
บันทึกรายการเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 
ชื่อผู้ขออนุญาต..................................................................เลขรับท่ี.............../............ วันที.่........./............../.................
ประเภทอาคาร.......................................ชนิดของอาคาร..................................จ านวน.................เพื่อใช้เป็น.................
ก่อสร้างท่ี............................................................................................................................. ................. 

ล าดับที่ รายการ จ านวน หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

ค าขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร(แบบ ข.1)      ๑  ชุด 
แผนผังบริเวณ,แบบแปลน,รายการประกอบแบบ                 ๒  ชุด 
ส าเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต  ที่ยังไม่หมดอายุ              ๒  ชุด 
ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต                                     ๒  ชุด 
ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินพร้อมสารบัญจดทะเบียนครบทุกแผ่น  ๒ ชุด (A4,เท่าฉบับจริง) 
ใบเสร็จภาษีท่ีดินปีปัจจุบัน 

  

7. 
8. 
9. 

หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน(กรณีก่อสร้างในที่ดินของบุคคลอื่น) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน และส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน 
หนังสือสัญญาเช่าที่ดินซึ่งยังคงผูกพันกันอยู่ (กรณีเป็นที่ดินเช่า) 

  

10. 
11. 
12. 

หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (ถ้าห่างแนวเขตไม่ถึง 50 ซม.) 
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารผนังร่วม (กรณีใช้ผนังต่างเจ้าของร่วมกัน) 
รายการค านวณ (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารที่ 
ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

  

13. 
14. 
15. 
16. 

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน (กรณีเจ้าของอาคารเป็นผู้ควบคุมงาน) 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) 
หนังสือรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
หนังสือรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

  

17. 
 

18. 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ผู้ที่มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 
ผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือตัวแทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล 

  

19. 
 

20. 

หนังสือมอบอ านาจเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารพร้อมปิดอากรแสตมป์ 
ตามกฏหมาย(กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
ส าเนาหนังสือแสดงการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (หรือทะเบียนสมรส) 

  

21. 
 

หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
(แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินแล้ว กรณีเป็นอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน) 

  

22. หนังสืออนุญาตให้เชื่อมท่อระบายน้ าและทางเข้าออกจากกรมทางหลวง  หรือกรมทาง
หลวงชนบท  หรือเทศบาลฯ(ถ้ามี) 

  

23. กรณีท่ีดินผู้ขออนุญาตก่อสร้างรายใด มีที่ดินใกล้หรืออยู่ในเขตเดินสายส่งไฟฟ้าแรงสูง
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จะต้องได้รับหนังสือรับรองจาก กฝผ. 

  

        

       รวมจ านวนเอกสารทั้งหมด..................................รายการ..............................................................ฉบับ 

       (ลงช่ือ)...............................................ผู้ขออนุญาต           (ลงช่ือ)........................................จนท.ผู้รับเอกสาร 
                     วันที่............./.............../...................        วันที่.........../................/................... 

 



 
    ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร     

ดัดแปลงอำคำร  รื้อถอนอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 
           

เขียนที่......................................................... 
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ...................... 

 ข้าพเจ้า............................................................................................เจ้าของอาคาร  หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน...............................................................................  

อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่..........ซอย............................ถนน............................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต................................ จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...........................โทร................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท.............................จดทะเบียนเมื่อ..........................เลขทะเบียน..............................     
มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี...................ซอย.............................ถนน.........................ต าบล/แขวง......................................
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์........................โทร.............................  
โดย................................................................................................................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต                                  
อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ที่.............ซอย...............................ถนน............................ต าบล/แขวง.....................................
อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์...........................โทร.............................. 

ข้อ 1  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือท าการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะท าการ
เคลื่อนย้ายตั้งอยู่ เคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ท่ีอยู่ในเขตอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอ่ืน   
ที่เลขที่...................หมู่ที่.........ตรอก/ซอย..........................ถนน...............................ต าบล/แขวง เชียงเครือ     .         
อ าเภอ/เขต เมืองสกลนคร จังหวัด  สกลนคร     . 
โดย.................................................................................................................................. ....................เป็นเจ้าของอาคาร   
ในที่ดิน โฉนดที่ดิน น.ส.4 จ  น.ส.3 น.ส.3 ก.  ส.ค.1 อ่ืนๆ...................... เลขที่.................... 
เป็นที่ดินของ................................................................................................................. ................................ 
 กรณีการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังบ้านเลขที่......................หมูท่ี่....................ตรอก/ซอย.............................. 
ถนน............................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต............................ จังหวัด........................................ .. 
ในที่ดิน โฉนดที่ดิน น.ส.4 จ  น.ส.3 น.ส.3 ก.  ส.ค.1 อ่ืนๆ...................... เลขที่.................... 
เป็นที่ดินของ................................................................................................................ ................................. 

ข้อ 2 เป็นอาคาร 
 (1) ชนิด.....................................จ านวน..................หลงั เพ่ือใช้เป็น.................................................... 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน....................คัน 
 (2) ชนิด.....................................จ านวน.......................... เพ่ือใช้เป็น.................................................... 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน....................คัน 
 (3) ชนิด.....................................จ านวน........................... เพ่ือใช้เป็น.................................................... 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ   จ านวน....................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณที่แนบมานี้ 

ข้อ 3 มี.........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน.............................................. .. 
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขท่ี..........................................เป็นผู้ออกแบบและค านวณ  

ข้อ 4 มี.........................................................................เลขประจ าตัวประชาชน........................................... ..... 
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เลขที่..........................................เป็นผู้ออกแบบและค านวณ  

เลขรบัท่ี............................. 
วนัท่ี.................................. 
ลงช่ือ....................... ผูร้บัค  ำขอ 
 

แบบ ข.1 
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ข้อ 5 ก าหนดแล้วเสร็จใน...............วัน  นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
 ข้อ 6 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับค าขอนี้ด้วยแล้ว  ดังนี้ 
  (1) ส าเนาเอกสารการเป็นเจ้าของอาคาร 
  (2) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร 

(3) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล 
(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
  (4) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  จ านวน.........ชุด  ชุดละ..........แผ่น 

(5) รายการค านวณหนึ่งชุด จ านวน.............แผ่น  (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ หรือ
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

(6) มาตรการรื้อถอนอาคารจ านวนหนึ่งชุด  ชุดละ.................แผ่น  (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

(7) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคารหรือผู้ออกแบบและค านวณอาคารและส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (กรณีท่ีอาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  แล้วแต่กรณี) 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ....................................................... 
และส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมี
ลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการ
นั้น แล้วแต่กรณี และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมค าขออนุญาตนี้) 
  (9) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภวิศวกร แล้วแต่กรณี จ านวน...................แผ่น 
  (10) ข้อมูล โฉนดที่ดิน น.ส.3 น.ส.3 ก.  ส.ค.1 อ่ืนๆ............... เลขที.่................... 
(ผู้ยื่นค าขออาจแนบส าเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้) 

(11) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน  ในกรณีที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อ่ืน 
(12) เอกสารอ่ืนๆ  (ถ้ามี).............................................................................................. ............... 

      (ลายมือชื่อ)................................................................ผู้ขออนุญาต 
        (.............................................................................) 

หมายเหตุ 1. ข้อความใดทีไ่มต่้องการให้ขีดฆ่า 
  2. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
  3. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับก าหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 

บันทึกของเจ้ำหน้ำท่ี 
 แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า  จะอนุญาตหรือไม่อนญุาตหรือขยายเวลา ภายในวันท่ี....................................... 
ผู้ขออนุญาตได้ช าระ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต............................. เป็นเงิน...........................บาท.............สตางค์  

และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน   เป็นเงิน...........................บาท.............สตางค ์
รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน...........................บาท.............สตางค์ (.....................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เลม่ที่.............................................เลขท่ี................................ลงวันท่ี................................................. 
  อนุญาต   ไม่อนุญาต  
       ความเห็นที่ไม่อนุญาต.................................................................................................... 
 ออกใบอนุญาตแล้ว  เลม่ที่............................ฉบับท่ี...............ลงวันท่ี.................เดือน..............พ.ศ................... 
 

             (ลายมือช่ือ)............................................. 
(........................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................... 

     เจ้าพนักงานท้องถิ่น 



ทะเบียนตรวจแบบ 
ค าขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลงอาคาร,รื้อถอนอาคารเลขที่............../............ลงวันที่..........เดือน.... .............พ.ศ............... 
เจ้าของอาคารหรือผู้ขออนุญาตชื่อ....................................................... ....................ประเภทอาคาร...................................              
ชนิดของอาคาร....................................................จ านวน...............................เพ่ือใช้เป็น..................................................  
สถานที่ก่อสร้าง........................................................................................................ ............................................... 
 

นายตรวจเขต/นายช่าง
เขต 

รับเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

 
ส่งเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

การตรวจพิจารณา 
 

ด้านผังเมือง 
 ผู้ตรวจ 

รับเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

 
ส่งเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

การตรวจพิจารณา 
 

ด้านสถาปนิก  
ผู้ตรวจ 

รับเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

 
ส่งเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

การตรวจพิจารณา 
 

ด้านวิศวกรรม 
ผู้ตรวจ 

รับเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

 
ส่งเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

การตรวจพิจารณา 
 

หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
รับเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ................. ...... 

 
ส่งเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

การตรวจพิจารณา 
 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
รับเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

 
ส่งเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

การตรวจพิจารณา 
 

ปลัดเทศบาล 
รับเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

 
ส่งเรื่องวันที่................เดือน..............................พ.ศ....................... 

การตรวจพิจารณา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการตรวจแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน/เปลี่ยนการใช้อาคาร 
ค าร้องขออนุญาต  เลขที่ ............/.............. ลงวันที่............................................................................................  
ค าร้องขออนุญาต , เจ้าของอาคาร................................................................................................................. .....  
สถานที่ก่อสร้างถนน............................................................................................................................ ................  
ลักษณะอาคาร...............................      1ชั้น          1 1/2ชัน้          2ชั้น           3ชั้น จ านวน................หลัง/ คูหา 
1. ผู้รับเรื่อง   ผลการตรวจเอกสารตามค าขออนุญาต  

ถูกต้อง  
ไม่ถูกต้อง / ไม่ครบถ้วน ดังนี้ 

............................................................................................................................. ............................................... 
ลงชื่อ...............................................ผู้รับเรื่อง 

(                                              ) 
(........./.................../..............) 

ได้แก้ไขให้ถูกต้อง และเอกสารถูกต้องแล้ว  
ลงชื่อ...........................................ผู้รับเรื่อง 

(                                        ) 
(........./................./.............)  

2.ตรวจสอบเขต 
2.1  สถานที่ขออนุญาต  

ถูกต้องตามแบบขออนุญาตและเอกสารที่ดิน  
ไม่ถูกต้องตามแบบขออนุญาตและเอกสารที่ดิน  ดังนี้ 
..............................................................................................................  

2.2  สถานที่ขออนุญาต  
ติดถนนสาธารณะชื่อ......................................................เขตทางกว้าง........................................ .......... 
ม. ความกว้างของถนน........................................................ม.  สภาพถนน............. .............................  

คูระบายน้ าสาธารณะ   ไม่มีคูระบายน้ าสาธารณะ  
มีคูระบายน้ าสารธารณะ  ลักษณะ...................................กว้าง...........................ม.  

กรณีเป็นตึกแถว / ห้องแถว   - ระดับพ้ืนชั้นล่างของอาคาร - ทางเท้าหน้าอาคาร........................................ม.  
- ระดับพ้ืนชั้นล่างของอาคาร - กึ่งกลางถนน...................................................ม.  

ไม่ติดถนนสาธารณะ ส่วนยื่นของชายคา / หลังคาด้านหน้าอาคารห่างจากเขตที่ดิน......................................ม.  
2.3  สถานที่ขออนุญาต  

ไม่มีอาคารเดิมอยู่ในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต  
มีอาคารเดิมอยู่ในแปลงที่ดินที่ขออนุญาต จ านวน......................................หลัง  ส่วนที่ใกล้ที่สุดจากอาคารเดิม 
ที่อาคาร ส่วนที่ใกล้ที่สุดจากอาคารเดิมที่อาคารขออนุญาตอยู่ห่างกัน.......................................................ม.  

2.4  แปลงท่ีดินที่ขออนุญาต  
ไม่ติดถนนแหล่งน้ าสาธารณะ (แม่น้ า/ล าคลอง/คู/ล าราง/กระโดง)  
ติดแหล่งน้ าสาธารณะ มีความกว้าง......................................ม.  
ติดอาคารห่างจากแหล่งน้ าสาธารณะ...................................ม.  

2.5  แนวอาคาร  
แนวอาคารด้านหน้าอาคาร  เว้นห่างจากแนวเขตท่ีดิน...................................เมตร  
แนวอาคารด้านซ้ายอาคาร  เว้นห่างจากแนวเขตที่ดิน...................................เมตร  
แนวอาคารด้านขวาอาคาร  เว้นห่างจากแนวเขตท่ีดิน...................................เมตร  
แนวอาคารด้านหลังอาคาร  เว้นห่างจากแนวเขตท่ีดิน...................................เมตร 



 
2.6  อาคารที่ขออนุญาต      

ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร      
ไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………  

ลงชื่อ...............................................ช่างเขต 
(...........................................................) 

ได้แก้ไขถูกต้องตาม พ.ร.บ. และกฎหมายสามารถออกใบอนุญาตได้  
ลงชื่อ...............................................ช่างเขต 
(.................................................................) 

 
 3. ตรวจสอบผังเมือง  
3.1  สถานที่ขออนุญาตอยู่ในแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท............................................หมายเลข...................  
3.2  การใช้ประโยชน์ที่ดินในแปลงที่ขออนุญาต     

 เป็นไปตามการใช้ประโยชน์หลัก      
เป็นไปตามการใช้ประโยชน์เพื่อการอ่ืน  ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละ...........................................................................     
สามารถให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามที่ขออนุญาต  เนื่องจาก……………………………………...................................... 
........................................................... ................................................................................................................   
ไม่สามารถให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินตามที่ขออนุญาต  เนื่องจาก…………………………………….................................. 
................................................................................................................................................................. ........... 
อยู่ในข้อห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ข้อ................................................................................. ..............................  

3.3 สถานที่ก่อสร้าง      
อยู่ในแนวเขตโครงการสาย........................................................... เขตทางกว้าง................................ .......เมตร     
ได้กั้นแนวไว้................................................เมตร  เนื่องจาก.................................................................     
ไม่ได้กั้นแนวไว้  เนื่องจาก.................................................................................................. ................................     
ไมอ่ยู่ในแนวถนนโครงการ  
 

3.4 อาคารที่ขออนุญาต    
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ผังเมืองและกฎกระทรวง  สามารถออกใบอนุญาตได้    
ไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ผังเมืองและกฎกระทรวง  ดังนี้  
 

ลงชื่อ.........................................................ช่างผังเมือง 
(.............................................................) 

 
ได้แก้ไขถูกต้องตาม พ.ร.บ. และกฎหมายสามารถออกใบอนุญาตได้  
 

ลงชื่อ.....................................................ช่างผังเมือง 
(...............................................................) 

 
 

   
 



4.ตรวจสอบด้านสถาปนิก  
4.1 อาคารที่ขออนุญาต   
  ไม่เป็นอาคารควบคุมการใช้    

เป็นอาคารควบคุมการใช้  
4.2 อาคารที่ขออนุญาต    

ต้องใช้สถาปนิก  ประเภท.....................................................................................   
ไม่ต้องใช้สถาปนิก  

4.3 ผู้ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม    
มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมประเภท.......................................หมายเลข..................................   
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  

4.4 สถานที่ขออนุญาต    
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร    
ไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………….........................................…  
………………………………………………………………………………………………………………….........................................… 

ค่าธรรมเนียม  พ้ืนที่อาคารรวม........................ตร.ม.    ตร.ม....................บาท เป็นเงิน.................................บาท       
อ่ืน ๆ .................................. .ตร.ม.    ตร.ม....................บาท  เป็นเงิน.................................บาท       

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต                        เป็นเงิน.................................บาท                             
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น....................................บาท  

 

ลงชื่อ...............................................สถาปนิก 
(...........................................................................) 

 

ได้แก้ไขถูกต้องตาม พ.ร.บ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  
 

ลงชื่อ...............................................สถาปนิก 
(...........................................................................) 

5. ตรวจสอบด้านวิศวกร  
5.1 อาคารที่ขออนุญาต    

ต้องใช้วิศวกร  ประเภท.....................................................................    
ไม่ต้องใช้วิศวกร  

5.2 ผู้ออกแบบด้านวิศวกรรม    
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมประเภท...................................หมายเลข...............................    
ไม่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

5.3 อาคารที่ขออนุญาต    
ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร    
ไม่ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  

ดังนี้……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………  

ลงชื่อ...............................................วิศวกร 
(...............................................................................) 

ได้แก้ไขถูกต้องตาม พ.ร.บ. และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ลงชื่อ............................................วิศวกร 

(..........................................................................)  



 
  หัวหน้าฝ่ายการโยธา    
ได้ตรวจเอกสารและแบบแปลนขออนุญาต พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง    

ถูกต้อง    
ไม่ถูกต้อง  ควรด าเนินการดังนี้ 
................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ................... 

ลงชื่อ...............................................หัวหน้าฝ่ายการโยธา   
            (นายธีรยุทธ  กุลสละ)  
ได้แก้ไขถูกต้องตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  
ลงชื่อ...............................................หัวหน้าฝ่ายการโยธา    
(                                               ) 

  
ผู้อ านวยการกองช่าง   ได้ตรวจเอกสารและแบบแปลนขออนุญาต พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เก่ียวข้อง      

ถูกต้อง      
ไม่ถูกต้อง  ควรด าเนินการดังนี้ 

................................................................................................................... ...........................................

............................................................................................................................. ................................. 

ลงชื่อ...............................................ผู้อ านวยการกองช่าง   
       (นายชรินทร์  แสนบรรดิษฐ์) 
ได้แก้ไขถูกต้องตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว  
ลงชื่อ...............................................ผู้อ านวยการกองช่าง 

(                                               ) 
 

ปลัดเทศบาลฯ   
ความคิดเห็น  ตามค าขออนุญาต  เลขที่................/.......................   

............................................................................................................................. ...............................................

.................................................................................................................................... ........................................  
     

ลงชื่อ....................................................ปลัดเทศบาล  
                              (นายศักย์วริษฐ์  อินธิแสง) 
                      รองปลัดเทศบาล  ปฏิบัติราชการแทน   
                                      ปลัดเทศบาล 

  
 นายกเทศมนตรี   
ความคิดเห็น............................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. ...........................................................   
 

ลงชื่อ.................................................... 
     (นายมานิต  ครุธต าค า) 

         รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัติราชการแทน 
        นายกเทศมนตรีต าบลเชียงเครือ 



ผังสังเขปก าหนดการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 
บัญชีสรุปเวลาในการตรวจแบบแปลน 

 
เลขที่...................../................. 
นาย/นาง/นางสาว....................................................... ..................................................................ผู้แจ้งขอรับใบอนุญาต 
เพ่ือด าเนินการ.......................................................................................บริเวณ................................................................ 
เป็นอาคารชนิด......................................................................จ านวน....................................หลัง/คูหา............................ 
เพ่ือใช้เป็น........................................................................ ................................................................................................  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

แผนท่ีสงัเขปแสดงท่ีตั้งอาคารท่ีขออนุญาต 

แผนท่ีสงัเขปก าหนดการก่อสร้าง 

ลงช่ือ.............................................................ผูช้ี้สถานท่ีใหต้รวจ 
      (.............................................................) 

มีความเก่ียวขอ้งกบัผูข้ออนุญาตเป็น            ผูรั้บมอบอ านาจ              เจา้ของท่ีดิน               บุคคลเดียวกนั 

ลงช่ือ.............................................................ผูเ้ขียนผงัสงัเขปก าหนดการก่อสร้าง 
      (.............................................................) นายตรวจเขตท่ี.................................. 

ลงช่ือ.............................................................ผูต้รวจผงัการก่อสร้าง 
      (.............................................................) นายตรวจเขตควบคุมอาคาร 


