
อ านาจหน้าที่กองช่าง อบต.หนองโสน 
 

      มีอ านาจหน้าท่ีความ รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานส ารวจ ออกแบบ เขียนแบบ  ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน  า 
ฯลฯ งานการประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ  งานควบคุมอาคาร งานก่อสร้าง งานผังเมือง งานซ่อมบ ารุง
ทาง อาคาร สะพาน แหล่งน  า งานควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบ ารุงในกิจการประปา จัดท าทะเบียนส่ิงก่อสร้าง
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. รวมถึงงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย โดยแบ่งส่วนราชการภายใน
ออกเป็น 3 งาน คือ  

 
 

งานก่อสร้าง  
      มีอ านาจหน้าท่ีและ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานก่อสร้างและบูรณะถนน งานก่อสร้างและบูรณะสภาพ
และ โครงการพิเศษ งานระบบข้อมูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ  

 
 

งานออกแบบควบคุมอาคารและผังเมือง  
      มีหน้าท่ีและความ รับผิดชอบ งานสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์  งานวิศวกรรม งานการประมาณการ
ค่าใช้จ่าย โครงการ งานควบคุมการก่อสร้างอาคารงานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ งานส ารวจและแผนท่ี งาน
วางผังพัฒนาเมือง งานควบคุมทางผังเมือง งานจัดรูปท่ีดินและฟื้นฟูเมือง  

 
 

งานประสานสาธารณูปโภค  
      มีหน้าท่ีความรับ ผิดชอบ งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
งานระบายน  า งานจัดแต่งสถานท่ี  

 
 

กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนของกองช่าง 
      การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
      ขั้นตอนการให้บริการ 
      1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามแบบค าขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รื อถอน 
ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 
      2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื องต้น / ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพสาธารณะ   
      3. นายช่าง / วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ  
      4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
      เอกสารประกอบการพิจารณา 
      1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต  
      2. ส าเนาโฉนดท่ีดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า (กรณีผู้ขอ 
ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้าง อาคารในท่ีดินหรือส าเนาสัญญาเช่า ท่ีดิน)  
      3. หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ  
      4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค านวณ โครงสร้าง อาคาร  
      5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน สถาปัตยกรรม  
      6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการค านวณโครงสร้าง  
      7. รายการค านวณระบบบ าบัดน  าเสีย (กรณีอาคารต้องมีระบบบ าบัดน  าเสีย) 

  /การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร… 
 
 



-2- 
 

การขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 
      ขั้นตอนการให้บริการ 
      1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตรื อถอนอาคารตามแบบค าขอ อนุญาตก่อสร้าง รื อถอนดัดแปลง   
          (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร  
      2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื องต้น / ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพสาธารณะ   
      3. นายช่าง / วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ  
      4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ค าขออนุญาตรื อถอนอาคาร  
      เอกสารประกอบการพิจารณา 
      1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต  
      2. ส าเนาโฉนดท่ีดินแปลงท่ีตั งของอาคารที่ขออนุญาตรื อถอน ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า   
      3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ ขั นตอนวิธีการ และป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นในการรื อถอนอาคาร (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)  
      4. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)  
      5. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  
 
      การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 
      ขั้นตอนการให้บริการ 
      1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามแบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร รื อถอน ดัดแปลง 
(แบบ ข.1) พร้อมเอกสารประกอบ  
      2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื องต้น / ตรวจสถานท่ี / ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ  
      3. นายช่าง / วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ  
      4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
      เอกสารประกอบการพิจารณา 
      1. ส าเนาบัตรประจ าตัวเอกสารเหมือนประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร   
      2. ส าเนาโฉนดท่ีดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า (กรณีผู้ขอ
ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้าง อาคารในท่ีดินหรือส าเนา สัญญาเช่าท่ีดิน)  
      3. หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ  
      4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค านวณ โครงสร้างอาคาร 
      5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน สถาปัตยกรรม  
      6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการค านวณโครงสร้าง  
      7. รายการค านวณระบบบ าบัดน  าเสีย (กรณีอาคารต้องมีระบบบ าบัดน  าเสีย)  
      8. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมท่ีได้รับอนุญาต  
      9. กรณีต่อเติมเพิ่มชั นอาคาร (วิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างอาคารมิใช่คนเดิม) ต้องมีหนังสือรับรองความ
มั่นคงของอาคารเดิมจากสถาบันที่เช่ือถือได้ 
 
 

/การขออนุญาตขุดดิน / ถมดิน… 
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      การขออนุญาตขุดดิน / ถมดิน 
      ขั้นตอนการให้บริการ 
      1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตขุดดิน / ถมดิน พร้อมเอกสาร  
      2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื องต้น / ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสภาพสาธารณะ   
      3. นายช่าง / วิศวกรตรวจแบบพิจารณาแบบ  
      4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาตขุดดิน / ถมดิน  
      เอกสารประกอบการพิจารณา 
      1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต  
      2. ส าเนาโฉนดท่ีดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า (กรณีผู้ขอ
ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้าง อาคารในท่ีดินหรือส าเนาหนังสือสัญญาเช่าท่ีดิน)  
      3. หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ 
      4. แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะท าการขุดดิน  
      5. แผนผังแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง  
      6. รายการท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 6 พ.ร.บ. ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
      7. วิธีการขุดดินและถมดิน  
      8. ระยะเวลาท าการขุดดิน  
      9. ช่ือผู้ควบคุมซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
    10. ท่ีตั งส านักงานของผู้แจ้ง  
    11. ภาระผูกพันต่าง ๆ ท่ีบุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดินท่ีจะท าการขุดดิน   
    12. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ ท่ีคณะกรรมการก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 


