
 

 ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของ ตร.ม. หรือเมตร 
ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่่ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง 

 ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้น ใหน้ับจ่านวนชั้นของพื้นอาคารที่บุคคล
เข้าใช้สอยได้ยกเว้นชั้นลอย 

 ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือ
ส่วนที่สูงที่สุดของอาคาร 

 ในกรณีที่อาคารมีพื้นชั้นลอย ให้คิดพื้นชัน้ลอยเป็นพื้นที่ของอาคารในการคิด
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย 
 

อาคารที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม 

๑. อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อการ
สาธารณประโยชน ์

๒. อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อการ
สาธารณประโยชน ์

๓. อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการของ
องค์การหรือใช้เพื่อการสาธารณประโยชน์ 

๔. โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตา่งๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนาซ่ึงมี
กฎหมายควบคุมการก่อสรา้งไว้แล้วโดยเฉพาะ 

๕. อาคารที่ท่าการขององค์การระหว่างประเทศหรืออาคารที่ท่าการ
หน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ต่างประเทศ 

๖. อาคารที่ท่าการสถานทูตหรือกงสุลต่างประเทศ 
๗. อาคารชั่วคราวเพือ่ใช้ประโยชน์ในการกอ่สร้างอาคารถาวร ซึ่งความ

สูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๙ เมตรและมีก่าหนดเวลารื้อถอน 
๘. อาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชัว่คราวซ่ึงสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่

เกิน ๙ เมตร และไม่ใช่อาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรืออาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ และมีก่าหนดเวลารื้อถอน 

 

 

 

อาคารที่ได้รับยกเว้นเรื่องแบบแปลน รายการค านวณ 

๑. อาคารที่อยูอ่าศัยไม่เกิน ๒ ชั้นและมพีื้นที่อาคารไม่เกิน ๑๕๐ ตร.ม. 
๒. อาคารเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. 
๓. อาคารเลี้ยงสัตว์ที่มีพื้นที่อาคารไม่เกิน ๑๐๐ ตร.ม. 
๔. รั้ว ก่าแพง ประต ูเพิงหรือแผงลอย 
๕. หอถังน้่าที่มีความสูงไม่เกิน ๖ เมตร 

โดยอาคารตาม ข้อ ๑ ถึง ข้อ ๕ จะต้องมีความสูงของเสาในแต่ละชั้น 
ไม่เกิน ๔.๐๐ เมตร และมีความยาวของคานแต่ละช่วง ไม่เกิน ๕.๐๐ เมตร  
        ซ่ึงจะท่าการกอ่สร้าง ดัดแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคาร ภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล หรือเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ไม่ต้องยื่นแบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค่านวณในการขอรับใบอนุญาต 
เพียงแต่ยื่น แผนผังบริเวณ แสดงแนวเขตที่ดินแปลนพื้นชั้นล่าง และแผนที่
สังเขปแสดงต่าแหน่งที่ตั้งของอาคาร (กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๖ พ.ศ. ๒๕๔๓) 

 
การต่ออายุใบอนุญาต 

       ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยา้ยอาคาร จะมีอายุ
ตามที่ก่าหนดไว้ในใบอนญุาตเท่านั่น ถ้าผู้ได้รับมีความประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นค่าขอต่ออายุใบอนญุาตต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่นก่อน
ใบอนุญาตนั้นสิ้นอาย ุ
 

ใบอนุญาตหายหรือช ารุด ท าอย่างไร 
        ถ้าใบอนุญาตใดๆก็ตามสูญหายให้แจ้งความ แล้วนา่ใบรับแจ้งความนั้นไป
ยื่นต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่น เพือ่ขอใบแทนใบอนุญาต นั้น 
         ถ้าใบอนญุาตใดๆ ช่ารุดในส่วนทีเ่ป็นสาระส่าคัญ ให้น่าใบอนุญาตที่ช่ารุด
นั้นไปยื่นต่อเจ้าพนกังานท้องถิ่น เพื่อขอใบแทนใบอนุญาต นั้น 
 

 
 
 

 

 

ข้อแนะน าในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

กรณีมเีอกสารสิทธ์ิที่ดิน 

๑. ค่าขอรับใบอนุญาตตามแบบฟอร์ม ข.๑ (ขอรับได้ที่ อบต.หว้ยสา่ราญ) 
๒. ส่าเนาโฉนดที่ดิน นส.๓ นส.๓ก. สค.๑               ๑    ชุด 
๓. แบบแปลนและผังบริเวณก่อสร้างที่วิศวกรและสถาปนกิผู้ออกแบบ 

ลงนามรับรองทุกแผ่น (กรณีที่มีพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันเกินกว่า  
๑๕๐ ตารางเมตร)    ๕    ชุด 

๔. ส่าเนาทะเบียนบา้นเจ้าของอาคาร/ผู้ยื่นแทน  ๑    ชุด 
๕. ส่าเนาบัตรประจ่าตวัประชาชนเจา้ของอาคาร/ผู้ยื่นแทน  ๑    ชุด 
๖. หนังสือยินยอมใหก้่อสร้างเจ้าของที่ดินข้างเคียง (กรณีที่ท่าการก่อสรา้ง

ห่างจากเขตที่ดินผู้อื่นนอ้ยกว่า ๕๐ เซนติเมตรหรือใช้ผนังของอาคาร
ร่วมกัน)     ๑    ชุด 

๗. หนังสือยินยอมเจา้ของที่ดิน (กรณีก่อสร้างในที่ดินของผู้อื่น) ๑    ชุด 
๘. หนังสือมอบอ่านาจ (กรณียื่นขออนุญาตแทน)  ๑    ชุด 
๙. ส่าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน วตัถุประสงค์และผู้มีอ่านาจ 

ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีที่นิติ
บุคคลยื่นขออนญาต) 

๑๐. รายการค่านวณความมั่นคงแข็งแรงของอาคารและวิศวกรผู้ค่านวณ 
ออกแบบลงนามรับรองทุกแผ่น   ๑    ชุด 

๑๑. รายกาค่านวณการใช้พลังงาน ตามกฎหมายอนุรักษ์พลังงาน (กรณี 
ที่เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)                            ๑    ชุด 

๑๒. รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากส่านกันโยบาย
และแผนสิ่งแวดล้อมกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเข้าขา่ยประเภทอาคารตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ ที่ต้องท่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
                                                                           ๑    ชุด 

๑๓. หนังสือแสดงว่า คณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณา  
ความเห็นชอบ (กรณีอาคารเข้าขา่ยจัดสรรที่ดิน)                  ๑    ชุด 

๑๔. แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าขา่ย
จัดสรรที่ดิน)                                                           ๑    ชุด 

๑๕. เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจาก อบต.หว้ยสา่ราญ (กรณี
ดัดแปลงอาคาร,ต่อเติม หรือต่ออายุใบอนุญาต)             ๑    ชุด 



 
ส่าหรับในการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทว ิโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่น แตจ่ะต้องด่าเนินการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบ
ที่ก่าหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสาร ดังนี้ 
๑. ชื่อผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วฒุิสถาปนิก) พร้อมส่าเนาใบ กว. 
๒. ชื่อผู้รับงานออกแบบและค่านวณอาคาร (วุฒิสถาปนกิ) พรอ้มส่าเนาใบ กว. 
๓. ชื่อผู้ควบคุมอาคาร (ตามกฎหมายวา่ด้วยวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม หรือ 

กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) พร้อมส่าเนาใบ กว. 
๔. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการค่านวณ 
๕. วันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุด การด่าเนินการก่อสร้างอาคาร 

 
กรณีก่อสร้างในที่ สปก. 

๑. ส่าเนาใบ สปก.๔-๐๑/หลักฐานที่ได้รับจาก ส่านกังาน สปก.จังหวัด ๑ ชุด 
๒. แบบแปลนและผังบริเวณการก่อสร้าง   ๒  ชุด 
๓. ส่าเนาทะเบียนบา้นเจ้าของอาคาร/ผู้ยื่นแทน  ๑  ชุด 
๔. ส่าเนาบัตรประจ่าตวัประชาชนเจา้ของอาคาร/ผู้ยื่นแทน ๑  ชุด 
๕. หนังสือมอบอ่านาจ (กรณียื่นขออนุญาตแทน)  ๑  ชุด 
๖. ส่าเนาการจดทะเบยีน (กรณีนิติบุคคลยื่นขออนุญาต)  ๑  ชุด 
๗. หนังสืออนุญาตจากหนว่ยงานผู้ดูแลที่ดนิ (สปก.จังหวัด) ๑  ชุด 

 

         
การพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในการพิจารณาออกใบอนุญาตให้กอ่สร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นจะพิจารณา ดังนี้ 
๑. เอกสารตาม ๑-๑๕ ถูกต้องครบถ้วน (กรณีที่ดินมีเอกสารสิทธิ์) 
๒. เอกสารตาม ๑-๗ ถูกต้องครบถ้วน (ที ่สปก.ที่กันเขตหมู่บ้าน) 
๓. การออกแบบอาคารในด้านสถาปัตยกรรม เช่น แนวของอาคารระยะถอยร่น 

ความสูงในแต่ละชั้นของอาคาร ฯลฯ ถกูต้องตามที่ก่าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
๔. ข้อก่าหนดในเรื่องก่าลังวัสดุ น้่าหนกับรรทุกจรที่ใช้ในการค่านวณนั้นถูกตอ้ง

ตามที่ก่าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที ่๖ (พ.ศ.๒๕๒๗)ฯ 
๕. ระบบป้องกันอัคคีภยั ระบบการระบายน้่า ระบบถา่ยเทอากาศ ระบบ

สุขาภิบาลและระบบอื่นๆ ภายในอาคารได้จัดไว้ถูกต้องตามที่ก่าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 

๖. ข้อก่าหนดอื่นตามที่กา่หนดในกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติของท้องถิ่น 

 

       
นอกจากน้ีต้องพิจารณากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

๑. กฎหมายผังเมืองรวม โดยพิจารณาวา่ชนิดหรือประเภทของอาคารที่ขอ
อนุญาตอยู่ในพื้นที่ของการใช้ประโยชน์ในที่ดินประเภทใด สามารถอนญุาตให้
ก่อสร้างฯลฯ ได้หรือไม่ 
     ๒. กฎหมายสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่เป็นอาคารที่เข้าขายต้องท่ารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องแสดงรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ซ่ึงพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพิจารณาเฉพาะเอกสารรายงานผลกระทบสิ่งแล้ว 
     ๓. กฎหมายอนุรักษ์พลังงาน ตรวจสอบว่าได้มีการออกแบบอาคารให้ค่า
ถ่ายเทความร้อนรวมของหลังอาคาร (RTTV) ไม่เกิน ๒๕ วัตต์ต่อตารางเมตรของ
หลังคา ค่าถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร (OTTV) ไม่เกิน ๔๕ 
วัตต์ต่อตารางเมตาของผนังด้านนอก การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารและค่า
พลังงานไฟฟ้าต่อตันความเย็นของระบบปรับอากาศ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานที่
กฎหมายอนุรกัษ์พลังงานได้ก่าหนดไว ้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบเพยีงผล
ค่านวณออกแบบให้ได้ค่าที่ถูกต้องตามมาตรฐาน 
     ส่าหรับในการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตรวจสอบ
เอกสารต่างๆ วา่ถูกตอ้งครบถ้วน จึงออกใบรับแจ้ง 

 
ระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต 

๑. เอกสารถูกต้องครบถ้วน พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน ๕ วันทา่การ 
๒. เอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน แจ้งให้แก้ไขเอกสารจนถูกตอ้งครบถ้วนและ

พิจารณาออกใบอนุญาตภายใน ๕ วันทา่การ นบัจากที่ได้ท่าการแก้ไข
เอกสารให้ถูกต้อง 

 

            
   

 
อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 

๑. ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับ  ๒๐  บาท 
๒. ใบอนุญาตดัดแปลง   ฉบับ  ๑๐  บาท 
๓. ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับ  ๑๐  บาท 
๔. ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  ฉบับ  ๑๐  บาท 
๕. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร  ฉบับ  ๒๐  บาท 
๖. ใบรับรอง    ฉบับ  ๑๐  บาท 
๗. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับ    5  บาท 

 
อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ 

๑.  อาคารซ่ึงสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร ให้คิดตามพื้นที ่
ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน               ตร.ม.ละ   ๐.๕๐  บาท 
๒. อาคารซ่ึงสูงเกิน ๒ ชั้นแต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน  ๑๒  เมตร แต่ไม่เกิน
๑๕ เมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน 
                 ตร.ม.ละ       ๒   บาท 
๓. อาคารซ่ึงสูงเกิน ๓ ชั้นหรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้น

อาคารแต่ละชั้นรวมกัน                            ตร.ม.ละ       ๔   บาท 
๔. อาคารประเภทซ่ึงจะต้องมีพื้นที่รับน้า่หนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน  

๕๐๐ กิโลกรัม/ตร.ม. ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน 
                                                       ตร.ม.ละ       ๔   บาท 

๕. พื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออก 
ของรถ ส่าหรับอาคารที่ก่าหนดตามมาตรา ๘ (๙) ให้คิดตามพื้นที่ของที่จอดรถ ที่
กลับรถและทางเข้าออกของรถ รวมกัน                      ตร.ม.ละ   ๐.๕๐  บาท 

๖. ป้ายให้คิดตามพื้นที่ของป้าย โดยเอาส่วนที่กวา้งที่สุดคูณด้วยส่วนที่ยาว
ที่สุด                                                       ตร.ม.ละ       ๔   บาท 

๗. อาคารประเภทซ่ึงต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือทอ่ระบายน้่ารัว้
หรือก่าแพง รวมทั้งประตูรั้วหรอืก่าแพง ให้คิดตามความยาว  เมตรละ  ๑   บาท 
                                                         
 
                                                        
 
 

มีปัญหาหรอืข้อสงสัย ตดิตอ่สอบถามได้ที่ 
กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

๐๔๔-๖๖๖๑๒๔,๐๔๔-๖๖๖๑๒๕ 
๐๘๑-๑๕๖๑๑๗๑ 

 
 



 

 

 

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 

 
มาตรา ๓ พรบ. น้ีให้ใช้บังคับในท้องที่ดังต่อไปน้ี 
        (๖) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
    
 
 
มาตรา ๑๗  ผู้ใดประสงค์จะท่าการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน              
๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก่าหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่าหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้  

๑. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท่าการขุดดนิ 
๒. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
๓. รายการทีก่่าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖  
๔. วิธีการขุดดินและขนดิน 
๕. ระยะเวลาทา่การขุดดิน 
๖. ชื่อผู้ควบคุมงานซ่ึงจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก่าหนดใน

กฎกระทรวง 
๗. ที่ตั้งส่านักงานของผู้แจ้ง 
๘. ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท่าการขุด

ดิน 
๙. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆที่คณะกรรมการก่าหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา 
 

 
 

 
มาตรา ๒๓ การขุดบ่อน้่าใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้อง
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มาตรา ๒๔ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกินสามเมตร เมื่อจะขุด
ดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่
จะขุดดินต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิสัยที่ควรกระท่า 

 
                                           
 
 
 
 

มาตรา ๒๖ ผู้ใดประสงค์จะท่าการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับ
ที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ใกล้เคียง และมีพื้นที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร 
หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก่าหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้่า
เพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคล
อื่น 

พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก่าหนดตามวรรคหนึ่งต้องไม่เกินสอง
พันตารางเมตร 

การถมดินที่มีพื้นที่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก่าหนดตามวรรคหนึ่ง  นอกจากจะต้องจัดให้มีการ
ระบายน้่าตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่าหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

๑. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะท่าการถมดิน 
๒. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
๓. วิธีการถมดินและการระบายน้่า 
๔. ระยะเวลาท่าการถมดิน 
๕. ชื่อผู้ควบคุมงาน 
๖. ชื่อและที่อยู่ของผู้แจ้งการถมดิน 
๗. ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะท่าการ

ถมดิน 
 

 

 

  
การถมดิน ส่วนฐานของเนินดินจะต้องหา่งจากแนวเขตที่ดินของบุคคล

อื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกวา่ความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เว้นแต่
จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง โดยการรับรอง
จากผู้ไดรับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร 

การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องติดต้ังป้ายสี
สะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดกวา้งไม่น้อยกว่าหา้สิบเซนติเมตรและยาวไม่น้อย
กว่าหนึ่งเมตร ท่าด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณะ ใน
ต่าแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดระยะเวลาทา่การถมดิน 

 

 

มีปัญหาหรอืข้อสงสัย ตดิตอ่สอบถามได้ที่ 
กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

๐๔๔-๖๖๖๑๒๔,๐๔๔-๖๖๖๑๒๕ 
๐๘๑-๑๕๖๑๑๗๑ 

 
 

การถมดิน 
 

การขุดดิน 
 


