่เกิน 5 วัน 

  (ไม่เกิน 3 วัน) 

  ไม่เกิน 1 วัน 

  1 วัน 

    ถูกต้อง         ไม่เกิน 2 วัน 

    ไม่แก้ไขแบบ 

  แก้ไขเอกสารและแบบ 



คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 14 วัน 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตให้รื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
 
 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจ้าหน้าที่รับค าขอ) 

 
 
 
                                                                   

 
 
 
 

 

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                             
 
 
                                                                             
 
 
                                                    (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 14 วัน 
 

แจ้งให้จัดส่งเอกสาร 
ให้ครบถ้วน 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
(นายตรวจ) 

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายช่าง/วิศวกร) 

แจ้งผู้ขอให้แก้ไข 
แบบให้ถูกต้อง 

(แบบ ค.1) 

เจ้าพนกังานท้องถิ่น 
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ออก อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.1) 

สั่งไม่ อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.2) 

     ไม่ถูกต้อง 
  ถูกต้อง        ไม่เกิน 5 วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

  เห็นชอบ      ไม่เกิน 2 วัน 

     ครบถ้วน       ไม่เกิน 1 วัน 

      ถูกต้อง        ไม่เกิน 5 วัน 

ไม่ถูกต้อง 

     ยื่นส่งเอกสารใหม่ 

     ไม่เกิน 1 วัน 

      ไม่ครบถ้วน 



คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 
 
 

แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจ้งความประสงค์จะรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 

(เจ้าหน้าที่รับเรื่อง) 
รับการยื่นแจ้ง 

และเก็บค่าธรรมเนียม 
 
 
 

(นายช่าง/วิศวกร) 
ตรวจสอบเอกสาร 

ประกอบการยื่นแจ้งฯ 
                                                                   
 
 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ 

สถานที่สภาพสาธารณะ ท าแผนผัง 
บริเวณ  แผนที่สังเขป 

 

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                             
 
 
                                                                             
 
 

 (นายตรวจ) 
ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ 

ตรวจแบบ 
ยื่นแจ้ง 

แจ้งผู้ยื่นแจ้ง 
แก้ไขให้ถูกต้อง 

(นายช่าง/วิศวกร) 
ตรวจพิจารณาแบบ 

ภายใน 120 วัน นับแต่ออก 
ใบอนุญาตหากพบการกระท าผิด 

แบบก็แจ้งให้แก้ไข (มาตรา 39 ตรี) 

ออกค าสั่งตามมาตรา 40, 41 
42, และ 43 แล้วแต่กรณี 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับทราบและมีหนังสือแจ้ง  
ผู้ยื่นแจ้งทราบการยื่นแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ 

     ไม่ถูกต้อง 

  (ในวันที่แจ้ง) 

      ถูกต้อง          ไม่เกิน 5 วัน 

  ไมเ่กิน 5 วัน 

  (ไม่เกิน 3 วัน) 

  ไม่เกิน 1 วัน 

  1 วัน 

    ถูกต้อง         ไม่เกิน 2 วัน 

    ไม่แก้ไขแบบ 

  แก้ไขเอกสารและแบบ 



คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 
 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 14 วัน 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตให้เคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 21 
 
 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจ้าหน้าที่รับค าขอ) 

 
 
 
                                                                   

 
 
 
 

 

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                             
 
 
                                                                             
 
 
                                                    (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 14 วัน 

แจ้งให้จัดส่งเอกสาร 
ให้ครบถ้วน 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
(นายตรวจ) 

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายช่าง/วิศวกร) 

แจ้งผู้ขอให้แก้ไข 
แบบให้ถูกต้อง 

(แบบ ค.1) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ออก อ.2 และแจ้งผู้ขอ (น.1) 

สั่งไม่ อ.2 และแจ้งผู้ขอ (น.2) 

     ไม่ถูกต้อง 
  ถูกต้อง        ไม่เกิน 5 วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

  เห็นชอบ      ไม่เกิน 2 วัน 

     ครบถ้วน       ไม่เกิน 1 วัน 

      ถูกต้อง        ไม่เกิน 5 วัน 

ไม่ถูกต้อง 

     ยื่นส่งเอกสารใหม่ 

     ไม่เกิน 1 วัน 

      ไม่ครบถ้วน 



คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 
 
 
 

แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจ้งความประสงค์จะเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 

(เจ้าหน้าที่รับเรื่อง) 
รับการยื่นแจ้ง 

และเก็บค่าธรรมเนียม 
 
 
 

(นายช่าง/วิศวกร) 
ตรวจสอบเอกสาร 

ประกอบการยื่นแจ้งฯ 
                                                                   
 
 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ 

สถานที่สภาพสาธารณะ ท าแผนผัง 
บริเวณ  แผนที่สังเขป 

 

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                             
 
 
                                                                             

 (นายตรวจ) 
ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ 

ตรวจแบบ 
ยื่นแจ้ง 

แจ้งผู้ยื่นแจ้ง 
แก้ไขให้ถูกต้อง 

(นายช่าง/วิศวกร) 
ตรวจพิจารณาแบบ 

ภายใน 120 วัน นับแต่ออก 
ใบอนุญาตหากพบการกระท าผิด 

แบบก็แจ้งให้แก้ไข (มาตรา 39 ตรี) 

ออกค าสั่งตามมาตรา 40, 41 
42, และ 43 แล้วแต่กรณี 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

     ไม่ถูกต้อง 

  (ในวันที่แจ้ง) 

      ถูกต้อง          ไม่เกิน 5 วัน 

  ไม่เกิน 5 วัน 

  (ไม่เกิน 3 วัน) 

  ไม่เกิน 1 วัน 

  1 วัน 

    ถูกต้อง         ไม่เกิน 2 วัน 

    ไม่แก้ไขแบบ 

  แก้ไขเอกสารและแบบ 



คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 
 
 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 14 วัน 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาต 
    1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตดัดแปลง  หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ  และทางเข้า – 
ออก ของรถ  เพื่อการอ่ืน ตามมาตรา 34 
 
 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจ้าหน้าที่รับค าขอ) 

 
 
 
                                                                   

 
 
 
 

 

 

                                                                              

 

                                                                              

                                                                             
 
 
                                                                             
 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ่นรับทราบและมีหนังสือแจ้ง  
ผู้ยื่นแจ้งทราบการยื่นแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ 

แจ้งให้จัดส่งเอกสาร 
ให้ครบถ้วน 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
(นายตรวจ) 

สถานทีต่รวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายช่าง/วิศวกร) 

แจ้งผู้ขอให้แก้ไข 
แบบให้ถูกต้อง 

(แบบ ค.1) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ออก อ.4 และแจ้งผู้ขอ (น.1) 

สั่งไม่ อ.4 และแจ้งผู้ขอ (น.2) 

     ไม่ถูกต้อง 
  ถูกต้อง        ไม่เกิน 5 วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

  เห็นชอบ      ไม่เกิน 2 วัน 

     ครบถ้วน       ไม่เกิน 1 วัน 

      ถูกต้อง        ไม่เกิน 5 วัน 

ไม่ถูกต้อง 

     ยื่นส่งเอกสารใหม่ 

     ไม่เกิน 1 วัน 

      ไม่ครบถ้วน 



คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

                                                    (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 14 วัน 
 
 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคารพาณิชย์   
อาคารขนาดใหญ่  อาคารประเภทควบคุมการใช้ 

 
รับเรื่องขออนุญาต 
(เจ้าหน้าที่รับค าขอ) 

                                        ยื่นส่งเอกสารใหม่ 
                                                                                          ไม่เกิน 1 วัน 
 

แจ้งให้จัดส่งเอกสาร 
ให้ครบถ้วน 

                                                                          ครบถ้วน     ไม่เกิน 1 วัน 

                                                                   
สถานที่ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

 

                                                                             ถูกต้อง    ไม่เกิน 5 วัน 

แจ้งผู้ขอให้แก้ไขแบบ 
ให้ถูกต้อง (แบบ ค.1) 

 

                                                                             ถูกต้อง    ไม่เกิน 10 วัน 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

                                                                                
                                                                            เห็นชอบ    ไม่เกิน 3 วัน 

ออก อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.1) 
 

สั่งไม่ อ.1 และแจ้งผู้ขอ (น.2) 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 
นายตรวจ 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายช่าง/วิศวกร) 

ไม่ครบถ้วน 

 ไม่เกิน 1 วัน 

    ไม่ถูกต้อง 



คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

                                                                            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
หมายเหตุ : ระยะเวลาด าเนินการไม่เกิน 20 วัน 
 
 
 

1. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้ 
(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 10 บาท 
(7)  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง    ฉบับละ   5 บาท 
 

2. ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้ 
(1)  ใบอนุญาตก่อสร้าง      ฉบับละ 20 บาท 
(2)  ใบอนุญาตดัดแปลง      ฉบับละ 10 บาท 
(3)  ใบอนุญาตรื้อถอน      ฉบับละ 10 บาท 
(4)  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย     ฉบับละ 10 บาท 

2.1 ให้ก าหนดคา่ธรรมเนียมใบรับรอง 

      การตรวจสอบสภาพอาคาร     ฉบับละ 100 บาท 
 
(บทบัญญัติในข้อ 2.1 บัญญัติเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 62 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522) 
 

ข้อ 3 ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารส าหรับการก่อสร้างหรือ
ส าหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้ 

(1) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน 
ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

(2) อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่
ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท 

(3) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 
4 บาท 

(4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนรับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่ งตารางเมตร ให้
คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท 

(5) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ส าหรับอาคารที่ก าหนดตาม
มาตรา 8(9) ให้คิดตามพ้ืนที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถรวมกันตารางเมตรละ 0.50 บาท 
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ในกรณีที่พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารที่ก าหนด
ตามมาตรา 8(9) อยู่ในอาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรค
หนึ่งอีก 

(6) ป้าย ให้คิดตามพ้ืนที่ของป้าย โดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดตารางเมตรละ 4 บาท 

(7) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ า รั้วหรือก าแพงรวมทั้งประตูรั้วหรือ
ก าแพง ให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท 

ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้ งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็น
หน่วยเต็ม ถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง 

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้น ให้นับจ านวนชั้นของพ้ืนอาคารที่บุคคลเข้าใช้สอยได้ยกเว้นพื้นชั้นลอย 

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคา หรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด 

ในกรณีที่อาคารมีพ้ืนชั้นลอย ให้คิดพ้ืนชั้นลอยเป็นพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
แปลนด้วย 

 

ข้อ 4 ให้อาคารดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามข้อ 1 การต่ออายุใบอนุญาต
ตามข้อ 2 และการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามข้อ 3 

(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(2) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(3)  อาคารขององค์การของรัฐที่ จั ดตั้ งขึ้นตามกฎหมายที่ ใช้ ในกิจการขององค์การหรือใช้ เ พ่ือ

สาธารณประโยชน์ 
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้

แล้วโดยเฉพาะ 

(5) อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ท าการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 

(6) อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 

(7) อาคารชั่วคราวเพ่ือใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร ซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินเก้าเมตร 
และมีก าหนดเวลารื้อถอน 

(8) อาคารเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินเก้าเมตรและไม่ใช่อาคาร
สาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 และมีก าหนดเวลารื้อถอน 

 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 50 และมาตรา 51 ได้บัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ โดยก าหนดเป็นคณะกรรมการเป็นบุคคลผู้มีอ านาจตรวจสอบวินิจฉัยค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
อีกข้ันหนึ่งดังนี้  
 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาล เขตองค์การบริหารส่วนต าบล หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดเป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกิน 6 คน 
ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง ในจ านวนนี้ให้มีกรรมการจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่า       
2 คน และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการต้องไม่เป็นผู้ซึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการส่วนท้องถิ่นหรือ สมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เก่ียวข้องมาให้ถ้อยค าหรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 

(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระท าการใด ๆ เท่าที่จ าเป็นเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมายจะ

เข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์  ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์
ตกก็ได้ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพ่ือพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีมอบหมายก็ได้ 
 

การอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 52 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์ค าสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ดังนี้ 

มาตรา ๕๒  ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับค าสั่งจาก           
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกค าสั่งดังกล่าว และให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไป ยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
แล้วแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิ่นถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค า
วินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลได้มีค า วินิจฉัย หรือค าพิพากษาเป็นประการใด ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามนั้น 

ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระท าการใดแก่อาคารอันเป็นมูลกรณีแห่งการ
อุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือมีลักษณะซึ่งไม่อาจรอได้ให้น ามาตรา ๔๗ มาใช้
บังคับแก่การแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 1. ขั้นตอนการอุทธรณ์ 
 (1) ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ ได้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ และผู้ได้รับ

ค าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 การอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสืออุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยน าไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกค าสั่ง ซึ่งจะต้องยื่นภายใน 30 วันนับแต่
วันรับทราบค าสั่ง คือวันที่รับหนังสือแจ้งค าสั่ง 

 (2) เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องจัดส่งหนังสืออุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้
ครบถ้วน เช่น ค าสั่งต่างๆ รายงานของนายช่าง นายตรวจเกี่ยวกับการตรวจพบการกระท าฝ่าฝืนกฎหมาย แบบแปลน 
ค าขอต่างๆ เป็นต้น ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
  (3) เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวข้องทั้ งหมดมายัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาอุทธรณ์และมีค าวินิจฉัยอุทธรณ์
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แต่กฎหมายไม่มีบัญญัติไว้ส าหรับกรณีถ้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ไม่ได้มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในหกสิบวันแล้วจะท าให้มีผลกับค าวินิจฉัยอย่างใด ซึ่งได้เคยมีแนวค าพิพากษาของศาล
ฎีกาวินิจฉัยไว้ว่า เมื่อพ้นก าหนดเวลาหกสิบวันแล้ว ผู้อุทธรณ์สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้โดยไม่ต้องรอผลค าวินิจฉัยก่อน 
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  (4) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะรับพิจารณาอุทธรณ์ได้จะต้องเป็นหนังสืออุทธรณ์ของผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์ค าสั่ง และต้องภายใน สามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง หากเป็นการอุทธรณ์โดยผู้ที่ไม่มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่ง หรือ
เป็นการอุทธรณ์เกินก าหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะไม่สามารถพิจารณา
อุทธรณ์ได้ 
  (5) ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนังงานท้องถิ่นกระท าใดแก่อาคารอันเป็นมูลกรณี
แห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นอันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือมีลักษณะซึ่งไม่อาจรอได้ 
  (6) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้มีค าวินิจฉัย  โดยแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็น
หนังสือไปยังอุทธรณ์ และเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่น หรือศาลได้มีค าพิพากษาเป็นประการใดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ปฏิบัติตามนั้น ถ้าผู้อุทธรณ์เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 

 2. การปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกรณีมีการอุทธรณ์ 
  (1) ต้องรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์ให้ครบถ้วนแล้วจัดส่งพร้อม
หนังสืออุทธรณ์ไปยังส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกรณีอยู่ในเขตเทศบาล เขตองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ
เขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ต้องพิจารณาว่าหนังสืออุทธรณ์ถูกต้องหรือไม่อุทธรณ์ภายใน
ก าหนดเวลาหรือไม่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะเป็นผู้พิจารณาเอง 

  (2) ในระหว่างการอุทธรณ์ต้องไม่กระท าการใดแก่อาคารอันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่
อาคารนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือมีลักษณะซึ่งไม่อาจรอได้ 
  (3) ร่วมชี้แจงให้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
  (4) ปฏิบัติตามผลค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือค าพิพากษาศาลแล้วแต่กรณี 
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ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ได้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต      
ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ 

และผู้ได้รับค าสั่ง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

แจ้งผู้อุทธรณ์และ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นไม่รับ
พิจารณา 

ยกอุทธรณ์ 
ให้อุทธรณ์และ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

เพิกถอนค าสั่ง 

     ยื่นหนังสืออุทธรณ์ภายใน 
30 วัน นับแต่วันรับทราบค าสั่ง 

อุทธรณ์โดยผู้ท่ีไม่มีสิทธิ 
อุทธรณ์เกินก าหนดเวลา 

พิจารณาความ 

ถูกต้องของเอกสาร 

พิจารณา 

วินิจฉัยค าสั่ง 

รวบรวมเอกสารหลักฐานให้
ครบถ้วนแล้วจัดส่งพร้อม
หนังสืออุทธรณ์ภายใน 10 วัน 

ภายใน 60 วัน 

แจ้งผล 

ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

แจ้งผล 
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แสดงขั้นตอนการอุทธรณ์ 

บทก าหนดโทษและขั้นตอนการด าเนินคดี อาคารที่กระท าความผิดพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร 

 ส าหรับการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนด มีบทก าหนดโทษและข้ันตอนการด าเนินอาคารที่กระท า
ความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติด้านการควบคุมอาคารเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 

 1. บทก าหนดโทษ 

  ความผิดทางอาญาและบทก าหนดโทษ 

  1. การก่อสร้าง ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดจากแบบที่ได้รับอนุญาต รับโทษตามาตรา 64 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ า     
ทั้งปรับ และยังก าหนดโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

  2. การฝ่าฝืนค าสั่งให้รื้อถอนอาคารทั้งหมด โดยมิได้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ค าสั่ง รับโทษตามมาตรา 
66 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือ
ทั้งจ า ทั้งปรับ และยังก าหนดโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

  3. การฝ่าฝืนค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือผิด
จากแบบที่ได้รับอนุญาต และฝ่าฝืนค าสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารรับโทษตามมาตรา 67 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจ า       
ทั้งปรับ และยังก าหนดโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 30,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะปฏิบัติให้
ถูกต้อง 
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บทก าหนดโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ม.49 ทวิ เมื่อสงสยัว่าวิศวกรและสถาปนิกมี
ส่วนกระท าผิดก็ให้วิศวกรและสถาปนิกช้ีแจง  

มาตรา 40 เมื่อมีการฝ่าฝืนให้ด าเนินการ 
1) ระงับการกระท าดังกล่าว 
2) ห้ามเข้าใบบริเวณดังกล่าว 
3) สั่งตาม ม.41 ม.42 ภายในเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน  

ม.41 ออกค าสั่งให้ยื่น
ขออนุญาตให้ถูกต้อง  

ม.42 กรณแีก้ไขไม่ได้
ให้ออกค าสั่งรื้อถอน  

ม.43 หากไม่รื้อถอนและมิได้อุทธรณ ์
1) ร้องศาลจับกมุและคุมขัง 
2) ด าเนินการรื้อถอนอาคารไดเ้องโดย 
    2.1 หลักฐาน 9 ประการส่งเทศกิจ 
    2.2 เสนอ...วินิจฉยัสั่งการ 
    2.3 ปิดประกาศก าหนดการ (7 วัน) 
    2.4 แจ้งด าเนินการรื้อถอน  

ม.44 สั่งระงับ
การใช้บังคับ 

ม.21 ขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคาร 

ม.22 ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 

ม.31 ห้ามก่อสร้างฯ ผดิจากแบบ เง่ือนไข เว้นแต ่
1) ได้รับอนุญาตแล้ว 
2) แจ้งการแก้ไข 
3) ไม่ขัดต่อกกระทรวงหรือข้อบัญญัต ิ
 

ม.32 ห้ามใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้เพื่อการอื่น 

ม.33 ห้ามน าอาคารประเภททั่วไปมาใช้ประโยชน์แบบ
อาคารประเภทควบคมุการใช้ 

ม.34 ห้ามน าท่ีจอดรถยนต์ใช้เพื่อการอื่น 

ม.30 เมื่อมีการยกเลิกผูค้วบคุมงาน  (ระงับการ
ก่อสร้าง) ต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ี และห้ามก่อสรา้งจนกว่าจะ
ได้ผูค้วบคุมงานคนใหม ่

ม.38 ให้แสดงใบอนุญาต เมื่อเจา้หน้าท่ีเรียกตรวจ 

ม.57,60 ห้ามก่อสร้างในเขตเพลงิไหม ้

ม.52 ห้ามก่อสร้างขณะอุทธรณ ์

ม.65 จ าคุกไมเ่กิน            3  เดือน 
 ปรับไมเ่กิน  60,000   บาท 
 ปรับวันละไมเ่กิน   10,000   บาท 

ม.66 ปรับไมเ่กิน  60,000   บาท 
  

ม.66 ทว ิ   จ าคุกไม่เกิน              6  เดือน 
    ปรับไม่เกิน  100,000   บาท 
    ปรับวันละไม่เกิน    30,000   บาท 

ม.67 จ าคุกไมเ่กิน             6  เดือน 
 ปรับไมเ่กิน 100,000   บาท 
 ปรับวันละไมเ่กิน    30,000   บาท 
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ภาคผนวก 
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แบบ ข.1 
 
      ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร               เลขรับที่                                       . 
ดัดแปลงอาคาร   หรือรื้อถอนอาคาร    วันท่ี                                            . 

         ลงช่ือ                                .ผู้รับค าขอ 

 

                                                                    เขียนที่     องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว       .                              
. 

     วันที่            .เดือน               .พ.ศ                . 

 ข้าพเจ้า                                                          .เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
               เป็นบุคคลธรรมดา   อยู่บ้านเลขท่ี                  .ตรอก /ซอย     -         .ถนน      -        .หมู่ที่             
.ต าบล / แขวง                   .อ าเภอ/ เขต                  .จังหวัด        .                        . 

        เป็นนิติบุคคลประเภท                    .จดทะเบียนเมื่อ                                          . 

เลขทะเบียน                          มีส านักตั้งอยู่ที่เลขที ่                 .ตรอก / ซอย                           .ถนน                       
หมู่ที่               .ต าบล / แขวง                     อ าเภอ / เขต                        .        จังหวัด                             
.โดย                                                         .ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขท่ี                  
.ตรอก / ซอย                .ถนน                 .หมู่ที ่         . 

ต าบล /แขวง                        .อ าเภอ / เขต                           .จังหวัด                                    . 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต                                            .ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น   ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1   ท าการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขท่ี                       . 

ตรอก / ซอย                   .ถนน                  .หมู่                     .ต าบล / แขวง                           .อ าเภอ / 
เขต                 .จังหวัด                        .โดย                                                         . 

เป็นเจ้าของอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน  เลขที่ / น.ส. 3 เลขที่ / ส.ค. 1 เลขที่                                      . 

เป็นที่ดินของ                                                                                                               . 

 ข้อ  2 เป็นอาคาร 

 ( 1 )   ชนิด                    .จ านวน                    .เพ่ือใช้เป็นที่                                      .โดยมีที่
จอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ    จ านวน                          .คัน 

 

 



 
 

คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 ( 2 )   ชนิด                        จ านวน                   เพ่ือใช้เป็นที่                              . 

โดยมีที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ    จ านวน                          คัน 

 ( 3 )   ชนิด                        จ านวน                   เพ่ือใช้เป็นที่                              . 

โดยมีที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ    จ านวน                          คัน 

 ตามแผนผังบริเวณ   แบบแปลน   รายการประกอบแบบแปลน   และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี้ 

ข้อ  3  มี                                       เป็นผู้ควบคุมงาน                            เป็นผูอ้อกแบบและ
ค านวณ 

 ข้อ  4  ก าหนดแล้วเสร็จใน               วัน   นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 

 ข้อ  5  พร้อมค าขอนี้    ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วคือ 

 ( 1 )    แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน จ านวน        ชุด ชุดละ        แผ่น 

 ( 2 )    รายการค านวณหนึ่งชุด   จ านวน           แผ่น ( กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ    หรือ
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ) 

 ( 3 )    หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

-2- 

 

 ( 4 )    ส าเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่
ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

 ( 5 )    หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้
ขออนุญาต) 

 ( 6 )    หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร จ านวน       ฉบับ    พร้อม
ทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม     จ านวน             
ฉบับ (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม  แล้วแต่กรณี ) 

 ( 7 )   ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน  เลขที่ / น.ส. 3 เลขที่ / ส.ค. 1  เลขที ่                      . 

จ านวน       1       ฉบับ  หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน  จ านวน                   ฉบับ 
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 ( 8 )   หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3 จ านวน            ฉบับ 

 ( 9 )    ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมของผู้ควบคุมงาน   จ านวน             ฉบับ  (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาด อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี  ) 

         ( 10 )   เอกสารอืน่  ๆ  ( ถ้ามี )                                                                               . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

                                                                     ( ลายมือชื่อ )                                     . 

                                   (                                  ) 

        ผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ       ( 1 )   ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 

          ( 2 )   ใส่เครื่องหมาย      ในช่อง            หน้าข้อความที่ต้องการ 

 

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่            .เดือน                      
พ.ศ                  . 
 ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต                                                             . 

เป็นเงิน                บาท   และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน                                              . 

เป็นเงิน               บาท               สตางค์   รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน                บาท                  สตางค ์

(                                   )   ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่                    เลขที ่                            . 

ลงวันที่                  เดือน                         พ.ศ                . 

 ออกใบอนุญาตแล้ว   เล่มที่              ฉบับที ่             ลงวันที ่          เดือน                       .พ.ศ.                  
. 

   

           ( ลายมือชื่อ )                                      . 

                                                                              ต าแหน่ง                                     



 
 

คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 

รายงานการตรวจสถานที่ท่ีขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 

วันที่         เดือน                  พ.ศ.               . 

  

 ผังบริเวณก่อสร้างอาคารของ                                                                                                                 . 

ปลูกสร้างที่                                                                                                                . 

เป็นอาคาร                  ชั้น จ านวน                      หลงั เพื่อใช้เป็น             ที่พักอาศัย                 .                                                
. 

  น  

 ตามแบบแปลน 

            

 

 

 

 

 

แผนที่ก่อสร้างโดยสังเขป 

ตรวจเมื่อ                                             โดย                                    ผู้ชี้สถานที่ให้ตรวจเกี่ยวข้องเป็น           
ผู้ขออนุญาต                  กับผู้ขออนุญาต 

หมายเหตุ  แผนที่สังเขปให้เขียนผังอาคารที่มีอยู่เดิม ผังขออนุญาตถ้าได้ก่อสร้างไปแล้ว แสดง 

    ความกว้าง ความยาว ของอาคารและระยะห่างเขตท่ีดินและให้เขียนบริเวณท่ีเป็นคูน้ า  

    (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

บันทึกการตรวจน าชี้สถานที่ 



 
 

คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

1. ขนาดกว้างยาวของที่ดิน ถูกต้องตามผังบริเวณท่ีขออนุญาตหรือไม่                                 .และ
ถูกต้องตามหนังสือยินยอม (ถ้ามี) หรือไม่                                                          . 

2. ทางสาธารณะติดต่อกับท่ีดินเขตกว้างเท่าใด                                 เมตร เป็นถนนชนิดใด 
                                                .ถนนกว้างเท่าใด                เมตร 

3. มีทางน้ าสาธารณะเป็น                                       ที่จะระบายน้ าออกจากอาคารหรือไม่  
 
                                                                                                             .                    

4. ที่ดินมีสภาพเป็นอย่างไร 
ระดับท่ีดินโดยเฉลี่ยอยู่ต่ ากว่าระดับถนนสาธารณะเท่าใด                                          . 

ก. ถ้าเป็นอยู่มีคูน้ าอยู่ด้วย คูน้ าลึกจากระดับดินเท่าใด                                          .               ข. 
ถ้าเป็นที่ถม ได้ถม                             .สูงจากระดับดินเดิมเท่าใด                         . 

5.  อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างไปแล้วหรือยัง              .ก่อสร้างไปแล้วถึงไหน                       . 

                                   .ถูกต้องตามแบบหรือไม่                             . 

 

 (ลงชื่อ)                                                  ผู้น าตรวจสถานที่ 

     (                               ) 

 

 (ลงชื่อ)                                                  ผู้ตรวจสถานที่ 

      (                              ) 

รายงานการตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

 

ผังบริเวณปลูกสร้างอาคารของ                                                                                        . 

ปลูกสร้างที่                                                                                   .                            . 

เพ่ือใช้                                                                                                                      . 

         น 

                   ตามแบบแปลน 



 
 

คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 

 

 

 

    ตรวจสอบถูกต้องแล้ว                เห็นควรออกใบอนุญาต              

 

 

                      (นายฉลาด   ชูเมือง)                              (นายองอาจ  ไหมละเอียด)           

                      หวัหน้าฝ่ายก่อสร้าง              ผู้อ านวยการกองช่าง               

 

            ควรออกใบอนุญาต            ด าเนินการออกใบอนุญาต  

 

 

           (นายไพรัช  พยาบาล)                                     (นายเกษม   สังข์แก้ว) 

          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

               

ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความและผังบริเวณข้างต้นถูกต้องโดยท าการปลูกสร้างอาคารตามแบบแปลนทุกประการ 

 

   (ลงชื่อ)                                         ผู้ขออนุญาต/เจ้าของอาคาร 

              (                                    ) 

 

   (ลงชื่อ)                                         เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

                (                                  ) 



 
 

คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

ใช้ในกรณีอาคารธรรมดา 

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน 

ตามมาตรา 29  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ..2522 

…………………………………………………… 

                                                                           เขียนที ่                                           . 

                                                              วันที่          เดือน                     พ.ศ.                 . 

         โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า                                                            อายุ                    ป ี

สัญชาติ              อยู่บ้านเลขท่ี            หมูที ่           ถนน             ต าบล                                 .อ าเภอ                 
จังหวัด                          วุฒิการศึกษา                    สาขา                          . 

เลขทะเบียน                   ขอรับรอว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารชนิด                           .จ านวน                         
เพ่ือใช้                                        ของ                                              . ปลูกสร้างในโฉนดที่                       
หมู่ที่              ถนน                    ตรอก/ซอย                      .ต าบล                             อ าเภอ                          
จังหวัด                                                 .ตามแผนผงับริเวณแบบก่อสร้างและรายงานการก่อสร้าง  ซึ่ง                                                       
. 

เป็นเจ้าของอาคาร  ได้ยื่นเรื่องราวขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อองค์การบริหารส่วนต าบลฯ แล้ว  เพ่ือเป็นหลักฐาน  
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อเป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

(ลงชื่อ)                                       ผู้ควบคุมงาน 

                                                           (                                          ) 

                                                    (ลงชื่อ)                                          ผู้ขออนุญาต 

                                                             (                                           ) 

                                                     (ลงชื่อ)                                         พยาน 

                                                              (                                        ) 

                                                     (ลงชื่อ)                                         พยาน 

                                                               (                                        



 
 

คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน  ตามมาตรา 29 

(แนบค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) 

 

เขียนที่............................................. 

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

 

 โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า............................................................. ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ป ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม    ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม / ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาข า.....................................  แขนง
.....................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียนและขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  อายุ
.................. ปี  สัญชาติ.........................อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย...................................... ถนน....................................หมู่ท่ี
................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวั ด...................... ......โทรศัพท์
...............................ท่ีท างาน......................................... โทรศัพท์................................... 

ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามค าขอรับใบอนุญาตของ......................................................................................................... 

เพื่อท าการ......................................ที่บ้านเลขท่ี................. ตรอก/ซอย....................................ถนน....................................       หมู่ที่
............ ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต.............................. จังหวัด.........................................  เป็นอาคาร 

 (1) ชนิด................................................... จ านวน...................... เพื่อใช้เป็น.................................................            โดยมี
พื้นที่/ความยาว............................................... มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน........................คัน 

 (2) ชนิด.................................................... จ านวน..................... เพื่อใช้เป็น.................................................            โดยมี
พื้นที่/ความยาว.......................................... มีที่จอดรถ  ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน.............................คัน 

 (3) ชนิด.................................................... จ านวน..................... เพื่อใช้เป็น................................................             โดยมี
พื้นที่/ความยาว.......................................... มีที่จอดรถ  ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน.............................คัน 

 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน . และรายการค านวณที่ยื่นขอใบอนุญาตไว้ตาม 

แบบ ข.1 / ข.2   ลงวันท่ี.................. เดือน................................ พ.ศ. ..............จนกว่าจะท าการ.......................แล้วเสร็จ 

 เพื่อเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

 

(ลายมือช่ือ)..................................................... ผู้ควบคมุงาน 

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

 

แบบ น.4 



 
 

คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

(ลายมือช่ือ)..................................................... ผู้ยื่นค าขออนุญาต 

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

 

(ลายมือช่ือ)....................................................... พยาน 

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

 

(ลายมือช่ือ)........................................................ พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 

หนังสือยินยอมให้ท าการปลูกสรา้งอาคารในที่ดิน 

 

              เขียนที ่                                       .        . 

                             วันท่ี           เดือน                      พ.ศ.                 . 

 ข้าพเจ้า                                                       ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี                   หมู่ที ่                   . 

ถนน                   ตรอก/ซอย                      แขวง/ต าบล                              อ าเภอ                                 . 

จังหวัด                                 ถือกรรมสิทธ์ิโฉนดที่ดิน / นส.3 ก / นส. 3 / สค. 1 เลขท่ี                                   . 

ซึ่งตั้งอยู่ ณ                                   ถนน                  ตรอก/ซอย                      ต าบล                               . 

อ าเภอ                                                จังหวัด                                                                                  . 

ยินยอมให ้                                                       .เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในท่ีดินดังกล่าวได้ 

ในเนื้อท่ี                                                  ตารางเมตร  มีขนาดดังนี ้

 ทิศเหนือ ยาว.............................................เมตร                จด..................................................... 

 ทิศใต้ยาว....................................................เมตร                จด..................................................... 

 ทิศตะวันออกยาว........................................เมตร              จด..................................................... 

 ทิศตะวันตกยาว..........................................เมตร              จด..................................................... 

  พร้อมนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให ้                                                            ปลูกสร้างอาคารในท่ีดนิ 

ดังกล่าวนี้  เพราะเป็น                                           และได้แนบ                                                 มาด้วยแล้ว 

(ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอ่ืนก็ให้แนบมาด้วย) 

  พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน  (มาตราสว่นไม่เล็กกว่า 1 : 2,000)  

ที่ยินยอมให้                                                                         ปลูกสร้างอาคารได้ไว้ดา้นหลังหนังสือน้ีแล้ว 

 

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

              (                                 )  

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



 
 

คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

             (                                       ) 

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

             (                                       ) 

 

             ข้าพเจ้าขอรับรองลายมือช่ือ หรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินโฉนดดังกล่าว จริง 

 

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

             (                                   ) 

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

             (                                       ) 

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

             (                                       ) 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำเตอืน  หนงัสือรับรองการปลกูสร้างอาคารนี ้หากมีการขดู ลบ ขีด ฆา่ ไมว่า่กรณีใด ๆ เว้นแตผู่้ ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดินจะรับรองการขีด  

ฆา่ นัน้  เป็นลายลกัษณ์อกัษรเฉพาะแหง่ไว้ 



 
 

คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

 

หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 

 

 

เขียนที่................................................................... 

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

 ข้าพเจ้า.............................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี.............................................. 

ถนน....................................ตรอก/ซอย.........................................ต าบล/แขวง..................................................................... 

อ าเภอ/เขต................................................จังหวดั.......................................................... 

 ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน  โฉนดที่ดินเลขที่ / นส. 3  เลขท่ี / สค.1 เลขท่ี......................................................................... 

ซึ่งตั้งอยู่  ณ ............................................ถนน....................................ตรอก / ซอย................................................................ 

ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................................ 

 ยินยอมให้...........................................................................ตั้งบ้านเรอืนอยู่บ้านเลขที่........................................... 

ถนน.....................................ตรอก/ซอย..........................................ต าบล/แขวง................................................................... 

อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด........................................................เป็นผู้ซึ่งถือกรรมสทิธ์ิในที่ดินหรือไดร้ับความ
ยินยอมจากเจา้ของที่ดินโฉนดที่ดนิเลขท่ี / นส. 3 เลขท่ี / สค. 1 เลขท่ี................................................................. 

ซึ่งตั้งอยู่  ณ ..............................................ถนน...................................ตรอก / ซอย.............................................................. 

ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต..........................................จังหวดั............................................................. 

ปลูกสร้างอาคารชนิด....................................................................ชิดเขตที่ดินด้านที่ต่อเนื่องกับท่ีดินตามโฉนดของข้าพเจ้าได้ระยะ
.....................................เมตร 

 พร้อมนี้   ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / สค.1   ของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น     พร้อมเอกสารอื่น ๆ  ประกอบ
มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว 

 

   ลงช่ือ ........................................................... เจ้าของกรรมสิทธ์ิที่ดินผู้ให้การยินยอม 

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

   ลงช่ือ .............................................................. ผูร้ับการยินยอม 



 
 

คู่มือการปฏิบติัราชการกองช่าง   

 

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

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

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

 

 

หมายเหตุ ผู้รับมรดกหรือผูร้ับช่วงต่อในกรรมสิทธ์ิที่ดินได้ตกลงกันน้ันจะต้องยอมรับผลปฏิบตัิตามเง่ือนไข  ข้างต้นนี้ตลอดไป 

ค าเตือน หนังสือยินยอมให้ปลูกสรา้งอาคารชิดเขตที่ดินนี้   ห้ามมีการขูด    ลบ   ขีด  ฆ่า    ไม่ว่ากรณีใด ๆ     เว้นแต่    ผู้
ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินจะรับรองการขดีฆ่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งน้ัน ๆ ไว้ 
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หลักฐานการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง,  ดัดแปลง,  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

ผู้ขออนุญาต                                  ที่อยู่                                                                         .     . 

ลักษณะอาคาร                          ปลูกสร้างที่ถนน                           ต าบล                              . 

อ าเภอ             จังหวัด                     รับเอกสารหลักฐานประกอบ ตามเลขท่ีลงรับ       .               . 

เมื่อวันที่             เดือน                        พ.ศ.                 . ดังนี้ 

 

ล าดับ รายการเอกสารหลักฐานประกอบ จ านวนชุด จ านวนแผ่น หมายเหตุ 

1 ค าขออนุญาต    

2 ส าเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค. 1 เลขที่               .     

3 แบบแปลน  รายการประกอบแบบก่อสร้าง    

4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขออนุญาต    

5 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต    

6 หนังสือมอบอ านาจ    

7 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจ    

8 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้มอบอ านาจ    

9 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน    

10 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างผนังร่วมกันหรือก่อสร้างชิด
เขตท่ีดิน 

  
 

11 ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน    

12 ส าเนาหนังสือสัญญาเช่าอาคาร    

13 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคล    

14 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้รับมอบอ านาจ    
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15 ใบรับรองพร้อมส าเนาอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรม ตาม พ.ร.บ. วิชาชพีวิศวกรรม พ.ศ. 2505 
   

16 ใบรับรองพร้อมส าเนาอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรม ตาม พ.ร.บ.สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2505 
   

17 รายการค านวณ    

18 ใบรับรองการควบคุมงานพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ 

ประกอบวิชาชีพ 
   

19 อ่ืน ๆ..........................................................................    

 

 

ลงชื่อ                                  ผู้ขออนุญาต         ลงชื่อ                                 เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

       (                                 )                                    (                               ) 
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ที่ปรึกษา 

1. นายเกษม  สังข์แก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

2. นายไพรัช  พยาบาล  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

คณะผู้จัดท า 

1. นายองอาจ  ไหมละเอียด ผู้อ านวยการกองช่าง  ประธานกรรมการคณะท างาน 

2. นายฉลาด  ชูเมือง  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง  กรรมการคณะท างาน 

3. นายเรวัตร  รัตนบุรี  นายช่างโยธา   กรรมการคณะท างาน 

4. นางสาววิยะดา  โภคะสวัสดิ์ พนักงานจ้างเหมาฯ  เลขานุการคณะท างาน 

  


