
งานกองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

งานท่ีใชบริการ การอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงหรือร้ือถอน, เคลือ่นยายอาคาร,ฯลฯ 

งานท่ีรับผดิชอบ กองชาง  เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

ขอบเขตการใชบริการ 

สถานท่ี/ชองทางใหบริการ 

กองชาง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 

ฝายแบบแผนและกอสราง 

โทรศัพท 056-711007 ตอ 303 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

จันทร  ถึง  ศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00  น. 

และ  13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑวิธกีารและเง่ือนไขในการยื่นคําขอรับใบอนุญาตตางๆ เกี่ยวกับอาคาร 

1. การขออนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคารหรอืรื้อถอน 

2. การขออนุญาตเคล่ือนยายอาคาร 

3. การขออนุญาตเปล่ียนการใชอาคาร 

4. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารหรอืใชทีจ่อดรถทีก่ลับรถและทางเขาออกของรถเพ่ือการอื่น 

ข้ันตอนการใหบริการ 

1. ตรวจหลักฐาน (เจาหนาที่ธุรการ )ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

2. รายงานการตรวจสถานที่กอสรางตรวจคิดคาธรรมเนียม(นายตรวจเขต ) 

ใชเวลาประมาณ  3  วัน 

3. ตรวจผังเมือง (นายชางผังเมือง) ใชเวลาประมาณ  3  วัน 

4. พิมพใบอนุญาต (เจาหนาที่ธุรการ) ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

5. พิจารณาเห็นชอบ(สถาปนิก/วศิวกร) ใชเวลาประมาณ  3  วัน 

6. พิจารณาเห็นชอบ(หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง) ใชเวลาประมาณ 3 วัน 

7. พิจารณาเห็นชอบ(ผูอํานวยการกองชาง) ใชเวลาประมาณ 3 วัน 

8. พิจารณาเห็นชอบ(ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ)ใชเวลาประมาณ 3 วัน 

9. คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน (นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบูรณ) 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

กองชางเทศบาลเมือง 

- ฝายแบบแผนและกอสราง 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

- ระยะเวลาดําเนินการแลวเสรจ็ ประมาณ 20 วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. ผูขออนุญาต  (ตามแบบ   ข.1    ข.2    ข.3 ) หรอื   ข.4    แลวแตกรณี 

2. แผนผังบรเิวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน จํานวน     5    ชุด 

3. รายการคํานวณชุดหน่ึง(กรณทีี่เปนอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรอือาคารทีก่อสรางดวยวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 

4. หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณทีีเ่ปนตัวแทนเจาของอาคารเปนผูอนุญาต) 

5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนวัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบคุคลผูขออนุญาตที่ออกใหไมเกินหก

เดือน(กรณทีี่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

6. หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรอืผูแทนซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการของนิติบคุคล(กรณทีี่นิติบคุคลเปนผูขออนุญาต) 

7. หนังสือแสดงความยนิยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคารพรอมทัง้สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรอืวชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)(กรณทีีเ่ปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทเปน

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณ)ี 

8. สําเนาหรอืภาพถายโฉนดทีดิ่น เลขที่ / น.ส.3 เลขที่ / ส.ค. 1 เลขที่ .....จํานวน     1     ฉบับ 



9. หนังสือแสดงความยนิยอมของผูควบคุมงาน จํานวน 1 ฉบับ 

10. สําเนาหรอืภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรอืวชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผู 

ควบคุมงานจํานวน  1  ฉบับ   (เฉพาะกรณทีี่เปนอาคารที่มีลักษณะขนาดอยูในประเภทวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

หรอื 

วชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณ)ี 

11. เอกสารอื่น ๆ  (ถามี) 

12. ผูขออนุญาตดัดแปลงอาคารหรอืใชที่จอดรถทีก่ลับรถและทางเขาออกของรถเพ่ือการอื่น และขออนุญาตเปล่ียนการ

ใชอาคารจะตองนําเอกสารเพ่ิมเติมใชประกอบคําขอ คือ 

• สําเนาหรอืภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคารหรอืผูครอบครองอาคาร 

• หนังสือแสดงความยนิยอมจากเจาของอาคาร (กรณผูีครอบครองเปนผูขออนุญาต) 

 

 

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

• ใบอนุญาตกอสรางอาคาร                                     ฉบับละ  20   บาท 

• ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร                                     ฉบับละ  10   บาท 

• ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร                                       ฉบับละ  10   บาท 

• ใบอนุญาตเคล่ือนยายอาคาร                                  ฉบับละ  10   บาท 

• ใบอนุญาตเปล่ียนการใชอาคาร                                ฉบับละ  20   บาท 

• ใบอนุญาตรับรองการใชอาคาร                                ฉบับละ  100  บาท 

• ใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ   ฉบับละ  500  บาท 

 

 

คาธรรมเนียม การตรวจแบบแปลนกอสรางอาคารหรอืดัดแปลงอาคารสําหรับการกอสรางหรอืสําหรับสวนที่มีการดัดแปลง 

1. อาคารสูงซ่ึงไมเกิน 2 ช้ัน หรอืสูงไมเกิน 12 เมตร ใหคิดตามพ้ืนที่อาคารแตชะช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ  0.50  

บาท 

2. อาคารซ่ึงสูงเกิน 2 ช้ัน  แตไมเกิน  3 ช้ัน/สูง  เกิน 12 เมตร แตไมเกิน 15  เมตรใหคิด  ตามพ้ืนที่ของพ้ืนที่อาคาร

แตละช้ันรวมกันตารางเมตรละ 2 บาท 

3. อาคารซ่ึงสูงเกิน   3   ช้ันหรอืสูงเกิน  3   ช้ันหรอืสูงเกิน  15  เมตร  ใหคิดตามพ้ืนที่ของอาคารแตละช้ันรวมกัน

ตารางเมตรละ 4  บาท 

4. อาคารประเภทซ่ึงจะตองมีพ้ืนที่รับนํ้าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัมตอหน่ึงตารางเมตรใหคิดตามพ้ืนที่

ของอาคารแตละช้ันรวมกันตารางเมตรละ  4  บาท 

5. พ้ืนที่หรอืส่ิงที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนทีจ่อดรถ  ที่กลับรถและทางเขาออกของรถใหคิดตามที่ของทีจ่อดรถทีก่ลับรถและ

ทางเขาออกของรถรวมกันตารางเมตรละ  0.50  บาท 

6. ปายใหคิดตามพ้ืนที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุดคูณดวยสวนยาวที่สุดตารางเมตรๆละ  4 บาท 

7. อาคารประเภทซ่ึงตองวัดความยาว เชน เข่ือน ทางหรอืทอระบายนํ้า  รัว้หรอืกําแพง รวมทัง้ประตู หรอืกําแพงใหคิด

ตามความยาวเมตรละ  1  บาท 

การรับเร่ืองรองเรียน 

- เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ โทรศัพท  056-711007  อเีมล  www.nakornban.net 

- กองชาง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ  โทรศัพท  056-711007  ตอ  303 

http://www.nakornban.net/


 

งานกองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

ตัวอยางแบบฟอรม 

งานท่ีใชบริการ การขอตอใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงหรือร้ือถอน, เคลือ่นยายอาคาร,ฯลฯ 



งานท่ีรับผดิชอบ กองชาง  เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

ขอบเขตการใชบริการ 

สถานท่ี/ชองทางใหบริการ 

กองชาง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 

ฝายแบบแผนและกอสราง 

โทรศัพท 056-711007 ตอ 303 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

จันทร  ถึง  ศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00  น. 

และ  13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑวิธกีารและเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคารหรอืรื้อถอนอาคารเคล่ือนยาย อาคารดัดแปลง หรอืใชที่จอดรถ ที่

กลับรถและทางเขาออกของรถหรอืเพ่ือการอื่น 

ข้ันตอนการใหบริการ 

1. ตรวจหลักฐาน (เจาหนาที่ธุรการ )ใชเวลาประมาณ  0.5  วัน 

2. รายงานการตรวจสถานที่กอสรางตรวจคิดคาธรรมเนียม(นายตรวจเขต ) 

ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

3. ตรวจผังเมือง (นายชางผังเมือง) ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

4. พิมพใบอนุญาต (เจาหนาที่ธุรการ) ใชเวลาประมาณ  0.5  วัน 

5. พิจารณาเห็นชอบ(สถาปนิก/วศิวกร) ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

6. พิจารณาเห็นชอบ(หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง) ใชเวลาประมาณ 1 

วัน 

7. พิจารณาเห็นชอบ(ผูอํานวยการกองชาง) ใชเวลาประมาณ 1 วัน 

8. พิจารณาเห็นชอบ(ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ)ใชเวลาประมาณ 1 วัน 

9. คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน (นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบรูณ 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

กองชางเทศบาลเมือง 

- ฝายแบบแผนและ

กอสราง 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

- ระยะเวลาดําเนินการแลวเสรจ็ ประมาณ   7   วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

1. ผูขออนุญาตตาม  (แบบ ข.5) 

2. เอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร (กรณผูีขออนุญาตไมใชเจาของอาคารทีไ่ดรับอนุญาต) 

3. เอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร (กรณผูีครอบครองอาคารเปนผูเปนผูขอตอใบอนุญาต ดัดแปลงหรอืใชที่จอดรถ 

ที่กลับรถและทางเขาออกของรถเพ่ือการอื่น) 

4. หนังสือแสดงความเปนเจาของอาคาร (กรณทีีผู่ครอบครองอาคารเปนผูขอตอ ใบอนุญาตดัดแปลงหรอืใชทีจ่อดรถ ที่

กลับรถและทางเขาออกของรถเพ่ือการอื่น) 

5. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนวัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบคุคลผูขออนุญาตที่ขอใหไมเกินหก

เดือน(กรณทีี่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

6. หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรอืผูแทนซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการของนิติบคุคล(กรณทีี่นิติบคุคลเปนผูขออนุญาต)  

7. ใบอนุญาตฯ 

8. หนังสือแสดงความยนิยอมของผูควบคุมงาน 

9. สําเนาหรอืภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพวศิวกรรม 

10. เอกสารอื่นๆ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

• ใบอนุญาตกอสรางอาคาร                                     ฉบับละ  20   บาท 

• ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร                                     ฉบับละ  10   บาท 

• ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร                                       ฉบับละ  10   บาท 

• ใบอนุญาตเคล่ือนยายอาคาร                                  ฉบับละ  10   บาท 

 

การรับเร่ืองรองเรียน 

- เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ โทรศัพท  056-711007  อเีมล  www.nakornban.net 

- กองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ  โทรศัพท  056-711007  ตอ  303 

ตัวอยางแบบฟอรม 

http://www.nakornban.net/


งานท่ีใชบริการ การขอรับรองกอสรางอาคาร ดัดแปลงหรือร้ือถอน, เคลื่อนยายอาคาร,ฯลฯ 

งานท่ีรับผดิชอบ กองชาง  เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

ขอบเขตการใชบริการ 

สถานท่ี/ชองทางใหบริการ 

กองชาง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 

ฝายแบบแผนและกอสราง 

โทรศัพท 056-711007 ตอ 303 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

จันทร  ถึง  ศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00  น. 

และ  13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑวิธกีารและเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

- การขอรับใบรับรองกอสรางอาคารหรอืเคล่ือนยายอาคารฯ 

ข้ันตอนการใหบริการ 

1. ตรวจหลักฐาน (เจาหนาที่ธุรการ )ใชเวลาประมาณ  0.5  วัน 

2. รายงานการตรวจสถานที่กอสรางตรวจคิดคาธรรมเนียม(นายตรวจเขต ) 

ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

3. ตรวจผังเมือง (นายชางผังเมือง) ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

4. พิมพใบอนุญาต (เจาหนาที่ธุรการ) ใชเวลาประมาณ  0.5  วัน 

5. พิจารณาเห็นชอบ(สถาปนิก/วศิวกร) ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

6. พิจารณาเห็นชอบ(หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง) ใชเวลาประมาณ 1 

วัน 

7. พิจารณาเห็นชอบ(ผูอํานวยการกองชาง) ใชเวลาประมาณ 1 วัน 

8. พิจารณาเห็นชอบ(ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ)ใชเวลาประมาณ 1 วัน 

9. คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน (นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบรูณ 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

กองชางเทศบาลเมือง 

- ฝายแบบแผนและ

กอสราง 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

- ระยะเวลาดําเนินการแลวเสรจ็ ประมาณ   7   วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

• คําขอรับใบรับรองฯ ตามแบบ ข.6 

• สําเนาหรอืภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร(กรณทีี่ผูครอบครองอาคารเปนผูยื่นคําขอ) 

• หนังสือแสดงความยนิยอมจากเจาของอาคาร(กรณทีีผู่ครอบครองอาคารเปนผูยื่นคําขอ) 

• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนวัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบคุคลผูอนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน

(กรณทีี่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

• หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรอืผูแทนซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการของนิติบคุคล(กรณทีี่นิติบคุคลเปนผูขออนุญาต) 

• สําเนาภาพถายใบอนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคารหรอืเคล่ือนยายอาคารแลวแตกรณี 

• หนังสือรับรองของผูควบคุมงานวาไดควบคุมการอาคารเปนไปโดยถูกตองตามทีไ่ดรับอนุญาต 

• เอกสารอื่น ๆ  (ถามี) 

คาธรรมเนียม 

- คาธรรมเนียมใบรับรอง            ฉบับละ  20   บาท 

การรับเร่ืองรองเรียน 

- เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ โทรศัพท  056-711007  อเีมล  www.nakornban.net 

- กองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ  โทรศัพท  056-711007  ตอ  303 

http://www.nakornban.net/


งานกองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

 

งานกองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

ตัวอยางแบบฟอรม 

งานท่ีใชบริการ การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 



 

 

งานกองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

งานท่ีรับผดิชอบ กองชาง  เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

ขอบเขตการใชบริการ 

สถานท่ี/ชองทางใหบริการ 

กองชาง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 

ฝายแบบแผนและกอสราง 

โทรศัพท 056-711007 ตอ 303 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

จันทร  ถึง  ศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00  น. 

และ  13.00 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑวิธกีารและเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

- การออกใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรับรอง 

 

ข้ันตอนการใหบริการ 

1. ตรวจหลักฐาน (เจาหนาที่ธุรการ )ใชเวลาประมาณ  0.5  วัน 

2. รายงานการตรวจสถานที่กอสรางตรวจคิดคาธรรมเนียม(นายตรวจเขต ) 

ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

3. ตรวจผังเมือง (นายชางผังเมือง) ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

4. พิมพใบอนุญาต (เจาหนาที่ธุรการ) ใชเวลาประมาณ  0.5  วัน 

5. พิจารณาเห็นชอบ(สถาปนิก/วศิวกร) ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

6. พิจารณาเห็นชอบ(หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง)ใชเวลาประมาณ 1 วัน 

7. พิจารณาเห็นชอบ(ผูอํานวยการกองชาง) ใชเวลาประมาณ 1 วัน 

8. พิจารณาเห็นชอบ(ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ)ใชเวลาประมาณ 1 วัน 

9. คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน (นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบรูณ 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

กองชางเทศบาลเมือง 

- ฝายแบบแผนและ

กอสราง 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

- ระยะเวลาดําเนินการแลวเสรจ็ ประมาณ   7   วัน 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

• คําขอรับใบแทนใบอนุญาต  หรอืใบแทนใบรับรองตามแบบ ข.7 

• ในกรณทีี่ใบอนุญาตหรอืใบรับรองสูญหาย  ใหนําใบแจงความใบอนุญาต  หรอืใบรบัรองสูญหาย  ของสถานีตํารวจแหง

ทองที่ที่ใบอนุญาตใบรับรองน้ันสูญหายมาดวย 

คาธรรมเนียม 

- ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรับรอง            ฉบับละ    5   บาท 

การรับเร่ืองรองเรียน 

- เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ โทรศัพท  056-711007  อเีมล  www.nakornban.net 

- กองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ  โทรศัพท  056-711007  ตอ  303 

ตัวอยางแบบฟอรม 

งานท่ีใชบริการ คําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ 

http://www.nakornban.net/


 

 

 

 

งานกองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

งานท่ีรับผดิชอบ กองชาง  เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

ขอบเขตการใชบริการ 

สถานท่ี/ชองทางใหบริการ 

กองชาง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 

ฝายแบบแผนและกอสราง 

โทรศัพท 056-711007 ตอ 303 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

จันทร  ถึง  ศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00  น. 

และ  13.00 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑวิธกีารและเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

- คําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร ฯ 

ข้ันตอนการใหบริการ 

1. ตรวจหลักฐาน (เจาหนาที่ธุรการ )ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

2. พิจารณาเห็นชอบ(ผูอํานวยการกองชาง) ใชเวลาประมาณ  2  วัน 

3. พิจารณาเห็นชอบ(ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ)ใชเวลาประมาณ 1 วัน 

4. คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน (นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบรูณ 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

กองชางเทศบาลเมือง 

- ฝายแบบแผนและ

กอสราง 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

- ระยะเวลาดําเนินการแลวเสรจ็ ประมาณ   4   วัน 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

• คําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ ตามแบบ ข.8 

• ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ฯ  (ตัวจรงิ) 

• สําเนาทะเบยีนบาน,  บัตรประชาชน ของผูโอนและผูรบัโอน  เอกสารอื่นๆ (ถามี)   

 

คาธรรมเนียม 

- ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรับรอง            ฉบับละ    5   บาท 

 

การรับเร่ืองรองเรียน 

- เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ โทรศัพท  056-711007  อเีมล  www.nakornban.net 

- กองชาง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ  โทรศัพท  056-711007  ตอ  303 

ตัวอยางแบบฟอรม 

งานท่ีใชบริการ รับเร่ืองราวรองทุกข 

งานท่ีรับผดิชอบ กองชาง  เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

http://www.nakornban.net/


 

 

 

 

 

 

งานกองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

ขอบเขตการใชบริการ 

สถานท่ี/ชองทางใหบริการ 

กองชาง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 

ฝายแบบแผนและกอสราง 

โทรศัพท 056-711007 ตอ 303 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

จันทร  ถึง  ศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00  น. 

และ  13.00 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑวิธกีารและเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

- รับเรื่องราวรองทกุข 

ข้ันตอนการใหบริการ 

 

1. เจาหนาที่ธุรการรับหนังสือรองเรยีน(ระยะเวลาประมาณ 1 วัน) 

2. นายตรวจเขต  ตรวจสถานที่ ตรวจขอเท็จจรงิ แลวรายงาน (ระยะเวลาประมาณ 2 

วัน) 

3. พิจารณาเห็นชอบ สถาปนิก / วศิวกร) ตรวจเรื่องที่แจง(ระยะเวลาประมาณ  1วัน) 

4. พิจารณาเห็นชอบ (หัวหนาฝายการโยธา) (ระยะเวลาประมาณ  1วัน) 

5. พิจารณาเห็นชอบ (ผูอํานวยการกองชาง) (ระยะเวลาประมาณ  1วัน) 

6. พิจารณาเห็นชอบ (ปลัดเทศบาลเมืองเพชรบูรณ) (ระยะเวลาประมาณ  1วัน) 

7. คําส่ังเจาพนักงานทองถ่ิน(นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบรูณ ) 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

กองชางเทศบาลเมือง 

- ฝายแบบแผน

และกอสราง 

- ฝายการโยธา 

- งานธุรการ 

 

 

ระยะเวลา 

- ระยะเวลาแจงผลใหผูรองทราบ ภายในประมาณ   7   วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

• จดหมายยื่นดวยตนเอง 

• หนังสือรองเรยีนของประชาชน 

• หนังสือรองเรยีนจากศูนยดํารงธรรม จังหวัดเพชรบูรณ 

คาธรรมเนียม 

- ไมมี 

การรับเร่ืองรองเรียน 

- เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ โทรศัพท  056-711007  อเีมล  www.nakornban.net 

- กองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ  โทรศัพท  056-711007  ตอ  303 

ตัวอยางแบบฟอรม 

งานท่ีใชบริการ การขอยมืโตะ, เกาอี้, เตนท, เวทีกลางแจง  และขอสนับสนุนเคร่ืองจักรกล 

งานท่ีรับผดิชอบ กองชาง  เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

http://www.nakornban.net/


ขอบเขตการใชบริการ 

สถานท่ี/ชองทางใหบริการ 

กองชาง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 

ฝายการโยธา 

โทรศัพท 056-711007 ตอ 303 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 

จันทร  ถึง  ศุกร 

(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00  น. 

และ  13.00 – 16.30 น. 

หลักเกณฑวิธกีารและเง่ือนไขในการยื่นคําขอ 

- การขอยมืโตะ, เกาอี้, เตนท, เวทกีลางแจง 

- การขอสนับสนุนเครื่องจักรกล 

ข้ันตอนการใหบริการ 

 

1. ผูขอยมืโตะ, เกาอี้, เตนท  เวทกีลางแจง  และสนับสนุน ยื่นคํารองขอ 

(กองชาง) หรอืทําหนังสือขอรับเครื่องจักรกล  การสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัด(ระยะเวลาประมาณ  15  นาที) 

2. เจาพนักงานธุรการรับคํารอง  หรอืหนังสือขอความอนุเคราะห(ระยะเวลา

ประมาณ 15  นาที) 

3. นายชาง ผูรับผิดชอบ  ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน,ตรวจสอบครุภัณฑและ

เครื่องจักรกล จัดลําดับความสําคัญกอน – หลัง แลวรายงาน ตามลําดับ

ช้ัน(ระยะเวลาประมาณ   30  นาที) 

4. คําส่ังเจาพนักงานทองถ่ิน(นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบรูณ ) 

หนวยงานท่ีรับผดิชอบ 

กองชางเทศบาลเมือง 

- ฝายแบบแผนและกอสราง 

- ฝายการโยธา 

 

 

 

 

ระยะเวลา 

- ระยะเวลาดําเนินการประมาณ   1  ช่ัวโมง  (ประมาณ  1   วัน ) 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

• แบบคํารอง (กองชาง เทศบาลเมืองเพชรบูรณ) 

• หนังสือขอความอนุเคราะห (จากหนวยงานที่รองขอ) 

คาธรรมเนียม 

- ไมเสียคาธรรมเนียม 

การรับเร่ืองรองเรียน 

- เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ โทรศัพท  056-711007  อเีมล  www.nakornban.net 

กองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ  โทรศัพท  056-711007  ตอ  303 

ตัวอยางแบบฟอรม 

http://www.nakornban.net/


 

กระบวนการ  ข้ันตอนและวิธกีารปฏิบัตใินการใหบรกิารประชาชน 

กองชาง เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

ลําดับท่ี กระบวนการงานบริหาร ข้ันตอนใหบริการ เอกสารประกอบการพจิารณา ระยะเวลาการใหบริการ หมายเหต ุ

1. ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง 

รื้อถอน 

1. ตรวจหลักฐาน (เจาหนาที่ธุรการ) 

ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

2. รายงานการตรวจสถานที่กอสรางตรวจ

คิดคาธรรมเนียม(นายตรวจเขต ) 

ใชเวลาประมาณ  3  วัน 

3. ตรวจผังเมือง (นายชางผังเมือง) 

ใชเวลาประมาณ  3  วัน 

4. พิมพใบอนุญาต (เจาหนาที่ธุรการ) 

ใชเวลาประมาณ  1  วัน 

5. พิจารณาเห็นชอบ(หัวหนาฝายแบบแผน

และกอสราง) ใชเวลาประมาณ  3  วัน 

6. พิจารณาเห็นชอบ(ผูอํานวยการกองชาง) 

ใชเวลาประมาณ 3 วัน 

7. พิจารณาเห็นชอบ(รองปลัดเทศบาลเมือง

เพชรบูรณ) ใชเวลาประมาณ 3 วัน 

8. พิจารณาเห็นชอบ(ปลัดเทศบาลเมือง

เพชรบูรณ)ใชเวลาประมาณ 3 วัน 

9. คําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน 

(นายกเทศมนตรเีมืองเพชรบูรณ) 

 

1. คําขออนุญาตกอสรางอาคาร ฯลฯ          

( แบบ ข.1 ) 

2. สําเนาทะเบยีนบานจํานวน   2   ชุด 

3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      

จํานวน     2  ชุด 

4. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน   

(กรณเีปนนิติบุคคล) 

5. สําเนาเอกสารสิทธ์ิที่ดินเทาฉบบัจรงิ

จํานวน  2  ชุด 

6. แบบแปลนแผนผังจํานวน  5 ชุด 

7. กรณสีรางอาคารในทีดิ่นผูอื่น 

-หนังสือยนิยอมของเจาของที่ดิน 

-สําเนาเอกสารสิทธ์ิใหเจาของที่ดิน 

-สําเนาทะเบยีนบาน 

-สําเนาบัตรประชาชน จํานวน  1  ชุด 

8. กรณอีาคารกอสรางเปนอาคารคอนกรตี

ทนไฟ หรอือาคารพิเศษตองมีรายการ

คํานวณจํานวน  1  ชุด 

9. อาคารที่เขาขายควบคุม พ.ร.บ. วชิาชีพ 

สถาปนิก และหรอืวศิวกร  ตองมีหนังสือ

รับรองและสําเนาบัตรผูประกอบวชิาชีพ

จํานวน  1  ชุด 

ประมาณ 20 วัน/ราย กรณหีลักฐานเอกสาร

การขออนุญาตครบถวน 



 

คํารอง 

กองชาง  เทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

วันท่ี..................เดือน....................................พ.ศ.................. 

 

เรื่อง  ..............................................   

เรยีน  นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ 

  ขาพเจา..............................................................อายุ............ป  สัญชาต.ิ............เชื้อชาต.ิ............... 

บานเลขท่ี.....................ถนน/ซอย..................................................ตําบล................................................................. 

อําเภอ...........................................จังหวัด.......................................โทรศัพท........................................................... 

  ขอย่ืนคํารองตอนายกเทศมนตรีเพ่ือ................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ

                                                                   (ลงชื่อ)……………………………………………………ผูย่ืนคํารอง 

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

เรยีน  ผูอํานวยการกองชาง 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................   

                                                                    (ลงชื่อ)……………………………………………………เจาหนาท่ี 

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

เรยีน  ปลัดเทศบาลเมอืงเพชรบูรณ 

................................................................................................................................................................................ 

(ลงชื่อ)……………………………………………………ผูอํานวยการกองชาง 

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

เรยีน  นายกเทศมนตรเีมอืงเพชรบูรณ 

................................................................................................................................................................................                                   

                                                                    (ลงชื่อ)……………………………………………………ปลัดเทศบาล 

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

คําส่ัง 

................................................................................................................................................................................                  

                                                                    (ลงชื่อ)……………………………………………………นายกเทศมนตรี 

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


