
การขออนุญาตใบอนญุาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร (อ.1) 
 

1.  ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ,  ดัดแปลงอาคาร ,  รื้อถอนอาคาร  (แบบ  ข.1) 

2.  เมื่อผู้ขออนญุาตได้รบัอนญุาตแล้ว  ท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังตอ่ไปนี ้
     2.1  ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร  ภายใน  45  วัน   

นับแต่วนัที่ขออนญุาต 

2.2  ใบอนญุาตกอ่สร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร  (แบบ  อ.1)  ให้ท่านไปขอรับใบอนญุาต
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนญุาตไว ้ หากประสงค์จะขออนญุาตอีกจะต้องด าเนินการ
เชน่เดียว  กันกับการขออนุญาตใหม่ 

 

                           หลักฐานประกอบการขออนุญาต 

 

หลักฐานที่ส าคัญ 

       1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูข้ออนุญาตและเจ้าของที่ดิน                จ านวน  1  ชุด 

       2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน                                     จ านวน  1  ชุด 

       3.  ส าเนาโฉนดทีด่ินทีจ่ะท าการก่อสร้าง                                                                  จ านวน  1  ชุด 

       4.  แบบแปลน  ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลน                             จ านวน  2  ชุด   

ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
                4.1    รายการประกอบแบบ                                   

4.2    แผนที่สังเขป 

                  4.3    รูปแปลนพื้น          

4.4    รูปด้าน  4  ด้าน 

4.5    รูปตดั  2  ด้าน 

4.6    รูปโครงหลังคา 

4.7    รูปแปลนคาน , คานคอดิน,ฐานราก    

4.8    รูปขยายส่วนต่าง ๆ  ของโครงสร้าง  (คาน , เสา, ฐานราก) 
4.9    รูปแปลนไฟฟ้า , สุขาภิบาล                    

       5.  รายการค านวณ  (กรณีเป็นพื้นที่อาคาร  150 ตารางเมตร และ 2  ช้ันขึ้นไป)               จ านวน   1  ชุด  

       6.  หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดนิ  

                        (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของทีด่ินที่อาคารนัน้ตั้งอยู่)                      จ านวน   1  ชุด  

       7. หนงัสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน  

                        (กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า  50  ซม.)                                            จ านวน   1  ชุด  
 

 
 

 



ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต 
 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนญุาต 
 

1.  ใบอนญุาตกอ่สร้าง                                               ฉบบัละ  20  บาท 

2.  ใบอนญุาตดัดแปลง                                              ฉบบัละ  10  บาท 

3.  ใบอนญุาตรือ้ถอน                                                ฉบบัละ  10  บาท 

4.  ใบอนญุาตเคลื่อนย้าย                                          ฉบบัละ  10  บาท 

5.  ใบอนญุาตเปลี่ยนการใช ้                                     ฉบับละ  20  บาท 

6.  ใบรบัรอง                                                                ฉบบัละ  10  บาท 

7.  ใบแทนใบอนุญาตหรอื  ใบแทนใบรับรอง       ฉบับละ  10  บาท 
 

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 

 

1.  ใบอนญุาตกอ่สร้าง                                               ฉบบัละ  20  บาท 

2.  ใบอนญุาตดังแปลง                                               ฉบับละ  10  บาท 

3.  ใบอนญุาตรือ้ถอน                                                 ฉบับละ  10  บาท 

4.  ใบอนญุาตเคลื่อนย้าย                                           ฉบับละ  10  บาท 
 

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 
 

                        1.  อาคารซึ่งสูงไม่เกนิสองชั้นหรือสูงไม่เกนิ  12  เมตร                     

                                                                                                                                   ตารางเมตรละ  0.5  บาท 

                        2.  อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามช้ัน หรือสูงเกิน  12 เมตร แตไ่ม่เกิน 15  เมตร        
                                                                                                                 ตารางเมตรละ     2  บาท 

                        3.  อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกนิ  15  เมตร              
                                                                                                                 ตารางเมตรละ    4  บาท 

                        4.  อาคารซึ่งมพีื้นทีร่องรับน้ าหนักน้ าหนักบรรทกุเกนิ  500 กก.  ต่อหนึ่งตารางเมตร  

                                                                                                                                    ตารางเมตรละ    4  บาท 

                        5.  พื้นที่ท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ                      

                                                                                                                                   ตารางเมตรละ  0.5  บาท 

                        6.  ป้าย                                                                                              ตารางเมตรละ     4  บาท 

                        7.  อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาวเช่น เขื่อน ท่อ หรือทางระบายน้ า รั้ว ก าแพง ติดตามความยาว   

                                                                                                                         ตารางเมตรละ     1  บาท 
            

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดท าอย่างไร 
ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ก็ตาม สูญหาย ให้แจ้งความแล้วน าใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เพื่อขอรับใบแทนใบอนุญาตนั้น 
ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ช ารุดในสาระส าคัญให้น าใบอนุญาตนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับ
ใบแทนใบอนุญาต 
 

กองช่าง   
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นพลวง   
โทร.  044 - 558916  ต่อ 15  
 

 



ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณา 
 

การขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (อ.1) 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องขออนุญาต 

(เจ้าหน้าท่ีรับค าขอ) 

ตรวจสอบเอกสารเบือ้งตน้ 

นายตรวจ 

ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายช่าง/วิศวกร) 

แจ้งให้จัดส่งเอกสาร 
ให้ครบถ้วน 

ไม่ครบถ้วน 

ไม่เกิน 1 วัน 

ครบถ้วน ไม่เกิน 1 วัน 

ไม่เกิน 1 วัน 

ไม่เกิน 8 วัน ถูกต้อง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิน่) 

แจ้งผู้ขอให้แก้ไข 

แบบใหถู้กต้อง 

ไม่ถูกตอ้ง 

ไม่เกิน 15 วัน ถูกต้อง 

ออกใบอนุญาต อ.1 และแจ้งผู้ขอ 

ไม่เกิน 15 วัน เห็นชอบ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หมายเหตุ  ในกรณีไม่ต้องพิจารณาสภาพสาธารณะ อาจด าเนินการอนุญาตได้ภายใน 15 วัน 
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บันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง  ดัดแปลง   หรือรื้อถอนอาคาร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) เอกสารที่น ามายื่นขอรับอนุญาต  ให้กากบาทในช่อง    ในกรณีที่ขาดหลักฐาน 
   1. ค าร้องขออนุญาตก่อสร้าง     จ านวน .........................................ฉบับ 
   2. แผนผังและแบบแปลน     จ านวน .........................................ฉบับ 
   3. รายการค านวณ       จ านวน .........................................ฉบับ 
   4. รายการก่อสร้าง      จ านวน .........................................ฉบับ 
   5. ส าเนาโฉนดทีด่ิน / เอกสารสิทธ์ิ    จ านวน .........................................ฉบับ 
   6. หนังสือมอบอ านาจ      จ านวน .........................................ฉบับ 
   7. หนังสือยินยอมให้ใช้ผนังรว่มกัน     จ านวน .........................................ฉบับ 
   8. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารบนท่ีดิน    จ านวน .........................................ฉบับ 
   9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กว.    จ านวน .........................................ฉบับ 
   10. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กส.    จ านวน .........................................ฉบับ 
   11. หนังสือแสดงความยินยอมควบคุมงาน    จ านวน .........................................ฉบับ 
   12. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    จ านวน .........................................ฉบับ 
   13. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร   จ านวน .........................................ฉบับ 
 ( กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผูข้ออนุญาต ) 
   14. เอกสารอื่นๆ..........................................................   จ านวน ........................................ฉบับ 
 
 ผลการตรวจสอบเอกสาร      ครบ         ไม่ครบ 
หมายเหตุ  ผู้ยื่นค าร้องจะต้องน าเอกสารดังกล่าวมาประกอบการการพิจารณาให้สมบรูณ์แบบ  ขออนุญาตจึงจะได้รับการ 
พิจารณา 
 
- รับทราบการตรวจเอกสารเบื้องต้นแล้ว 
 
  ลงช่ือ.........................................................ผู้ยื่นค าขอ / ผู้อนุญาต 
                  ( .........................................................) 
 
- วันท่ีรับเอกสารครบ............................................................... 
 
  ลงช่ือ.........................................................ผู้รับเอกสาร 
                  ( .........................................................) 
 
2)  การตรวจสอบของผู้อ านวยการกองช่าง อบต.บ้านพลวง 
     2.1  บริเวณทีด่ินที่จะก่อสร้างอาคารตรงตามแผนผังบริเวณที่ขออนุญาต 
    ถูกต้อง 
    ไม่ถูกต้อง 
    มีท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 

 ไม่มีท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
     2.2 อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างได้ท าการก่อสรา้งไปก่อนได้รับอนุญาตหรือไม ่
    ยังไม่ท าการก่อสร้าง 

 ได้ท าการก่อสร้างไปก่อนไดร้ับอนญุาต 
      และท าการถึงขั้น......................................................................................................................................................... 
      .................................................................................................................................................................................... 
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   2.3  ได้คดิเนื้อที่อาคารที่ขออนญุาตนี้แล้วปรากฏว่าพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้น..............................................ตารางเมตร 
      ค่าธรรมเนียมตรวจแบบตารางเมตรละ .................................บาท  คิดเป็น .......................................................บาท 
      ค่าใบอนุญาต ......................................................บาท  และอื่นๆ .............................................................................. 
      รวมเป็นเงินท้ังสิ้น ..................................................................... บาท 
 
     2.4  ได้ตรวจสอบแบบแปลนแผนผังและรายการค านวณทางด้านวิศวกรรมตามกฎหมายที่เกีย่วข้องแล้วปรากฏว่า 
 
               ถูกต้อง  ควรอนุญาต 

 ไม่ถูกต้อง  ควรแก้ไข 
      .................................................................................................................................................................................... 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………… 
 
   

                 ลงช่ือ.........................................................ผู้อ านวยการกองช่าง อบต.บ้านพลวง 
                        ( .........................................................) 
                        ................./..................../.................... 
 
   

   ลงช่ือ..........................................................ปลดั อบต.บ้านพลวง 
                        ( .........................................................) 
                         
 
 

               ลงช่ือ.........................................................ประธานกรรมการบรหิาร อบต.บ้านพลวง 
                       ( .........................................................) 
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ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร      แบบ  ข.1 
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
 
 
 
 
 
     เขียนที่ ......................................................................................... 
     วันท่ี..................เดือน.............................พ.ศ. .............................. 
 (       )  ข้าพเจ้า  .................................................................................................เจา้ของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของ
อาคารเป็นบุคคลธรรมดา   อยู่บ้านเลขท่ี ........................ตรอก/ซอย..................................ถนน................................ 
หมู่ที่..............................ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต.................................................. 
จังหวัด..........................................................โทรศัพท์................................................................................................ 
 
 (      ) เป็นนิติบุคคลประเภท ......................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................... 
เลขทะเบยีน......................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี.........................................ตรอก/ซอย.............................. 
ถนน.........................................หมูท่ี่................ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต................................ 
จังหวัด..................................................โดย..........................................................ผูม้ีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขอ 
อนุญาตอยู่บ้านเลขท่ี......................................ตรอก/ซอย............................................ถนน......................................... 
หมู่ที่......................ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................... 
 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต.....................................................................................................ต่อเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ท่ีบ้านเลขท่ี........................................................ 
ตรอก/ซอย.......................................................ถนน..............................................หมู่ที่................................................. 
ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................ 
โดย................................................................................................เปน็เจ้าของอาคารในท่ีดินโฉนดทีด่ิน/น.ส.3/ส.ค.1  
เลขท่ี..............................................................................................เปน็ท่ีดินของ........................................................... 
 ข้อ 2 เป็นอาคาร 
 (1) ชนิด...............................................................จ านวน....................................เพื่อใช้เป็น............................ 
.............................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจ านวน..............................คัน 
 (2) ชนิด...............................................................จ านวน....................................เพื่อใช้เป็น............................ 
.............................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจ านวน..............................คัน 
 (3) ชนิด...............................................................จ านวน....................................เพื่อใช้เป็น............................ 
.............................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจ านวน..............................คัน 
 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี ้
 
 ข้อ 3 มี ...........................................................................................................................เป็นผู้ควบคุมงาน  
............................................................................................................................เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 

ข้อ  4  ก าหนดแล้วเสร็จใน...................................วัน นับตั้งแต่วันท่ีได้รับอนุญาต 
 ข้อ  5   พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าไดแ้นบเอกสารหลักฐานตา่งๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  (1)   แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน ......................................ชุด 
ชุดละ..................................แผ่น 
  (2)  รายการค านวณหนึ่งชุด  จ านวน  ..........................แผ่น ( กรณทีี่เป็นอาคาสาธารณะ อาคารพิเศษ 
หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวสัดุถาวรและวสัดุทนไพ่เป็นส่วนใหญ่ 
  (3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร ( กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
  (4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์ และมผีู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน ( กรณีทีม่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ) 
 

เลขที่รบั ........................................................ 
วันที่............................................................... 
ลงช่ือ.............................................ผู้รับค าขอ 



-2- 
 
  (5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จดัการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผูด้ าเนินกิจการของนิติบุคคล ( กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้
ขออนุญาต) 
  (6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคารจ านวน ...........................
ฉบับ 
  (7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขท่ี/น.ส.1 เลขท่ี...............................จ านวน............................ฉบบั 
หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของทีด่ิน จ านวน ............................................ฉบับ 
  (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จ านวน .................................................ฉบบั 
สถาปัตยกรรมควบคุม ของผู้ควบคุม   จ านวน.........................................ฉบับ ( เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่
ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี ) 
  (10) เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี ) .......................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
                     ( ลายมือช่ือ)....................................................... 
               ( ............................................................) 
        ผู้ขออนุญาต   
  
 
 
หมายเหตุ  ( 1 ) ข้อความใดที่ไม่ใช้ขีดฆ่า 
   ( 2 )  ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง (      )   หน้าข้อความที่ต้องการ 
 
 
 

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบวา่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี.............................. 
เดือน............................................พ.ศ................................................... 
 ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนยีมใบอนุญาต................................................................................................. 
เป็นเงิน..........................................บาท และค่าธรรมเนยีมในการตรวจแบบแปลน...................................................... 
เป็นเงิน..........................................บาท...........................สตางค์ รวมเป็นเงินท้ังสิ้น.............................................บาท 
..........................................สตางค ์( ...............................................................................................) ตามใบเสรจ็รับเงิน 
เล่มที่..............................เลขท่ี............................ลงวันท่ี...................เดือน..............................พ.ศ................................. 
 ออกใบอนุญาตแล้ว เลม่ที่.....................ฉบับท่ี..............ลงวันท่ี...................เดือน..................พ.ศ.................. 
 
 
 
      (ลายมือช่ือ).................................................. 
      ต าแหน่ง....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกการตรวจสอบสภาพพื้นที่ 
การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
...................................................................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
------------------------------------------------------------ 

     1. ผู้ขออนุญาต.................................................................................................................................................................... 
     2. เจ้าของที่ดิน .................................................................................................................................................................... 
     3. โฉนดที่ดินเลขท่ี.............................................หมู่ที่..............................................ต าบล................................................. 
อ าเภอ...............................................จังหวัด..................................................... 
     4. ขนาดแปลงที่ดิน ทิศเหนือกว้าง..........................................................เมตร 
   ทิศใต้กว้าง...............................................................เมตร 
   ทิศตะวันออกกว้าง..................................................เมตร 
   ทิศตะวันตกกว้าง....................................................เมตร 
    5. เป็นท่ีว่างหรือมีการปลูกสรา้งมาก่อนแล้ว....................................................................................................................... 
สภาพพื้นที่............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................... 
    6. สภาพข้างเคียงโดยรอบ ทิศเหนือ................................................................................................................................... 
   ทิศใต้....................................................................................................................................... 
   ทิศตะวันออก........................................................................................................................... 
   ทิศตะวันตก............................................................................................................................. 
     7. ถนนเข้าถึงมีสภาพ........................................................................................การถือครอง ( สาธารณะหรือส่วนบคุคล ) 
................................................................................................................................................................................................. 
     8. การระบายน้ ามีทางระบายน้ าสาธารณะหรือระบายน้ าตามธรรมชาติ.............................................................................. 
     9. ไฟฟ้าเข้าถึงหรือไม่.......................................................................................................................................................... 
     10. ประปาหรือน้ าบรโิภค.................................................................................................................................................... 
     11. ระดับท่ีดินที่ขออนุญาตปลูกสรา้งอาคารสูงหรือต่ ากว่าถนนสาธารณะเท่าใด................................................................ 
 
    
    

 
 
 
 
 
  
 
 
                        ผู้ตรวจสอบ........................................................ 
                     ( ...........................................................) 
                    ต าแหน่ง ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              

   N 



 
 
 
       วันท่ี...............เดือน.........................พ.ศ………………. 
 
 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง 
อยู่บ้านเลขที่.....................................ตรอก/ซอย.................................ถนน...............................หมู่......................................... 
ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด................................................ 
 
 ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ ตรอก/ซอย.............................................................ถนน.......................................... 
ที่ดงักล่าว 
 (     ) จะก่อสร้างรั้ว 
 (     ) จะยังไม่ก่อสร้างรั้ว 
 (     ) มีรั้วเดิมอยู่แล้ว 
 การก่อสร้างรั้วจะต้องยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง 
 
      ลายมือช่ือ ........................................................... 
                  ( ...........................................................) 
                        ผู้ขออนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                   เขียนที่................................................................ 
 
 
     วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ.................. 
 
. 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง 
อาคาร รับทราบว่ากองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง มีหน้าท่ีตรวจแบบแปลนก่อสรา้งอาคารตามพระราชบัญญตัิ
ควบคุมอาคารเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นขออนุญาตยังจะต้องขออนุญาตส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับอาคารในข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

กรมทางหลวง - อาคารทุกชนิดที่อยู่ติดเขตทางหลวง จะต้องถอยร่นห่างจากเขตทางหลวงไม่น้อย
กว่า 6.00 เมตร โดยยึดแนวกันสาดหรือส่วนท่ียื่นนอกสุดของอาคารเป็นเกณฑ์ 

กรมที่ดิน - อาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารชุด เช่น คอนโดมิเนียม ฯลฯ 
กรมโยธาธิการ - อาคารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญตัวิ่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิงการบรรจุก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว  และพระราชบัญญัติป้องกันภยันอันตรายอันเกดิแก่การเล่นมหรสพ 
กรมการบินพาณิชย ์ - อาคารที่ปลูกสร้างในเขตใกล้เคียงสถานีเครื่องช่วยเดินอากาศ และบริเวณใกล้เคียง

สนามบิน 
จังหวัดสุรินทร ์ - อาคารที่ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงแรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม - อาคารที่เข้าข่ายลักษณะโรงงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร ์ - การจัดท าโครงการที่มผีลกระท าต่อสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานอ่ืนๆ - ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 
การกองวัสด ุ - การกองวัสดุก่อสร้างในเขตทาง และทางเข้า จะต้องยื่นค าขออนุญาตที่ส านัก 

  การช่าง  ก่อนด าเนินการ 
 
 ข้าพเจ้ารับทราบตามข้อความข้างต้นทุกประการแล้ว 
 
 
 
 ลงมือช่ือ ..................................................................... 
              ( .............................................................) 
                    ผู้ขออนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
เขียนที่...................................................................................... 

     วันท่ี............................เดือน..................................พ.ศ............................... 
โดยหนังสือฉนับน้ี ข้าพเจา้  ................................................................อายุ.................ปี เชือ้ชาติ.............................. 

สัญชาติ...........................อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่...............ถนน............................ตรอก/ซอย..................................... 
ต าบล/แขวง.......................................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวดั............................................ 
ที่ท างาน.................................................................................โทรศัพท์ ( ท่ีบ้าน ).....................................................................
โทรศัพท์ ( ที่ท างาน )....................................................ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภท
................................................................................สาขา...................................................แขนง............................................. 
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..............................................................และขณะนี้ไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
 ขอรับรองว่า   ข้าเจ้าเป็นผูร้ับผดิชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508  โดยข้าพเจ้าเป็นผู้
ควบคุมการก่อสร้าง , วางผัง , ออกแบบ , ท ารายการก่อสร้าง 
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด...................................................จ านวน.................................เพื่อใช้เป็น............................................... 
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด...................................................จ านวน.................................เพื่อใช้เป็น............................................... 
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด...................................................จ านวน.................................เพื่อใช้เป็น............................................... 
ของ.........................................................................ปลูกสร้างในโฉนดที่ดินเลขที่..................................หมู่ที.่......................... 
ถนน..................................................ตรอก/ซอย........................................ต าบล/แขวง............................................................ 
อ าเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................................ตามแผนผังบริเวณ แบบก่อสรา้งรายการ 
ค านวณ  รายการก่อสร้าง ท่ีข้าพเจ้าไดล้งนามรับรองไว้แล้ว   ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราวขออนุญาตปลกูสร้าง เพื่อเป็นหลักฐาน
ข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
 
   (ลายมือช่ือ)......................................................................สถาปนิก 
       ( ................................................................) 
 
   (ลายมือช่ือ)..............................................................ผู้ขออนุญาต ปลกูสร้างดดัแปลง/ต่อเตมิ 
      ( ................................................................) 
  
   (ลายมือช่ือ)......................................................................พยาน 
       ( ................................................................) 
 
   (ลายมือช่ือ)......................................................................พยาน 
       ( ................................................................) 
 
 
 
     

ค าเตือน 
1. ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 
2. ให้สถาปนิกแบบภาพถ่ายใบอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพ หรือภาพถ่ายบัตรประจ าตัวแสดงว่าไดร้ับอนุญาตให้ประกอบ                      
วิชาชีพไปด้วย 
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถาปนิกตามหนังสือรับรองฉบับน้ี  ให้สถาปนิกรีบแจ้งให้ อบต.เสิงสางทราบเป็นลายลักษณ์ อักษร 
 
 
 
 
 
 



 

 
หนังสือมอบอ านาจ 

 
เขียนที่.................................................................................... 

          วันท่ี............................เดือน.......................................พ.ศ................................... 
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า......................................................................อายุ.....................ปี สญัชาติ...................... 

เชื้อชาติ................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................ถนน................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด..........................................ไดม้อบอ านาจให้........................................................ 
อายุ..........................ปี อยู่บ้านเลขท่ี..........................ถนน......................................ต าบล/แขวง............................................... 
อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................................เป็นผู้มีอ านาจจัดการเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูก 
สร้างอาคารต่อเทศบาล  ซึ่งเป็นอาคารประเภท ( ไม้, ตึก ) หรือ (..............................) ชนิด..................................................... 
ช้ัน.......................คูหา..................................หลัง  ตามแบบแปลนแผนผังท่ีแนบเสนอพร้อมนี้ จ านวน 5 ชุด 
ในที่ดินของ....................................................................ระหว่าง.............................................................................................. 
เลขท่ีดิน.....................................หน้าส ารวจ.......................................โฉนดเลขท่ี................................ถนน............................ 
ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด................................................... 
ผู้รับมอบอ านาจได้ทราบหรือกระท าเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสรา้ง ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าไดท้ราบและยินยอมในการ
กระท าน้ัน 
 เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือหรือพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานท้ายหนังสือน้ี 
 
 
     (ลงช่ือ)......................................................................ผูม้อบอ านาจ 
      ( ................................................................) 
 
     (ลงช่ือ)......................................................................ผูร้ับมอบอ านาจ 
      ( ................................................................) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  เป็นลายมือช่ือหรือลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ และได้ลง
ลายมือช่ือหรือพิมพล์ายนิ้วมือต่อหน้าพยานจริง 
      
     (ลงช่ือ)......................................................................พยาน 
      ( ................................................................) 
 
     (ลงช่ือ)......................................................................พยาน 
      ( ................................................................) 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก  และให้ลงลายมือช่ือผูม้อบอ านาจก ากับไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือยินยอมเจ้าของท่ีดิน 
               

                เขียนที่.......................................................................... 
 
                             วันท่ี..............เดือน..................................พ.ศ............................ 
 

ข้าพเจ้า  .................................................................  อยู่บ้านเลขที่ ..................................ถนน................................. 
ตรอก/ซอย..................................หมู่ที่......................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต............................................ 
ถนน.................................ตรอก/ซอย..................................ต าบล.....................................อ าเภอ............................................ 
จังหวัด..........................................................ยินยอมให้............................................................................................................ 
เข้าท าการปลูกสรา้งอาคารในท่ีดนิโฉนดดังกล่าว ได้เนื้อที่.......................................................ตารางเมตร มีขนาดทีด่ินดังนี ้
 

ทิศเหนือ  ยาว..........................................................เมตร จด............................................................... 
 ทิศใต้  ยาว..........................................................เมตร จด............................................................... 
 ทิศตะวันออก ยาว..........................................................เมตร จด............................................................... 
 ทิศตะวันตก ยาว..........................................................เมตร จด............................................................... 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้.............................................................................................................ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
ดังกล่าวนี้เพราะเป็น..............................................................................................และได้แนบ............................................... 
มาด้วยแล้ว ( ถ้าเป็นผู้เช่า ให้แนบสัญญาเช่าท่ีดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอ่ืนให้แนบมาด้วย ) 
 
 พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน ( มาตราสว่นไม่เล็กกว่า 1/1000 )  ที่ยินยอมให้
....................................................................................................................ปลูกสร้างอาคารให้ไวด้้านหลงัหนังสือน้ีแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


