
 

 
 

ส ำหรับกำรขออนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน อำคำร
ภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังตะเคียน อ ำเภอกบินทร์บุรี 
จังหวัดปรำจีนบุรี 

 
 
 
 

- ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ขออนุญำตและเจ้ำของที่ดิน 
อย่ำงละ 1 ชุด 
- ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ขออนุญำตและเจ้ำของที่ดิน อย่ำงละ 1 
ชุด 
- แบบก่อสร้ำงแผนผังและรำยกำรประกอบแบบ อย่ำงละ 3 ชุด 
- ส ำเนำโฉนดที่ดินที่จะท ำกำรก่อสร้ำง จ ำนวน 1 ชุด (หรือเอกสำร
สิทธ์ิอื่น ๆ) 
- ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอ ำนำจ
ลงช่ือแทน นิติบุคคล ท่ีขออนุญำตที่ ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- หนังสือยินยอมจำกเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตมิได้เป็นเจ้ำของ
ที่ดิน)  
- หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้ำงอำคำรชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)  
- หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดิน
ข้ำงเคียง)  
- หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม 
พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว(กรณีที่อยู่ในข่ำย ควบคุมตำม พ.ร.บ.
วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชำชีพสถำปัตยกรรม)  
- รำยกำรค ำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรก่อสร้ำง
ด้วยวัตถุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือ อำคำรสำธำรณะ อำคำร
พิเศษ)  
- แบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียส ำหรับบ้ำนพักอำศัย (ตำมแบบมำตรฐำน
กรมโยธำธิกำรหรืออ่ืนๆ)  
- หนังสือแสดงว่ำคณะกรรมกำรกำรควบคุมกำรจัดสรรที่ดินพิจำรณำ
ให้ควำมเห็นชอบ  
- แผนผังโครงกำรจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญำตแล้ว (กรณีอำคำรเข้ำ
ข่ำยกำรจัดสรรที่ดิน)  
- เตรียมแบบและใบอนุญำตเดิมที่ได้รับจำก อบต. จ ำนวน 1 ชุด 
(กรณีดัดแปลงอำคำร, ต่อเติม หรือต่ออำยุใบอนุญำต) 
 
 

 
 

 
 
 
 
ค่าใบอนุญาตต่างๆ  

- ใบอนุญำตก่อสร้ำง ฉบับละ 20 บำท  
- ใบอนุญำตดัดแปลง ฉบับละ 10 บำท  
- ใบอนุญำตรื้อถอน ฉบับละ 10 บำท  
- ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย ฉบับละ 10 บำท  
- ใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้ฉบับละ 20 บำท  
- ใบรับรอง ฉบับละ 10 บำท  
- ใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บำท 
 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตาม พ้ืนที่ของอาคาร) 
(กว้างxยาว=ตารางเมตร)  
- อำคำรซึ่งสูงไม่เกินสองช้ันหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตำรำงเมตรละ 
0.50 บำท  
- อำคำรที่สูงเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสำมชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่
เกิน 15 เมตร ตำรำงเมตรละ 2 บำท  
- อำคำรซึ่งสูงเกินสำมช้ันหรือสูงเกิน 15 เมตร ตำรำงเมตรละ 4 บำท  
- อำคำรซึ่งมีพื้นรับน้ ำหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตำรำง
เมตร ตำรำงเมตรละ 4 บำท  
- พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออก ของรถ ตำรำงเมตรละ 
0.50 บำท  
- ป้ำย ตำรำงเมตรละ 4 บำท  
- อำคำรประเภทซึ่งต้องวัดควำมยำว เช่น เขื่อน ท่อหรือทำงระบำย
น้ ำรั้ว ก ำแพง คิดตำมควำมยำวเมตรละ 1 บำท 
 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  
- ใบอนุญำตก่อสร้ำง ฉบับละ 20 บำท  
- ใบอนุญำตดัดแปลง ฉบับละ 10 บำท  
- ใบอนุญำตรื้อถอน ฉบับละ 10 บำท  
- ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย ฉบับละ 10 บำท 

 
 
 

ข้อแนะน า 
3.ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต 

1. .เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการขออนุญาต 

2.การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเร่ือง 
 



 
 
ใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำย 

อำคำรจะมีอำยุตำมที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำตเท่ำนั้น ถ้ำผู้ได้รับ 

ใบอนุญำตมีควำมประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำต จะต้องยื่นค ำขอ
ต่ออำยุต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก่อนใบอนุญำตนั้นสิ้นอำยุ 

 
 
ก่อสร้ำง, ดัดแปลง, รื้อถอน, เคลื่อนย้ำย, กำรขอใช้หรือ เปลี่ยนกำร
ใช้อำคำรนับแต่วันท่ียื่นค ำขอ จนถึงวันท่ีออกใบอนุญำต ใช้ระยะเวลำ
ไม่เกิน 45 วัน แปลนแผนผัง รำยกำร ประกอบและอื่นๆ ที่ได้ยื่นไว้
เพื่อควำมถูกต้องและเป็นไปตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 
และ พ.ศ.2535 เมื่อผู้ขออนุญำตท ำกำรแก้ไขแล้ว เจ้ำหน้ำที่จะ
ด ำเนินกำรตรวจแบบตำมขั้นตอนและระยะเวลำ ข้อ 4 ต่อไป 
 
เมื่อจัดเตรียมเอกสารครบแล้วด าเนินการ 
ระยะเวลาในการด าเนินการ ภายใน 45 วัน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสารแนะน า 

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง  
และรื้นถอนอาคาร 

 

 

 
 
 

กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน 
อ าเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
โทร. 037-210304 
 
 
 

4.การต่ออายุใบอนุญาต 

1 

2 

3 

ยื่นเอกสำรที่กองช่ำง อบต.วัง
ตะเคียน 

เจ้ำหน้ำท่ีรับเรื่องและ
ตรวจสอบเอกสำร 

แจ้งวัน และเวลำนดั
ตรวจสอบสถำนท่ี 

4
3 

รับใบอนุญำตพร้อมช ำระ
ค่ำธรรมเนียม 

5. ขัน้ตอนและก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าขออนุญาต 



 
 
 

คือ พระรำชบัญญัติกำรขุดดิน และ ถมดินเป็น กฎหมำยที่
ต้องกำรก ำหนด และ ควบคุมกำรขุดดิน และ ถมดิน ในพื้นที่ท ำกำร
ก่อสร้ำงที่อยู่อำศัยหรือเพื่อกิจกำรอื่นอย่ำงกว้ำงขวำง ให้เป็นไปโดย
ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร เพื่อให้มีควำมปลอดภัยแก่ชีวิต ทรัพย์สิน
ของประชำชนท่ัวไป จึงจ ำเป็นต้องตรำเป็น พระรำชบัญญัตินี้ 
 
  
 
เทศบำล  
กรุงเทพมหำนคร  
เมืองพัทยำ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตำมที่มีกฎหมำย โดยเฉพำะ
จัดตั้งขึ้น ซึ่งรัฐมนตรีประกำศก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ บริเวณที่มี 
พระรำชกฤษฎีกำให้ใช้บังคับกฎหมำยว่ำด้วยควบคุมอำคำรเขตผัง
เมืองรวมตำมกฎหมำยว่ำด้วยผังเมืองรวม 
 
 
 
มาตรา 17  

ผู้ใดประสงค์จะทำกำรขุดดินโดยมีควำมลึกจำกระดับ
พื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปำกบ่อดินเกิน 10,000 ตร.ม. หรือมี
ควำมลึก หรือพื้นที่ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นประกำศก ำหนดให้แจ้ง
ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดโดยยื่น
เอกสำรแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำกำรขุดดิน  
2) แผนผังแสดงเขตทีด่ินและที่ดินบริเวณข้ำงเคียง  
3) รำยกำรที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงท่ีออกตำมมำตรำ 6  
4) วิธีกำรขุดดินและกำรขนดิน  
5) ระยะเวลำทำกำรขุดดิน  
6) ช่ือผู้ควบคุมงำนซึ่งมีคณุสมบัตทิี่ก ำหนดในกฎกระทรวง  
7) ที่ตั้งส ำนกังำนของผู้แจ้ง 
 

 
8) ภำระผูกพันตำ่ง ๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับท่ีดิน  
9) เอกสำรและรำยละเอียดอื่นๆ ที่คณะกรรมกำรก ำหนด โดย
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ 
 
 
 
มาตรา26  

ผู้ใดประสงค์จะท ำกำรถมดินโดยมีควำมสูงของเนินดินเกิน
กว่ำระดับที่ดินต่ำงเจ้ำของที่อยู่ข้ำงเคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่
น้อยกว่ำ 2,000 ตร.ม. หรือ มีพื้นที่ตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ประกำศก ำหนด ต้องจัดให้มีกำรระบำยน้ ำเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิด
ควำมเดือดร้อนแก่เจ้ำของที่ดินท่ีอยู่ข้ำงเคียงหรือบุคคลอื่น  

กำรถมดินที่มีพื้นที่เกิน 2,000 ตร.ม. ต้องจัดให้มีกำร
ระบำยน้ ำต้องแจ้งกำรถมดินนั้นต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบที่เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นก ำหนด 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรพังทลำยของดินหรือสิ่งปลูก
สร้ำงในกำรขุดดินหรือถมดิน  
หมวดที ่1 การขุดดิน  

กำรขุดดินตำมำตรำ 17 จะกระท ำได้เฉพำะในระหว่ำงเวลำ
พระอำทิตย์ตก ถ้ำกระท ำนอกเหนือจำกนั้นต้องได้รับอนุญำตเป็น
หนังสือจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  

กำรขุดดินลึกจำกระดับพื้นที่ดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่
ปำกบ่อดินเกิน 10,000 ตร.ม. ต้องมีแบบแปลน ,รำยกำรประกอบ
แบบแปลนรำยกำรค ำนวณของวิศวกรโยธำ ไม่ต่ ำกว่ำระดับสำมัญ
วิศวกร  

กำรขุดดินลึกเกิน 20 เมตร ต้องมีกำรป้องกันกำรพังทลำย
ของดินหรือสิ่งปลูกสร้ำง โดยมีกำรติดตั้งอุปกรณ์ส ำหรับวัดกำร
เคลื่อนตัวของดิน และต้องมีแบบแปลน , รำยกำรประกอบแบบ
แปลน และ รำยกำรค ำนวณของวิศวกรโยธำ ระดับวุฒิวิศวกรยกเว้น
กำรขุดบ่อน้ำใช้พื้นที่ปำกบ่อดินไม่เกิน 4 ตร.ม.กรณีขุดดินเพื่อใช้
ประโยชน์ในกำรฝังกลบขยะ วัสดุกระจำยแพร่พิษหรือรังสีให้น ำ
หลักฐำนกำรอนุญำตว่ำด้วยกฎหมำยนั้น ๆ มำยื่นประกอบด้วย  

กำรขุดดินที่ลึก 3 เมตร หรือ มีพื้นที่ปำกบ่อเกิน 10,000 
ตร.ม. ปำกบ่อดินห่ำงจำกแนวเขตท่ีดินของบุคคลอื่น หรือท่ีสำธำรณะ
เป็นระยะไม่น้อยกว่ำ 2 เท่ำ ของควำมลึกที่จะขุด เว้นแต่จะได้มีกำร
จัดกำรป้องกันกำรพังทลำยดิน โดยกำรรับรองของวิศวกรโยธำตำม
กฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร 

 

 

พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในท้องท่ีดังต่อไปนี้ 
  

การขุดดิน 
  

กฎหมายขุดดิน-ถมดิน 
  

การถมดิน 
  

กฎกระทรวง 
  



 
 
 
มาตรา 35  

ผู้ใดท ำกำรขุดดินตำมมำตรำ 17 หรือท ำกำรถมดินตำม
มำตรำ 26 วรรคสำม โดยไม่ได้รับใบแจ้งจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำม
มำตรำ 17 วรรคสอง หรือ มำตรำ 26 วรรคสี่ แล้วแต่กรณีต้องระวำง
โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือทั้งจ ำทั้ง
ปรับ  

หำกกระท ำตำมวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณห้ำมขุดดินหรือ
ถมดินตำม มำตรำ 6 (1) ผู้นั้นต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือ
ปรับไมเ่กินหนึ่งแสนบำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ  
มาตรา 36  

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมำตรำ 20 หรือ มำตรำ 27 ต้องระวำงโทษ
ปรับไม่เกินสำมหมื่นบำท และปรับเป็นรำยวันอีกวันละ ไม่เกินหนึ่ง
พันบำทตลอดเวลำที่ยังไม่ปฏิบัติตำม  
มาตรา 37  

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 24 และ มำตรำ 26 วรรคหนึ่ง 
ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินหน่ึงหมื่นบำท 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
มาตรา 38 

ผู้ใดขัดขวำงหรือไม่อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรแก่
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ในกำรปฏิบัติตำมมำตรำ 30ต้องระวำงโทษปรับไม่
เกินสองพันบำท  
มาตรา 39  

ผู้ขุดดินผู้ใดไม่ปฏิบัติตำมมำตรำ 25 ต้องระวำงโทษจำคุก
ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินห้ำพันบำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ ผู้ใด
ประสงค์ที่จะขุดดินและถมดนิในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตอ้งยืน่
ขออนุญำตขุดดินและถมดินต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบที่
กฎหมำยก ำหนด  
มาตรา 40  

ผู้ใดได้รับค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้หยุดกำรขุดดิน
หรือกำรถมดิน ตำมมำตรำ 29 วรรคสอง หรือ มำตรำ 31 วรรคหนึ่ง
หรือวรรคสอง ไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งนั้น ต้องระวำงโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งป ีหรือปรับไม่เกินห้ำหมื่นบำท หรือท้ังจ ำทั้งปรับ  
มาตรา 42  

บทควำมผิดตำม พรบ. นี้นอกจำกมำตรำ 35 วรรคสองให้
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือผู้ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมอบหมำยมีอ ำนำจ
เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหำได้ เมื่อผู้ต้องหำช ำระค่ำปรับตำมจำนวนที่
เปรียบเทียบภำยใน 30 วัน แล้วให้ถือว่ำคดีเลิกกันตำมประมวล
กฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมออก 
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