
 
 

 

ก่อสรา้ง ดดัแปลง  รือ้ถอน  เคลื่อนยา้ย เปลีย่นการใช ้ 
หรอืต่ออายุใบอนุญาต   

(ตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ อบต.แมป่ะกอ่น) 
 

เอกสารทีต่อ้งยืน่  มดีงันี้ 
(1)   ผงับรเิวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน    
(2)  รายการค านวณ ( กรณีทีเ่ป็นอาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ 

หรอือาคารทีก่่อสรา้งดว้ยวตัถุถาวรและวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ) 

(3)  หนงัสอืแสดงความเป็นตวัแทนของเจา้ของอาคาร 
 -  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน   
 -  ส าเนาทะเบยีนบา้น  ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งแลว้   
  ( กรณทีีต่วัแทนเจา้ของอาคารเป็นผูข้ออนุญาต ) 

(4)  ส าเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน  วตัถุประสงค ์
และผูม้อี านาจลงชือ่แทนนิตบิุคคลผูข้ออนุญาตทีอ่อกใหไ้ม่
เกนิหกเดอืน ( กรณทีีน่ิตบิุคคลเป็นผูข้ออนุญาต ) 
(5)  หนังสอืแสดงว่าเป็นผู้จดัการหรอืตวัแทนซึ่งผู้ด าเนิน
กจิการของนิตบิุคคล ( กรณทีีน่ิตบิุคคลเป็นผูข้ออนุญาต ) 

(6) หนงัสอืแสดงความยนิยอมและรบัรองของผูอ้อกแบบและ
ค านวณอาคาร พรอ้มทัง้ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบการ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุหรอืวชิาชพีสถาปัตยกรรม 
(7)  ส าเนาหรอืภาพถ่ายโฉนดทีด่นิ น.ส.3ก, น.ส.3, ส.ค.1 
ขนาดเทา่ตน้ฉบบัจรงิ  ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งแลว้   
(8) หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิ  พรอ้มแนบ 
   -  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนเจา้ของทีด่นิ   
 -  ส าเนาทะเบยีนบา้น   ซึง่รบัรองส ำเนำถกูตอ้งแลว้   

   
 
(9)  หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน 
(10) ส าเนาหรอืภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุมหรอืวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมของ  
ผูค้วบคุมงาน  (เฉพาะกรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ ขนาด 
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมหรอืวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุแลว้แต่กรณี ) 
(11)  เอกสารอืน่ๆ (กรณีเจา้พนกังานทอ้งถิน่รอ้งขอ) 
 

 
 

1. ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฉบบัละ   20   บาท 
2. ใบอนุญาตดดัแปลง   ฉบบัละ   10   บาท 

3. ใบอนุญาตรือ้ถอน   ฉบบัละ   10   บาท 

4. ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย  ฉบบัละ   10   บาท 

5. ใบอนุญาตเปลีย่นการใช ้  ฉบบัละ   20   บาท 

6. ใบรบัรอง ฉบบัละ   10   บาท 

7. ใบแทนใบอนุญาต  

หรอืใบแทนใบรบัรอง               ฉบบัละ    5   บาท 
 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
1. ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฉบบัละ   20   บาท 

2. ใบอนุญาตดดัแปลง   ฉบบัละ   10   บาท 

3. ใบอนุญาตรือ้ถอน   ฉบบัละ   10   บาท 

4. ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย  ฉบบัละ   10   บาท 

 

 
 
 

เอกสารแนะน าเอกสารแนะน า  
 

การขออนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน   
( ตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 )   

 

การแจ้งการขุดดินถน  
( ตามพระราชบัญญตัิการขุดดินและถมดิน พ.ศ.  2543 ) 

 
 

 
จัดท าโดย 

 

( กองช่าง) 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ 

ติดต่อสอบถาม    055  -  533126  ต่อ  24 
  

การขออนุญาต 

ค่าธรรมเนียม 



 

 

 

 
 

1. อาคารซึ่งสูงไม่เกนิสองชัน้หรอืสูงไม่เกนิสบิสองเมตร  
ใหค้ดิตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั   

ตารางเมตรละ  0.50  บาท 

2. อาคารซึ่งสงูเกนิสองชัน้แต่ไม่เกนิสามชัน้  หรอืสูงเกนิ
สบิสองเมตร  แต่ไม่เกนิสบิหา้เมตร  ใหค้ดิตามพื้นทีข่อง
พืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั  

ตารางเมตรละ  2  บาท 

3. อาคารซึง่สงูเกนิสามชัน้หรอืสงูเกนิสบิหา้เมตร  ใหค้ดิ
ตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั  

ตารางเมตรละ  4  บาท 

4. อาคารประเภทซึ่งจะต้องมพีื้นรบัน ้าหนักบรรทุกชัน้ใด
ชัน้หนึ่งเกนิหา้รอ้ยกโิลกรมัต่อหนึ่งตารางเมตร  ใหค้ดิตาม
พืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั  

ตารางเมตรละ  4  บาท 

5. พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ 
และทางเขา้ออกของรถ 

ตารางเมตรละ  0.50  บาท 

6. ป้ายใหค้ดิตามพืน้ทีข่องป้ายโดยเอาสว่นกวา้งทีส่ดุคณู
ดว้ยสว่นยาวทีส่ดุ 

ตารางเมตรละ  4  บาท 

7.  อาคารประเภทซึ่งต้องวดัความยาว เช่น เขื่อน ทาง
หรือท่อระบายน ้า ร ัว้ หรอื ก าแพง รวมทัง้ประตูร ัว้หรือ
ก าแพง  ใหค้ดิตามความยาว 

ตารางเมตรละ  1  บาท 
 

 
  

การขดุดิน  ผูใ้ดประสงคจ์ะท าการขดุดนิโดยมคีวามลกึ

จากระดบัพืน้ดนิเกนิ  3  เมตร  หรอืมพีืน้ทีป่ากบ่อดนิเกนิ  
10,000  ตารางเมตร  หรอืมคีวามลกึหรอืพื้นทีต่ามทีเ่จ้า
พนกังานทอ้งถิน่ก าหนดจะตอ้งแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

การถมดิน   ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินโดยมคีวามสูง

ของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง  
และมพีื้นที่ของเนินดินไม่เกนิ  2,000  ตารางเมตร  หรอืมี
พื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด  ต้องจัดให้มีการ
ระบายน ้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่นต้องแจ้งต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถิน่ 
 

เอกสารทีต่อ้งยืน่  มดีงันี้ 
1. แผนผงับรเิวณทีจ่ะท าการขุดดิน/ถมดิน  และแผนผงั
บรเิวณแสดงเขตทีด่นิและทีด่นิบรเิวณขา้งเคยีง  พรอ้มทัง้
วธิกีารขดุดนิหรอืถมดนิ         รายการทีก่ าหนดไวใ้นกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ  พ.ศ. 2543 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผูแ้จง้  ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้   
3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่ง
แสดงวตัถุประสงค์  ทีต่ ัง้ส านักงาน  และผูม้อี านาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง     ที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรบัรอง  
(กรณทีีน่ิตบิุคคลเป็นผูแ้จง้) 

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทน
นิตบิุคคลผูแ้จง้  ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้   
(กรณทีีน่ิตบิุคคลเป็นผูแ้จง้) 

5. หนังสอืแสดงความเป็นตวัแทนของผูแ้จ้ง  ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน  และส าเนาทะเบยีนบา้น  ของตวัแทน
ผูแ้จง้  ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้   
(กรณมีกีารมอบอ านาจใหผู้อ้ื่นแจง้แทน) 

6. รายการค านวณ   
7. ส าเนาโฉนดทีด่นิ เลขที/่น.ส.3 เลขที/่ส.ค.1 ทีจ่ะท าการ
ขุดดิน/ถมดิน  ขนาดเท่าต้นฉบบัจริง  ซึ่งรบัรองส าเนา
ถกูตอ้งแลว้   
8. หนังสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิ  ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน  หรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    
นิตบิุคคล ซึง่แสดงวตัถุประสงค ์ และผูม้อี านาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลเจ้าของที่ดิน  ที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง  
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผูจ้ดัการหรอืผูแ้ทนนิตบิุคคลเจ้าของทีด่นิ  ซึ่งรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้งแลว้  (กรณทีีเ่ป็นทีด่นิของบุคคลอื่น) 

9. หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน         ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของผูค้วบคมุงาน  ซึง่รบัรองส าเนาถกูตอ้งแลว้  จ านวน ....................ฉบบั  (เฉพาะกรณีทีง่านมลีกัษณะ  ขนาด  อยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุ) 
10. เอกสารและรายละเอยีด อืน่ ๆ  
(กรณเีจา้พนกังานทอ้งถิน่รอ้งขอ) 
  

 

 

 

 
1. ใบรบัแจง้การขดุดนิหรอืถมดนิ     ฉบบัละ  500  บาท 

2. คา่คดัส าเนาหรอืถ่ายเอกสาร        หน้าละ     1  บาท 

ค่าธรรมเนียม 

การตรวจแบบแปลน 
การแจ้งการขดุดินถมดิน 

ค่าธรรมเนียม 


