
 
 

 

 

ขั้นตอนการขออนุญาต 
 

(๑) ผู้ขออนุญาตเขียนค าร้อง(ในแบบฟอร์ม ข.๑)พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ 
 (๒) เจ้าหน้าที่รับเรื่องพร้อมตรวจดูเอกสารเบ้ืองต้น  
(๓) นัดหมายผู้ขออนุญาตเพื่อท าการตรวจสถานที่ก่อสร้าง  
(๔) ในการตรวจสถานที่ก่อสร้าง เป็นหน้าที่ของผู้ขออนุญาตที่จะต้องน าช้ีสถานที่และ
ให้ข้อมูลต่างๆแก่นายตรวจ  
(๕) ท าการตรวจแบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการค านวณและเอกสาร
ประกอบถูกต้องหรือไม่  
(๖) พิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วันนับจากวันที่รับค าขอ 

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขออนุญาต 
 

  (๑) แผนที่สังเขป, ผังบริเวณ,แบบแปลนอาคารจ านวน ๓ ชุด 
  (๒) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (๓) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(๔) ส าเนาหลักฐานถือครองที่ดิน  

  (๕) หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีเจ้าของอาคารไม่ใช่เจ้าของที่ดิน 
พร้อมเอกสารประกอบ) 

  (๖) หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดแนวเขต ที่ดิน (กรณีก่อสร้างอาคารชิดแนว
เขตที่ดินน้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร 

  (๗) หนังสือมอบอ านาจให้ด าเนินการแทน(กรณี เจ้าของอาคารมอบให้ผู้อื่นมา
ด าเนินการแทน พร้อมเอกสารประกอบ) 

  (๘) รายการค านวณโครงสร้าง (กรณีเป็นอาคาร ตามที่กฎกระทรวงก าหนด) 
  (๙) หนังสือรับรองรายการค านวณของวิศวกรและ สถาปนิกของผู้ออกแบบ(พร้อม
ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ) 

 (๑๐) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนและ วัตถุประสงค์(กรณีผู้ขออนุญาตเป็น
นิติบุคคล) 

 

ผูใ้ดกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นย้ายอาคาร โดยมไิดร้บั
อนญุาตตอ้งระวางโทษจ าคกุไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่
เกนิหกหมืน่บาทหรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

 
 

 
การขดุดนิ 
 ตามมาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจาก
พื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นท่ีปากบ่อเกิน 10,000 ตาราง
เมตร ให้แจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น 
 

การถมดนิ 
การถมดินท่ีมีพื้นท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพื้นท่ีเกินกว่า
ท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 
 

คา่ธรรมเนยีม 
ตามกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดิน
และถมดิน ดังนี้ 

- ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินและถมดินฉบับละ 
500 บาท 

 
 
บทลงโทษ 
ขุดดิน&ถมดินโดยไม่มีใบรับแจ้งจ าคุก1ปี/ปรับ 50,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

  

เรียนพี่น้องชาวต าบลควนปริงทุกท่าน จดหมายข่าวฉบับ
นี้ เป็นฉบับปฐมฤกษ์(๑/๒๕๕๙) 
จัดท าขึ้นโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
กิจกรรมเกี่ยวกับกองช่าง เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชนและหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 

๑๐๙/๑ หมู่ที่ ๖ ต าบลควนปริง อ าเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 

โทร ๐๗๕ ๒๕๘ ๗๘๒ ต่อ ๑๔ โทรสาร ๐๗๕ ๒๕๘ ๗๘๒ ต่อ ๑๗ 

การขออนญุาตกอ่สรา้ง 

  จดหมายข่าว 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลควนปริง 
ฉบับปฐมฤกษ์ (๑/๒๕๕๙) ประจ าเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 

  การขดุดนิถมดนิ 

ถนนเปน็หลมุเปน็บอ่  
น ้าไมไ่หล ไฟไมส่วา่ง  

ตดิตอ่ไดท้ี.่..  
กองชา่ง อบต.ควนปรงิ  

075-258782 ตอ่ 15 



งานออกแบบและควบคมุอาคาร      งานธรุการ 

      งานสาธารณปูโภค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการส ารวจ ออกแบบ การจัดท าข้อมูล
ทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและ
เขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสรา้ง งานการควบคุมอาคารตามระเบียน
กฎหมาย งานแผนการปฏิบัต ิงานการก่อสร้างและซ่อมบ ารงุ การควบคุม
การก่อสร้างและซ่อมบ ารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การ
รวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม 
การบ ารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเก่ียวกับแผนงาน 
ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ ามันเชื้อเพลิง 
และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น ๔ งาน ประกอบด้วย  

 
 

 
 

 

 
 

 

๑. งานก่อสร้าง มีหนา้ท่ีความรับผิดชอบ งานก่อสร้างและบูรณะ
ถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ งานระบบ
ข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม งานบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและ
ยานพาหนะ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์งานวิศวกรรม 
งานประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานส ารวจพื้นท่ี งานวางผัง
พัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟู
เมือง งานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 

 

 

๒.งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับ สถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์ งานวิศวกรรม งาน
ประเมินราคา งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร ฝ่ายบริหารข้อมูล
และหลักเกณฑ์ งานออกแบบ เขียนแบบ ตรวจสอบ และ
ค านวณ งานวางโครงการก่อสร้าง งานส ารวจ งานวางโครงการ
ด้านสาธารณูปโภค งานสาธารณูปการ งานระบบคมนาคมและ
การขนส่ง งานผลิตน้ าประปา งานออกใบอนุญาต งานอ่ืนๆ ท่ี
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

 
 

 
 

 

 
 
๓.งานสาธารณูปโภคและผังเมือง มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการวางแผน
ด าเนินการ ดูแลรักษาและซ่อมแซมบ ารุง สาธารณูปโภค ทาง
ระบายน้ า ไฟฟ้าสาธารณะระบบประปา ตลอดจนการประสานงาน
กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก่อสร้าง และบ ารุงรักษา
สาธารณูปโภคต่างๆ รวมท้ังงานด้านอาคารสถานท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลท้ังอาคารส านักงานและ อาคารหรือทรัพย์สินท่ี
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้อง หรือท่ีได้รับ
มอบหมายตรวจสอบการปฏิบัติงานเร่ืองสาธารณูปโภค และงาน
สาธารณูปโภคและงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องหรือท่ีได้รับมอบหมาย 

 
๔.ปฏิบัติงานขั้นต้นเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา
ท่ีไม่ยาก ภายใต้การก ากับตรวจสอบโดยใกล้ชิด หรือตามค าสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่อย่างแน่ชัด หรือละเอียดถี่
ถ้วน และปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายลักษณะงานท่ี
ปฏิบัติ รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภทและจัดส่งหนังสือ 
เอกสาร  ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  เก็บและค้นหาหนังสือ กรอก
แบบฟอร์มและร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจทานความถูกต้อง
ของตัวเลขและตัวหนังสือ พิมพ์และคัดส าเนา หนังสือเอกสาร 
ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่างๆ และปฏิบัติ
หน้าท่ีอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 

     งานกอ่สรา้ง        กองชา่ง 

                                                              

   บคุลากรกองชา่ง 
๑.นายสมพษิ  เพชรสุทธิ ์ ผูอ้า้นวยการกองชา่ง 
๒.นายภานวุัมน ์ สงูสทุธิ์  นายชา่งโยธา 
๓.นายนคิม  หนวูงค ์ นายชา่งไฟฟา้ 
๓.นายประเสรฐิ  ยอหนั  ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีป่ระปา 
๕.นายวิรฐั  บวันุย้  ผูช้ว่ยชา่งโยธา 
๖.นายพนิจิ  ชติจนัทร ์ ผูช้ว่ยชา่งไฟฟา้ 
๗.นายเวช  ดษิฐะ  คนงานทัว่ไป 
๘.นายสุเชาว ์ อารีรกัษ ์ คนงานทัว่ไป 
๙.นางสาวอาร ี จบัปรัง่  ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีธุ่รการ 
 


