ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
เรื่อง ประกาศกฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี และพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ประชาสัมพันธขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และขั้นตอนการขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
.......................................
ตามที่ ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2560 ดังนั้น ทําใหพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ พระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
นั้นมีผลบังคับใชคูกัน ทําใหในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไมเปนเขตควบคุมฯ นั้น
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม จึงขอประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความประสงคจะ
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
การขออนุญาตกอสราง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร คํานิยาม “อาคาร” ตามกฎหมายควบคุมอาคารได
นิยาม ไวดังนี้
1. ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งปลูกสรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขา
มาอยูเขาใชสอยได
2. อัฒจันทร หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น เพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
3. เขื่อน สะพาน อุโมงค ทอหรือทางระบายนา อูเรือ คานเรือ ทานา ทาจอดรอด รั้ว กําแพง หรือ
ประตู ที่รางติดตอ หรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือที่สาธารณะหรือที่สรางใหบุคคลไปใชสอย
4. ปาย หรือสิ่งที่สรางสําหรับติด หรือตั้งปาย ที่มีลักษณะขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้
- ที่ติด หรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
10 กิโลกรัม
- ที่ติด หรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว มีระยะหางจากที่สาธารณะ
นอยกวาความสูงของปายที่วัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือน้ําหนักเกินกวาที่กฎกระทรวง
- พื้นที่ หรือสิ่งที่สรางขึ้น เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
- สิ่งที่สรางขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคาร
ลักษณะการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ที่ตองขออนุญาต
1. สรางอาคารขึ้นใหมลวน
2. ตอเติมดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลว ซึ่งเพิ่มน้ําหนักใหแกอาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้
2.1 เพิ่มหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต 5 ตารางเมตรขึ้นไป
2.2 เปลี่ยน หรือขยายหลังคาใหคลุมเนื้อที่มากขึ้นกวาเดิม อันเปนการเพิ่มน้ําหนักแกอาคารเดิม
2.3 เปลี่ยน หรือลดจํานวนเสา หรือคาน
2.4 เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังสวนประกอบอื่น อันเปนการเพิ่มน้ําหนักแก อาคารเดิม
2.5 เพิ่มน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใด เกินรอยละ 10

-23. รื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร
4. อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร จะตองยื่นเอกสารคําขอรับใบอนุญาต
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังรายการตอไปนี้
(1) แบบฟอรมคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (ข.1) จํานวน 1 ชุด
(2) กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด
-สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต จานวน 1 ชุด
(3) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
-สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
(4) สําเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน น.ส.3, น.ส.3 ก ทุกหนา จํานวน 1 ชุด
(5) กรณีผูขออนุญาตกอสรางอาคารในที่ดินบุคคลอื่น
-หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารในที่ดิน จํานวน 1 ชุด
-สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด
-สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด
(6) กรณีกอสรางอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินตางเจาของ)
-หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน จํานวน 1 ชุด
-สําเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต จํานวน 1 ชุด
-สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต จํานวน 1 ชุด
(7) กรณีเจาของอาคารไมไดมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง
-หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป จํานวน 1 ฉบับ
(บุคคลธรรมดา 10 บาท, นิติบุคคล 30 บาท)
(8) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารที่มีลักษณะ/
ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จํานวน 1 ฉบับ
(9) สําเนาในอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(10) รายการคํานวณโครงสราง
(กรณีอาคารมีพื้นที่ใชสอยเกิน 150 ตารางเมตร) จานวน 1 ชุด
(11) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
(กรณีเขาขายตองควบคุมตามกฎกระทรวง) จานวน 1 ฉบับ
(12) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม จานวน 1 ฉบับ
(13) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จานวน 3 ชุด

-3กรณี อาคาร คสล. ตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป หรืออาคารควบคุมการใช เพิ่มเอกสารดังตอไปนี้
1. รายการคํานวณ จานวน 1 ชุด
กรณี อาคารพาณิชย อาคารสาธารณะ ตึกเกินกวา 3 ชั้น หรืออาคารควบคุมการใช เพิ่มเอกสารตอไปนี้
1. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานกอสราง (น.4)
พรอมหนังสือแสดงคุณวุฒิและบัตรประจํา ก.ว. จํานวน 1 ชุด
2. หนังสือยินยอมควบคุมงานโดยเจาของอาคาร หรือผูมีความรูดานชาง จํานวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพรอมสําเนาบัตรวิศวกรโยธา จํานวน 1 ชุด
4. หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมพรอมสําเนาบัตรของสถาปนิก จานวน 1 ชุด
5. รายการคํานวณ จานวน 1 ชุด
กรณีมอบอํานาจ
1. หนังสือมอบอํานาจ พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท จานวน 1 ชุด
2. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียน ผูมอบและผูรับมอบ จานวน 1 ชุด

พระราชบัญญัติขดุ ดิน ถมดิน พ.ศ.2543
1. ใบแจงการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด. 1) โดยกรอกขอความใหครบถวน
2. แผนผังบริเวณที่จะทาการขุดดิน ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดิน และที่ดนิ บริเวณขางเคียง
พรอมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน จานวน 3 ชุด
3. รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน
พ.ศ.2543
4. ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินจะทําการขุดดิน ถมดิน
5. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบานของผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงคที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจ
ลงชื่อ แทนนิติบุคคลผูแจงที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง)
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ (กรณีการมอบอํานาจใหผูอื่นแจงแทน)
8. หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ของตัวแทนผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอื่นแจงแทน)
9. รายการคํานวณ จํานวน 1 ชุด
10. หนังสือรับรองที่เปนผูออกแบบและคํานวณการขุดดิน ถมดิน พรอมทั้งสําเนาบัตรอนุญาต
เปนผูประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จานวน 1 ฉบับ
(กรณีที่งานลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม)
11. สําเนาโฉนดที่ดินที่จะทําการขุดดิน ถมดิน ขนาดเทาฉบับจริง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 2 ฉบับ
12. หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจาของที่ดินที่หนวยงานซึ่งมี
อํานาจรับรอง สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล
เจาของที่ดินซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จานวน 1 ฉบับ (กรณีที่เปนที่ดินของบุคคลอื่น)

-413. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน จํานวน 1 ฉบับ
14. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมการควบคุมของผูควบคุม ซึง่ รับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยูใน ประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
15. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ (ถามี)
ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่ กองช าง
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางใบไม อํ า เภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี หรื อ ทางโทรศั พ ท ห มายเลข
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563
(นางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม

-สําเนาคูฉบับประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม
เรื่อง ประกาศกฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี และพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ประชาสัมพันธขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และขั้น การขออนุญาต ขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
.......................................
ตามที่ ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 13 มกราคม
2560 ดังนั้น ทําใหพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และ พระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน พ.ศ.2543
นั้นมีผลบังคับใชคกู ัน ทําใหในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไมเปนเขตควบคุมฯ นั้น
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม จึงขอประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความประสงคจะ
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
การขออนุญาตกอสราง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร คํานิยาม “อาคาร” ตามกฎหมายควบคุมอาคารได
นิยาม ไวดังนี้
1. ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งปลูกสรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขา
มาอยูเขาใชสอยได
2. อัฒจันทร หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น เพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
3. เขื่อน สะพาน อุโมงค ทอหรือทางระบายนา อูเรือ คานเรือ ทานา ทาจอดรอด รั้ว กาแพง หรือ
ประตู ที่รางติดตอ หรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือที่สาธารณะหรือที่สรางใหบุคคลไปใชสอย
4. ปาย หรือสิ่งที่สรางสําหรับติด หรือตั้งปาย ที่มีลักษณะขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้
- ที่ติด หรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน
10 กิโลกรัม
- ที่ติด หรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว มีระยะหางจากทีส่ าธารณะ
นอยกวาความสูงของปายที่วัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือน้ําหนักเกินกวาที่กฎกระทรวง
- พื้นที่ หรือสิ่งที่สรางขึ้น เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
- สิ่งที่สรางขึ้นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคาร
ลักษณะการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ที่ตองขออนุญาต
1. สรางอาคารขึ้นใหมลวน
2. ตอเติมดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลว ซึ่งเพิ่มน้ําหนักใหแกอาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้
2.1 เพิ่มหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต 5 ตารางเมตรขึ้นไป
2.2 เปลี่ยน หรือขยายหลังคาใหคลุมเนื้อที่มากขึ้นกวาเดิม อันเปนการเพิ่มน้ําหนักแกอาคารเดิม
2.3 เปลี่ยน หรือลดจํานวนเสา หรือคาน
2.4 เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพิ่มผนังสวนประกอบอื่น อันเปนการเพิ่มน้ําหนักแก อาคารเดิม
2.5 เพิ่มน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใด เกินรอยละ 10

-23. รื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร
4. อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร จะตองยื่นเอกสารคําขอรับใบอนุญาต
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังรายการตอไปนี้
(1) แบบฟอรมคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (ข.1) จํานวน 1 ชุด
(2) กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด
-สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต จานวน 1 ชุด
(3) กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
-สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด
(4) สําเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน น.ส.3, น.ส.3 ก ทุกหนา จํานวน 1 ชุด
(5) กรณีผูขออนุญาตกอสรางอาคารในที่ดินบุคคลอื่น
-หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารในที่ดิน จํานวน 1 ชุด
-สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด
-สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด
(6) กรณีกอสรางอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินตางเจาของ)
-หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน จํานวน 1 ชุด
-สําเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต จํานวน 1 ชุด
-สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต จํานวน 1 ชุด
(7) กรณีเจาของอาคารไมไดมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง
-หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป จํานวน 1 ฉบับ
(บุคคลธรรมดา 10 บาท, นิติบุคคล 30 บาท)
(8) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารที่มีลักษณะ/
ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จํานวน 1 ฉบับ
(9) สําเนาในอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 1 ฉบับ
(10) รายการคํานวณโครงสราง
(กรณีอาคารมีพื้นที่ใชสอยเกิน 150 ตารางเมตร) จานวน 1 ชุด
(11) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
(กรณีเขาขายตองควบคุมตามกฎกระทรวง) จานวน 1 ฉบับ
(12) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม จานวน 1 ฉบับ
(13) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จานวน 3 ชุด

-3กรณี อาคาร คสล. ตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป หรืออาคารควบคุมการใช เพิ่มเอกสารดังตอไปนี้
1. รายการคํานวณ จานวน 1 ชุด
กรณี อาคารพาณิชย อาคารสาธารณะ ตึกเกินกวา 3 ชั้น หรืออาคารควบคุมการใช เพิ่มเอกสารตอไปนี้
1. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานกอสราง (น.4)
พรอมหนังสือแสดงคุณวุฒิและบัตรประจํา ก.ว. จํานวน 1 ชุด
2. หนังสือยินยอมควบคุมงานโดยเจาของอาคาร หรือผูมีความรูดานชาง จํานวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพรอมสําเนาบัตรวิศวกรโยธา จํานวน 1 ชุด
4. หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมพรอมสําเนาบัตรของสถาปนิก จานวน 1 ชุด
5. รายการคํานวณ จานวน 1 ชุด
กรณีมอบอํานาจ
1. หนังสือมอบอํานาจ พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท จานวน 1 ชุด
2. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียน ผูมอบและผูรับมอบ จานวน 1 ชุด

พระราชบัญญัติขดุ ดิน ถมดิน พ.ศ.2543
1. ใบแจงการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด. 1) โดยกรอกขอความใหครบถวน
2. แผนผังบริเวณที่จะทาการขุดดิน ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดิน และที่ดนิ บริเวณขางเคียง
พรอมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน จานวน 3 ชุด
3. รายการที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน
พ.ศ.2543
4. ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเกี่ยวกับที่ดินจะทําการขุดดิน ถมดิน
5. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบานของผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงคที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจ
ลงชื่อ แทนนิติบุคคลผูแจงที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง)
7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ (กรณีการมอบอํานาจใหผูอื่นแจงแทน)
8. หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน
ของตัวแทนผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอื่นแจงแทน)
9. รายการคํานวณ จํานวน 1 ชุด
10. หนังสือรับรองที่เปนผูออกแบบและคํานวณการขุดดิน ถมดิน พรอมทั้งสําเนาบัตรอนุญาต
เปนผูประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จานวน 1 ฉบับ
(กรณีที่งานลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม)
11. สําเนาโฉนดที่ดินที่จะทําการขุดดิน ถมดิน ขนาดเทาฉบับจริง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 2 ฉบับ
12. หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจาของที่ดินที่หนวยงานซึ่งมี
อํานาจรับรอง สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคล
เจาของที่ดินซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง จานวน 1 ฉบับ (กรณีที่เปนที่ดินของบุคคลอื่น)

-413. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน จํานวน 1 ฉบับ
14. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมการควบคุมของผูควบคุม ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะขนาดอยูใน ประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
15. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ (ถามี)
ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอไดที่ กองชาง
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลบางใบไม อํ า เภอเมื อ งฯ จั ง หวั ด สุ ร าษฎร ธ านี หรื อ ทางโทรศั พ ท ห มายเลข
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

(นางเนาวรัตน เพ็ชรรัตน)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ปฏิบัติหนาที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม

