
กองช่าง 

 
การขออนุญาตก่อสร้าง   ตาม  พรบ. ควบคุมอาคาร 

 
ขั้นตอนและวิธีปฏิบัต ิ
1.  การขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง   รื้อถอน   หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 ก.  วิธียื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง   ดัดแปลง  รื้อถอน   หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  (หลักฐานการขอยื่นฯ) 
  1.  ค าขออนุญาตตามแบบ  ข.1  กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย  
                         (ตามแบบฟอร์มของเทศบาลต าบลสวนผึ้ง) 
  2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือบัตรอ่ืน ๆ  ที่ทางราชการออกให้   จ านวน   1  ฉบับ 
  3.  ส าเนาทะเบียนบ้าน    จ านวน  1  ฉบับ 
  4.  ส าเนาหลักฐานทางที่ดิน  เช่น  โฉนด  นส.3  สค.1  หรอือ่ืน ๆ    จ านวน  1  ฉบับ 
  5.  หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน  (ในกรณีปลูกในผู้อ่ืน)  จ านวน  1  ฉบับ 
  6.  หนังสือรับรองเขตที่ดินข้างเคียง  (ในกรณีปลูกติดกับท่ีผู้อื่น)   จ านวน  1  ฉบับ 
  7.  แบบแปลน – แผนผังบริเวณก่อสร้าง – รายการประกอบแบบ   จ านวน  2  ชุด 
(ในแบบแปลนจะต้องลงชื่อเจ้าของผู้ควบคุมงาน ผู้เขียนแบบออกแบ) 
  8.  รายงานค านวณ  (ในกรณีเป็นอาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ   หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วย 
วัสดุถาวร  และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
  9.  หนังสือยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบ  และค านวณอาคารพร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (กรณีเป็นอาคาร  มีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในรูปประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
(กรณีเป็นอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในรูปแระเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แล้วแต่กรณี) 
  -  งานในสาขาวิศวกรรมโยธา  ต้องมีลักษณะ , ขนาด หรืออยู่ในประเภทดังต่อไปนี้ 
   1)  อาคารตั้งแต่สามชั้นขึ้นไปที่ก่อสร้างห่างจากทางสาธารณะไม่เกินสิบสี่เมตร 
   2)  โรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ห้าสิบแรงม้าเพลาขึ้นไป 
   3)  อาคารถาวรที่ใช้เป็นอาคารสาธารณะหรือที่อยู่อาศัยของบุคคลจ านวนมาก 
  -  งานด้านสถาปัตยกรรมควบคุมอาคารผู้ที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยตั้งแต่  150  ตารางเมตร   หรือ
อาคารเพ่ือการเกษตรพ้ืนที่ตั้งแต่  400   ตารางเมตรขึ้นไป   ต้องมีสถาปัตยกรรมเซ็นรับรองแบบ 
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ขั้นตอนการขออนุญาต 
  1.  ขอรับค าขออนุญาตจากกองช่าง 
  2.  น าเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบค าขออนุญาต 
  3.  เจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ 
  4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 
  5.  ออกใบอนุญาต 
  6.  ผู้ยื่นค าขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 
 
ระยะเวลาให้บริการ 
  ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
  -  ขั้นตอนการตรวจสอบเอกสาร / พื้นที่ก่อสร้าง  5  วัน  /  ราย 
  -  ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต  10  วัน / ราย 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 ข้อ  1 ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ดังนี้ 
  (1)  ใบอนุญาตก่อสร้าง       ฉบับละ  20  บาท 
  (2)  ใบอนุญาตดัดแปลง       ฉบับละ  10  บาท 
  (3)  ใบอนุญาตรื้อถอน       ฉบับละ  10  บาท 
  (4)  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย       ฉบับละ  10  บาท 
  (5)  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้      ฉบับละ  20  บาท 
  (6)  ใบรับรอง        ฉบับละ  10  บาท 
  (7)  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง     ฉบับละ    5  บาท 
 
 ข้อ  2 ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  ดังนี้ 
  (1)  ใบอนุญาตก่อสร้าง       ฉบับละ  20  บาท 
  (2)  ใบอนุญาตดัดแปลง       ฉบับละ  10  บาท 
  (3)  ใบอนุญาตรื้อถอน       ฉบับละ  10  บาท 
  (4)  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย       ฉบับละ  10  บาท 
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 ข้อ  3 ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  หรือดัดแปลงอาคาร  ส าหรับการ
ก่อสร้างหรือส าหรับส่วนที่มีการดัดแปลง  ดังนี้ 
 
  (1)  อาคารซึ่งสูงไม่เกิน  2  ชั้น  หรือสูงไม่เกิน  12  เมตร   คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้น
รวมกัน  ตารางเมตรละ  0.50  บาท 
  (2)  อาคารซึ่งสูงเกิน  2  ชั้น  แต่ไม่เกิน  3  ชั้น  หรือสูงไม่เกิน  12  เมตร  แต่ไม่เกิน  15  เมตร  
คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ  2.00  บาท 
  (3)  อาคารซึ่งสูงเกิน  3  ชั้น  หรือสูงเกิน  15  เมตร  คิดตามพ้ืนที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน  
ตารางเมตรละ  4.00  บาท 
  (4)  อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนรับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่ง  เกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่ง
ตารางเมตร  คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ  4.00  บาท 
  (5)  พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าทางออกของรถ  ส าหรับ
อาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8 (9)  คิดตามพ้ืนที่ของที่จอดรถ  ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ   
รวมกันตารางเมตรละ  0.50  บาท 
  ในกรณีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถส าหรับ
อาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8 (9)  อยู่ในอาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร  ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
แปลนตามวรรคหนึ่งอีก 
  (6)  ป้าย  คิดตามพ้ืนที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุด  คูณด้วยส่วนยาวที่สุด   ตารางเมตรละ  
4.00  บาท 
  (7)  อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว  เช่น  เขื่อน   ทางหรือท่อระบายน้ า  รั้วหรือก าแพง  
รวมทั้งประตูรั้วหรือก าแพง  คิดตามความยาวเมตรละ 1.00  บาท 
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ข้อระเบียบในการเตรียมแบบก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุม 
การก่อสร้างอาคาร 
  ข้อ  9  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน   รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณต้องเป็น
สิ่งพิมพ์ส าเนา   ภาพถ่าย   หรือเขียนด้วยหมึก  และต้องเป็นไปตามเกณฑ์  และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 
  (1)  มาตราส่วน  ขนาด  ระยะ  น้ าหนัก  และหน่วยการค านวณต่าง ๆ  ให้ใช้มาตราเมตริก 
  (2)  แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  1  ใน  500  แสดงลักษณะที่ตั้ง  และขอบเขตของ
ที่ดิน  และอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคลื่อนย้ายเปลี่ยนการใช้  ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอ่ืน  และขออนุญาตก่อสร้างพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น  เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ  ที่
กลับรถ  และทางเข้าออกของรถแทนของเดิม   พร้อมด้วยรายละเอียด   ดังนี้ 
   (ก)  แสดงขอบนอกของอาคารที่มีอยู่แล้ว 
   (ข)  ระยะห่างจากขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน 
   (ค)  ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ  ที่อยู่แล้ว  และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขต 
ของที่ดิน 
   (ง)  ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดินที่ติดต่อ  โดยสังเขป
พร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ 
   (จ)  ในกรณีที่ไม่มีทางน้ าสาธารณะส าหรับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ให้แสดงทางระบายน้ าออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ าสาธารณะหรือวิธีการระบายน้ าด้วย
วิธีอ่ืน  พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายชี้ทิศทางน้ าไหลและส่วนลาด 
   (ฉ)  แสดงระดับของพ้ืนชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทางหรือถนน
สาธารณะที่ใกล้ที่สุดและระดับพื้นดิน 
   (ช)  แผนผังบริเวณส าหรับการเคลื่อนย้ายอาคารให้แสดงแผนผัง  บริเวณของอาคาร 
ที่มีอยู่เดิม  และให้แสดงแผนผังบริเวณท่ีจะท าการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน 
 
   แผนผังบริเวณส าหรับอาคารตามมาตรา  4  เว้นแต่ตึก  บ้าน  เรือน  โรง   ร้าน  แพ   
คลังสินค้า  ส านักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ให้แสดงรายละเอียดตาม  
(ก)  (ข)  (ค)  (ง)   (จ)  (ฉ)  และ  (ช)  เท่าท่ีจะต้องมีตามลักษณะของอาคารนั้น 
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  (3)  แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  1  ใน  100  โดยต้องอาศัยรูปต่าง ๆ  คือ  แปลนพ้ืน
ชั้นต่าง ๆ รูป  (ไม่น้อยกว่าสองด้าน)  รูปตัดทางขวาง  รูปตัดทางยาว  ผังคานรับพื้นชั้นต่าง ๆ  และผังฐานรากของ
อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคลื่อนย้าย  เปลี่ยนการใช้  หรือดัดแปลงที่จอดรถ   ที่กลับรถ  
และทางเข้าออกของรถ  เพื่อการอ่ืน  พร้อมด้วยรายละเอียด  ดังนี้ 
   (ก)  แบบแปลนต้องมีรูปรายละเอียดส่วนส าคัญ  ขนาด  เครื่องหมาย  วัสดุ  และการ 
ใช้สอยต่าง ๆ  ของอาคารอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น  หรือประกาศของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 
   (ข)  แบบแปลนส าหรับก่อสร้างอาคาร  ให้แสดงส่วนต่าง ๆ  ของอาคารที่จะก่อสร้าง 
ให้ชัดเจน 
   (ค)  แบบแปลนส าหรับการดัดแปลงอาคาร  ให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะ
ดัดแปลงให้ชัดเจน 
   (ง)  แบบแปลนส าหรับการรื้อถอนอาคาร  ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความ
ปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร 
   (จ)  แบบแปลนส าหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร  ให้แสดงขั้นตอนวิธีการ  ความม่ันคง
แข็งแรงตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร 
   ส าหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคารมีความกว้าง  ความยาว  
หรือความสูงเกิน  90  เมตร  แบบแปลนจะใช้มาตราส่วนเล็กว่า  1  ใน  100  ก็ได้แต่ต้องไม่เล็กกว่า  1   ใน  250 
   (ฉ)  แบบแปลนส าหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร  ให้แสดงส่วนที่อยู่เดิมและส่วนที่จะ
เปลี่ยนการใช้ใหม่ให้ชัดเจน 
   (ช)  แบบแปลนส าหรับการดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ
เพ่ือการอ่ืนให้แสดงที่อยู่เดิมและส่วนที่ท าการก่อสร้างใหม่แทนของเดิมให้ชัดเจน  ส าหรับการก่อสร้างข้ึนเป็นอาคาร
เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถท่ีกลับรถและทางเข้าออกของรถแทนของเดิมต้องแสดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่ก่อสร้างให้
ชัดเจน 
 
  แบบแปลนส าหรับอาคารตามมาตรา  4  เว้นแต่ตึก  บ้าน  เรือน  โรงร้าน   แพ  คลังสินค้า   
ส านักงานและสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน   ซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ให้แสดงรายละเอียดตาม  ก)  (ข)  (ค)  (ง)   
(จ)  (ฉ)  และ  (ช)  เท่าที่จะต้องมีตามลักษณะของอาคารนั้น ๆ   
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  (4)  รายการประกอบแบบแปลน  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ   
ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้างอาคาร   ดัดแปลงอาคาร   รื้อถอนอาคาร   เคลื่อนย้ายอาคาร  
เปลี่ยนการใช้อาคาร  หรือดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถเพ่ือการอ่ืน 
  (5)  รายการค านวณ  ให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์  โดยค านวณก าลังของวัสดุ  การ
รับน้ าหนัก  และก าลังต้านทางของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 
 
  ข้อ  10  ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบออกแบบและค านวณต้องลงลายมือชื่อพร้อม
กับต้องเขียนชื่อด้วยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณทุก
แผ่น  และให้ระบุส านักงานหรือท่ีอยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ  แบบแปลน
รายการแบบแปลนและรายการค านวณแต่ละชุดด้วย  หรือจะใช้สิ่งพิมพ์  ส าเนาภาพถ่ายที่ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
หรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณได้ลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อด้วยตัวบรรจง  และระบุรายละเอียด
ดังกล่าวแทนก็ได้ 
 
 ในกรณีผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุมกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพวิศวกรรม  ให้ระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไว้ด้วย 
 
 
 
 
      ให้ไว้  ณ  วันที่  8  มกราคม  พ.ศ.  2528 
       พลเอก  สิทธิ  จิรโรจน ์
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
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กฎหมายเกี่ยวกับการขออนุญาตขุดดนิ  ถมดิน 
 

ขุดดิน  ถมดินอย่างไรถึงจะไม่ผิดกฎหมาย 
การขุดดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการขุดดินที่ต้องแจ้งตามกฎหมาย 
  1.  มีการขุดดินลึกเกิน  3.00  เมตร 
  2.  มีการขุดดินที่มีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน  10,000  ตารางเมตร  ( 6 ไร่ 3 งาน ) 
  3.  ขุดดินลึกเกิน / พื้นที่ปากบ่อดินเกินกว่าที่  จพถ.ก าหนด 
 
  ข้อยกเว้นการบังคับใช้ 
  1.  ขุดบ่อน้ า  พ้ืนที่ปากบ่อไม่เกิน  4  ตร.ม.  ไม่ต้องแจ้ง 
  2.  มิให้บังคับการขุดดิน  ถมดินที่มีกฎหมายอ่ืนควบคุมอยู่แล้ว 
  3.  การท าฐานรากของอาคาร 
  4.  การท าก าแพงกันดิน 

ถมดินเท่าใดจึงจะถือวา่มีการถมดินทีต่้องแจ้งตามกฎหมาย 
  1.  มีการถมดินลึกสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียงและพ้ืนที่มากกว่า  2,000  ตารางเมตร   
( 1 ไร่  1 งาน ) 
  2.  หรือพ้ืนที่เนินดินตามที่  จพถ.ก าหนด  (ต้องท ารางระบายน้ าพอที่จะไม่ท าให้น้ าท่วมที่ดิน
ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน) 

ถมดินเท่าใดจึงจะถือว่ามีการถมดินแต่ไมต่้องแจ้งตามกฎหมาย 
  1.  มีการถมดินลึกสูงเกินกว่าที่ดินข้างเคียงและพ้ืนที่น้อยกว่า  2,000  ตารางเมตร   
( 1 ไร่  1 งาน )  (ต้องท ารางระบายน้ าพอที่จะไม่ท าให้น้ าท่วมที่ดินข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน) 
  2.  การขุดคลองของกรมชลประทาน 

ข้อก าหนดเฉพาะเรื่องของการขุดดิน 
  1.  ถ้าขุดพบโบราณวัตถุ  ศิลปวัตถุ  ซากดึกด าบรรพ์หรือแร่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ  ให้หยุดการ
ขุดแล้วแจ้ง  จพถ.  เพ่ือแจ้งกรมศิลปากร  หรือกรมทรัพยากรธรณี (ม.24) 
  2.  ขุดดินลึกน้อยกว่า  3.00  เมตร  ถ้าห่างจากเขตท่ีดินน้อยกว่า  2  เท่า  ของความลึก  ต้อง
จัดการป้องกันตามวิสัยที่ควรกระท า 
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บทลงโทษ 
  1.  ขุดดิน  ถมดิน  โดยไม่มีใบรับแจ้ง  (ม.35)  จ าคุก  1  ปี / ปรับ  50,000  บาท  (ถ้าอยู่ใน
บริเวณ  ห้ามขุด  ห้ามถม  โทษ  X 2)  จ าคุก  2 ปี / ปรับ  100,000  บาท 
  2.  ขุดดิน ถมดิน ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง (ม.36) ปรับ 30,000 บาท / ปรับรายวัน 1,000 บาท 
  3.  ขุดดินลึก  3  เมตร  และห่างเขตที่ดินน้อยกว่า  2  เท่า 
  4.  ถมดินไม่ท าการระบายน้ า  (ม.26  วรรคหนึ่ง)  ปรับ  10,000  บาท 
  5.  ขัดขวางพนักงานเจ้าหน้าที่  (ม.38)  ปรับ  2,000  บาท 
  6.  ขุดดินพบของมีค่าแล้วไม่แจ้ง จพถ. ภายใน 7 วัน (ม.39)  ปรับ 5,000 บาท / จ าคุก  1  เดือน 
  7.  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่  จพถ. สั่งให้หยุดขุดดิน  ถมดิน (ม.40)  จ าคุก 1 ปี / ปรับ  50,000 บาท 
  8.  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งที่  จพถ. สั่งให้จัดการป้องกัน / จัดการแก้ไข  การพังทลาย  ขุดดิน  ถมดิน 
(ม.41)  ปรับ  30,000 บาท / ปรับ  รายวัน  500  บาท 
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การขออนุญาตขุดดิน  -  ถมดิน 
 
 

หลักฐานในการขออนุญาตขุดดิน  -  ถมดิน 
 

  1.  แผนผังบริเวณท่ีจะท าการขุดดิน / ถมดิน  และ  แผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณ
ข้างเคียงพร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน       จ านวน  2  ฉบับ 
  2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แจ้ง    จ านวน  1  ฉบับ 
  3.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง      จ านวน  1  ฉบับ 
  4.  ส าเนาโฉนดที่ดิน  เลขที่ / นส.3  เลขท่ี / สค. 1  ที่จะท าการขุดดิน / ถมดิน  ถ่ายส าเนาหน้า
หลังเท่าฉบับจริง          จ านวน  1  ฉบับ 
  5.  หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   จ านวน  1  ฉบับ 
และส าเนาทะเบียนบ้าน         จ านวน  1  ฉบับ 
  6.  ส าเนาหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (กรณีผู้แจ้งเป็นนิติบุคคล) 
  7.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล 
  8.  หนังสือมอบอ านาจ  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีมีการมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนแจ้งแทน) 
  9.  รายการค านวณ 
  10.  หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณการขุดดิน / ถมดิน  พร้อมส าเนาบัตรอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
  11.  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรรมควบคุมของผู้ควบคุม (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 
  12.  เอกสารและรายละเอียดอ่ืน ๆ 
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ขั้นตอนการขออนุญาตขุดดิน  -  ถมดิน 
  1.  ขอรับค าขออนุญาตจากกองช่าง 
  2.  น าเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบค าขออนุญาต 
  3.  น าเจ้าหน้าที่ออกตรวจสถานที่ 
  4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐาน 
  5.  ออกใบอนุญาต 
  6.  ผู้ยื่นค าขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม 
 

ระยะเวลาในการออกใบอนุญาตขุดดิน - ถมดิน 
  1.  ขั้นตอนในการตรวจสถานที่ขุด - ถม  ระยะเวลา  1  วัน 
  2.  ขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่าง ๆ ในการพิจารณาใบอนุญาต ระยะเวลา  2  วัน 
  3.  ขั้นตอนในการตรวจสอบแบบแปลนต่าง ๆ  ระยะเวลา  1  วัน 
  4.  ขั้นตอนในการออกใบอนุญาต  ระยะเวลา  1  วัน 
  5.  รวมระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม  5  วัน 
 

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตขุดดิน - ถมดิน 
  ใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน  ฉบับละ  500  บาท 
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