
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
เรื่อง  ประกาศกฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสรุาษฎรธานี และพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร  
        พ.ศ.2522 ประชาสัมพันธขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร                            
        ตามพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร 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 
นั้นมีผลบังคบัใชคูกัน ทําใหในเขตพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไมเปนเขตควบคุมฯ นั้น  
 องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม จึงขอประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความประสงคจะ
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี ้ 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

การขออนุญาตกอสราง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร คํานิยาม “อาคาร” ตามกฎหมายควบคุมอาคารได
นิยาม ไวดังนี้  

1. ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งปลูกสรางขึ้นอยางอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเขา 
มาอยูเขาใชสอยได  

2.  อัฒจันทร หรือสิ่งที่สรางข้ึนอยางอ่ืน เพ่ือใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน  
3.  เขื่อน สะพาน อุโมงค ทอหรือทางระบายนา อูเรือ คานเรือ ทานา ทาจอดรอด รั้ว กําแพง หรือ   
    ประตู ที่รางติดตอ หรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือที่สาธารณะหรือที่สรางใหบุคคลไปใชสอย  
4. ปาย หรือสิ่งท่ีสรางสําหรับติด หรือตั้งปาย ที่มีลักษณะขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้  
   - ที่ติด หรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน    
     10 กิโลกรัม  
   - ที่ติด หรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว มีระยะหางจากที่สาธารณะ  
     นอยกวาความสูงของปายที่วัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือน้ําหนักเกินกวาที่กฎกระทรวง  
   - พื้นที่ หรือสิ่งท่ีสรางข้ึน เพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  

             - สิ่งที่สรางข้ึนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคาร  

ลักษณะการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ที่ตองขออนุญาต  

1. สรางอาคารข้ึนใหมลวน  
2. ตอเติมดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลว ซึ่งเพ่ิมน้ําหนักใหแกอาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้  
 2.1 เพ่ิมหรือขยายพ้ืนที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต 5 ตารางเมตรขึ้นไป  
 2.2 เปลี่ยน หรือขยายหลังคาใหคลุมเนื้อที่มากขึ้นกวาเดิม อันเปนการเพิ่มน้ําหนักแกอาคารเดิม  
 2.3 เปลี่ยน หรือลดจํานวนเสา หรือคาน  
 2.4 เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพ่ิมผนังสวนประกอบอ่ืน อันเปนการเพ่ิมน้ําหนักแก อาคารเดิม  
 2.5 เพ่ิมน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใด เกินรอยละ 10  
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3. รื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งหางจากอาคารอ่ืน หรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร  
4. อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร จะตองยื่นเอกสารคาํขอรับใบอนุญาต 
    ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังรายการตอไปนี้  
 (1) แบบฟอรมคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (ข.1) จํานวน 1 ชุด  
 (2) กรณผีูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  
  -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด  
  -สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต จานวน 1 ชุด  
 (3) กรณผีูขออนุญาตเปนนิติบุคคล  
  -สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด  
 (4) สําเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน น.ส.3, น.ส.3 ก ทุกหนา จํานวน 1 ชุด  
 (5) กรณผีูขออนุญาตกอสรางอาคารในที่ดินบุคคลอ่ืน  
  -หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารในที่ดิน จํานวน 1 ชุด  
  -สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด  
  -สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด  
 (6) กรณีกอสรางอาคารชิดเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ที่ดินตางเจาของ)  
  -หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน จํานวน 1 ชุด  
  -สําเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต จํานวน 1 ชุด  
  -สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต จํานวน 1 ชุด  
 (7) กรณเีจาของอาคารไมไดมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง  
  -หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป จํานวน 1 ฉบับ  
   (บุคคลธรรมดา 10 บาท, นิติบุคคล 30 บาท)  
 (8) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณทีี่เปนอาคารที่มีลักษณะ/  
      ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จํานวน 1 ฉบับ  
 (9) สําเนาในอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 1 ฉบับ 
 (10) รายการคํานวณโครงสราง  
                 (กรณีอาคารมีพ้ืนที่ใชสอยเกิน 150 ตารางเมตร) จานวน 1 ชุด  
 (11) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม  
                 (กรณีเขาขายตองควบคุมตามกฎกระทรวง) จานวน 1 ฉบับ  
 (12) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม จานวน 1 ฉบับ  
 (13) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จานวน 3 ชุด  
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กรณี อาคาร คสล. ตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป หรืออาคารควบคุมการใช เพิ่มเอกสารดังตอไปนี้  
 1. รายการคาํนวณ จานวน 1 ชุด  
กรณี อาคารพาณิชย อาคารสาธารณะ ตึกเกินกวา 3 ชั้น หรืออาคารควบคุมการใช เพิ่มเอกสารตอไปนี ้ 
 1. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานกอสราง (น.4)  
     พรอมหนังสือแสดงคณุวุฒิและบัตรประจํา ก.ว. จํานวน 1 ชุด  
 2. หนังสือยินยอมควบคุมงานโดยเจาของอาคาร หรือผูมีความรูดานชาง จํานวน 1 ชุด  
 3. หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพรอมสําเนาบัตรวิศวกรโยธา จํานวน 1 ชุด  
 4. หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมพรอมสําเนาบัตรของสถาปนิก จานวน 1 ชุด  
 5. รายการคาํนวณ จานวน 1 ชุด  
กรณีมอบอํานาจ  
 1. หนังสือมอบอํานาจ พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท จานวน 1 ชุด  
 2. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียน ผูมอบและผูรับมอบ จานวน 1 ชุด  

พระราชบัญญัติขดุดิน ถมดิน พ.ศ.2543 
 1. ใบแจงการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด. 1) โดยกรอกขอความใหครบถวน  
 2. แผนผังบริเวณท่ีจะทาการขุดดิน ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดิน และที่ดนิบริเวณขางเคียง 
     พรอมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน จานวน 3 ชุด  
 3. รายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน   
              พ.ศ.2543  
 4. ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเก่ียวกับที่ดินจะทําการขุดดิน ถมดิน  
 5. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบานของผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง  
              จํานวน 1 ฉบับ  
 6. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงคที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจ             
              ลงชื่อ แทนนิติบุคคลผูแจงท่ีหนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง)  
 7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง    
              จํานวน 1 ฉบับ (กรณกีารมอบอํานาจใหผูอื่นแจงแทน)  
 8. หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน            
              ของตัวแทนผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนแจงแทน)  
 9. รายการคาํนวณ 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 (กรณีที่เปนที่ดินของบุคคลอ่ืน)  
 



-4- 
 

 13. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน จํานวน 1 ฉบับ  
 14. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมการควบคุมของผูควบคุม ซึง่รับรองสําเนาถูกตอง 
       จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยูใน ประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  
 15. เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ (ถามี)  

  ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สามารถติดตอไดท่ี กองชาง                          
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี หรือทางโทรศัพทหมายเลข                         
077 – 292916 ตอ  103   

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที ่2 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2563  
 
 
         (นางเนาวรัตน  เพ็ชรรัตน)  
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ปฏิบัติหนาที่ 
                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-สําเนาคูฉบับ- 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
เรื่อง  ประกาศกฎกระทรวง ใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสรุาษฎรธานี และพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร  
        พ.ศ.2522 ประชาสัมพันธขั้นตอนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร                            
        ตามพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร 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 
นั้นมีผลบังคับใชคูกัน ทําใหในเขตพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไมเปนเขตควบคุมฯ นั้น  
 องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม จึงขอประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความประสงคจะ
ดําเนินการในเรื่องดังตอไปนี ้ 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

การขออนุญาตกอสราง รื้อถอน ดัดแปลงอาคาร คํานิยาม “อาคาร” ตามกฎหมายควบคุมอาคารได
นิยาม ไวดังนี้  

1. ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งปลูกสรางขึ้นอยางอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเขา 
มาอยูเขาใชสอยได  

2.  อัฒจันทร หรือสิ่งที่สรางข้ึนอยางอ่ืน เพ่ือใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน  
3.  เขื่อน สะพาน อุโมงค ทอหรือทางระบายนา อูเรือ คานเรือ ทานา ทาจอดรอด รั้ว กาแพง หรือ   
    ประตู ที่รางติดตอ หรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือที่สาธารณะหรือที่สรางใหบุคคลไปใชสอย  
4. ปาย หรือสิ่งท่ีสรางสําหรับติด หรือตั้งปาย ที่มีลักษณะขอหนึ่งขอใด ดังตอไปนี้  
   - ที่ติด หรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือน้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกิน    
     10 กิโลกรัม  
   - ที่ติด หรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว มีระยะหางจากทีส่าธารณะ  
     นอยกวาความสูงของปายที่วัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือน้ําหนักเกินกวาที่กฎกระทรวง  
   - พื้นที่ หรือสิ่งท่ีสรางข้ึน เพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  

             - สิ่งที่สรางข้ึนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคาร  

ลักษณะการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ที่ตองขออนุญาต  

1. สรางอาคารข้ึนใหมลวน  
2. ตอเติมดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลว ซึ่งเพ่ิมน้ําหนักใหแกอาคารนั้น หรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้  
 2.1 เพ่ิมหรือขยายพ้ืนที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต 5 ตารางเมตรขึ้นไป  
 2.2 เปลี่ยน หรือขยายหลังคาใหคลุมเนื้อที่มากขึ้นกวาเดิม อันเปนการเพิ่มน้ําหนักแกอาคารเดิม  
 2.3 เปลี่ยน หรือลดจํานวนเสา หรือคาน  
 2.4 เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพ่ิมผนังสวนประกอบอ่ืน อันเปนการเพ่ิมน้ําหนักแก อาคารเดิม  
 2.5 เพ่ิมน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใด เกินรอยละ 10  
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3. รื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งหางจากอาคารอ่ืน หรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร  
4. อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร จะตองยื่นเอกสารคาํขอรับใบอนุญาต 
    ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังรายการตอไปนี้  
 (1) แบบฟอรมคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (ข.1) จํานวน 1 ชุด  
 (2) กรณผีูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  
  -สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด  
  -สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต จานวน 1 ชุด  
 (3) กรณผีูขออนุญาตเปนนิติบุคคล  
  -สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหเกิน 6 เดือน จํานวน 1 ชุด  
 (4) สําเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน น.ส.3, น.ส.3 ก ทุกหนา จํานวน 1 ชุด  
 (5) กรณผีูขออนุญาตกอสรางอาคารในที่ดินบุคคลอ่ืน  
  -หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารในที่ดิน จํานวน 1 ชุด  
  -สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด  
  -สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด  
 (6) กรณีกอสรางอาคารชิดเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ที่ดินตางเจาของ)  
  -หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน จํานวน 1 ชุด  
  -สําเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต จํานวน 1 ชุด  
  -สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต จํานวน 1 ชุด  
 (7) กรณเีจาของอาคารไมไดมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง  
  -หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป จํานวน 1 ฉบับ  
   (บุคคลธรรมดา 10 บาท, นิติบุคคล 30 บาท)  
 (8) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณทีี่เปนอาคารที่มีลักษณะ/  
      ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม) จํานวน 1 ฉบับ  
 (9) สําเนาในอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จํานวน 1 ฉบับ 
 (10) รายการคํานวณโครงสราง  
                 (กรณีอาคารมีพ้ืนที่ใชสอยเกิน 150 ตารางเมตร) จานวน 1 ชุด  
 (11) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม  
                 (กรณีเขาขายตองควบคุมตามกฎกระทรวง) จานวน 1 ฉบับ  
 (12) สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม จานวน 1 ฉบับ  
 (13) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จานวน 3 ชุด  
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กรณี อาคาร คสล. ตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไป หรืออาคารควบคุมการใช เพิ่มเอกสารดังตอไปนี้  
 1. รายการคาํนวณ จานวน 1 ชุด  
กรณี อาคารพาณิชย อาคารสาธารณะ ตึกเกินกวา 3 ชั้น หรืออาคารควบคุมการใช เพิ่มเอกสารตอไปนี ้ 
 1. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานกอสราง (น.4)  
     พรอมหนังสือแสดงคณุวุฒิและบัตรประจํา ก.ว. จํานวน 1 ชุด  
 2. หนังสือยินยอมควบคุมงานโดยเจาของอาคาร หรือผูมีความรูดานชาง จํานวน 1 ชุด  
 3. หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพรอมสําเนาบัตรวิศวกรโยธา จํานวน 1 ชุด  
 4. หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมพรอมสําเนาบัตรของสถาปนิก จานวน 1 ชุด  
 5. รายการคาํนวณ จานวน 1 ชุด  
กรณีมอบอํานาจ  
 1. หนังสือมอบอํานาจ พรอมติดอากรแสตมป 30 บาท จานวน 1 ชุด  
 2. สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียน ผูมอบและผูรับมอบ จานวน 1 ชุด  

พระราชบัญญัติขดุดิน ถมดิน พ.ศ.2543 
 1. ใบแจงการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด. 1) โดยกรอกขอความใหครบถวน  
 2. แผนผังบริเวณท่ีจะทาการขุดดิน ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดิน และที่ดนิบริเวณขางเคียง 
     พรอมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน จานวน 3 ชุด  
 3. รายการท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติขุดดินและถมดิน   
              พ.ศ.2543  
 4. ภาระผูกพันตาง ๆ ที่บุคคลอื่นมีสวนไดเสียเก่ียวกับที่ดินจะทําการขุดดิน ถมดิน  
 5. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชน , สําเนาทะเบียนบานของผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง  
              จํานวน 1 ฉบับ  
 6. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งแสดงวัตถุประสงคที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจ             
              ลงชื่อ แทนนิติบุคคลผูแจงท่ีหนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง)  
 7. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง    
              จํานวน 1 ฉบับ (กรณกีารมอบอํานาจใหผูอื่นแจงแทน)  
 8. หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน            
              ของตัวแทนผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนแจงแทน)  
 9. รายการคาํนวณ 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 (กรณีที่เปนที่ดินของบุคคลอ่ืน)  
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 13. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน จํานวน 1 ฉบับ  
 14. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมการควบคุมของผูควบคุม ซึ่งรับรองสําเนาถูกตอง 
       จํานวน 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยูใน ประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  
 15. เอกสารและรายละเอียดอ่ืน ๆ (ถามี)  

  ทั้งนี้ หากมีขอสงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม สามารถติดตอไดที่ กองชาง                          
องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม  อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎรธานี หรือทางโทรศัพทหมายเลข                         
077 – 292916 ตอ  103   

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่        เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563  
 
 
         (นางเนาวรัตน  เพ็ชรรัตน)  
   ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ปฏิบัติหนาที่ 
                                       นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 
 


