
หลกัฐานการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคลือ่นย้ายอาคาร 
 

 

ผูข้ออนุญาต..........................................................ท่ีอยู.่..............................................................ลกัษณะอาคาร...................................... 
ปลูกสร้างท่ีถนน........................................ต าบล......................................อ าเภอ................................จงัหวดั......................................... 
รับเอกสารหลกัฐานประกอบ ตามเลขท่ีลงรับ.........................................เม่ือวนัท่ี................เดือน............................พ.ศ..................ดงัน้ี 

 

ล าดบั รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ จ านวนชุด จ านวนแผน่ หมายเหต ุ

1. ค าขออนุญาต    

2. ส าเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส3/ส.ค1 เลขท่ี...............................    

3. แบบแปลน รายการประกอบแบบก่อสร้าง    

4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูข้ออนุญาต    

5. ส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต    

6. หนงัสือมอบอ านาจ    

7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ    

8. ส าเนาทะเบียนบา้นผูม้อบอ านาจ    

9. หนงัสือยนัยอมใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน    

10. หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารชิดขอบท่ีดิน    

11. หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างผนงัร่วมกนั    

12. ส าเนาหนงัสือสญัญาเช่าท่ีดิน    

13. ส าเนาหนงัสือสญัญาเช่าอาคาร    

14. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    

15. หนงัสือแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการหรือผูม้อบอ านาจ    

16. ใบรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม 

ตาม พ.ร.บ วชิาชีพวศิวกรรม พ.ศ. 2505 

   

17. ใบรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมตาม 

พ.ร.บ วชิาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508 

   

18. รายการค านวณ    

19. ใบรับรองการควบคุมงานพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม สถาปัตยกรรม 

   

20. อ่ืนๆ.........................................................................................................    

 

 

 

          
 

 

                   ลงช่ือ.......................................................ผูข้ออนุญาต    ลงช่ือ...........................................................เจา้หนา้ท่ีรับ 

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

 



 

 

ผงัสงัเขป 

แสดงรายละเอียด  ตาม  ขอ้1 (1.1-1.6) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผงับริเวณท่ีผูข้ออนุญาต ตรงกบัผงัสงัเขปการตรวจสอบ ตามขอ้ 1(1.1-1.6) ถูกตอ้งเป็นไปตามผงับริเวณท่ีไดข้ออนุญาตไว ้
 

              ลงช่ือ....................................................นายช่างโยธา 
                   (...................................................) 



                  วนัท่ี.............เดือน............................พ.ศ.................. 
บญัชีก าหนดระยะเวลาการตรวจแบบ 

ผูข้ออนุญาต..................................................... 

ผูต้รวจแบบ/ผูข้ออนุญาต 
วนั/เดือน/ปี 

รับแบบ 

วนั/เดือน/ปี 

ตรวจแบบเสร็จ 
จ านวนวนั 

ตรวจแบบ 

ลายมือช่ือ 

ผูต้รวจแบบ/ผูอ้นุญาต 
หมายเหต ุ

นายช่างโยธา      

ผอ.กองช่างโยธา      

ปลดั อบต.      

รองนายก อบต.      

 

 

การก าหนดผงับริเวณของนายช่างควบคุมเขตการก่อสร้าง 
(ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522) 

เรียน   ผอ.กองช่างโยธา 
 ขา้พเจา้...................................................................................................นายช่างโยธาไดท้ าการตรวจสอบแผนผงัของ 
นาย/นาง/นางสาว.......................................................ตามเลขท่ี....................วนัท่ี...........เดือน......................พ.ศ..................... 
ก่อสร้าง ณ ถนน.........................................................เป็นตน้แบบ................................................ตามรายการดงัน้ี 

 1.   การตรวจสอบผงับริเวณ 

1.1  แนวอาคารดา้นหนา้ ห่างจากหลกัหมุดโฉนดเลขท่ี.............................ห่าง...............................เมตร 
1.2  แนวอาคารดา้นซา้ย ห่างจากหลกัหมุดโฉนดเลขท่ี.............................ห่าง...............................เมตร 
1.3  แนวอาคารดา้นขวา ห่างจากหลกัหมุดโฉนดเลขท่ี.............................ห่าง................................เมตร 
1.4  แนวอาคารดา้นหลงั ห่างจากหลกัหมุดโฉนดเลขท่ี.............................ห่าง...............................เมตร 
1.5  รุกล ้าท่ีสาธารณ             รุกล ้า               ไม่รุกล ้า 
1.6  อ่ืนๆ............................................................................................ 

2.   การควบคุมเขตทาง 
    2.1 ช่ือถนน........................................................................ 
    2.2 ประเภท              ก    ทางหลวงถนน              ข    ถนนเดิมขยาย                       ค    ถนนโครงการ 
    2.3 ถนนแบบ..................................................................................................... 
  2.3.1 เขตทางท่ีก าหนด..............................................................................................................................เมตร 
  2.3.2 เขตทางเดิม.......................................................................................................................................เมตร 
  2.3.3 เขตทางท่ีขยายเพ่ิมเติม......................................................................................................................เมตร 
ก าหนดจาก..............................................ถึง............................ดา้นหนา้หรือชิดถนนระยะ.........................................เมตร 
 

 

ลงช่ือ........................................................ผูข้ออนุญาต  ลงช่ือ......................................................นายช่างโยธา 
  (.......................................................)            (....................................................) 
 

 

 

 



 

    บนัทึกการตรวจสอบแบบแปลน ขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง และร้ือถอนอาคาร 
ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม 

เรียน ผอ.กองช่างโยธา    

   ไดท้ าการตรวจสอบผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และเอกสารการขออนุญาตของ 
นาย/นาง/นางสาว.....................................................................ตามเลขรับท่ี................วนัท่ี..........เดือน...........................พ.ศ................. 
เพ่ือก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร เป็นอาคารชนิด.............................................................จ านวน................................. 
ณ ถนน................................................โดยมีผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน.............ชุด ชุดละ............แผน่ 

มีรายละเอียดการตรวจสอบดงัน้ี 

ล าดบั รายการ ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง หมายเหต ุ
1 เอกสารประกอบการขออนุญาต    

2 ผงับริเวณ    

3 แบบแปลน    

4 รายการประกอบแบบแปลน    

 

สรุปผลการตรวจสอบ.........................................ประเภทของอาคาร.....................................ความสูงของอาคาร.........................เมตร 
พ้ืนท่ีอาคารรวม............................................................ตร.ม.ๆ ละ........................บาท  เป็นเงิน.......................บาท 

พ้ืนท่ีเพ่ือใชเ้ป็นท่ีจอดรถ,ถนน.....................................ตร.ม.ๆ ละ........................บาท  เป็นเงิน.......................บาท 

พ้ืนท่ีป้าย.......................................................................ตร.ม ๆ ละ........................บาท  เป็นเงิน.......................บาท 

เข่ือน,ร้ัว,ก าแพง,ท่อน ้ า,รางน ้ า......................................เมตรๆ ละ.........................บาท  เป็นเงิน.......................บาท 

ค่าธรรมเนียมออกใบรับรอง/ค าขอ...............................................................................  เป็นเงิน.......................บาท 

ควร..............................................โดยใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ   เป็นเงิน.......................บาท 

 

         
       (ลงช่ือ)....................................................นายช่างโยธา 

(...................................................) 
ตรวจสอบงานวศิวกรรม 

   ไดท้ าการตรวจสอบการค านวณก่อสร้างอาคารประเภท................................................................................................. 
ของ  นาย/นาง/นางสาว.........................................................ก่อสร้างอาคาร ณ ถนน............................มีรายละเอียดการตรวจสอบดงัน้ี 

   4.   ความมัน่คงแขง็แรงของโครงสร้าง........................................................................... 
   5.   นายช่างโยธาผูค้  านวณมีสิทธิค านวณตาม พ.ร.บ ปฎิบติัวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอาคาร  พ.ศ.2505 
         ................................................................................................................................................ 
   6.   ไดต้รวจสอบแบบโครงสร้างควรใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี 

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

 

 

        (ลงช่ือ).....................................................นายช่างโยธา 
(......................................................) 

 



 

 

เรียน ผอ.กองช่างโยธา 
                     

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

            ลงช่ือ.....................................................นายช่างโยธา 
(....................................................) 

 

เรียน    ปลดั  อบต.      เรียน    นายก  อบต. 
......................................................................    .............................................................................. 
......................................................................    .............................................................................. 
......................................................................    .............................................................................. 
 

 

ลงช่ือ...................................................ผอ.กองช่างโยธา  ลงช่ือ........................................................ปลดั อบต. 
      (.................................................)             (......................................................) 
 

 

ค าส่ัง รองนายก อบต.ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิน่ 

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

 

 

ลงช่ือ..........................................................รองนายก อบต. 
                    (.....................................................) 
                 เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 



 


