
 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

             คู่มือแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน ขององค์การบริหารส่วน 
ต าบลบ้านเกาะ ได้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่จะน าเสนอแนวทางปฏิบัติ
ราชการด้านการบริการประชาชนเท่านั้น   โดยมีเนื้อหาสาระประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์  โครงสร้างการบริหารและภารกิจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเกาะ  ในขั้นตอนการปฏิบัติราชการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  รวมถึงแนวทางปฏิบัติราชการด้านการ
ส่งเสริม สนับสนุน และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถจัดบริกา ร
สาธารณะ และตอบสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเป็นไปอย่างทั่วถึง 

           องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือแนวทางปฏิบัติ
ราชการเพื่อบริการประชาชน เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ทั้งแก่ประชาชน และส่งผลต่อการ
เข้ามามีส่วนร่วมในการก ากับดูแลและตรวจสอบองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
รวมถึงประโยชน์แก่องค์กรและข้าราชการ  เพื่อให้เกิดก ารบริหารจัดการที่ดีตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
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                              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
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สภาพทั่วไป 
 ต าบลบ้านเกาะตามประวัติเดิมนั้น หมายถึง บริเวณวัดปุากิ่วในปัจจุบัน ซึ่งมีพ้ืนที่ในบริเวณนั้นเป็น 
ที่นา  มีต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นเป็นหย่อม ๆ ซึ่งเป็นที่มาของบ้านเกาะ ต าบลบ้านเกาะยกฐานะจากสภาต าบล
บ้านเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  ตั้งอยู่เลขที่ 1  
หมู่ที่ 6  ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 
ที่ต้ังของหมู่บ้านขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ประกอบด้วย  5  หมู่บ้าน 
 จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ   เตมมทั้งหมู่บ้าน  3  หมู่  ได้แก่ 

                     หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม  มีพ้ืนที่ประมาณ  7,194  ไร่ 
                      หมู่ที่ 6 บ้านนาตก  มีพ้ืนที่ประมาณ  5,232  ไร ่
                    หมู่ที่ 7 บ้านนาออก  มีพ้ืนที่ประมาณ  8,502  ไร่ 

จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  บางส่วน  2  หมู่  ได้แก่ 
           หมู่ที่ 3 บ้านเขาขุนพนม  มีพ้ืนที่ประมาณ  654.75  ไร่ 

หมู่ที่ 4  บ้านนาเสน  มีพ้ืนที่  5,886  ไร่ 
 (ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนต าบล  ณ  วันที่  23  กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕40)  

              ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  
         ลักษณะภูมิประเทศ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพ้ืนที่ราบและที่ราบลุ่มบางส่วนมีคลอง
นอกท่าไหลผ่าน ท าให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เหมาะแก่การเพาะปลูกและท าสวนผลไม้นานา
ชนิด ตามสภาพพ้ืนที่ ดังนี้ หมู่ที่ 3, 4, 5 ซ่ึงต้ังอยู่ทางทิศตะวนัตก ขององค์การบริหารสว่นต าบล เกษตรกรจะ
ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้เป็นส่วนใหญ่ เช่น เงาะ มังคุด ทุเรียน เป็นต้นส่วนหมู่ที่  6,7 เกษตรกรจะ
ประกอบอาชีพท าสวนผลไม้ ท านา และปลูกผักหลังฤดูเกมบเกี่ยว และท าไร่นาสวนผสม เลี้ยงสัตว์น้ าในร่องสวน 
และประชาชนบางส่วนมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ฯลฯ เป็นต้น 
         ลักษณะภูมิอากาศ 

เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับเส้นศูนย์สูตรและคาบสมุทร ซึ่ งมีเทือกเขาหลวง
นครศรีธรรมราช อยู่ในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน ภูมิอากาศในเขตต าบลบ้านเกาะมี 2  ฤดู คือ ฤดูร้อน 
และฤดูฝน   

ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายน  อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีอากาศเยมน บ้างครั้งเกิดพายุฝนฟูาคะนองและลมกระโชกแรง ปริมาณฝนน้อย ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี 

ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ธันวาคม บางปีอาจ
เกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนมากนานนับเดือน ส่งผลให้เกิดปัญหาอุกภัยในพื้นท่ี 
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        ลักษณะของดิน 
ลักษณะโดยทั่วไปเป็นดินรวนปนทรายหรือดินร่วนสีน้ าตาล น้ าตาลปนเทา ดินชั้นล่างเป็นดินร่วน

เหนียวปนทรายหรือดินร่วนเหนียว บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมี เหลมกและแมงกานีสในชั้น
ดินด้านล่าง ความเหมาะสมของกลุ่มดินส าหรับการปลูกพืช โดยเหมาะส าหรับการท านามากกว่าการปลูกพืชไร่ 
ไม้ผลและพวกพืชผัก แต่สามารถปลูกพืชไร่หรือพืชผักที่มีอายุสั่นได้ในช่วงฤดูแล้ง 
         ลักษณะของน้ า 

ลักษณะของน้ าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีคลองนอกท่า - ท่าแพ ซึ่งใช้เป็นแหล่งน้ า
สายหลักส าหรับการอุปโภค - บริโภค และใช้เพ่ือการเกษตร  โดยแหล่งน้ าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่ง
น้ าที่มนุษย์สร้างขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เพ่ือให้เพียงพอกับการอุปโภค - บริโภค และใช้
เพ่ือการเกษตรของประชาชน ดังนี้ 

 

แหล่งน้ า จ านวน (แห่ง) หมายเหตุ 
แม่น้ า -  
คลอง  1  (คลองนอกท่า-ท่าแพ)  
ห้วย หนอง บึง 7  
ฝายน้ าล้น 5  
คลองชลประทาน -  
บ่อบาดาลสาธารณะ 6   
บ่อน้ าตื้นสาธารณะ 2  
อ่างเกมบน้ า 1  
บ่อโยก 1  

  

         ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ปุาไม้เหลือน้อย เนื่องจากในพ้ืนที่ประชาชนประอาชีพ

เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ จึงใช้พื้นที่ในการปลูกยางพารา ปาล์มน้ ามัน เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ท าไร่ เป็น
ต้น ส่งผลให้ประชาชนตัดไม้ยืนต้นมาปลูกพืชเศรษฐกิจแทน ทรัพยากรปุาไม้จึงเหลือน้อย 
         ด้านการเมืองการปกครอง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีก านัน 
และผู้ใหญ่บ้าน เป็นหัวหน้าฝุายปกครองในพ้ืนที่ จ านวนหมู่บ้าน เตมมทั้งหมู่บ้าน 3  หมู่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าข้าม มี
พ้ืนที่ประมาณ 7,194  ไร่ หมู่ที่ 6 บ้านนาตก  มีพ้ืนที่ประมาณ 5,232 ไร่ หมู่ที่ 7 บ้านนาออก มีพ้ืนที่
ประมาณ 8,502 ไร่ จ านวนหมู่บ้าน บางส่วน 2 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 3 บ้านเขาขุนพนม มีพ้ืนที่ประมาณ 
654.75 ไร่และหมู่ท่ี 4 บ้านนาเสน  มีพ้ืนที่ 5,886 ไร่ 
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เขตการปกครอง 
ต าบลบ้านเกาะตามประวัติเดิมนั้น หมายถึง บริเวณวัดปุากิ่วในปัจจุบัน ซึ่งมีพ้ืนที่ในบริเวณนั้นเป็น  

ที่นา  มีต้นไม้และต้นหญ้าขึ้นเป็นหย่อม ๆ ซึ่งเป็นที่มาของบ้านเกาะ ต าบลบ้านเกาะยกฐานะจากสภาต าบล      
บ้านเกาะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2540 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง  
        ที่ตั้ง อาณาเขต   
         องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีที่ท าการตั้งอยู่  เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเกาะ  ติดทางหลวง
ชนบท (ถนนวิริยานุศาสน์ สายนอกท่า-น้ าแคบ) ระยะห่างจากที่ว่าการอ าเภอพรหมคีรีประมาณ 7 กิโลเมตร  
ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ    อาณาเขตติดต่อกับ ต าบลทอนหงส์และเทศบาลต าบลพรหมโลก 
          ทิศใต้       อาณาเขตติดต่อกับ ต าบลพรหมโลกและต าบลนาเรียง 
          ทิศตะวันออก อาณาเขตติดต่อกับ ต าบลนาเรียงและต าบลอินคีรี 
         ทิศตะวันตก     อาณาเขตติดต่อกับ  เทศบาลต าบลพรหมโลก 
      เนื้อที่ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีพ้ืนที่ประมาณ 43.95 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 27,468.75ไร ่
     สภาพทางสังคม 
 การศึกษา 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ให้ความส าคัญกับการศึกษาของประชาชน โดยมีการพัฒนา
ด้านการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาคน เสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนาธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกรูปแบบอย่างทั่วถึง  
ภารกิจด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ประกอบด้วย 
 1. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
 2. การให้ความรู้และส่งเสริมเรื่องอาชีพ 
 3. การส่งเสริมกีฬา นันทนาการและกิจกรรมเดมก เยาวชน 
 4. การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ 
 ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีศูนย์พัฒนาเดมกเลมกในสังกัดจ านวน  1  โรง ให้
การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน ดังนี้ 
 ศูนย์พัฒนาเดมกเลมกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เปิดสอนนักเรียนก่อนวั ยเรียน (ปฐมวัย)        
มีนักเรียนจ านวน  60  คน  
 สาธารณสุข 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาเสน มีการ
จัดบริการด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อให้แก่ประชาชน ดังนี้ 

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านนาเสน  ให้บริการด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับการรักษา 
พยาบาลเบื้องต้น การส่งเสริมสุขภาพ การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ งานสุขภาพของประชาชน และการให้
ค าปรึกษาเกี่ยวกับสาธรณสุข เป็นต้น 
 



- 4 - 
 

2. คลินิก  จ านวน  1  แห่ง ได้แก่คลินิก  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ถนนวิริยานุศาสตร์ บ้านนาตก 
3. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ 100 

 นอกจากนี้ยังมีการให้บริการทางด้านการควบคุมและปูองกันโรคไข้เลือดออก โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะได้ด าเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบวิธีการก าจัดยุงลายในครัวเรือน การ
ฉีดพ่นหมอกควันให้แก่กลุ่มเปูาหมายที่มีความเสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก การฝึกอบรมให้ความรู้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) เพ่ือให้ดูแลประชาชนที่อยู่ในความรับผิดชอบ 

การตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตร เนื่องจากให้ต าบลบ้านเกาะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม ซึ่งต้องใช้สารเคมีในการปูองกัน/ก าจัดโรคต่าง ๆ ส่งผลให้เกษตรมีความเสี่ยงท าให้เกิดโรคต่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จึงด าเนินงานตรวจหาสารเคมีในเลือดเกษตรเพื่อให้ประชาชนได้ทราบและ
หาวิธีการปูองกัน ทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนใช้สมุนไพรหรือใช้วิธีธรรมชาติในการปูองกัน/ก าจัดโรค
ต่างๆ 
 การตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้แก่กลุ่มเปูาหมายที่มีความเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว 
พร้อมทั้งให้ความรู้และวิธีปฏิบัติในการปูองกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 

อาชญากรรม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีแนวโน้มเกิดอุบัติเหตุทางถนน

บริเวณจุดเสี่ยงต่าง ๆ ได้แก่ ทางโค้งบริเวณหน้าวัดอินทคีรี หมู่ที่ 7 บริเวณทางโค้ง หมู่ที่ 5 ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ
บ่อยครั้ง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยจัดท าปูายเตือนอันตราย การ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและขับรถด้วยความระมัดระวัง การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบริเวณจุด
เสี่ยง  
 ปัญหาอาชญากรรม ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ไม่มีเหตุอาชญากรรมที่รุนแรงเกิดขึ้น 
แต่มีปัญหาเรื่องลักขโมยทรัพย์สินของประชาชนสถานที่ราชการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้
ด าเนินการปูองกันการเกิดเหตุดังกล่าว โดยประสานกับต ารวจในพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพติดได้ระบาดในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ โดยยาเสพติดที่พบมากที่สุด

ได้แก่ น้ ากระท่อม ยาบ้า เป็นต้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะได้ประสานกับสถานที่ต ารวจภูธร
พรหมคีรีด าเนินการโครงการครอบครัวสดใสห่างไกลยาเสพติด ฝึกอบรมเดมก ดูงานสถานที่จริงที่วัดไม้เสียบ 
ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพ่ือลดปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล การ
แก้ไขปัญหาของสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้ง
เบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  กมเป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ กมได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

ข้อมูลด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีภารกิจด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแขมงให้กับ
ชุมชน  การส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ผู้สูงอายุ ฝึกอบรมอาชีพต่าง ๆ เพ่ือเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุและประชาชน นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้สูงอายุในต าบล  
บ้านเกาะ เพ่ือศึกษากรณีตัวอย่าง รวมทั้งเพ่ือเสริมสร้างและเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ไปประยุกต์ใช้  
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ระบบบริการพ้ืนฐาน 
       การคมนาคมขนส่ง 
 การคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีทางหลวงชลบทสายวิริยานุศาสตร์ (ถนนสาย
นอกท่า-ท่าแพ) เป็นถนนสายหลักในการขนส่งระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นเส้นทางเข้าถึง
จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ ยังมีถนนโครงข่ายเชื่อมโยงชุมชนต่าง ๆ 
 การคมนาคมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ เป็นเส้นทางการจราจรที่สะดวก เนื่องจาก
เป็นทางผ่าน และมีผู้ใช้เส้นทางการสัญจรไม่หนาแน่นและพลุกพล่าน มีถนนท้องถิ่นที่เชื่อมต่อระหว่างชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียงอย่างสะดวกใช้ในการขนส่งและสัญจร ดังนี้ 
 

ล าดับ ชื่อถนน จ านวน (สาย) ระยะทางยาว (กิโลเมตร) 
1 ถนนลาดยาง (วิริยานุศาสตร์) 1   6 
2 ถนนคอนกรีต 25 20.446 
3 ถนนหินคลุก 21 10.094 
4 ถนนลูกรัง 1 0.75 
5 ถนนดิน - - 

     การไฟฟ้า 
     ครัวเรือนในเขตต าบลบ้านเกาะส่วนใหญ่มีไฟฟูาใช้ 99.42 % และครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟูาใช้ 0.58 % 
     ประปา 
      ประปาในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ครัวเรือนส่วนใหญ่รับบริการน้ าประปาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ โดยมีแหล่งน้ าดิบส าหรับผลิตน้ าประปาเป็นแหล่งน้ าผิวดิน และน้ าบาดาล จ านวน
ประปา 5 แห่ง ประชากรใช้บริการน้ าประปา มีทั้งสิ้น 641 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.89 จากครัวเรือน
ทั้งหมดจ านวน 690 หลังคาเรือน  
     โทรศัพท์ 
      ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ประชาชนส่วนใหญ่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (บุคคล) โทรศัพท์
สาธารณะไม่มี ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข ไม่มี 
ระบบเศรษฐกิจ 
  การเกษตร 

ประชากรในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านเกาะ  มีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด ซึ่งพ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เป็น
พ้ืนที่ท าสวนผลไม้ ได้แก่  มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง และประเภทไม้ยืนต้นได้แก่  ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  ปลูก
พืชไร่ เช่น  มะเขือ  แตงโม  เป็นต้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 มีอาชีเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมามีอาชีพ
รับจ้างทั่วไปร้อยละ 5 รองลงมามีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 5 โดยรายได้ของครอบครัวมาจากการเกษตรกรรมเป็น
รายได้หลักของครัวเรือน 

การประมง 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลักษณะการ

ประมงน้อย เช่นการเลี้ยงปลานิล ปลาดุก เป็นต้น  
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การปศุสัตว์ 
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีการประกอบการในลักษณะเลี้ยงสัตว์ใน

ครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่เนื้อ ไก่พ้ืนเมือง เป็ด โค สุกร กระบือ เป็นต้น 
การท่องเที่ยว 
การท่องเที่ยวในเขตต าบลบ้านเกาะ มีสถานที่ท่องเที่ยวส าคัญจ านวน  2  แห่ง ดังนี้    
1) วัดอินทคีรี (วัดบ้านนา) มีพระพุทธรูปที่ส าคัญคือ พระพุทธสิหิงค์ เป็นที่เคารพสักกาสัก

ประชาชนโดยทั่วไป ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
2) วัดเขาขุนพนม  ตั้งอยู่ท่ี  หมู่ที่ 4  ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี   
วัดเขาขุนพนม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3 ต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่ง

ศึกษาด้านโบราณคดีและศิลปะ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ปุาเขาที่ทรงคุณค่า  ภายในวัดมีอนุสาวรีย์
พระเจ้าตากสินมหาราช พระต าหนักทรงบัลลังก์ พระต าหนักเขาทรงศีล ถ้ าสมเดมจสมเดมจพระเจ้าตากสิน รอย
พระพุทธบาท ถ้ าเหวตากฟูา ถ้ าพิศดาล ถ้ านางชี มณฑปพ่อท่านกลาย บ่อน้ าศักดิ์สิทธิ์ ถ้ าเขาขุนพนม เป็นต้น 
ด้วยลักษณะดังกล่าวท าให้วัดเขาขุนพนมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทรงคุณค่า 

อุตสาหกรรม 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม 
การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 การพาณิชย์ 
การพาณิชย์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีอัตราการเจริญเติบโตและขยายตัวทางธุรกิจ

การค้าแบบทรงตัว (คงที่) โดยไม่มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในทิศทางบวก ส่วนใหญ่เป็นการค้าขาย เป็นต้น  

กลุ่มอาชีพ 
o กลุ่มอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลบ้านเกาะ   
o กลุ่มเกษตรกรปลูกพืชตามฤดูกาล หมู่ที่ 3 
o กลุ่มเพ่ิมผลผลิตทางด้านการเกษตร หมู่ที่ 4 
o กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 4  
o กลุ่มเลี้ยงแพะตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 5 
o กลุ่มปลุกพืชตามฤดูกาล หมู่ที่ 5 
o กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคพ้ืนเมือง หมู่ที่ 6 
o กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าข้าม หมู่ที่ 5 

แรงงาน 
 แรงงานส่วนใหญ่ใช้แรงงานในภาคเกษตรกรรม ภาคธุรกิจครัวเรือน ซึ่งใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือน
เป็นส าคัญ เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลบ้านเกาะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักและแรงงาน
ต่างประเทศใช้แรงงานในส่วนยางพารา รองลงมาใช้แรงงานรับจ้าง เป็นต้น 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม

คติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต ดังนี้ 

“เศรษฐกิจดีมีคุณธรรม น าการศึกษาพาเมืองน่าอยู่ ทุกชีวีตอยู่ดีมีสุข” 
 

พันธกิจ (Mission) 
1.  การส่งเสริม พัฒนาระบบเศรษฐกิจของประชาชนให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้  
2. การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน

พัฒนาการตรวจสอบ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง 
3. การพัฒนา เมืองน่าอยู่  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
4. การพัฒนาปรับปรุงการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้มีประสิทธิภาพ 
5. การส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ

สาธารณสุข ตลอดทั้งสวัสดิการของประชาชน 
6. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยมั่นคงในสังคมการปูองกันภัยฝุายพลเรือนเพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและศักยภาพ
ของคน ครอบครัวและชุมชน เพ่ือสร้างความ เข้มแขมงพ่ึงพาตนเองได้ 

จุดมุ่งหมายการพัฒนา 
1. ประชากรมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความรู้และมีรายได้ที่เพียงพอสามารถพึงตนเองได้ 
2. ประชาชนได้รับการบริการข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง เพียงพอและเสมอภาค 
3. ประชาชนมีศักยภาพ และมีชุมชนที่เข้มแขมง 

            4. สนับสนุนส่งเสรมิ พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                การสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ 
            5. การคมนาคม สาธารณูปโภคและสาธารณูปการมีความสะดวก รวดเรมว และเพียงพอ 
            6. ประชาชนน้อมน าเอาแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
            7.การบริหารจัดการที่ดีและมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

8.สนับสนุนส่งเสริมการดูแลรักษาทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยังยืน 
  

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กร
ต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
  1.1 การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ 
  1.2 การส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
  1.3 การแก้ไขปัญหาการว่างงาน 
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  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม 
  2.1 การนันทนาการและส่งเสริมกีฬา  
  2.2 การจัดสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
  2.3 การสาธารณสุข 
  2.4 การศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
  2.5 การส่งเสริมความเข้มแขมงของชุมชน 
  2.6 การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2.7 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  3.1 การด าเนินงานสาธารณูปโภค 
  3.2 การระบายน้ า 
  3.3 การผังเมือง 

4. ยุทธศาสตร์ ด้านแหล่งน้ า 
  4.1 การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภค 

4.2  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5. ยุทธศาสตร์ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

  5.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  5.2 การส่งเสริมความรู้ในระบอบประชาธิปโตย 
  5.3 การพัฒนาบุคลากร 
  5.5 การพัฒนารายได้ 
  5.6 การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
  5.7 การให้บริการประชาชน 
 6. ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.2 การสร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.3 การอนุรักษ์และใช้พลังงานทดแทน 
 
โครงสร้างและการจัดองคก์รในการด าเนินงาน อ านาจหน้าที่ที่ส าคัญขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ 
            เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗  และแกไ้ขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีโครงสร้างและการจัดองค์กรในการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑) สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเกาะ  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน จ านวน ๑0 คน โดยมีประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านเกาะ จ านวน ๑ คน   และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จ านวน ๑ คน  
ซึ่งนายอ าเภอพรหมคีรีแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ตามมติของสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  ๑) ให้ความเหมนชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหาร
กิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๒) พิจารณาและให้ความเหมนชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล ร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และร่างขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
  ๓) ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
 ๒.๒) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จ านวน ๑ คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ
ประชาชน มีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
                   1) ก าหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล ข้อบัญญัติระเบียบ 
และข้อบังคับของทางราชการ 
  ๒) สั่ง อนุญาตและอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๓) แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และเลขานุการนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  ๔) วางระเบียบเพื่อให้งานขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  ๕) รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ 
  ๗) ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย 
และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๒.๓) รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จ านวน ๒ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดยนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีหน้าที่เป็น 
ผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ ตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลมอบหมาย 
 ๒.๔) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จ านวน ๑ คน ซึ่งมาจากการแต่งตั้งโดย
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ และมิใช่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ มีหน้าที่
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย 
 ๒.๕) ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ แบ่งส่วนราชการ ดังนี้ 
         ๑) ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบงานด้าน 
   1.1 งานบริหารงานทั่วไป   เกี่ยวกับ 
   -  งานธุรการและงานสารบรรณ 
   -  งานการเจ้าหน้าที่ 
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   -  งานการเลือกตั้ง 
   -  งานกิจการสภา 
   -  งานการตรวจสอบแสดงรายการเก่ียวกับเอกสารส าคัญของราชการ 
   -  งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและ 
                                   ผู้ท าคุณประโยชน์ 
   -  งานอาคารสถานที่ 
   -  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.2 งานนโยบายและแผน    เกี่ยวกับ 
   -  งานจัดท างบประมาณ 
   -  งานวิชาการและแผนงาน 
   -  งานจัดท าแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจ าปี 
   -  งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
                               -  งานติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการพิเศษและตามนโยบายของ 
                                  ทางราชการ 
                               -  งานจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลและ 
                                  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  
                               -  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

1.3 งานสวัสดิการสังคม    เกี่ยวกับ 
   -  งานส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในเขตพัฒนาชุมชนเพ่ือจัดท าแผนงานต่างๆ 
   -  งานด าเนินการและสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มของประชาชนประเภทต่างๆ 
   -  งานฝึกอบรมในท้องถิ่นตามวิธีการและหลักการพัฒนาชุมชน เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ 
                                  เพ่ิมรายได้ต่อครอบครัวในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรือน  
   -  งานปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห์ เช่น ด าเนินการเรื่อง 
                                  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ปุวยเอดส์  
                               -  งานการส่งเสริมสวัสดิการเดมกและเยาวชน 
                               -  งานส่งเสริมการกีฬาและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน 
                               -  งานส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
                               -  งานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
        ๒) กองคลัง    รับผิดชอบงานด้าน 
   2.1 งานการเงิน    เกี่ยวกับ 
   -  งานการรับ การน าส่งเงิน การเกมบรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน 
   -  งานการซื้อและการจ้าง 
   -  งานจัดสรรเงินต่างๆ 
   -  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท  
                  -  งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย   
                               -  งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 
              -  งานควบคุมและจัดท าทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 
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   -  งานจัดท าบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท   
                  -  งานจัดท างบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
                               -  งานเกมบรักษาและการน าส่งประจ าวัน   
   -  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                               2.2 งานจัดเกมบรายได้    เกี่ยวกับ 
   -  งานวางแผนการจัดเกมบรายได้และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเกมบรายได้ 
   -  งานจัดท าประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพ่ือช าระภาษี  
   -  งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษีอากร 
   -  งานเกมบรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ   
                  -  งานจัดเกมบและช าระเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ   
                               -  งานเกมบรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืนๆ 
              -  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
                               2.3 งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    เกี่ยวกับ 
   -  งานการซื้อและการจ้าง 
   -  งานจัดท าทะเบียนพัสดุ  
   -  งานการตรวจสอบรับ/จ่ายพัสดุและการเกมบรักษาพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ 
              -  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
         ๓) กองช่าง    รับผิดชอบงานด้าน 
   3.1 งานก่อสร้าง    เกี่ยวกับ 
   -  งานก่อสร้างบ ารุงรักษาทางและสะพาน  
   -  งานสาธารณูปการอ่ืนและงานบ ารุงรักษาติดตั้งไฟฟูา 
   -  งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 
   -  งานควบคุมก่อสร้างในสาขาวิศวกรรมงานถนนและสะพาน   
   -  งานสถาปัตยกรรม 
   -  งานควบคุมและการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารรวมทั้งระเบียบ 
                                  กฎหมายอื่น 
   -  งานอ่ืนทีเ่กี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
  ๓. สรุปอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 
  ๓.๑) หน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 ดังต่อไปนี้ 
  (๑) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก 
  (๒) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจัดมูลฝอย 
            และสิ่งปฏิกูล 
  (๓) ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  (๔) ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (๖) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เดมก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
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  (๗) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๘) บ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๙) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมาย 
  ๓.๒) หน้าที่อาจจัดท ากิจการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕52 ดังต่อไปนี้ 
  (๑) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
  (๒) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
  (๓) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 
  (๔) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ 
  (๕) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
  (๖) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว 
  (๗) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  (๘) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
  (๙) หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  (๑๐) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม  
  (๑๑) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 
  (๑๒) การท่องเที่ยว 
  (๑๓) การผังเมือง 
  ๓.๓) อ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้ 
  (๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
  (๒) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
  (๓) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
  (๔) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  (๕) การสาธารณูปการ 
  (๖) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ 
  (๗) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
   (๘) การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (๙) การจัดการศึกษา 
  (๑๐) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเดมก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
  (๑๑) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
  (๑๒) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
  (๑๓) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
  (๑๔) การส่งเสริมกีฬา 
  (๑๕) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  (๑๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๑๗) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
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  (๑๘) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
  (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
  (๒๐) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
  (๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
  (๒๒) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
  (๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 
               และสาธารณสถานอื่น ๆ 
  (๒๔) การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากร 
            ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (๒๕) การผังเมือง 
  (๒๖) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
  (๒๗) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
  (๒๘) การควบคุมอาคาร 
  (๒๙) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๓๐) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษา 
         ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (๓๑) กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ 
         ประกาศก าหนด 
  ๔. วิธีด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
  การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ จะต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชาชนในท้องถิ่นเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามภารกิจอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจขององค์กรปกครองท้องถิ่น  การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การ
อ านวยความสะดวก และการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบผล
ของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้
ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ 
  กรณีเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  ประชาชนสามารถติดต่อ
ขอรับบริการได้ที่  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ที่ 6  ต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  ๕. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลข่าวสารหรือค าแนะน าในการติดต่อกับส่วนราชการภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ ตั้งอยู่เลขที่ 1  หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320
โทรศัพท์. ๐-7๕35-๔819  เวมบไซต์ www.bankoh.go.th  
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงมหาดไทย  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45
วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้อง
มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง  
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตกอ่สร้างอาคาร))  

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

35 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 3 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
4) 

 
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 3 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
6) 

 
กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
๓๐ บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจา้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 3 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 2 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 2 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 2 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
12) 

 
รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น       (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 
ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 2 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลง
นาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
 
 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
16) 

 
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 2 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 2 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
 

- 
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ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
22) 

 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0.5 บาท  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(หมายเหตุ: (ทางโทรศัพท์ 075354819, เว๊ปไซต์ www.Bankoh.go.th))  

2) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 075-354819, โทรสาร 075-354819 ต่อ 8  และทางเว๊ปไซต์ 
www.bankoh.go.th))  

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบมดเสรมจในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
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  กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา21 / องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเกาะ 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงมหาดไทย  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45
วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้อง
มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร))  
 
 
 
 
 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
 
 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการ 
ขออนุญาต 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร))  

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร))  

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

4) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต   (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร))  

35 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 3 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 3 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
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ล าดับ ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ให้ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 3 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 3 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 
 
 

- 

- 22 - 



ล าดับ ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
10) 

 
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 2 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 
 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนาม
ทุกแผ่น  (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับน้ าหนัก ความ
ต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 2 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6  
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแขมงแรงของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต  
ลงนาม     ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 
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ล าดับ ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
15) 

 
กรณอีาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหลมกเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหลมก ไม่น้อยกว่า
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟูา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 
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ล าดับ ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
21) 

 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปูองกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

24) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0.5 บาท  
 

 
ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 075354819, เว๊ปไซต์ WWW.Bankoh.go.th))  

2) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 075-354819 , โทรสาร 075-354819 ต่อ 8  และเว๊ปไซต์ 
www.bankoh.go.th))  
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ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบมดเสรมจในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21/องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเกาะ 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงมหาดไทย  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุ
จ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
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ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ  อ าเภอพรหมคีรี  
จังหวัดนครศรีธรรมราช/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 – 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))  

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))  

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดนิตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))  

7 วัน - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))  

35 วัน - 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบขั้นตอน วิธีการ และสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อ
ถอนอาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้รื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

7) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจา้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจบัตรประชาชน
และส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ านาจเจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
 
 
 
 

- 
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ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
12) 

 
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 
 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 075-354819, โทรสาร. 075354819 ต่อ8 และทางเว๊ปไซต์ 
www.bankoh.go.th))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบมดเสรมจในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
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กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22/องค์การบริหารส่วนต าบล 
บ้านเกาะ 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงมหาดไทย  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1 การด าเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช้บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2 การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะท าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนที่เกิน 
2,000 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ซึ่งการประกาศของเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
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     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 
7วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 
7วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะด าเนินการถม
ดิน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถมดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน))  

5 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการถมดิน))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

6) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

9) 
 

รายการค านวณ (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 
2 เมตรขึ้นไป วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรม
โยธา ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร กรณีพื้นที่เกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร วิศวกรผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
 
 
 

- 
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ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
10) 

 
ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อเป็นผืน
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 
2 เมตรขึ้นไป ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

11) 
 

ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท  ค่าธรรมเนียม 500 บาท  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 80320))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)<br />- 
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120<br />- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 
2502 6132<br />- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH<br /><br />ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)<br />Tel : +66 92 
668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งถมดิน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบมดเสรมจในหน่วยเดียว) 
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หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

 กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิน่ 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน/การแจ้งถมดิน/องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงมหาดไทย  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1 การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช้บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะท าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตาราง
เมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าท่ีขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    
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     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 
7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 
7วัน นับแต่วันที่มีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่
ก าหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะด าเนินการขุด
ดิน /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 7 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนทีร่ับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการขุดดิน))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบและพิจารณา (กรณี
ถูกต้อง) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการขุดดิน))  

5 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใบ
รับแจ้ง 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการขุดดิน))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ ((กรณีนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะด าเนินการขุดดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

4) 
 

แผนผังแสดงเขตที่ดินและท่ีดินบริเวณข้างเคียง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

5) 
 

แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

6) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน) 

- 

7) 
 

หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการขุดดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีที่ดินบุคคลอ่ืน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

9) 
 

รายการค านวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ การขุดดินที่มี
ความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือพื้นที่ปากบ่อดินเกิน 
10,000 ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่าระดับสามัญ
วิศวกร กรณีการขุดดินที่มีความลึกเกินสูง 20 เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
 
 
 

- 
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ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
10) 

 
รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับวัดการเคลื่อนตัวของดิน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีการขุดดินลึกเกิน 20 เมตร) 

- 

11) 
 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปาก
บ่อดินเกิน 10,000 ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือมีพื้นที่ตามท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท  ค่าธรรมเนียม 500 บาท  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ม.6 ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 80320))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)<br />- 
99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120<br />- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 
2502 6132<br />- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH<br /><br />ศูนย์รับ
เรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)<br />Tel : +66 92 
668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งขุดดิน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
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ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบมดเสรมจในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 

 กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 7.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน/การแจ้งขุดดิน/องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวงมหาดไทย  
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีผไูดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน  
ผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจง 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการด าเนินการ
ตามท่ีไดรับอนุญาต 
ไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจา
พนักงานทองถิ่นแลว 
 ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ/ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วัน 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน))  

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 
3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ 
(น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุมงาน))  

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอ

พรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

ส าเนาหนังสือที่ได้แจ้งให้ผู้ควบคุมงานคนเดิมทราบว่า ได้บอกเลิกมิ
ให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว พร้อมหลักฐานแสดงการรับทราบ ของผู้
ควบคุมงานคนเดิม (แบบ น. 5) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 

4) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา 
30 วรรคสอง (แบบ น. 8) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 
 
 
 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
5) 

 
ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงาน
คนเดิมและแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่) 

- 

6) 
 

ส าเนาหนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 7) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ควบคุมงานคนเดิมได้แจ้งบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุม
งานไว้แล้วและผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งประสงค์จะแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงานคนใหม่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ) 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท  
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านเกาะ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช  80320))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ 
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ชื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน  
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบมดเสรมจในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

 กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:  
 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 5.0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: ส าเนาคู่มือประชาชน/การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน/องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านเกาะ 
 


