
 

 

 

 

  คูมือกองชาง 
 ขออนุญาตกอสรางอาคาร  

 ร้ือถอนอาคาร 

 ดัดแปลงอาคาร 
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   คํานํา 

                คูมือการปฏิบัติงานกองชางฉบับนี้ เปนคูมือการปฏิบัติงานซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 
ไดจัดทําข้ึนเพ่ือใหขาราชการและลูกจางผูรับผิดชอบงานกองชาง ใชศึกษาและนําไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของกองชาง ซ่ึงคูมือนี้ไดแสดงใหเห็นถึงข้ันตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน
และมาตรฐานคุณภาพงาน ในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางกองชางใหบรรลุตามขอกําหนดท่ีสําคัญ 
ซ่ึงตอบสนองตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสําคัญ มีความชัดเจน เปนลายลักษณอักษร 
ซ่ึงแสดงรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการตางๆ ของกองชาง และเพ่ือเปนการสราง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะชวยใหการทางานของกองชาง ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย ไดผลผลิตหรือการ
บริการท่ีมีคุณภาพ รวดเร็วทันตามกําหนด เวลา มีการทํางานปลอดภัย บรรลุขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ 

 

กฎหมาย ระเบียบ หนังสอืสั่งการที่เกี่ยวของ 

 1. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี. พ.ศ. 2546 ท่ีเก่ียวกับการ

ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน 

 2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติมโดย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535, (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2543 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) 

3. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (และท่ีแกไขเพ่ิมเติมจนถึงปจจุบัน) เปนกฎหมายท่ีควบคุม

การใชประโยชนท่ีดินใหเปนไปตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 

4. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  (และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

จนถึงปจจุบัน) เปนกฎหมายท่ีควบคุมการขยายตัวของชุมชน ใหปฏิบัติเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการเง่ือนไข เพ่ือ

คุมครองสิ่งแวดลอม 

5. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยความปลอดภัยในอาคารตางๆ 

6. กฎกระทรวงทุกฉบับท่ีออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

7. พระราชบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวของ ฯลฯ 

 

 

 

 

 



อาคาร หมายความวา 

o ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืน ซ่ึงบุคคล

อาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได 

o อัฒจันทรหรือสิ่งท่ีกอสรางข้ึนอยางอ่ืนเพ่ือใชเปนท่ีชุมนุมของประชาชน 

o เข่ือน สะพาน อุโมงคทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง 

หรือประตูท่ีสรางข้ึนติดตอ หรือใกลเคียงกับท่ีสาธารณะ หรือท่ีสรางใหบุคคลท่ัวไปใชสอย 

o ปาย หรือสิ่งท่ีสรางสําหรับติด หรือตั้งปายท่ีติด หรือตั้งไวเหนือท่ีสาธารณะ และมีขนาด

เกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนัก รวมท้ังโครงสรางเกินสิบกิโลกรัมท่ีติดตั้งไวในระยะหางจากท่ีสาธารณะ ซ่ึงเม่ือ

วัดในทางราบแลวระยะหางจากท่ีสาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้น เม่ือวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดน้ําหนัก

เกินท่ีกําหนด 

o พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเขา – ออกรถ 

o สิ่งท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท้ังนี้ใหหมายรวมถึงสวนตางๆ 

ของอาคารดวย 

ลักษณะการดําเนินการที่เขาขายตองขออนุญาตกอสรางอาคาร หรือ ร้ือถอนอาคาร 

๑.  สรางอาคารข้ึนใหม 

๒.  ตอเติมหรือดัดแปลงอาคารท่ีมีอยูแลว ซ่ึงเพ่ิมน้ําหนักใหแกอาคารนั้น หรือขยายพ้ืนท่ีมากข้ึน ดังนี้ 

๒.๑  เปลี่ยนหรือขยายหลังคาใหคลุมเนื้อท่ีมากข้ึนกวาเดิม อันเปนการเพ่ิมน้ําหนักแกอาคารเดิม 

๒.๒  เพ่ิมหรือลดจํานวนเสาหรือคาน 

๒.๓  เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพ่ิมผนังเหนือสวนประกอบอ่ืนอันเปนการเพ่ิมน้ําหนักแก

อาคารเดิม 

๒.๔  เพ่ิมหรือลดน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใด เกินรอยละสิบ 

๓.  รื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีนอยกวาความสูง ของอาคาร 

๔.  อาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาสองเมตร 

การดําเนินการยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร ร้ือถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร เคลื่อนยายอาคาร 

และเปลี่ยนการใชอาคารในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

ข้ันตอนการขออนุญาตกอสราง 

1. ผูขออนุญาตจะตองพิจารณาหรือตรวจสอบกอนวาพ้ืนท่ีท่ีจะทําการกอสรางเปนพ้ืนท่ีประเภทใด 

สามารถทําการกอสรางอาคารในพ้ืนท่ีดังกลาวไดหรือไม (ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง) 

2. ผูขออนุญาตจะตองออกแบบและเขียนแบบอาคาร ท่ีจะทําการกอสราง พรอมกับรายการคํานวณ

โครงสราง (ตามพระราชบัญญัติควบคมอาคาร พ.ศ.2479,พ.ศ.2522,พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2543) 

 



2.1 แบบแปลนจํานวน 5 ชุด 

2.2 รายการคํานวณโครงสรางจํานวน 1 ชุด 

3. วิศวกรและสถาปนิกจะตองกรอกรายละเอียดในหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และสถาปตยกรรมควบคุม พรอมสําเนาใบประกอบวิชาชีพโดยลงลายมือชื่อรับรอง 

  3.1 หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และหนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม/พรอมสําเนาใบประกอบวิชาชีพแตละประเภท ซ่ึงลงลายมือชื่อรับรองแลว 

อยางละ 1 ชุด  

4.  วิศวกรและสถาปนิกจะตองกรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมควบคุมงาน พรอมสําเนาใบวิชาชีพ

ควบคุม 

  4.1 หนังสือยินยอมควบคุมงานของวิศวกร และสถาปนิก (น.4) พรอมแนบสําเนาใบประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และสําเนาใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกควบคุม ซ่ึงลงลายมือชื่อรับรองแลวอยางละ 1 ชุด 

5.  ถาอาคารท่ียื่นขออนุญาตกอสรางนั้น เปนอาคารท่ีเขาขายการควบคุมดานสิ่งแวดลอม จาของอาคาร

จะตองทําการยื่นเรื่อง จัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเรื่อง การกําหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือ กิจการซ่ึงตองจัดทํารายงานการ

วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และจะตองผานการพิจารณาเห็นชอบกอน (ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535) 

  5.1 หนังสือผานความเห็นชอบ การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

จํานวน 1 ชุด 

 6. ถาอาคารท่ียื่นขออนุญาตกอสราง เปนอาคารท่ีเขาขายจะตอง “ขออนุญาตจัดสรรท่ีดิน” ตองทําการ

ยื่นเรื่องขออนุญาตจัดสรรท่ีดินกอน (ตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรท่ีดิน) 

  6.1 หนังสืออนุญาตจัดสรรท่ีดิน หรือรายงานการเห็นชอบผังการจัดสรรท่ีดิน จํานวน 1 ชุด 

 7.  สําเนาโฉนดภาพถายเทาตัวจริง โดยผูขออนุญาตกอสรางเปนผูถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

       7.1 ในกรณีท่ีมีผูถือครองกรรมสิทธิ์ในท่ีดินหลายรอยเจาของกรรมสิทธิ์ทุกรายจะตองกรอก

เอกสารยินยอมใหปลูกสรางอาคารในท่ีดินดังกลาว ใหผูขออนุญาตกอสรางนํามายื่นดวย 

  7.2 สําเนาโฉนดท่ีดิน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ชุด 

  7.3 หนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารในท่ีดินของผูถือครองกรรมสิทธิ์ในท่ีดินแปลงท่ียื่น 

ขออนุญาต 

  7.4 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูท่ีเก่ียวของพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

จํานวน 1 ชุด 

8.  ผูขออนุญาตกอสรางฯ จะตองทําการกรอกรายละเอียดใน “แบบฟอรมคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 

ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร” ใหครบถวน  

8.1 แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (ข.1) จํานวน 1 ชุด 



9.  ในกรณีผูขออนุญาตฯ เปนบุคคลธรรมดาจะตองยื่นคําขออนุญาต พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ซ่ึงลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

 9.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ชุด 

 9.2 สําเนาทะเบียนบานจํานวน 1 ชุด 

10.  ในกรณีผูขออนุญาตฯ เปนนิติบุคคล จะตองรับรองสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต ท่ีออกใหไมเกินหกเดือน พรอมแนบสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ซ่ึงลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 

10.1 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ จํานวน 1 ชุด 

 10.2 สําเนาบัตรประจําประชาชน จํานวน 1 ชุด 

 10.3 สําเนาทะเบียนบานจํานวน 1 ชุด 

11. กรณีผูขออนุญาตกอสรางอาคาร จะทําการกอสรางอาคารหางจากแนวเขตท่ีดิน นอยกวา 0.50 

เมตร จะตองทําการกรอกรายละเอียดในหนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตท่ีดิน พรอมเอกสารตางๆ ท่ี

เก่ียวของของเจาของท่ีดินขางเคียงดวย 

11.1 หนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตท่ีดินจํานวน  ชุด 

11.2 สําเนาโฉนดท่ีดินขางเคียง พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน 

ลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง จํานวนอยางละ 1 ชุด 

12. ในกรณีท่ีผูขออนุญาตไมไดไปยื่นเรื่องขออนุญาตฯ ดวยตนเอง ก็สามารถมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนทํา

การแทนไดโดยการกรอกรายละเอียดใน “หนังสือมอบอํานาจผูขออนุญาต” ใหครบถวน พรอมติดอากรแสตมป 

30 บาท 

 12.1 หนังสือมอบอํานาจผูขออนุญาตพรอมติดอากรแสตมป 30 บาท แลว จํานวน 1 ชุด 

 12.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ชุด 

 12.3 สําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจ และผูรับมอบอํานาจ จํานวน 1 ชุด 

 

คาธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

o ใบอนุญาตกอสราง    ฉบับละ   ๒๐ บาท 

o ใบอนุญาตดัดแปลง    ฉบับละ   ๒๐ บาท 

o ใบอนุญาตรื้อถอน    ฉบับละ   ๒๐ บาท 

o ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช   ฉบับละ   ๒๐ บาท 

o ใบรับรอง     ฉบับละ  ๑๐๐ บาท 

o ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ     ๕  บาท 

 

 

 



การตรวจสอบอาคาร 

การตรวจสอบอาคาร ตามกฎกระทรวงไดกําหนด ประเภทอาคารท่ีตองตรวจสอบออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ฉบับดังกลาว กําหนดใหเจาของอาคารตองจัดใหมี

ผูตรวจสอบ ความม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร และระบบอุปกรณประกอบอาคาร ระบบปองกันอัคคีภัย 

ฯลฯ โดยจะตองดําเนินการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคารใหแลวเสร็จกอนวันท่ี ๓๐ ธนัวาคม พ.ศ. 

๒๕๕๐ และใหมีการตรวจสอบใหญ ทุก ๕ ป และตรวจสอบยอยรายป ทุกป หากไมไดดําเนินการตองระวางโทษ

ท้ังทางแพงและอาญาและถูกระงับใชอาคาร ตามมาตรา ๖๕ ทวิ, ๖๕ จัตวา ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หากมีการตรวจสอบอาคารแลว และผลการตรวจสอบปลอดภัยเจาพนักงานทองถ่ิน

จะออกใบรับรองการตรวจสอบใหแกเจาของอาคาร อาคารท่ีเขาขายตองจัดหาผูตรวจสอบตามกฎกระทรวง ซ่ึง

การตรวจสอบอาคารมี ๙ ประเภท ไดแก 

๑.  อาคารสูงตั้งแต ๒๓ เมตรข้ึนไป 

๒.  อาคารขนาดใหญพิเศษมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๓.  อาคารชุมนุมคนท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๔.  โรงมหรสพ 

๕.  โรงแรมท่ีมีจํานวนหองพักตั้งแต ๘๐ หองข้ึนไป 

๖.  สถานบริการท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๒๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๗.  อาคารชุดหรืออาคารท่ีอยูอาศัยรวมท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๘.  โรงงานท่ีสูงมากกวา ๑ ชัน้ และมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป 

๙.  ปายท่ีสูงจากพ้ืนดินตั้งแต ๑๕ เมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีตั้งแต ๕๐ ตารางเมตรข้ึนไป หรือปายท่ีติดตั้ง

บนหลังคาหรือดาดฟาท่ีมีพ้ืนท่ี ๒๕ ตารางเมตรข้ึนไป 

คาธรรมเนียมการตรวจสอบแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

o อาคารสูงไมเกินสองชั้น ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 

o อาคารสูงเกินสองชั้น แตไมเกินสามชั้น ตารางเมตรละ ๒ บาท 

o อาคารสี่ชั้นข้ึนไป ตารางเมตรละ ๔ บาท 

o ปาย ตารางเมตรละ ๔ บาท 

o ทางหรือทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง ฯลฯ เมตรละ ๑ บาท 

o อาคารประเภทซ่ึงจะตองมีพ้ืนรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ตารางเมตรละ ๔ บาท 

o ทางเขา – ออก ท่ีกลับรถ ท่ีจอดรถ ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 

ข้ันตอนการตรวจแบบการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคารและตอเติมอาคาร 



o ตรวจสอบเอกสารและคํารองขออนุญาตปลูกสรางอาคาร (เจาหนาท่ีรับเรื่อง) 

o ตรวจสอบสถานท่ี (นายตรวจเขต) 

o ตรวจสอบผังเมือง (นายตรวจเขต) 

o ตรวจสอบทางดานวิศวกรรม (วิศวกรรม) 

o ตรวจสอบทางดานสถาปตยกรรม (หัวหนาฝายควบคุมอาคาร) 

o การพิจารณาโดย หัวหนาฝายควบคุมอาคาร ผูอํานวยการกองชาง รองปลัด อบต. นายก อบต. หรือผู 

ทําการแทน 

ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนองคการบริหารสวนตําบลอาจจะสั่งใหผูขอรับใบอนุญาต

แกไขเปลี่ยนแปลงแผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณท่ีไดยื่นไวเพ่ือให

ถูกตอง และเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยระยะเวลาในการพิจารณาใหเปนไปตาม

ระเบียบขององคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง วาดวยการกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการพิจารณาการขอ

อนุญาตกอสราง ฯลฯ ลงวันท่ี ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 

การแจงการขุดดินและถมดิน 

พระราชบญัญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔3 กําหนดขนาดพ้ืนท่ี/ความลึก/ความสูง ของการขุดดินและถมดิน

ท่ีจะตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

๑.  การขุดดินจากระดับพ้ืนดินเกิน ๓ เมตร มีพ้ืนท่ีปากบอเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีความลึกและ

พ้ืนท่ีตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 

๒.  การถมดินท่ีมีพ้ืนเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ีเกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 

การขุดดินและถมท่ีไมตองแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 

๑.  การขุดดินท่ีเปนการกระทําโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายอ่ืนท่ีไดกําหนดมาตรการในการปองกัน

อันตรายไวตามกฎหมายนั้นแลว การขุดบอน้ําใชท่ีมีเนื้อท่ีปากบอไมเกิน ๔ ตารางเมตร หรือขุดลึกไมเกิน ๓ เมตร 

โดยหางท่ีดินผูอ่ืนนอยกวาสองเทาของความลึกตองจัดการปองกันการพังทลายของดินตามวิสัยท่ีควรจะกระทํา 

๒.  การถมดินท่ีมีความสูงเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของและพ้ืนท่ีไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีพ้ืนท่ี

ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนด 

ผูประสงคจะขุดดินหรือถมดินมีหนาท่ีและสิทธิ ดังนี้ 

๑.  ตองแจงเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดโดยยื่นเอกสารประกอบ 

๒.  ถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตอง จะตองแกไขใหถูกตองภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีรับแจงใหแกไข 

๓.  หากพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดําบรรพ หรือแรท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในดาน

ธรณีวิทยาใหหยุดขุด แลวรายงานใหพนักงานทองถ่ินทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีพบ 

๔.  หยุดการขุดหรือถมในกรณีท่ีไดรับคําสั่งหรือหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีสั่ง

ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๑ 

๕.  เสียคาธรรมเนียมฉบับละ ๕๐๐ บาท คาใชจายเบี้ยเลี้ยง และยานพาหนะตามระเบียบราชการ 



๖.  มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตอผูวาราชการจังหวัดภายใน ๓๐ วัน นบัตั้งแตวันท่ีทราบ

คําสั่ง โดยผูวาราชการจังหวัดจะตองเปนผูพิจารณาคําวินิจฉัยใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับ

อุทธรณ 

๗.  คําวินิจฉัยของผูวาราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 

บทกําหนดโทษ 

o ขุดดินตามมาตรา ๑๗ หรือถมดินตามมาตรา ๒๖ วรรคสาม โดยไมมีใบแจงตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ 

ป หรือปรับไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

o ขุดดินหรือถมดินโดยไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ 

บาท และปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกิน ๑,๐๐๐ บาท ตลอดระยะเวลาท่ียังไมปฏิบัติตาม 

o ขุดดินลึกไมเกิน ๓ เมตร โดยมีระหวางเขตท่ีดินนอยกวา ๒ เทาของความลึก ไมปองกันการพังทลายของ

ดิน หรือถมดินนอยกวา ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ไมจัดใหมีการระบายน้ําตองระวางโทษปรับไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

o ฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินท่ีสั่งใหหยุดการขุดและถมดินตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป หรือ ปรับ

ไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

o ฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินท่ีสั่งใหจัดการปองกันความเสียหายหรือแกไขการขุดดินตามมาตรา ๒๙ 

วรรคสอง หรือมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท และปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกิน ๕๐๐ 

บาท ตลอดเวลาท่ีไมปฏิบัติตาม 

o ความผิดตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากมาตรา ๓๕ วรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซ่ึงเจา

พนักงานทองถ่ินมอบหมายมีอํานาจท่ีเปรียบเทียบและหากผูตองหาชําระคาปรับภายใน ๓๐ วัน แลวถือวาใหคดี

เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    



 

แบบ ข.1 

 
 

 

 



แบบ อ.1 

 

 

 


