
 

 

 

  

 

คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 
 

กองช่าง เทศบาลต าบลฉวาง 

อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 



คำน า 
 

คู ่มู อการปฏิบู ตูิงานฉบ บน ู้เป็นคู ่มู อการปฏิบ ติงานูซู ่งกองชู่างูเทศบาลต าบลฉวางู ได้จ ดทำ
ขู ้นเพ ่อให้ข้าราชการและพน กงานจ้างผู ้ร บผิดชอบงานกองชู่างูใชู้ศ กษาและนำไปปฏิบู ติงานููเพ ่อเพิ่ม
ประสูิทธิภาพในการดำเนูินงานของกองช่างูคู ่ม อการปฏูิบ ติงานกองชู่างูเทศบาลต าบลฉวางูได้แสดงให้เหู น
ถู งข น้ตอนในการปฏูิบู ตูิงานูรายละเอู ยดของงานและมาตรฐานคู ณภาพงานูเพ อ่กำหนดเปู นมาตรฐานค ณภาพ
งานููมาตรฐานในการปฏิบ ติงานของขู้าราชการและพน กงานจู้างกองชู่างให้บรรลู ตามขู้อกำหนดทู ่สำคู ญูซู ่ง
ตอบสนองต่อความตู้องการของผ ู้รู บบรูิการและผ ู้มู สู่วนไดู้สู่วนเสู ยสำคู ญ 

คณะผู ้จู ดทำหวู งเปู นอย่างยูิ่งวู่าข้าราชการและพน กงานจู้างผู ้ร บผูิดชอบกองช่างู เทศบาล
ต าบลฉวางูจะไดู้นำคู ่ม อการปฏิบู ติงานฉบ บนู ้ไปศ กษาและนำมาใช้ในการปฏิบ ติงานได้อย่างม ประสูิทธิภาพู
บรรล ตามภารกูิจและอำนาจหน้าทู ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาค าูทู ่ได ้ระบ ู ไวู้ในขู้อบ ญญ ติ
งบประมาณูรายจู่ายประจำปี 

ู 
 
 
 

กองช่างู
เทศบาลต าบลฉวาง 



 
ขอบเขตของกระบวนงาน 

 
กองชู่างูมู หนู้าท ่รู บผูิดชอบเก ่ยวกู บกู บการสำรวจูออกแบบู การจู ดทำขู้อมู ลทางดู้านวูิศวกรรมูการจู ดเกู บู

และทดสอบคู ณภาพว สด ูงานออกแบบและเขู ยนแบบูการตรวจสอบูการกู่อสรู้างูงานควบคู มอาคารตามระเบู ยบู
กฎหมายูงานแผนการปฏิบู ตูิงานกู่อสรู้างและซู่อมบำรู งูการควบคู มอาคารกู่อสรู้างูและซู่อมบำรู งูงานแผนดู้าน
วูิศวกรรมเคร ่องจู กรูการรวบรวมประว ตูิูตูิดตามูควบคู มการปฏิบู ตูิงานเคร ่องจู กรกลขนาดเบาููการควบคู มูการ
บำรู งรู กษาูเคร ่องจู กรกลขนาดเบาูการรวบรวมประว ติูตูิดตามควบคู มการปฏิบู ตูิงานเคร ่องจู กรกลขนาดเบาูเกู บ
รู กษาู การเบูิกจู่ายว สด ูอู ปกรณ์ูอะไหลู่น้ าม นเชู ้อเพลิงูและงานอู ่นๆูท ่เก ่ยวข้องและท ่ได้ร บมอบหมายูโดยให้ม การ
แบ่งส่วนราชการภายในเป็นููด งน ้ 

 
1. งานก่อสร้าง ม รายของงานและการปฏูิบ ติด งตอ่ไปน ้ 

1.  งานกู่อสรู้างและบู รณะถนนูงานก่อสร้างและบ รณะสะพานูงานก่อสร้าง ูงานปรู บปรู งูบู รณะ
และูซ่อมแซมสิ่งกอ่สรู้างสาธารณะ 

   2.  งานเก ย่วกู บแผนงานการปฏูิบู ตูิงานูด้านวิศวกรรมเคร ่องจ กรกลูการรวบรวมการประว ติ ูติดตาม 
ควบคู มการปฏิบู ตูิงานเคร ่องกลขนาดเบาููการควบคู มและการบำรู งรู กษาเคร ่องจู กรกลและยานพาหนะูงาน
เก ย่วกู บแผนงานการเก บร กษาููการเบิกจ่ายวู สด อ ปกรณ์ 

   3.  การสำรวจูออกแบบ ูการจ ดท าข้อม ลด้ าูนวิศวกรรมูการจ ด เก บและทดสอบค ณภาพว สด ู
ง านออกแบบและ เข ยนแบบ ูการตรวจสอบการก่อส ร้า ง ง านควบค ม อาคารใหู้ เปู น ไปตามกฎหมายู
ระเบู ยบูและหน งส อส ่งการต่างๆูท ่เกู ่ยวข้อง 

4. งานส ารวจู ออกแบบูเขู ยนแบบตู่างๆูงานการกู่อสรู้างโดยไดู้รู บอนู ญาตูตามูพ.ร.บ.ูควบคู มอาคาร 
พ.ศ.2522ูแกู้ไขเพิ่มเตูิมฯูตลอดจนกฎหมายอู ่นๆูท ่เก ่ยวขู้องูการขู ดดูินูถมดูินูตามูพ.ร.บ.ูขู ดดูินและูููถม
ดูินูรวมตลอดถู งูเร ่องรอ้งเร ยนและเร ่องอู ่นๆูในพู ้นท ู่ หม ่ท ู่ 1-๙ 

5. ปฏูิบ ติงานอ ่นู ๆู ท ่ได้ร บมอบหมายจากผ ้บู งค บบ ญชา 
 

2. งานออกแบบและควบค  มอาคาร ม รายของงานและการปฏูิบ ติด งต่อไปน ้ 
1. งานประเมูินราคาูงานควบค มการก่อสรู้างอาคาร 
2. งานบริการขอ้ม ลู และหลู กเกณฑ์ต่างๆ 
3. งานธู รการูรู บผูิดชอบเก ่ยวก บหน งสู อร บ-ส่งต่างๆูของกองช่าง 
4. งานอู ่นๆูท ่ได้ร บมอบหมายจากผ ้บู งค บบ ญชา 

 
3. งานประสานสาธารณูปโภค ม รายของงานและการปฏูิบ ติด งตอ่ไปน ้ 

1. งานไฟฟู้าสาธารณะูงานประสานสาธารณ ปโภค 
2. งานระบายน้ าูแกู้ไขปู ญหาน้ าทู่วมขู งูการบ ารู งรู กษาค ูคลองูท่อระบายน้ าูท าการส ารวจพ ้นท ่และ 

โครงการป้องกู นน้ าทว่มขู ง 
3. จู ดทำโครงการบำรู งรู กษาค คลองสาธารณะู แผนโครงการล้างท่อระบายน้ าและแผนการด แลู



บ ารู งรู กษาู เคร ่องจู กรูอ ปกรณู์เก ย่วกู บการระบายน้ าใหู้มู ความพรู้อมท จ่ะใช้ในการปฏูิบู ตูิงานูตลอดจนการแก้ไข
เร ่องรู้องเรู ยนเก ย่วกู บปู ญหาน้ าทู่วมขู งู การระบายน้ าและจู ดต ้งงบประมาณู ขู ดลอกคู คลองคู น้ าู สรู้างเข อ่นู สรู้าง
ท านบก ้นน้ าูเป็นต้น 

๕. งานส ารวจู ออกแบบูเข ยนแบบต่างๆูงานการกอสรู้างูโดยได้ร บอน ญาตู ตามูพ.ร.บ.ูควบค มอาคาร 
พงศ.2522ููแกู้ไขเพูิ่มเติมฯููตลอดจนกฎหมายอู ่นท ่เก ่ยวข้องูการข ดดนิ-ถมดินตามูพ.ร.บ.ูข ดดินถมดิน 

๖. งานอู ่นๆูท ่ได้ร บมอบหมายจากผ ้บ งค บบ ญชา 

4. งานผังเมือง ม รายของูงานและการปฏูิบ ติด งตอ่ไปน ้ 
1. ส ารวจแผนท ู่ การกำหนด/การวางผู งพู ฒนาเม องู งานควบค มทางผ งเม อง 
2. งานจ ดร ปท ่ดินและฟู ้นฟู เมู องูก าหนดแนวเขตทู ่สาธารณะเพู ่อขอการครองสิทธูิ์ในท ่สาธารณะูการบู กร กู

ท ่ดินในท ่สาธารณะรว่มกู บสาน กงานท ่ดินฯ 
  3. งานจ ดร ปท ่ดินและฟู ้นฟู เมู องู ก าหนดแนวเขตทู ่สาธารณะเพู ่อขอการครอบครองสิทธูิ์ในท ่สาธารณะู การ
บ กร กท ่ดินให้เป็นท ่สาธารณะูดู แลตรวจสอบท ่สาธารณะูสูิ่งสาธารณ ปการู เชู่นู ถนนูทางเท้าูค นดินูสะพานูทู่อ
ระบายน้ า 

  4. การตรวจสอบการขอใช้ท ่สาธารณะการครอบครองสิทธูิ์ในท ่สาธารณะูขออน ญาตเชู ่อมทางสาธารณะู การ
ด าเนินคด ก บผ ้บู กร กท ่สาธารณะูการดู แลตรวจสอบร กษาท ่สาธารณะ/สูิ่งสาธารณ ปการู เชู่นูถนนูทางเท้าูค นดินู
สะพานูท่อระบายน้ า 

5. งานส ารวจูออกแบบูเข ยนแบบต่างๆูงานการกู่อสรู้างูโดยไดู้รู บอนู ญาตูตามูพ.ร.บ.ูควบคู มอาคาร 
พ.ศ.2522ู แก้ไขเพูิ่มเตมิฯูตลอดจนกฎหมายอู ่นๆูในพู ้นท ่ต าบล 

6. งานอู ่นๆูท ่ได้ร บมอบหมายจากผ ้บู งค บบ ญชา 
 
 

การจัดท าค ู่ม ือการปฏิบัติงานกองช ่าง ขององค์การบริหารสู่วนต าบลนาค าูม ว ตถ ประสงค์ูด งน ้ 
  ๑.ูเพู ่อใหู้ข้าราชการและพน กงานจ้างกองช่างูมู ค ู่มู อการปฏิบู ตูิงานท ่ช ดเจนูเปู นลายลู กษณู์อ กษรู
ซ ง่แสดงรายละเอู ยดข ้นตอนการปฏูิบ ติงานของกูิจกรรม/กระบวนการตา่งๆูของกองช่าง 

๒.ู เพ ่อเปู นการสรู้างมาตรฐานการปฏูิบู ตูิงานู ซ ่งจะช่วยใหู้การท างานของกองช่างไดู้มาตรฐานู
เปู นไปตามเปู้าหมายูไดู้ผลผลูิตหรู อการบรูิการท ่มู คู ณภาพูรวดเรู วทู นตามกำหนดเวลาูมู การทำงานท ่ปลอดภ ยู
บรรล ข้อก าหนดท ่ส าค ญของกระบวนการ 

 
ขั้นตอนการดำเน ินงานก่อสร้าง 

1. ศ กษารายละเอู ยดโครงการท ่ผ่านการพูิจารณาอน ม ติงบประมาณประเภทตา่งๆ 

2. จ ดทำประมาณราคากลางโดยศู กษาราคาวู สด กู่อสรา้งท ใ่กล้เค ยงก บปัจจ บู นมากท ่สู ดู(ไม่เกูินู๑ูเด อน) 
จากสำนู กด ชน เศรษฐกิจการคู้าูกระทรวงพาณิชย์ู(http://www.price.moc.go.th) หร อราคาในพู ้นท ่จ งหว ด
นครศร ธรรมราช 

3. ผ ้อ านวยการกองช่างตรวจสอบรายละเอู ยดใบประมาณราคาูและแบบแปลน 
4. เสนอปลู ดูเทศบาลูและนายกูเทศบาลูพูิจารณาูและลงนามอน ม ติด าเนินโครงการ 

 

http://www.price.moc.go.th/


แผนผ ังข้ันตอนการด าเนินงานก ่อสร้าง 
 

ศ กษารายละเอ ยด
โครงการ 

 
 
ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููผ ้อ านวยการกองช่างจู ดทำประมาณราคาก่อสรู้าง 
 

 
ผ ้อำนวยการกองชู่าง

ตรวจสอบ 

 

 
 

เสนอปลู ด/นายกูพิจารณา/ 
ลงนามูอนู ม ตดิำเนินการ 

 
 

ค ดลอกส าเนาเอกสารประมาณราคาูพร้อมแบบแปลนก่อสร้างู 
ใหู้กองคลู งด าเนินการจ ดซ ้อจู ดจา้งตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทยตู่อไป 

 
 

 
ช่างผ ้ควบคู มงานูลงพู ้นทู ่ก่อสรู้างเพ ่อควบค มการปฏูิบ ตูิงานของ 

ผ ้ร บจู้างให้เปู นไปตามแบบแปลนทู ่กำหนดพรู้อมท ้งจ ดทำบ นทู กควบคู มงานทู กว น 
 

 
รายงานปัญหาและอู ปสรรคู 

ให้ผ ้บู งค บบู ญชาทราบ 
 
 

รายงานผลการดำเนินโครงการใหู้ ปลู ดู/นายกทราบู 
เม ่อโครงการก่อสร้างแล้วเสรู จ 

 
 

สรู ปผลการดำเนินโครงการก่อสรู้าง 
รายงานปล ด/นายกทราบ

      

 

 



การขอแบบแปลน และขออน ญาตก่อสร้าง ต่อเติม 
รื้อถอนอาคาร หลู กฐานการขอออกแบบูด งน ้ 

- ส าเนาบ ตรประจ าต วประชาชนู๑ูฉบ บ 
- ส าเนาทะเบ ยนบู้านู๑ูฉบ บ 
- ส าเนาโฉนดท ่ดินูหร อเอกสารสูิทธิู๑ูฉบ บ 
- ในกรณ ท ่ไม่ใช่เจ้าของท ่ดินูต้องม หน งส อยินยอมให้ปล กสร้างจากเจ้าของท ่ดินูและส าเนาบ ตรประชาชนของ
เจ้าของท ่ดิน 
 

แผนผ ังข้ันตอนการด าเนินการขออน ญาตก่อสร้างที่ท าการปรับลดขั้นตอน 
 

ร บเร ่องตรวจหล กฐานู
พร้อมแบบตรวจสอบเขต,ู

วิศวกรตรวจสอบ 
 
 
 

ผ ้อำนวยการกองชู่าง
ตรวจสอบ 

ปล ดเห นชอบ 

 
 

                                                             ใช้เวลาู1ูว น  
   
 

 
นายกเทศมนตร พิจารณาอน ม ติ 

ออกใบเสร จร บเงิน 
ร บใบอน ญาต 
ใช้เวลาู1ูว น 

 
 

 

                                   รวมขั้นตอนในการขออน ญาต ระยะเวลา 3วัน 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

- ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน (คิดตามตารางเมตร) 
- ค่าใบอน ญาตก่อสร้างอาคาร 20 บาท 

 

 



 
      การขออน  ญาตก ่อสร้าง / รื้อถอนอาคาร / ดัดแปลงอาคาร ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระเบ ียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบ ญญ ติควบค มอาคารู(ฉบ บท ู่๓)ูพ.ศ.๒๕๔๓ููระยะเวลาในการดาเนินการรวมู:ู45 ว น 
 

ลาด ับ ข ั้นตอน ระยะเวลา 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย ่นค าขออนู ญาตก่อสรา้งอาคารพร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ ู:ู(องค์กรปกครองสุ วนท้องถิน่ในพ้ืนทีทุ่ี่จะขออน ญาตก อสรา้งอาคาร) 

 
1 วู น 

2) การพ ิจารณา 
เจ้าพน กงานทู้องถิน่ตรวจสอบพูิจารณาเอกสารประกอบการขออน ญาตู  
(หมายเหตู ู:ู(องค์กรุปกครองสุ วนทุ้องถิน่ในพ้ืนทีทุ่ี่จะขออน ญาตก อสรุ้างอาคาร) 

 
2 วู น 

3) การพ ิจารณา 
เจ้าพน กงานทู้องถิน่ด าเนินการตรวจสอบการใชู้ประโยชน์ทู ่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
การผู งเมู องูตรวจสอบสถานทู ่กอ่สรา้งจ ดทาผงบริเวณแผนทู ่สู งเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ ่นทู ่เก ู่ยวขอ้งเช่นูประกาศกระทรวงคมนาคมเร ่องเขตปลอดภ ยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภ ยทางทหารฯและพรบ.ูจ ดสรรท ่ดนิฯ(หมายเหต:ู(องค์กร
ปกครองสุ วนทุ้องถิน่ในพ้ืนทีทุ่ี่จะขออน ญาตก อสรุ้างอาคาร) 

 
7 วู น 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมตูิ 
เจ้าพน กงานทู้องถิน่ตรวจพูิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใบอนู ญาตู(อ.1)ู
และแจ้งให้ผ ้ขอูมารู บใบอน ญาตก่อสรางอาคารู(น.1) 
(หมายเหตุ ู:ู(องค์กรปกครองสุ วนท้องถิน่ในพ้ืนทีทุ่ี่จะขออน ญาตก อสรา้งอาคาร) 

 
35ูว น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



        แบบ  ข.1 
      ค าขออน ญาตก่อสร้างอาคาร     
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร                  
        
        
                  

      เข ยนท ่...........ส าน กงานเทศบาลต าบลฉวาง............. 
             ว นท ่.........เด อน..................................พ.ูศ............... 
 ข้าพเจ้า........................................................................................เจ้าของอาคารหร อต วแทนเจ้าของอาคาร 
 เป็นบ คคลธรรมดาููอย ่บ้านเลขท ่......................................ตรอกู/ูซอย..................... ................................. 
ถนน........................................หม ่ท ่.........ต าบลู/ูแขวง.......................................อ าเภอู/ูเขต....................................... 
จ งหว ด................................................................................หมายเลขโทรศ พท์....... ....................................................... 
 เป็นนิติบ คคลประเภท.......................................................จดทะเบ ยนเม ่อ............. .................................... 
เลขทะเบ ยน...................................................ม ส าน กงานต ้งอย ่เลขท ่............................ตรอก  / ซอย............................. 
ถนน........................................หม ่ท ่.............ต าบล / แขวง...............................อ าเภอ / เขต........................................... 
จ งหว ด.....................................................................................โดย.............................. .................................................. 
ผ ้ม อ านาจลงช ่อแทนนิติบ คคลผ ้ขออน ญาตูอย ่บ้านเลขท ่........................................ตรอก / ซอย................................... 
ถนน.............................หม ่ท ่...........ต าบล / แขวง........................อ าเภอ / เขต.........................จ งหว ด.......................... 
 ผ ้ย ่นขอร บใบอน ญาต............................................................................ต่อเจ้าพน กงานท้องถิ่นด งต่อไปน ้ 
 ข้อู1.ูท าการก่อสร้างอาคารู/ูด ดแปลงอาคารู/ูร ้อถอนอาคารููท ่บ้านเลขท ่.................................................... 
ตรอก / ซอย................................ถนน..........................................หม ่ท ่.... ......ต าบล / แขวง.......................................... 
อ าเภอ/เขต.......................................................................... ............จ งหว ด..................................................................... 
โดย...........................................................................................เป็นเจ้าของอาคารในท ่ดินูบนโฉนดท ่ดิน ู/ นส.3 / 
นส.3กู/ สค.1ูเลขท ่..................................................................เป็นท ่ดินของ................................................................ 
 ข้อู2.ูเป็นอาคาร 

1. ชนิด............................................จ านวน................................... ......เพ ่อใช้เป็น......................................... 
โดยม ท ่จอดรถูท ่กล บรถูและทางเข้าออกของรถูจ านวน.................ค น 

2. ชนิด.............................................จ านวน.........................................เพ ่อใช้เป็น........ ................................ 
โดยม ท ่จอดรถูท ่กล บรถูและทางเข้าออกของรถูจ านวน.................ค น 

3. ชนิด.............................................จ านวน..........................................เพ ่อใช้เป็น..... .................................. 
โดยม ท ่จอดรถูท ่กล บรถูและทางเข้าออกของรถูจ านวน..................ค น 
 ตามแผนผ งบริเวณููแบบแปลนููรายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณท ่แนบมาพร้อมน ้ 
 ข้อู3.ููม ...................................เป็นผ ้ควบค มงาน..................................................เป็นผ ้ออกแบบและค านวณ 
 ข้อู4.ููก าหนดแล้วเสร จใน..................ว นููน บต ้งแต่ว นท ่ได้ร บใบอน ญาต 
 ข้อู5.ููพร้อมค าขอน ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหล กฐานต่างูๆููมาด้วยแล้วูค อ 

          (1) แผนผ งบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนูจ านวน............ช ดูช ดละ.................แผ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เลขรับท่ี …………………………… 

วนัท่ี ……………………………….. 

ลงช่ือ …………………... ผูรั้บค ำขอ 
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(2) รายการค านวณหน ่งช ด จ านวน............แผ่น(กรณ ท ่เป็นอาคารสาธารณะู อาคารพิเศษู หร ออาคารท ่
ก่อสร้างด้วยว ตถ ถาวรและว ตถ ทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 

(3) หน งส อแสดงความเป็นเจ้าของต วแทนของเจ้าของอาคาร (กรณ ท ่ต วแทนเจ้าของอาคารเป็นผ ้ขออน ญาต) 
(4) ส าเนาหน งส อร บรองการจดทะเบ ยนู ู ว ตถ ประสงค์ู ู และผ ้ม อ านาจลงช ่อแทนนิติบ คคลู ู ผ ้ขออน ญาตท ่

ออกให้ไม่เกินูู6ููเด อนูู(กรณ นิติบ คคลเป็นผ ้ขออน ญาต) 
(5) หน งส อแสดงว่าเป็นผ ้จ ดการหร อผ ้แทนู ู ซ ่งเป็นผ ้ด าเนินการของนิติบ คคล (กรณ ท ่นิติบ คคลเป็นผ ้ขอ

อน ญาต) 
(6) หน งส อแสดงความยินยอมและร บรองของผ ้ออกแบบและค านวณอาคารููจ านวน...................ฉบ บูพร้อม

ท ้งส าเนาใบอน ญาตเป็นผ ้ประกอบวิชาช พวิศวกรรมควบค มู หร อวิชาช พสถาปัตยกรรมควบค มูู      
จ านวน..................................ฉบ บูู (กรณ เป็นอาคารูู ม ล กษณะูู ขนาดูู อย ่ในประเภทวิชาวิศวกรรมูู หร อ
วิชาช พสถาปัตยกรรมควบค ม แล้วแต่กรณ ) 

(7) ส าเนาหร อภาพถ่ายโฉนดท ่ดินูู/ูนส.3ู/ นส.3ก.ู/ูสค.1ููเลขท …่..........................................................ูู
จ านวน.................................ฉบ บููหร อหน งส อยินยอมของเจ้าของท ่ดินููจ านวน........................ูฉบ บ 

(8) หน งส อแสดงความยินยอมของผ ้ควบค มงานตามข้อูู3ููจ านวนู.....................ฉบ บ 
(9) ส าเนาหร อภาพถ่ายใบอน ญาตเป็นผ ้ประกอบวิชาช พวิศวกรรมควบค มููหร อสถาปัตยกรรมควบค มของผ ้

ควบค มงานูจ านวน..................ฉบ บูู(เฉพาะกรณ ท ่เป็นอาคารููม ล กษณะขนาดููอย ่ในประเภทเป็น
วิชาช พวิศวกรรมควบค มูหร อวิชาช พสถาปัตยกรรมควบค ม แล้วแต่กรณ ) 

(10) ูเอกสารอ ่นูๆู(ถ้าม )ูููููููููู 
..................................................................................................................................................................... ....... 

 
(ลายม อช ่อ)ู......................................................... 

ูููููููููููููููููููู(.......................................................) 
ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููผ ้ขออน ญาต 

 
หมายเหต  (1)ููข้อความใดไม่ใช้ให้ข ดฆ่า 

(2)ใส่เคร ่องหมายููในช่องูู ููหน้าข้อความท ่ต้องการ 
หมายเหต ของเจ้าหน้าที่ 
  จะต้องแจ้งให้ผ ้ขออน ญาตทราบว่าููููููููููููจะอน ญาตหร อไม่อน ญาตหร อขยายเวลาภายใน 
ว นท ่........................เด อน........................................พ.ศ...................  
  ผ ้ขออน ญาตได้ช าระค่าธรรมเน ยม....................................................เป็นเงิน...........................บาทููและ
ค่าธรรมเน ยมการตรวจแบบแปลน......................................ูเป็นเงิน..............................บาท... ...............สตางค์ููรวม
ท ้งสิ้นเป็นเงิน..........................บาท.................สตางค์ (....................................................................................)ููตาม
ใบเสร จร บเงินเล่มท ่........................เลขท ่..................ูลงว นท ่.........เด อน............................พ.ศ.................. .. 
  ออกใบอน ญาตแล้วููเล่มท ่....................ฉบ บท ่.......................................................................... ...... 
ลงว นท ่................เด อน...............................พ.ูศ...........................................  
 
 

(ลายม อช ่อ)................................................................ 
ต าแหน่งู(................................................................ 
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หนังสือนัดน าชี้เขตที่ดินและก าหนดแนวอาคาร 
 
ูููููููููููููููููููููููููููส าน กงานเทศบาลต าบลฉวาง 

หม ท ู่ 1ูต าบลฉวางูจ.นครศร ธรรมราช 
 

ููููููููููููููููููููููููู           ว นท ่............ูเด อนู................................พ.ศ.ู
...................... 
  ด้วยูนาย / นาง / นางสาว..............................................................อย ่บ้านเลขท ่..... ........หม ่ท .่............
ถนน...................................ต าบล....................................อ าเภอ......................................จ งห ว ด...................................ได้
ย ่นขออน ญาตปล กสร้างอาคารููลงว นท ่..................ูเด อนู...............................................พ.ศ..................................ูตาม
หน งส อเลขร บท ่...........................ลงว นท ่...................เด อน................................................พ.ศ.............................ู 
  จ งน ดน าช ้เขตท ่ดินและก าหนดแนวอาคารููในว นท ...............เด อน...........................พ.ศ...... ...........
เวลา...........................น.ูููโดยขอให้ไปร บ.........................................................................นายตรวจเขตเลขท ่............ตาม
ว นและเวลาด งกล่าวููณููกองช่างููส าน กงานเทศบาลต าบลฉวาง 
 

(ลงช ่อ)..................................................ผ ้ขออน ญาตหร อผ ้น าช ้เขตท ่ดิน 
ูููููููููููููููููููููููููููููููููููู(..........................................) 

 
ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู(ลงช ่อ)..................................................เจ้าหน้าท ่ผ ้น บตรวจ

สถานท ่ 
ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู(........................................) 

 
 

หนังสือนัดน าชี้เขตที่ดินและก าหนดแนวอาคาร 
 

ููููููููููููููููููููููููู   ููููููููููููููููว นท ่............ูเด อนู................................พ.ศ.ู...................... 
  ด้วยูนาย / นาง / นางสาว.......................................................อย ่บ้านเลขท ่...... ........หม ่ท .่...............
ถนน.........................................ต าบล....................................อ าเภอ.................................... ....จ งหว ด.........................ููได้
ย ่นขออน ญาตปล กสร้างอาคารููตามหน งส อขออน ญาตููลงว นท ่..................ูเด อนู.........................พ.ศ.ู…........ููตาม
หน งส อเลขร บท ่...........................ลงว นท ่...................เด อน................................................พ.ศ.ู.......................... 
  จ งน ดน าช ้เขตท ่ดินและก าหนดแนวอาคารููในว นท ...........เด อน..............................พ.ศ.ู…..........เวลา
........................น.ูููโดยขอให้ไปร บ.........................................................................นายตรวจเขต เลขท ่..............ตามว น
และเวลาด งกล่าวููณููกองช่างููส าน กงานเทศบาลต าบลฉวาง 
 

 
ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู(ลงช ่อ)..........................................เจ้าหน้าท ่ผ ้

น บตรวจสถานท ่ 
ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู(............................................) 
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หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง 
เนื่องจากการรื้อถอนอาคาร 

 
เข ยนท ่...........ส าน กงานเทศบาลต าบลฉวาง.............. 

ว นท ่............ูเด อน.............................พ.ศ.ู....................... 
เรียนูููนายกเทศมนตร ต าบลฉวาง 
 
  เน ่องด้วยข้าพเจ้า..........................................................ต ้งบ้านเร อนอย ่บ้านเลขท ่... ........หม ่ท .่........ 
ถนน.........................................ต าบล..................... .............อ าเภอ..................................จ งหว ด....................... ...........จะ
ได้ท าการก่อสร้างอาคารูููชนิด..............................................................ริมถนน............................. ......................... 
 
  ในการร ้อถอนคร ้งน ูู้ข้าพเจ้าจะท าการร ้อถอนอาคารเต มเน ้อท ่ดิน................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
  ข้าพเจ้าขอร บรองว่าจะร บผิดชอบท กูๆูกรณ ถ้าม การร ้อถอนอาคารร กล้ าในท ่ดินข้างเค ยงและถ้าม การ
ร ้อถอนอาคารข้างเค ยงได้ร บความเส ยหายู ู ข้าพเจ้าจะท าการซ่อมแซมให้อย ่ในสภาพท ่ด เหม อนเดิมู ู และขอชดใช้
ค่าเส ยหายในเม ่อท าให้ทร พย์สินข้างเค ยงถ กท าลายหร อเส ยหายููเน ่องจากการร ้อถอนอาคารคร ้งน ้ 
 

 
(ลงช ่อ).......................................................ูเจ้าของอาคาร 

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

 
 

(ลงช ่อ)...........................................................พยาน 
 

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

(ลงช ่อ)..........................................................พยาน 
 

(..................................................) 
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หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทางเท้าและท่อระบายน้ า 
เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร 

 
เข ยนท ่...........ส าน กงานเทศบาลต าบลฉวาง............. 

ว นท ู่................ูเด อนู..............................พ.ศ.ู.............. 
 
เรียนูููนายกเทศมนตร ต าบลฉวาง 
  เน ่องด้วยข้าพเจ้า..........................................................ต ้งบ้านเร อนอย ่บ้านเลขท ่.... .......หม ่ท .่......... 
ถนน...................................ต าบล..................................อ าเภอ............ ........................จ งหว ด....................................... 
จะท าการปล กสร้างอาคารููชนิดู...................................................... ................ริมถนน............................................. 
 
  ในการก่อสร้างคร ้งน ูู้ข้าพเจ้าจะท าการก่อสร้างอาคารชิดทางสาธารณะด้านถนน............................ 
............................................................................................................................. .......................................................... 
   

ูููููููููููููููข้าพเจ้าขอร บรองว่าจะร บผิดชอบท กกรณ ููท ่ม การก่อสร้างท ่ท าให้ทางเท้าููและท่อระบายน้ าหน้า
อาคารเส ยหายููเน ่องจากการก่อสร้างคร ้งน ูู้ข้าพเจ้าจะท าการซ่อมแซมและปร บระด บให้อย ่ในสภาพท ่ด เหม อนเดิมหร อ
เป็นผ ้ออกค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมปร บปร งทางเท้าอ นเกิดเส ยหายเน ่องจากการก่อสร้างคร ้งน ้ 
 
 

(ลงช ่อ)....................................................เจ้าของอาคาร 
 

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

(ลงช ่อ).........................................................พยาน 
 

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

(ลงช ่อ).......................................................พยาน 
 

(.......................................................) 
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ยกท่ีดินด้านหน้าอาคารที่ขออน ญาตก่อสร้างให้เป็นทางสาธารณะ 
 

ููููููููููููููส าน กงานเทศบาลต าบลฉวาง 
หม ท ู่1ูต าบลฉวางูจ.นครศร ธรรมราช 

 
ว นท ่..........เด อน...........................พ.ศ................... 

 
เรียนููนายกเทศมนตร ต าบลฉวาง 
  ข้าพเจ้า.................................................................อาย ............ปีููเช ้อชาติ....................... .................... 
ส ญชาติ...............อาช พ................................ต ้งบ้านเร อนอย ่ท ่...............หม ่ท .่.................ถนน................................ 
ต าบล....................................................อ าเภอ.....................................................จ งหว ด.... ........................................... 
เป็นผ ้ม กรรมสิทธิ์ในท ่ดินตามโฉนดท ่ดิน/นส.3ูก/นส.3/สค.1 เลขท ่...........................................................เลขท ่ดินเลขท ่
....................................จ านวนพ ้นท ่........................ไร่..........................งาน............................ตารางวา  
ต ้งอย ูู่ณููบริเวณถนน...................................................................................ซ ่งข้าพเจ้าได้ขออน ญาตก่อสร้างอาคาร 
ชนิด..............................................................ประเภท.......... .......................................จ านวน......................หล งู/ูค หา 
ได้เว้นแนวการปล กสร้างอาคารห่างเข้าไปในท ่ดินของข้าพเจ้าจากหล กหม ดเขตท ่ดิน 
    เลขท ่.......................................................จ านวน...........................................เมตร  

เลขท ่...........................................................จ านวน.......................................เมตร 
เลขท ่...........................................................จ านวน........................................เมตร  
เลขท ่.........................................................จ านวน...........................................เมตร 
 

  ตามผ งบริเวณท ่ขออน ญาตก่อสร้างท ่ได้ย ่นมาพร้อมน ูู้ให้เป็นทางสาธารณะประโยชน์ูและข้าพเจ้าจะ
ไม่หาผลประโยชน์หร อกระท าการอย่างหน ่งอย่างใดููให้เป็นท ่ก ดขวางทางส ญจรไปมาบนูท ่ดินท ่ได้ยกให้น ้ 
 
 

(ลงช ่อ)...................................................เจ้าของท ่ดิน 
(...................................................) 

 
 

(ลงช ่อ)..........................................................พยาน 
(.....................................................) 

 
 

(ลงช ่อ).........................................................พยาน 
(........................................................) 
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หนังสือยินยอมการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้งภายในอาคาร 
 

        เข ยนท ่......ส าน กงานเทศบาลต าบลฉวาง...... 
ู      ูููว นท ่...........เด อน.........................................พ.ศ.................... 

เรียนููนายกเทศมนตร ต าบลฉวาง 
 
  เน ่องด้วยข้าพเจ้า..................................................................อย ่บ้านเลขท ่....... .........หม ่ท .่............... 
ถนน............................ต าบล.......................................อ าเภอ..........................................จ งห ว ด.................................. 
จะท าการก่อสร้างอาคารููชนิด........................................................................ริมถนน.................................................. 
  ในการก่อสร้างอาคารคร ้งน ูู้ข้าพเจ้ายินยอมท าการก่อสร้างระบบบ าบ ดน้ าเส ยูและการระบายน้ าทิ้ง
ภายในอาคารููตามแบบแปลนท ่ได้แนบมาพร้อมน ้ 
 
 
ูู 
 

   (ลงช ่อ)................................................เจ้าของอาคาร 
                                                (................................................) 

 
 

(ลงช ่อ)......................................................พยาน 
(......................................................) 

 
 

(ลงช ่อ).....................................................พยาน 
(....................................................) 
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บันทึกรับรอง 
 

เข ยนท ่.....ส าน กงานเทศบาลต าบลฉวาง....... 
ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู  ว นท ่............เด อน...................................พ.ศ.................. 

ููู  ููข้าพเจ้าูนาย / นาง / นางสาว............................................................................อาย .....................ปี 
อย ่บ้านเลขท ่...............หม ่ท .่........ถนน.................................ต าบล................................อ าเภอ................................. 
จ งหว ด...................................................โทร...........................................ได้ย ่นเร ่องขออน ญาตก่อสร้าง  / ด ดแปลงู /ร ้อ
ถอนูอาคาร..............................................................................................ริมถนน................. .................................. 
เพ ่อประโยชน์ู ..................................................................จากเทศบาลต าบลฉวางู ู ข้าพเจ้าขอร บรองต่อเทศบาลต าบล
ฉวางู เม ่อข้าพเจ้าได้ร บอน ญาตฯ แล้วนอกจากข้าพเจ้าจะต้องบฎิบ ติตามเทศบ ญติควบค มการก่อสร้างอาคารแล้วูู
ข้าพเจ้าจะปฏิบ ติด งน ้ 

1.ข้าพเจ้าจะท าร ้วส งกะส ล้อมู/ูรอบบริเวณท ่ท าการก่อสร้างููโดยเฉพาะด้านท ่ติดถนน 
.........................................................................................................ให้มิดชิดส งไม่น้อยกว่าู2.00ููเมตรููท ้งน ูู้เพ ่อความ
ปลอดภ ยแก่ผ ้ส ญจรไป-มาููและเพ ่อความเป็นระเบ ยบเร ยบร้อย 
  2.ูข้าพเจ้าจะไม่กองว สด ก่อสร้างใดูๆูเช่นูููป น,ูหิน,ูทราย,ูเหล ก,ููตลอดจนไม้ท ่จะใช้ในการก่อสร้าง
คร ้งน ้บนถนนู.................................................................ูหร อทางเท้าเป็นอ นขาด 
  หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบ ติตามข้อร บรองข้างต้นท ่ให้ไว้ก บเทศบาลต าบลฉวางู หร อข้อปฏิบ ติตาม
กฎกระทรวงููฉบ บท ู่4ู(พ.ศ.ู2526)ููออกตามความในพระราชบ ญญ ติควบค มอาคารููพ.ศ.ู2522ููข้าพเจ้ายินยอม
ให้เทศบาลต าบลฉวางููส ่งระง บการก่อสร้างและย ดใบอน ญาตก่อสร้างด งกล่าวน ้เส ยท นท  
 
 
 

  (ลงช ่อ)ู....................................................ูผ ้ขออน ญาต 
(..................................................) 

 
 

(ลงช ่อ)............................................................พยาน 
(...................................................) 

 
 

(ลงช ่อ)ู..........................................................พยาน 
(.....................................................) 
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เข ยนท ่.......ส าน กงานเทศบาลต าบลฉวาง....... 
ผ ้ขออน ญาต.................................................... 

     เลขท ่ร บ.......................................................... 
รายงานการรับเอกสาร  ของธ รการ กองช่าง 

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอน รายละเอียดผลการปฏิบัติ หมายเหต  
1.รายละเอ ยดเก ่ยวก บผ ้ขออน ญาตูู 
ููููก่อสร้างอาคาร 
2.ข ้นร บเอกสารููแบบฟอร์มท ่ต้องย ่น 
ูู2.1ูแบบูข.1,2 

ููููููููููข.3,4 
ูู2.2ูหน งส อแสดงกรรมสิทธิ์ท ่ดิน 
ูู2.3ูหน งส อยินยอมให้ก่อสร้างอาคาร 
ูููููููู(กรณ ผ ้ขอมิใช่เจ้าของท ่ดิน) 
ูู2.4ูหน งส อยินยอมของเจ้าของท ่ดิน 
ูููููููข้างเค ยงูกรณ ใช้ผน งร่วมก นซ ่ง 
ูููููููต้องม เอกสารประกอบค อ 

- ส าเนาโฉนดท ่ดินของท ่ดิน
ข้างเค ยง 

- ส าเนาบ ตรประจ าต วและ
ส าเนาทะเบ ยนบ้านเจ้าของ
ท ่ดินข้างเค ยงท กราย 

ูู2.5ูหน งส อร บรองของสถาปนิกูใน 
ููููููกรณ เป็นอาคารท ่เข้าข่ายเป็นวิชา 
ููููููช พสถาปัตย์ควบค มูพร้อมส าเนา 
ููููููบ ตรประจ าต วผ ้ประกอบวิชาท ่ได้ 
ููููููร บอน ญาตูและส าเนาทะเบ ยน
บ้าน 
ูู2.6ูหน งส อร บรองของวิศวกรในู 
ูููููููกรณ เป็นอาคารท ่เข้าข่ายเป็นวิชา 
ูููููููช พท ่ไูด้ร บอน ญาตูและส าเนา 
ููููููทะเบ ยนบ้าน 

 

ผ ้ขออน ญาต........................................................ 
สถานท ่ก่อสร้างถนน............................................ 
นายตรวจเขตู....................................................... 
ค าขออน ญาตก่อสร้างท ู่ลงว นท ่........./.................
หล กฐานท ่ดิน[ ]โฉนด[ู]น.ส.ู3[ู]น.ส.ู3กู[ ]ส.ค.1 
ูููููเลขท ่............................เลขท ่ดิน.......................
เจ้าของท ่ดิน.............................................................
ชนิดอาคาร.............................................................
แบบูู[ ]   ช ่วคราวูู [ ]   ถาวร 
จ านวน......................ค หา.......……หล ง 
   การตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนแล้วปรากฏู
ว่า [ ]  เอกสารถ กต้องููและครบถ้วน 
(ลงช ่อ)..........................................ผ ้ย ่นขออน ญาต 
           (……………………………) 
(ลงช ่อ)...............................................ผ ้ร บเร ่อง 
            (……………………………) 

[ู]เอกสารท ่ขาดและกรอกข้อความไม่สมบ รณ์ ค อ 
1..................................................................... 
2..................................................................... 
3.................................................................... 

ได้ช ้แจงและส่งเอกสารูให้ย ่นค าร้องร บค นไปแล้ว 
(ลงช ่อ).........................................ผ ้ย ่นขออน ญาต 
ูููููููููููู(......................................)ผ ้ร บมอบอ านาจ 
ููููููููููููู..................../.............../........... 
(ลงช ่อ)......................................เจ้าหน้าท ่ร บค าร้อง 
ูููููููููู(....................................)ูส่งมอบค น 
ผ ้ขออน ญาตได้น าเอกสารและหล กฐานท ่แก้ไขแล้ว
ส่งค นเม ่อว นท ่............./............./............................ 
(ลงช ่อ)...........................................ผ ้ย ่นขออน ญาต 
ูููููููููููู(.......................................)ผ ้ร บมอบ
อ านาจ 
(ลงช ่อ).................................................ผ ้ร บค าส ่ง 
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รายงานการก าหนดสถานที่ของนายตรวจเขต 

 
ขั้นตอน รายละเอียดผลการปฏิบัติ หมายเหต  

3.ูข ้นก าหนดผ งสถานท ่ขออน ญาต 
ููููก่อสร้างอาคาร 

3.1ูก่อนก่อสร้างอาคารูหร อการวางผ งท ่ดินผ ้ขอ 
ููููููอน ญาตต้องร บนายตรวจเขตไปตรวจสอบููและ 
ููููููก าหนดผ งบริเวณ 
3.2ูนายตรวจเขตวางผ งก าหนดสถานท ่ขออน ญาตก่อ 
ููููููสร้างรว่มก บผ ้ขออน ญาตููและม บ นท กร่วมก นด งน ้ 
ูููก.ูได้ร่วมก าหนดสถานท ่แล้วููตามแผนผ งก าหนด 
ูููููููููสถานท ่ขออน ญาตก่อสร้างอาคาร 
ูููข.ูผ ้ขออน ญาตร บทราบและจะท าการก่อสร้างูตามผ ง 
ูููููููท ่เทศบาลฯูอน ญาตในแบบอน ญาตท กประการ 
ูููค.ูแนวอาคารท ่ร่วมก าหนดไม่ร กล้ าท ่สาธารณะ 
ูููง.ูข้าพเจ้ายินยอมให้เทศบาลด าเนินการก่อสร้างถนน 
ููููููและท่อระบายน้ าูภายในบริเวณท ่ดินส่วนท ่ก นแนว 
ููููููอาคารไว้ 
ูููจ.ูผ ้ขออน ญาตร บทราบจะท าการก่อสร้างอาคารไดู้ 
ูููููููต่อเม ่อเทศบาลฯ อน ญาตเร ยบร้อยแล้ว 
ูููููู(ลงช ่อ)..............................................ผ ้ขออน ญาต 
ููููููููููููููููู(...............................................) 
ูููููู(ลงช ่อ).............................................นายตรวจเขตู 
ููููููููููููููููู(...............................................) 
3.3ูได้ก นเขตถนนููและทางสาธารณะไว้ถ กต้องแล้ว 
ูููููู(ลงช ่อ)...............................................นายตรวจเขต 
ููููููููููููููููู(...............................................) 
3.4ูได้ตรวจสอบตามท ่นายตรวจเขตเสนอแล้วูู 
ูููููููู(ลงช ่อ).............................................นายช่างเขต 
ููููููููููููููููู(...............................................) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



-11- 
 

4. รายงานการตรวจสอบสถานที่ท่ีขออน ญาตก่อสร้างอาคาร 
 
ว นท ่...............เด อน.................................................................พ.ูศ.............................. ........... 
ผ งบริเวณก่อสร้างอาคาร ของ.....................................................................................................................................  
ก่อสร้างท ่......................................................................................................................................... ........................... 
เพ ่อใช้เป็นอาคาร................................................................................................จ านวน....... .................หล งู/ูค หา 

 
แผนที่สังเขป 

นายู/ูนางู/ูนางสาว........................................................................................ผ ้ช ้สถานท ่ให้ตรวจสอบเก ่ยวข้องเป็น 
........................................................................................ก บผ ้ขออน ญาต  
หมายเหต ูููููแผนท ่ส งเขปให้เข ยนผ งอาคารท ่ม อย ่เดิมููผ งอาคารท ่ขออน ญาตให้แสดงความกว้างูยาวูของอาคารูู
และระยะห่างเขตท ่ดินและให้แสดงููทางระบายน้ าส ่ท่อระบายน้ าสาธารณะูู(ถ้าม )ูไว้ด้วย 
 
บันทึกการตรวจ 1.ูขนาดความกว้างููยาวููของท ่ดินถ กต้องตามผ งบริเวณขออน ญาตหร อไม่.................................... 
  ููููและถ กต้องตามหน งส อยินยอมู(ถ้าม )ูหร อไม่................................................................. 
  2.ูทางสาธารณะหร อถนนติดต ้งก บเขตท ่ดินกว้าง....................................................................เมตร 
  3.ูม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารส ่ท่อระบายน้ าสาธารณะููหร อไม่..................................................... 
  4.ูอ ่นๆ....................................................................... ....................................................................... 
 
       (ลงช ่อ)...................................................นายตรวจเขต 
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    ส่วนงานผังเมือง 

    ููููููููููููููค าขออน ญาตก่อสร้างู(ข.1) 
      ููููู ู     เลขร บกองช่างท ่................ลว.......................... 

       ููููู  ผ ้ย ่นค าขอ............................................................ 
5. รายงานการตรวจตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2531) 
    แห่งพระราชบัญญัติ  การผังเมือง พ. ศ.  2518 
5.1 ข้อมูลการใช้ที่ดิน 
[5.1.1]ูท ่ดินอย ่ในบล อคท ่.............ม พ ้นท ่... ......ม 
[5.1.2]ูประเภทการใช้ท ่ดินููููู 
ูููููู[ ]ูส เหล องูููููููเพ ่อท ่อย ่อาศ ยหนาแน่นน้อย 
ูููููู[ ] ส ส้มูููเพ ่อท ่อย ่อาศ ยหนาแน่นปานกลาง 
ูููููู[ู] ส แดงูููเพ ่อพาณิชยกรรมและท ่อย ่อาศ ยู 
ูููููููููููููููููููููููููหนาแนน่มาก 
ูููููู[ู]ูส ม่วงอ่อนูููเพ ่ออ ตสาหกรรมเฉพาะกิจ 
ูููููู[ู]ูส เข ยวููููููููููเพ ่อชนบทและเกษตรกรรม 
ูููููู[ู]ูส เข ยวอ่อนููเพ ่อท ่โล่งน นทนาการและูู 
ููููููููููููููููููููููููููููููููร กษาค ณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
ูููููู[ู]ูส เข ยวมะกอกูููเพ ่อการศ กษา 
ูููููู[ู]ูส เทาอ่อนูููููููููเพ ่อสถาบ นศาสนา 
ููููู [ู]ูส น้ าเงินููููเพ ่อสถาบ นราชการูการ 
ูููููููููููููููููููููููสาธารณ ปโภคูและ
สาธารณ ปการูููููู[5.1.3] ูหล กฐานกรรมสิทธิ์
ท ่ดิน 
ูููููููููููู[ูู]โฉนดู[ูู]น.ส.ู3ูู[ูู]น.ส.3ูก ู[ูู] 
สค.ู1 
[5.1.4]  การใช้ประโยชน์ท ่ดินคร ้งน ้เพ ่อ 
ูููููููู[ู]  พาณิชยกรรมููชนิดอาคาร................... 
ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููจ านวน
....................หล ง 
ูููููููู[ู]  พ กอาศ ยูููููููููชนิดอาคาร...................ููู 
ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููจ านวน
......................หล ง 
ูููููููู[ ] อ ตสาหกรรมูููชนิดอาคาร...................  
                       ููููจ านวน......................หล ง 
ูููููููู[ ]   อ ่นๆู.................................................. 
[5.1.5]  พ ้นท ่อาคารท ่ปกคล มท ่ดิน…....ตาราง
เมตรู[5.1.6] ท ่ดินในบล๊อกน ้ได้ใช้ประโยชน์ไปแล้ว 
       ……........ตารางเมตรููคิดเป็นเปอร์เซ น…....%ู
[5.1.7  พ ้นท ่ดินท ่เหล อ........................ตารางเมตร 
         คิดเป็นเปอร์เซ นต์.............................%     

 
[5.1.8]  การก นแนวตามผ งโครงคมนาคมขนส่ง 
ูููููููููููููููู[ู  ]  ถ กต้องููููููููู  ู  [   ]  ไม่ถ กต้อง 
[5.1.9] ูตรวจความถ กต้องตามข้อม ลการใช้ท ่ดินตามกฎ 
ูููููููููููููููกระทรวง 
                 [   ]ููถ กต้องููููููููููู  [   ]  ไม่ถ กต้อง 
 
อ ่นูๆ..........................................................................................  
..................................................................................................  
................................................................. ................................. 
..................................................................................................  
.................................................................................................  
................................................................................................... 
...................................................................................................  
................................................................................. .................. 
...................................................................................................  
...................................................................................................  
................................................................................................... 
...................................................................................................  
............................................................................................. ...... 
...................................................................................................  
 
 (ลงช ่อ).......................................................เจ้าหน้าท ่ผ งเม อง 
ููููููููููููู(......................................................) 
ูว นท ่...................../............................../.................................  
 
(ลงช ่อ).......................................................ห วหน้างานผ งเม อง 
ูููููููููููู(.......................................................) 
ูว นท ่............../.............................../............................... 
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ส่วนงานสถาปัตยกรรม   1   แผ่น 

ขั้นตอน รายละเอียดผลการปฏิบัติ หมายเหต  
6.ข ้นตรวจแบบและ
หล กฐานในรายละเอ ยด
ตาม 
-พ.ร.บ.ูควบค มการ  
ก่อสร้างอาคารูพ.ศ.ู
2479ููและููพ.ร.บ.ู
ควบค มอาคารูพ.ศ.ู
2522ูและูพ.ร.บ.ู
ควบค มอาคารูพ.ศ.ู
2535 
-พ.ร.บ.ูวชิาช พ
สถาปัตยกรรมูพ.ศ.ู
2508 
-พ.ร.บ.ูส่งเสริมและร กษา
ค ณภาพแวดล้อมแห่งชาติู
พ.ศ.ู2518ูในส่วนท ่
เก ย่วข้อง 
-พ.ร.บ.ูอาคารช ดูพ.ศ.ู
2522 
- กฎหมายอ ่นูๆูท ่   
เก ่ยวข้องู 
 
7.ูข ้นคิดค่าธรรมเน ยม 
 

4.1ูสถาปนิกตรวจ 
ตรวจสอบหล กฐานในรายละเอ ยดเก ่ยวก บท ่ดิน 
-ูตรวจตามูพ.ร.บ.ูควบค มการก่อสร้างอาคารูพ.ศ.ู2479ูและูพ.ร.บ.ู 
ููควบค มอาคารูพ.ศ.ู2522ููและูพ.ร.บ.ูควบค มอาคารูพ.ศ.ู2535 
-ูตรวจตามกฎหมายอ ่นท ่เก ่ยวข้อง 
-ูตรวจความถ กต้องของทางด้านสถาปัตยกรรม 
-ูตรวจแบบให้เป็นไปตามกฎกระทรวงููู 
ูููผลการตรวจสอบู[  ]ถ กต้อง    [  ] ต้องแก้ไข 
-ูตรวจแบบให้เป็นไปตามกฎกระทรวง 

1............................................................................ 
.............................................................................. 
2........................................................................... 
............................................................................. 
3............................................................................ 
............................................................................. 
4........................................................................... 
............................................................................. 
5........................................................................... 
.................................................................... ......... 
 

 

พ ้นท ่รวมก นท กช ้น 
(ตร.ม.) 

ราคา /ูตร.ม. 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

    
อ ่นูๆ -  
ค่าใบอน ญาต   
รวมเป็นค่าธรรมเน ยม   
ห กเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบ -  
   
รวมค่าธรรมเน ยมูููู ู=            บาท 
ค่าตอบแทนู10%ูููููู =    0.00 
(ลงช ่อ)..................................................................สถาปนิก 
ููููููููููููู(...............................................................) 
     [  ]   ห วหน้างานสถาปัตยกรรม     [  ]  ท าการแทน        

........./................../................ 
ูููููููู 

 
ส่วนงานวิศวกรรม  1  แผ่น 
ผ ้ขออน ญาต............................................. 
ประเภทอาคาร......................................... 
ประโยชน์ใช้สอย..................................... 
8.ููผลการตรวจููููรายการตามข้อก าหนดของกระทรวงท ่ออกตามความในููพ.ร.บ.ูควบค มอาคารููพ.ศ.ู2522ูู 
ูููููููููููููููููููููููููููู 
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ูพ.ร.บ.ูควบค มอาคารูพ.ศ.ู2535ููและเทศบ ญญ ติการค ้มควบค มการก่อสร้างูููของเทศบาลต าบล 
ฉวางูและกฎหมายอ ่นท ่เก ่ยวข้อง 
8.1 การก าหนดอ ตราหน่วยแรงต่างูๆูท ่น ามาใช้ในการููููููููููููููููููููููููููููููู[  ]  ถ กต้องูููููููู ููู[  ] ไม่ถ กต้อง 

 ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบ บท ู่6ูข้อู14ูหร อเทศบ ญญ ติููููููููููููููููููููููููููููู 
 ข้อู46,47,48ููและข้อู49ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู 

8.2ูการก าหนดอ ตราน้ าหน กบรรท กบนพ ้นอาคารประเภทต่างูๆููููููููููููููู [  ]  ถ กต้องูููููููููููู[  ] ไม่ถ กต้องูููู 
ููููููตามกฎกระทรวงฉบ บท ู่6ู(พ.ศ.ู2527)ููข้อ15ูหร อเทศบ ญญ ติููููููููููููููููููููููู 

ููควบค มการก่อสร้างูข้อู50ูโดยููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู 
8.3ูการก าหนดน้ าหน กบรรท กเหมาะสมตามสภาพพ ้นดินตามกฎููููููููููู  ู [  ]  ถ กต้องูููููููููููู[  ]  ไม่ถ กต้องูููู 
ููููููกระทรวงฉบ บท ูู่6ููพ.ศ.ู2527ููข้อู17ููและเทศบ ญญ ติข้อูู51ููููููููููููููููู     
8.4ูการก าหนดอ ตราแรงลมปะทะอาคารตามกฎกระทรวงฉบ บท ู่6ููููููููู    ู[  ]  ถ กต้องููููููููููู[  ]  ไม่ถ กต้องููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู        ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู         

ููพ.ศ.ู2527ููข้อู17ูและเทศบ ญญ ติูข้อูู51ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู 
8.5ูกรณ การต่อเติมหร อเปล ่ยนแปลงอาคารูฯูได้แสดงแบบส่วนูููู          ู[  ] ครบถ้วนช ดเจน  ู[  ] ให้แสดง

เพ่ิมเติม             ในของเก่าูฯูตามเทศบ ญญ ติข้อูฯูข้อู17ูและ                                                                                                ู
(ตามกฎกระทรวงูฉบ บท ูู่10)ููข้อูู9ู(3)ูู(ค)ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู 

8.6ูวิศวกรผ ้ร บผิดชอบในการค านวณูููช ่อู..................................................................................... .........................ู 
ูููเลขทะเบ ยน................................................ูม ค ณว ฒิ/สถานภาพูการเป็นูผ ้ประกอบวิชาช พวิศวกรรมควบค มูู  
ูููตามูพ.ร.บ.ููวิชาช พวิศวกรรมูพ.ศ.ู2502ูและกฎหมายอ ่นท ่เก ่ยวข้อง 

8.7ูวิศวกรผ ้ร บผิดชอบในการควบค มงานูููช ่อู...................................................................................................... 
ูููเลขทะเบ ยน................................................ูม ค ณว ฒิ/สถานภาพการเป็นูผ ้ประกอบวิชาช พวิศวกรรมควบค มูู 
ููููตามูพ.ร.บ.ููวิชาช พวิศวกรรมูพ.ศ.ู2502ููและกฎหมายอ ่นท ่เก ่ยวข้องููููููู 

8.8ูข้อคิดเห น............................................................................................................... .............................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(ลงช ่อ)....................................................................ูวิศวกร/ผ ้ตรวจ 
ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู
(...................................................................) 

                                                                   [  ]  ห วหน้างานวิศวกรรมูููููู[  ]  ท าการแทนููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู
         ......../............./.......... 
9.ูเร ยนูููผ ้อ านวยการกองช่าง 
  ได้ตรวจพิจารณาค าขอฯูพร้อมแบบแปลนและเอกสารประกอบต่างูๆูของผ ้ย ่นขออน ญาต       ราย
.......................................ูและผลการตรวจของนายตรวจเขตููงานผ งเม องููงานสถาปัตยกรรมููงานวิศวกรรมูและ
อ ่นูๆูท ่เก ่ยวข้อง 
  เห นควร ู ู[   ]  แจ้งผ ้ย ่นค าขอูฯูให้แก้ไขถ กต้องููจ านวน...............................รายการด งข้างล่างน ้ 
ููููููููููููููููููููููููููู   [   ]  จ ดหาเอกสารประกอบให้ครบถ้วนรวม....................................รายการด งข้างล่างน ้ 
    ................................................................................................................................  

  ููููููููููููู ู[   ]  ไม่ข ดต่อเทศบ ญญ ติเร ่องควบค มการก่อสร้างอาคารููพ.ร.บ.ูควบค มอาคารููพ.ร.บ.ููู 
    ผ งเม องููพ.ร.บ.ูวิชาช พสถาปัตยกรรมููพ.ร.บ.ูวิชาช พวิศวกรรมู 

ูและกฎหมายอ ่นท ่เก ่ยวข้องูู 
ูจ งเห นสมควรอน ญาตให้ก่อสร้างได้ตามแบบท ่ได้แนบเร ่องขออน ญาต 
มาพร้อมน ้ 

ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู(ลงช ่อ)...................................... 
ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู(นายกิติพงษ์ููอภ ยพ นธ์) 
ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู.............../............/............ 
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10.ููเร ยนูููปล ดเทศบาล 
ูููููู............................................................................ 
ูููููู.............................................................................ููููููููููู
(ลงช ่อ).................................................ูผอ.กองช่าง 
ููููููููู     (นายกิติพงษ์ููอภ ยพ นธ์) 
ูููููููููููู   ู............/........./............. 
11.ูเร ยนููนายกเทศมนตร  
ููููููู........................................................................... 
ููููููู............................................................................ 
ููููููู........................................................................... 
ููููููููููููู(ลงช ่อ)........................................
ปล ดเทศบาล 
ููููููููููููููููู(นายก นตพ ฒน์ููููชายเข ยวบ ญวงศ์) 
ูููููููููููููููููููููู................./............/............. 
12.ูความเห นเจ้าพน กงานท้องถิ่น 
ููููููููู.......................................................................... 
ููููููููู......................................................................... 
ููููููููู.......................................................................... 
ูููู(ลงช ่อ)............................................นายกเทศมนตร  
ูููููููููููููููููนายกเทศมนตร ต าบลฉวาง 
ูููููููููููููููููู(นายอ ษฎาููณูนคร) 
ูููููููููููููู............./.................../........... 
ูููููููููููููเจ้าพน กงานท้องถิ่นผ ้อน ญาต 

13.ในกรณ ท ่เป็นอ านาจของคณะเทศมนตร  
............................................................................. 
............................................................................. 
............................................................................. 
(ลงช ่อ)ู......................................นายกเทศมนตร  
ููููููููููููู(.....................................) 
(ลงช ่อ).........................................เทศมนตร  
ููููููููููููู(.......................................) 
(ลงช ่อ)ู.........................................เทศมนตร  
ูููููููููููููููู(.................................) 
14.ูมอบห วหน้างานธ รการ 
[ููู]  แจ้งผ ้ขออน ญาต 
[   ]ููเร ยกเก บค่าธรรมเน ยม 
[   ]  ออกใบอน ญาตูู(อ) 
[   ]  อ ่นูๆู........................................................ 
 
(ลงช ่อ)................................................................. 
ูููููููููู(................................................................) 
 
 
 
 

 



งานผังเมือง 
-ูงานส ารวจและแผนท ่ 
- งานวางผ งพ ฒนาเม อง 
- งานควบค มทางผ งเม อง 
- งานจ ดร ปท ่ดินและฟ้ืนฟ เม องูก าหนดแนบเขตท ่สาธารณะเพ ่อการขอครอบครองสิทธิ์ในท ่สาธารณะการบ กร กท ่ดินูให้
เป็นสาธารณะด แลตรวจสอบท ่สาธารณะสิ่งสาธารณ ปการูเช่นูถนนูทางเท้าูค นดินสะพานูท่อระบายน้ า 
- งานอ ่นท ่เก ่ยวข้องหร อได้ร บมอบหมายูู 
 
ระเบียบ/กฎหมายทีเ่กี่ยวข้อง  
พระราชบ ญญ ติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลูพ.ศ. 2537ูแก้ไขเพ่ิมเติมฉบ บท ู่6ูพ.ศ. 2552 มาตราู23 
 
ขั้นตอนการด าเนินงานการระวังชี้แนวเขต/ การรับรองแนวเขต 
1.ูเจ้าของท ่ดินติดต่อเพ ่อขอร งว ดท ่ดิน 
2. เจ้าพน กงานท ่ดินจ งหว ดนครศร ธรรมราชูแจ้งเร ่องมาย งูเทศบาลต าบลฉวาง 
3.ูรองนายกเทศบาลูซ ่งปฏิบ ติหน้าท ่แทนูมอบอ านาจเจ้าหน้าท ่กองช่างด าเนินการตรวจสอบข้อเท จจริง 
4.ูกรณ ไม่ม การล กล้ าท ่สาธารณะประโยชน์ูเจ้าพน กงานท้องถิ่นลงนามร บรอง 
5.ููกรณ ม การล กล้ าท ่สาธารณะประโยชน์ูประสานความร่วมม อไปย งส าน กงานท ่ดินจ งหว ดนครศร ธรรมราช 
 
 
 
 

 

 

 



แผนผังขั้นตอนการชี้ระวังแนวเขต/ การรับรองแนวเขต 
 
 
                                       เจ้าพน กงานท ่จ งหว ดนครศร ธรรมราช 
ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููแจ้งเร ่องมาย งูเทศบาลต าบลฉวาง 
 

 
 

ูููเจ้าหน้าท ่กองช่างู(ผ ้ร บมอบอ านาจููููู 
ููููููููููููจากรองนายกเทศมนตร )ู 

ูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููตรวจสอบข้อเท จจริงตามค าร้องขอ 

 

ููููููููููกรณ ม การล กล้ าูููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููกรณ ไม่ม การล กล้ า
ูู 
ูููููููููููููรายงานส าน กงานท ่ดิน                            ลงนามร บรอง              
ูููููููููููููููููููจ งหว ดนครศร ธรรมราชููููููููููููููููููู ููููููููููููููููู 
ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููู 
 
ููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููููรายงานนายกเทศมตร ทราบ 
   ูููููููููููููููููููููููู 
ููููููููููููููู 
 
การรายงานผล 
ูููู1. งานก่อสร้างูรายงานผลการด าเนินการท กไตรมาส 
ูููู2. งานออกแบบควบค มอาคารูรายงานสร ปผลการด าเนินงานสิ้น
ปีงบประมาณ 
ููู 3. งานสาธารณ ปโภคูรายงานสร ปผลการด าเนินงานท กไตรมาสูหร อ
รายงานท นท กรณ เกิดข้อร้องเร ยนเร่งด่วนูููููููููู 
   4. งานผ งเม องูรายงานสร ปผลการด าเนินงานสิ้นปีงบประมาณูหร อ
รายงานท นท กรณ เกิดข้อร้อง



 

     การติดต ั้ง/ซ่อมแซมโคมไฟฟ ้าสาธารณะ ม ขู ้นตอนด งน ้ 
- ผ ้ยู ่นค าร้องขอูกรอกเอกสารค าร้องูณูท ่ทำการเทศบาลต าบลฉวางู 
- ผ ้ยู ่นค าร้องขอูย ่นแบบค ารู้องูณูกองช่างูเทศบาลต าบลฉวางูเพู ่อลงรู บค าร้อง 
- เจ้าพน กงานธู รการูเสนอคำร้องต่อนายกูเพู ่อพูิจารณาอนู ม ต ิ
- ผ ้ชู่วยชู่างไฟฟู้าูด าเนินการติดต ้ง/ซ่อมแซมไฟฟู้าสาธารณะตามคำรู้องท ไ่ด้ร บการพจิารณาอนู ม ติแล้ว 
- สรู ปรายงานผลการด าเนินงานูรายไตรมาส 

 
                                                                                                               ช่องทางการร ้องเรียน แนะนำบริการ 

 

ช่องทางการร ้องเรียน / แนะนำบริการ 

ูกองช่างูเทศบาลต าบลฉวาง 
 ูม.1ูต าบลฉวางูอ าเภอฉวางูจ งหว ดนครศร ธรรมราช 
ููโทรศ พท์ู075-480279ููต่อู14 
 www.chawangcity.go.th. 
เปิดให้บริการูว นจ นทร์ูถ งูว นศ กร์ู(ยกเว้นว นหย ดท ่ทางราชการก าหนด) 
ต ้งแต่เวลาู08.30 – 16.30 น. 
 



 


