คูมือ
การปฏิบัติงานดานอนุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ของเทศบาลตําบลบอแกว
อําเภอนาหมื่น จังหวัดนาน
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คํานํา
การบริหารการจัดเก็บภาษีเปนกระบวนการสนับสนุน ที่สําคัญในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
เทศบาลตําบลบอแกว จึงไดพิจารณาจัดทําคูมือการปฏิบัติงานดานกระบวนการออกใบอนุญาตกอสราง
อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารใหสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกระบวนการ
ของเทศบาลตําบลบอแกว ใหเกิดคุณคาแก ผูรับบริการ ผูมีสวนไดเสีย และประสิทธิภาพการทํางานของ
กรุงเทพมหานคร คูมือการปฏิบัติงานดานกระบวนการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อ
ถอนอาคาร มีสาระสําคัญของความเปนมา และ ความสําคัญในการจัดทําคูมือ วัตถุประสงค ขอบเขต
แสดงผังงาน (Flow Chart) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หนาที่ความรับผิดชอบ และระบบติดตาม ประเมินผล
มุงหวังใหเกิดมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุน กระบวนการสรางคุณคาหลักของเทศบาลตําบลบอแกว
ใหดียิ่งขึ้นตอไป หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือนี้จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานดานงานชางได ใหสามารถเพิ่ม
ความรูความเขาใจ และเพิ่มประสิทธิภาพของงานไดเปนอยางดี
กองชาง
เทศบาลตําบลบอแกว
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วัตถุประสงคการจัดทําคูมือ
๑. เพื่อใหมีคูมือการปฏิบัติงาน ที่เปนมาตรฐานมุงไปสูการบริการอยางมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อเปนเครื่องมือการเรียนรูดวยตนเอง ใหผูที่เขามาปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดโดยลด การตอบ
คําถาม ลดเวลาในการสอนงาน ลดขอผิดพลาดหรือความขัดแยงที่อาจจะเกิดในการทํางาน และ สามารถ
พัฒนาการทํางานใหเปนมืออาชีพได
๓. เพื่อเปนแหลงขอมูลใหบุคคลภายนอก สามารถเขาใจ และใชประโยชนจากกระบวนงาน ที่มีอยูเพื่อขอรับ
บริการที่ตรงกับความตองการได

ขอบเขต
การจัดทําคูมือปฏิบัติงานของกองชาง เพื่อใชในการปฏิบัติงานเฉพาะการออกใบอนุญาตกอสราง
อาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ของเทศบาลตําบลบอแกว ซึ่งแบงกระบวนการปฏิบัติงาน ภารกิจ
หลัก คือ กระบวนการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร จะแสดงขั้นตอน
การทํางานในรูปแบบ Flow Chart โดยแสดงรายละเอียดของงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ระบบติดตามและ
ประเมินผล ผูรับผิดชอบ แบบฟอรม และเอกสารอางอิงของแตละขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ภารกิจหลัก: กระบวนการออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

-3โครงสรางสวนราชการของเทศบาลตําบลบอแกว
ปลัดเทศบาลตําบลบอแกว
(นักบริหารงานเทศบาล 7)
สํานักปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป 6)











จนท.วิเคราะหฯ 3-5/6ว
นักพัฒนาชุมชน 3-5/6ว
จพง.ธุรการ 2-4/5
บุคลากร 3-5/6ว
นิติกร 3-5/6ว
จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2-4/5
พนักงานประสานงานชนบท
(ลูกจางประจํา)
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2-5/6ว

กองคัลง
(นักบริหารงานคลัง 7)






จพง.จัดเก็บรายได 2-4/5
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5/6ว
นักวิชาการพัสดุ 3-5/6ว
จนท.บริหารงานทั่วไป 3-5/6ว

กองชาง
(นักบริหารงานชาง 7)



นายชางโยธา 2-4/5/6ว

กองการศึกษา
(นักบริการงานทั่วไป 6)






นายชางโยธา 2-4/5

นักวิชาการศึกษา 3-5/6ว
เจาพนักงานธุรการ 2-4/5

-4นายพนิต ใจเปง
นายชางโยธา รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองชาง

พนักงานเทศบาล
 นายพนิต ใจเปง
ตําแหนง นายชางโยธา
พนักงานจางตามภารกิจ
 นายเอกภพ ดีอุน
ตําแหนง ผูชวยเจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางทั่วไป
 นายรังศฤษดิ์ ปญญาทา
ตําแหนง คนงานทั่วไป
 นายเรืองศักดิ์ ขันทะเสน
ตําแหนง คนงานทั่วไป
 นายพิมพสิริ ออนคํา
ตําแหนง คนงานทั่วไป

-5หนาที่และความรับผิดชอบ ใน กองชาง
กองชาง มอบหมายให นายพนิต ใจเปง ตําแหนง นายชางโยธา รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการกองชาง (นักบริหารงานชาง) (เลขที่ตําแหนง ๐๕-๐๑๐๔-๐๐๑) เปนผูบังคับบัญชา
โดยมีหนาที่รับผิดชอบ ดังตอไปนี้
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานในกองชาง ควบคุมและปฏิบัติทางดานบริหารงานชาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการวางโครงการ การรวบรวมและสํารวจวิเคราะหขอมูลเพื่อใชในงานออกแบบ วางผังหลัก
ออกแบบสถาปตยกรรม ครุภัณฑ และออกแบบคํานวณดานวิศวกรรมตาง ๆ การควบคุมงานกอสรางและ
ซอมแซม บํารุง รักษา และติดตามผลวิจัยงานทางสถาปตยกรรมและวิศวกรรม ควบคุมการเขียนแบบ รูป
รายการกอสราง การประมาณราคาตรวจรับงานงวดเพื่อเบิกจายเงิน ใหบริการตรวจสอบแบบรูปและ
รายการ ตลอดจนเปนที่ปรึกษาในงานออกแบบและกอสรางของเทศบาล และบริการงานทั่วไปของหนวยงาน
ซึ่งตําแหนงตาง ๆ เหลานี้มีลักษณะที่จําเปน ตองใชผูมีความรูความชํานาญในวิชาชางโยธา วิชาการทาง
วิศวกรรมและสถาปตยกรรมงานชางรังวัด งานชางสํารวจ ออกแบบคํานวณวิศวกรรมตาง ๆ งานดาน
สวนสาธารณะ งานดานไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ การใหคําปรึกษาแนะนําหรือตรวจสอบที่เกี่ยวกับงาน
สถาปตยกรรมและวิศวกรรม และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ โดยมี
๑. นายพนิต ใจเปง ตําแหนง นายชางโยธา (เลขที่ตําแหนง ๐๕-๐๕๐๓-๐๐๓)
มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. งานวางโครงการและกอสรางดานวิศวกรรม งานอาคาร งานถนนและสะพาน
๒. งานสํารวจโครงการกอสรางวิศวกรรม งานอาคาร งานถนนและสะพาน
๓. ออกแบบ เขียนแบบโครงการกอสรางดานวิศวกรรม งานอาคาร งานถนนและสะพาน
๔. งานงบประมาณราคาโครงการกอสรางทางดานวิศวกรรม งานอาคาร งานถนนและสะพาน
๕. งานควบคุมงานกอสรางทางดานวิศวกรรม งานอาคาร งานถนนและสะพาน
๖. งานศึกษาวิเคราะห วิจัยทางดานวิศวกรรม งานอาคาร งานถนนและสะพาน
๗. งานใหคําปรึกษาแนะนํา, บริการเกี่ยวกับงานดานวิศวกรรม งานอาคาร งานถนนและสะพาน
๘. งานวางโครงการ จัดทําผัง และควบคุมการกอสรางทางสถาปตยกรรมมัณฑนศิลป
๙. งานใหคําปรึกษาแนะนําดานสถาปตยกรรม มัณฑนศิลป
๑๐. เขียนแบบโครงการกอสรางดานวิศวกรรม งานอาคาร งานถนนและสะพาน
๑๑. งานเขียนแบบกอสรางดานสถาปตยกรรม
๑๒. งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมาย
๑๓. งานอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่ไดรับมอบหมาย
๒. นายเฉลิมพล ปลุกใจ ตําแหนง คนงานประจํารถขยะ (สํานักปลัดเทศบาล)
มีหนาที่รับผิดชอบดังตอไปนี้
๑. งานดานซอมบํารุงรักษาเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟา และไฟฟาแสงสวาง
๒. งานควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟา, งานจัดสถานที่ตาง ๆ ที่เกี่ยวกับงานไฟฟา
๓. งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย

-6๓. นายเอกภพ ดีอุน ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่ธุรการ
4. นางสาวพิมพสิริ ออนคํา ตําแหนง คนงานทั่วไป (สํานักปลัดเทศบาล)
มีหนาที่รับผิดชอบ ดังนี้
๑. รับ - สงหนังสือราชการกองชาง
๒. ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดสงเอกสารใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. เก็บและคนหาหนังสือราชการ
๔. งานอื่นที่เกี่ยวของ หรือตามที่ไดรับมอบหมาย
5. นายเรืองศักดิ์ ขันทะเสน ตําแหนง คนงานทั่วไป
มีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังตอไปนี้
๑. ดูแล ควบคุม รายงานปญหา การกําจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
๒. งานขับรถบรรทุกเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เลขทะเบียน ๘๐๖๖๓๐
๓. งานดูแลรักษา ซอมบํารุงรถบรรทุกขยะมูลฝอย เลขทะเบียน ๘๐๖๖๓๐
๔. งานเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๕. ดูแล รักษา ซอมแซมถังขยะที่ชํารุด
๖. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของหรือไดรับมอบหมาย
6. นายรังศฤษดิ์ ปญญาทา ตําแหนง คนงานทั่วไป
มีหนาที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานกองชาง และงานที่ไดรับมอบหมาย

แนวทางการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนในการขออนุญาต
1. ยื่นแบบขออนุญาตกอสรางอาคาร , ดัดแปลงอาคาร , รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
2. เมื่อผูขออนุญาตไดรับอนุญาตแลว ทานจะตองมายื่นขอรับใบอนุญาตดังตอไปนี้
2.1 ใบแจงการออกใบอนุญาตกอสราง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร ภายใน 45 วัน นับแตวันที่
ขออนุญาต
2.2 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) ใหทานไปขอรับ
ใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงออกใบอนุญาตไว หากประสงค
จะขออนุญาตอีกจะตองดําเนินการเชนเดียว กันกับการขออนุญาตใหมหลักฐาน
ประกอบการขออนุญาต

หลักฐานที่สําคัญ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตและเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตและเจาของที่ดินจํานวน 1 ชุด
3. สําเนาโฉนดที่ดินที่จะทําการกอสราง จํานวน 1 ชุด
4. แบบแปลน ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลนจํานวน 4 ชุด ดังมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้
4.1 รายการประกอบแบบ
4.2 แผนที่สังเขป
4.3 รูปแปลนพื้น
4.4 รูปดาน 4 ดาน
4.5 รูปตัด 2 ดาน
4.6 รูปโครงหลังคา

-74.7 รูปแปลนคาน , คานคอดิน,ฐานราก

4.8 รูปขยายสวนตาง ๆ ของ
โครงสราง (คาน , เสา, ฐานราก)
4.9 รูปแปลนไฟฟา , สุขาภิบาล
4.10 รายการคํานวณ (กรณีเปน
อาคาร 2 ชั้นขึ้นไป)
5. หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน (กรณีที่เจาของอาคารไมไดเปนเจาของ
ที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู)
6. หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตที่ดิน
(กรณีที่อาคารกอสรางชิดเขตที่ดินนอยกวา 50 ซม.)

คาธรรมเนียมในการขออนุญาต
คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ 20 บาท
ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตเคลื่อนยาย ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ฉบับละ 20 บาท
ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
ใบแทนใบอนุญาตหรือ ใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท

คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาต
1.
2.
3.
4.

ใบอนุญาตกอสราง
ฉบับละ 20 บาท
ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตดังแปลง
ฉบับละ 10 บาท
ใบอนุญาตรื้อถอน
ใบอนุญาตเคลื่อนยายฉบับละ 10 บาท

คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาคารซึ่งสูงไมเกินสองชั้นหรือสูงไมเกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.5 บาท
อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแตไมเกินสามชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แตไม
เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท
อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางละ 4 บาท
อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ําหนักน้ําหนักบรรทุกเกิน 50 กก. ตอหนึ่งตารางเมตร ตาราง
เมตรละ 4 บาท
พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ ตารางเมตรละ 0.5 บาท
ปายตารางเมตรละ 4 บาท
อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาวเชน เขื่อน ทอ หรือทางระบายน้ํา รั้ว กําแพง ติดตาม
ความยาว เมตรละ 1 บาท

