
เทศบาลตําบลเขาเจียก 
รายการหลักฐานตาง ๆ ในการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร  ตอเติม  ดัดแปลงอาคาร 

 
ของ......................................……………….………………………………………….…………. 

ลักษณะอาคาร…………………….…………ปลูกสรางในโฉนดที่ดิน……………..………........... 
 

ใบหลักฐาน จํานวน หมายเหตุ 
1. คําขออนุญาตกอสรางอาคาร   แบบ ข 1 
2. สําเนาบัตรประชาชน 
3. สําเนาทะเบยีนบาน 
4. หลักฐานทีด่ิน (โฉนด,น.ส.3 ก ,น.ส. 3 , ส.ค.1 ) 
5. หนังสือยินยอมกอสรางในทีด่ิน 
6. บันทึกขอตกลงการทําผนังรวม 
7. หนังสือมอบอํานาจ 
8. หนังสือรับรองผูประกอบวชิาชีพสถาปตยกรรม 
9. หนังสือรับรองผูประกอบวชิาชีพวิศวกรรม 
10. รายการคํานวณ 
11. หนังสือควบคมุงานวิศวกร หรือสถาปนิก 
12. วุฒิบัตร , ใบประกาศนยีบัตร ผูเขียนแบบ 
13. แบบกอสราง 3  ชุด ๆ  ละ …………….แผน 
14. ผังบริเวณ , ผังสังเขป 
15. หนังสือรับรองบริษัทหรือหางหุนสวนจํากดั (กรณีเปน    

นิติบุคคล) 
16. อ่ืน ๆ   

1 ชุด  
1 ชุด 
1 ชุด 
1 ชุด 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 ชุด 
3 ชุด 

( 3 แผน) 
 
 
สําเนาหนาหลังเทาตนฉบับ 
กรณีเปนทีด่ินของผูอ่ืน 
 
กรณีรับมอบอาํนาจจาก
เจาของอาคาร 
 
 

 
 
   ลงชื่อ……………………………………..ผูขออนุญาต 
              (………..............................…….) 
 
    
   ลงชื่อ..........................................................ผูรับคํารอง 
              (…………….………….……….) 
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แบบ  ข 1 

คําขออนุญาตกอสรางอาคาร            เลขรับที่…………..…………….. 
ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร              วันที…่………………..………… 
               ลงชื่อ………………….ผูรับคําขอ 
 

                                                                                         เขียนที…่………………………………………………. 
 

      วันที…่…….เดือน…………………………พ.ศ……….….. 
 

 ขาพเจา………………………………………………..….เจาของอาคาร/ ตัวแทนเจาของอาคาร 
               เปนบุคคลธรรมดาอยูบานเลขที่………ตรอก/ซอย………………………ถนน……..……………. 
หมูที…่……….ตําบล/แขวง…………….………อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด……..……………….. 
  เปนนิติบคุคลประเภท………………………….จดทะเบยีนเมื่อ……………………………….. 
เลขทะเบียน…………………สํานักงานตั้งอยูเลขที…่………………………ตรอก/ซอย…………….…………  
ถนน…………………หมูที่………….ตําบล/แขวง……………………….อําเภอ/เขต…………………………. 
จังหวดั………………………โดย…………………………..ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  
อยูบานเลขที…่……………..ตรอก/ซอย……………………….ถนน……………………….หมูที่……………. 
ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต…………………………จังหวดั……………………………… 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต…………………………………..ตอเจาพนักงานทองถ่ินดังตอไปนี้   
 ขอ  1.  ทําการกอสรางอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / ร้ือถอนอาคาร   ที่บานเลขที่……………….………… 
ตรอก/ซอย……………..ถนน…………………………….หมูที…่…………ตําบล/แขวง…………….……….. 
อําเภอ/เขต……………………จังหวดั…………………โดย…………………………………………………… 
เปนเจาของอาคารในโฉนดที่ดิน /น.ส.3 / ส.ค. 1. เลขที่……..…………………………………………………..
เปนที่ดินของ……………………………………………………………………………………………………... 
 ขอ  2.  เปนอาคาร 
 1. ชนิด…………………………………จํานวน………………เพื่อใชเปน…………………………….
โดยมีที่จอดรถ กลับรถและทางเขาออกของรถ จํานวน…….…………..คัน 
 2. ชนิด…………………………………จํานวน………………เพื่อใชเปน…….……………………….
โดยมีที่จอดรถ กลับรถและทางเขาออกของรถ จํานวน……….………..คัน 
 3.. ชนิด…………………………………จํานวน………………เพื่อใชเปน…………………………….
โดยมีที่จอดรถ กลับรถและทางเขาออกของรถ จํานวน….……………..คัน 
 ตามแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบพรอมนี้ 
 ขอ  3.  มี ………………………………………………………เปนผูควบคุมงาน 
             มี……………………………………………………….เปนผูออกแบบและคํานวณ 
 ขอ  4.  กําหนดแลวเสร็จใน……………..วัน นับตั้งแตวนัที่ไดรับอนุญาต 
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 ขอ  5.   พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว    คือ 
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน……………..ชุด 

ชุดละ…………………….แผน 
  (2)  รายการคํานวณ  1   ชุด   จํานวน… …………..แผน  (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะอาคาร
พิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวร และวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 

(3) หนังสือแสดงความเปนตวัแทนเจาของอาคาร (กรณีทีเ่ปนตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขอ
อนุญาต)                                                                                                                                                                  

(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วตัถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทน      นิติบุคคลผู
ขออนุญาตที่ออกใหไมเกิน  6  เดือน (กรณทีี่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทน ซ่ึงเปนดําเนนิกิจการของนิติบุคคล (กรณทีี่นิติ
บุคคลเปนผูขออนุญาต) 

(6) หนังสือแสดงความยนิยอม   และรับรองของผูออกแบบ และรายการคํานวณอาคาร
จํานวน……………………ฉบับ พรอมทั้งสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม หรือวิชา
สถาปตยกรรมควบคุม  จํานวน……………………ฉบับ (กรณีเปนอาคารที่ลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) 

(7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน  เลขที่ /น.ส. 3 เลขที่ / ส.ค. 1 เลขที่ ………………. 
จํานวน………………ฉบับ หรือหนังสอืยินยอมของเจาของที่ดิน จาํนวน………………………ฉบับ 

(8) หนังสือแสดงความยนิยอมของผูควบคุมงาน ตามขอ 3  จํานวน……………ฉบับ 
(9) สําเนา หรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน จาํนวน………………….ฉบับ (เฉพาะกรณทีี่เปนอาคารลักษณะ ขนาด 
อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณ)ี 

(10)  เอกสารอื่น ๆ (ถามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..……………………………………………………….. 

    
     
      ลงชื่อ………………………………..ผูขออนุญาต 

           (………………………………..) 
 

หมายเหต ุ 1. ขอความใดที่ไมใชใหขดี 
                 2. ใสเครื่องหมาย   ในชองหนาขอความทีต่องการ 
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หมายเหตุของเจาหนาที ่
 
 จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนญุาต หรือไมอนุญาต หรือขยายเวลา      ภายใน
วันที…่………….เดือน……………………………….พ.ศ……………… 
 
 ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนญุาต……………………………เปนเงนิ……………. .….บาท 
และคาธรรมเนียมในการตรวจสอบแบบแปลน…………………...เปนเงิน………...…….บาท ………....สตางค  
รวมทั้งสิ้นเปนเงิน…………………………บาท……………สตางค  (………………………………………….) 
ตามในเสร็จรับเงินเลมที…่…...เลขที่……….ลงวันที…่…………..เดือน…………………..พ.ศ……………… 
 

 ออกใบอนุญาตแลว เลมที…่…….ฉบับที่…..……ลงวันที่……….เดือน………..….……..พ.ศ……….... 
 
 
      (ลายมือช่ือ)………………………………… 
       ตําแหนง…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คํารองขอตรวจผังบริเวณกอสรางอาคาร 
 

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

 ขาพเจา…………………………………………..….อายุ...............ป   ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่…….…... 
ถนน.........................................………ตรอก/ซอย………….…………………ตําบล/แขวง……………....….………
อําเภอ/เขต…………………....………..จังหวัด……..….…………………..   ไดยื่นเรื่องราวขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ชนิด..........................................................................................................................จํานวน................................คูหา/หลัง 
ท่ีถนน………………………..………….………………ใกลกับ......................................................................... 
 จึงขอใหเจาหนาท่ีไปตรวจสอบผังบริเวณที่จะทําการกอสรางใหดวย 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(………………………………….) 
นัดตรวจวันที่...................เดือน................................................พ.ศ........................เวลา..........................น. 

 
(ลงช่ือ)........................................ผูนัด 

(.............................................) 
    ตําแหนง............................................... 
................................................................................................................................................................................. 

คํารองขอตรวจผังบริเวณกอสรางอาคาร 
 
                                                                                                   เขียนที่…………………………………………………. 
           วันที่……….เดือน…………………………พ.ศ……….….. 
 

 ขาพเจา…………………………………………..….อายุ...............ป   ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่…….…... 
ถนน.........................................………ตรอก/ซอย………….…………………ตําบล/แขวง……………....….………
อําเภอ/เขต…………………....………..จังหวัด……..….…………………..   ไดยื่นเรื่องราวขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ชนิด..........................................................................................................................จํานวน................................คูหา/หลัง 
ท่ีถนน………………………..………….………………ใกลกับ......................................................................... 
 จึงขอใหเจาหนาท่ีไปตรวจสอบผังบริเวณที่จะทําการกอสรางใหดวย 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(………………………………….) 
นัดตรวจวันที่...................เดือน................................................พ.ศ........................เวลา..........................น. 

 
(ลงช่ือ)..........................................ผูนัด 

  (.............................................) 
    ตําแหนง................................................. 



 
หนังสือยินยอม 

 
                                                                                         เขียนที…่………………………………………………. 
 

      วันที…่…….เดือน…………………………พ.ศ……….….. 
 

 ขาพเจา…………………………………….………………..….เจาของอาคาร/ ตัวแทนเจาของอาคาร 
อยูบานเลขที…่……..…หมูที่.................ตรอก/ซอย………………….………ถนน……..………….…………. 
ตําบล/แขวง………………….………อําเภอ/เขต………………..………..จังหวดั……..………….………….. 
ไดขออนุญาตกอสรางอาคาร....................................................................... ณ หมูที่.......................  ตําบลเขาเจียก 
มี............................................................เปนผูควบคุมงาน............................................เปนผูออกแบบและคํานวณ 
 ขณะมาขออนญุาต  อาคารดังกลาวไดทําการกอสรางไปแลวประมาณ.................%  ถาทําการกอสราง
ผิด พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2535  กฎกระทรวงระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ  และ  พ.ร.บ.การผังเมือง  พ.ศ.  2518  (ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง  พ.ศ. 2549)  และถาอาคารเกิด
ชํารุดเสียหายไมวาดวยสาเหตใด ๆ  หรือทาํใหอาคารหรอืส่ิงปลูกสรางบรเิวณตดิกัน  หรือใกลเคียงกัน  ไดรับ
ความเสียหายอันเกิดจากการกระทําดังกลาว  เจาหนาที่ อบต.  ไมมีสวนรับผิดชอบและใหถือวาเปนความผิด
พลาดของเจาของอาคารดังกลาวเองทั้งสิน้ 
 จึงทําหนังสือฉบับนี้ไวเปนสําคัญ 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................ผูขออนุญาต 
               (..........................................................) 
 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................พยาน 
               (..........................................................) 
 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................พยาน 
               (..........................................................) 
 

 
 
 
 
 



หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน  ตามมาตร  29 
(แบบคําขอรับใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร) 

 

เขียนที่……………………………………….. 
 

                                                           วันที…่…..เดือน…………………………พ.ศ……………. 
 

  โดยหนังสอืฉบับนี้  ขาพเจา……………………..……………………….ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย  วิชาวิศวกรรม/ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม  ประเภท.................................................สาขา.................................................
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.......................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว 
อายุ..........ป  สัญชาติ........................อยูบานเลขที่……….……ตรอก/ซอย……….…………….ถนน……….………….. 
หมูท่ี............ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………..จังหวัด………………..โทรศัพท..................
ท่ีทํางาน………………………….…….โทรศัพท……………………………..ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคําขอรับ
ใบอนุญาตของ......................................................………..เพื่อทําการ…………………....…………..ท่ีบานเลขที่...........
ตรอก/ซอย…………….…………….ถนน…………….…………..หมูท่ี............ตําบล/แขวง………………...………… 
อําเภอ/เขต…………………..จังหวัด………………..  เปนอาคาร 
  (1)  ชนิด.........................................จํานวน............หลัง/คูหา/หอง  เพื่อใชเปน...................................... 
โดยมีพื้นที่.............................ตารางเมตร  มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขา - ออกของรถ  จํานวน..................คัน 
  (2)  ชนิด.........................................จํานวน............หลัง/คูหา/หอง  เพื่อใชเปน...................................... 
โดยมีพื้นที่.............................ตารางเมตร  มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขา - ออกของรถ  จํานวน..................คัน 
  (3)  ชนิด.........................................จํานวน............หลัง/คูหา/หอง  เพื่อใชเปน...................................... 
โดยมีพื้นที่.............................ตารางเมตร  มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขา - ออกของรถ  จํานวน..................คัน 
 ตามแผนผังแบบแปลนในรายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณที่ยื่นขอใบอนุญาตไวตาม แบบ ข.1/ 
ข.2  ลงวันที่.....................เดือน..............................................พ.ศ...........................  จนกวาจะทําการแลวเสร็จ  เพื่อเปน
หลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ    
 

     (ลงช่ือ)……………………………….ผูควบคุมงาน 
                (................................................) 

 
     (ลงช่ือ)……………………………….เจาของอาคาร 
                (................................................) 

 
     (ลงช่ือ)……………………………….พยาน 
                (................................................) 
 
     (ลงช่ือ)……………………………….พยาน 
                (................................................) 
 



หนังสือยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคารในที่ดิน 
  

เขียนที…่…………………………………….. 
 

                                                           วันที…่…..เดอืน…………………………พ.ศ……………. 
 

  ขาพเจา………………………………………….ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่…………ถนน…………….. 
ตรอก/ซอย……………….ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต…………………..จังหวดั………………..
เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1 เลขที่………….เลมที่………………..หนา…………… 
ระวาง……………เลขที่ดิน……………หนาสํารวจ…………..ตําบล……..…………..อําเภอ…………..………
จังหวดั…………………..  ยินยอมให.....................................................................เขาทําการปลูกสรางอาคารใน
ที่ดินโฉนดที่ดนิดังกลาว  ในเนื้อที่....................................ตารางเมตรมีขนาดที่ดิน  ดังนี้  
  ทิศเหนือ ยาว.........................................เมตร  จด............................................................. 
  ทิศใต  ยาว.........................................เมตร  จด............................................................. 
  ทิศตะวนัออก ยาว.........................................เมตร  จด............................................................. 
  ทิศตะวนัตก ยาว.........................................เมตร  จด............................................................. 
  ขาพเจายนิยอมให......................................................................ปลูกสรางอาคารในที่ดนิดังกลาวนี้เพราะ 
เปน.......................................................และไดแนบสําเนาโฉนดที่ดิน, สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบยีน
บานมาดวยแลว   (ถาเปนผูเชาใหแนบสําเนาเชาที่ดินหรือถามีหนังสือแสดงสิทธิอยางอื่นใหแนบมาดวย) 
 พรอมนี้  ขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดที่ดิน  (มาตราสวนไมเล็กกวา  1: 2000)  ที่ยินยอมให
...............................................................................ปลูกสรางอาคารไดไวดานหลังหนังสือแลว 
 
     (ลงชื่อ)……………………………….ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

 
    (ลงชื่อ)……………………………….พยาน 
 
    (ลงชื่อ)……………………………….พยาน 
 

ขาพเจาขอรับรองวา     ลายมือช่ือหรือลายมือพิมพนิว้มอืขางบนนี้     เปนของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน              
โฉนดดังกลาวขางบนนี้จริง 
     (ลงชื่อ)……………………………….ผูขออนุญาต 

 
    (ลงชื่อ)……………………………….พยาน 
 
    (ลงชื่อ)……………………………….พยาน 
 

คําเตือน    หนงัสือรับรองการปลูกสรางอาคารนี้  หากมีการขูด ลบ ขีดฆา  ไมวากรณใีด ๆ  เวนแตผูถือ 
                 กรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆานั้น  เปนลายลักษณอักษรไวเฉพาะแหง 



หนังสือยินยอมใหใชประโยชนในที่ดิน 
 

เขียนที…่…………………………………….. 
 

                                                        วันที…่………เดือน…………………………พ.ศ…………………. 
 

  ขาพเจา…………………………………….อยูบานเลขที่……………ถนน………………….. 
ตรอก/ ซอย……………………….ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต………………….. 
จังหวดั……………………………..เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดทีด่ิน / น.ส.3 / ส.ค. 1 เลขที่…………. 
เลมที่………………..หนา…………… ระวาง……………เลขที่ดิน……………หนาสํารวจ………….. 
ตําบล……………..อําเภอ………………จังหวดั…………………..ยินยอมใหเทศบาลตําบลบานปลองใช
ประโยชนในที่ดิน ที่เทศบาลไดกันแนวเขตที่ดินไว เพื่อการกอสรางถนนสุขาภิบาล ซอย  25  ตามแบบเทศบาล
ตําบลบานปลองได  โดยไมมีเงื่อนไขและไมขอเรียกรองสิทธิ์ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 
    
 
     (ลงชื่อ)……………………………….ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

                                                          (……………………………….) 
 
 
    (ลงชื่อ)……………………………….พยาน 
              (……………………………….) 
 
 
    (ลงชื่อ)……………………………….พยาน 
               (……………………………….) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสอือทิุศที่ดิน 
 
 เขียนที่          เทศบาลตําบลบานปลอง           
 หมูที่    5   ตําบลปลอง   อําเภอเทิง   จังหวดั

เชียงราย 
 วันที่       เดือน                         พ.ศ.  2546 
 

                ขาพเจา…………………………………………อาย…ุ…ป   อยูบานเลขที่…..….หมูที…่….. 
ตําบล…ปลอง…. อําเภอ……เทิง……จังหวัด…เชียงราย……..อุทิศที่ดินตามหลักฐานและเอกสาร
โฉนด/นส.3 เลขที่ ………………ขางตน  จํานวน…………ไร…………...งาน….………..…ตารางวา      
ใหแก       เทศบาลตําบลบานปลอง       เพื่อ      ให    เทศบาลตําบลบานปลอง   ดําเนนิการกอสราง 
ปรับปรุงถนน และลําเหมือง  …………………………………………..    เปน   สาธารณะประโยชน
โดยสวนรวมในพื้นที่หมูที่ …….   ตําบลปลอง    อําเภอ เทิง จังหวัด  เชียงราย  ซ่ึงการที่ขาพเจาอทุิศ
ที่ดินในครั้งนี้  ขาพเจาไมตองการสิ่งตอบแทนใด ๆ ทั้งสิน้ 

           
                ขาพเจาขอรับรองวา  ขณะที่ขาพเจาจัดทําหนังสอือุทิศที่ดินฉบบันี้  ขาพเจามสีติสัมปชัญญะ
ครบถวน อีกทัง้มิไดมีผูใดบังคับขูเข็ญขาพเจาแตอยางใด  จึงลงลายมือช่ือเอาไวเปนหลักฐาน 

 
                                                                   (ลงชื่อ)……………………………………(ผูอุทิศที่ดิน) 
                                                                           (…………………………………………..) 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)…………………………………..(ผูรับอุทิศที่ดิน) 
                                                                            (…นายชชูาติ…….สมฤทธิ์……….) 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)…………………………………...(พยาน) 
                                                                            (……นายวราพล……ปรารพ……) 
 
 
                                                                  (ลงชื่อ)…………………….……………..(พยาน) 
                                                                           (…………..……………………….) 
 
 



 


