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ผลการบันทึกการตรวจพิจารณาการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมดูแลอาคารและกฎหมายอื่น 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 

ข้าพเจ้าไดต้รวจสอบเอกสารแล้วเป็นของ.................................................................................................................................... 

เป็น                   เจ้าของอาคาร              ผู้รับรอง                     ยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดิน 

ได้ท าการ             ก่อสร้างอาคาร              ดัดแปลงอาคาร            รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร     

อื่น ๆ ข้ึน ณ..................................................................................................................................อยู่ในเขตควบคุมการก่อสร้าง 

ที่.................................................................โดย.............................................................................เป็นนายตรวจเขต 

ล าดับ 
  ที่ 

รายการเอกสาร เอกสาร/ 
แผ่น 

ตรวจถูกต้อง/ 
หรือไม่ถูกต้อง 

หมายเหต ุ

1 หลักฐานการช าระภาษีทีด่ินต่อเทศบาล    
2 ค าขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.1) 1 ชุด    
3 แบบแปลนแผนผังบริเวณรายการประกอบแบบ 5 ชุด    
4 รายการค านวณ 1 ชุด    
5 ส าเนาบตัรประชาชนเจ้าของอาคาร    
6 ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร    
7 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4)    
8 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคมุงานและหรือสถาปนิก    
9 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้ควบคุมงานหรือสถาปนิก    

10 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ    
11 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของผู้ออกแบบและค านวณ    
12 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ    
13 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพของสถาปนิกผู้ออกแบบ    
14 ส าเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า (เจ้าของที่ดินรับรองส าเนาทุกหน้า) 2 ชุด    
15 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน (กรณีก่อสร้างในที่ดินของบุคคลอืน่)    
16 ส าเนาบตัรประชาชนของเจ้าของที่ดิน    
17 ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน    
18 หนังสือตกลงท าผนังร่วม (กรณรี่วงผนังเคียงข้าง)    
19 ส าเนาโฉนดที่ดินข้างเคยีง (กรณีรว่มผนัง) เจ้าของที่ดินรับรองส าเนาถูกต้อง    
20 ส าเนาบตัรประชาชนเจ้าของที่ดินข้างเคียง    
21 ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดินข้างเคียง    
22 หนังสือมอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ (กรณีมอบอ านาจ)    
23 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ    
24 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ านาจ    

 

                                                                                                    ตรวจสอบภาษ ี

  ช าระภาษีแล้ว               ค้างช าระ 

                   …………………………………………..……………..ผู้ตรวจสอบ    วันท่ี................เดือน......................พ.ศ. .....................                                               
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ล าดับ 
  ที่ 

รายการเอกสาร เอกสาร/ 
แผ่น 

ตรวจถูกต้อง/ 
หรือไม่ถูกต้อง 

หมายเหต ุ

25 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน วัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจ 
ลงช่ือแทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกนิ 6 เดือน 
(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอใบอนุญาตหรือเป็นเจ้าของอาคาร) 

   

26 บันทึกความรับผดิชอบในการกองวัสดุก่อสร้างให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย    
27 หนังสือยกท่ีดินให้เทศบาลเพื่อขยายถนน    
28 ใบอนุญาตให้ก่อสร้าง แกไ้ข เปลี่ยนแปลงอาคารภายในเขตปลอดภยั 

ในการเดินอากาศ 
   

29 หนังสือค าขอก่อสร้างในเขตปลอดภัยในราชการทหาร    
30 อื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

   

 

ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................ขอรับรองว่า 

เอกสารที่น ามายืน่ขออนุญาตค าขอลงวันที่.....................เดือน........................................พ.ศ. ................................... 

เป็นเอกสารที่ถูกต้องและชอบดว้ยกฎหมายทุกแผ่น 

(ลงชื่อ)………………………………………………………………..ผู้ขออนุญาตหรือ 

       (………………………………………………………………..) ผู้ได้รับมอบอ านาจ 

                                                                               

(ลงชื่อ)………………………………………………………………เจ้าหน้าที่รบัเอกสาร 
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ข.1 
 
ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร                                                                                                                   
ดัดแปลงอำคำร  หรือรื้อถอนอำคำร                

 
 
 
 

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

               วันที่...............................เดือน..................................พ.ศ. .................... 
  ข้าพเจ้า.............................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
   เป็นบุคคลธรรมดาอยูบ่้านเลขที.่....................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ 
หมู่ที่.................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต...................... ...........จังหวัด..................................... 
   เป็นนิตบิุคคลประเภท...............................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................  
เลขที่ทะเบียน............................มีส านักงานตัง้อยู่เลขที่......................ตรอก/ซอย..........................ถนน........................ 
หมู่ที่.................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด.............................. ….. 
โดย.............................................................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  อยู่บา้นเลขที่.......................... 
ตรอก/ซอย....................ถนน..........................หมู่ที่..................ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต.........................
จังหวัด..............................  
  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต.............................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร  ที่บ้านเลขที่....................................
ตรอก/ซอย.................................ถนน....................................หมู่ที่..............................ต าบล/แขวง................................
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด.....................................โดย...................................................................... 
เป็นเจ้าของอาคาร  ในที่ดนิ  โฉนดที่ดิน  เลขที/่น.ส.3  เลขที่  ส.ค./เลขที่.................เป็นที่ดินของ....................... ......
  ข้อ  2  เป็นอาคาร............................................................................................................................. 
  (1)  ชนิด................................. .....จ านวน................................เพื่อใช้เป็น................................. ......
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน................................คัน 
  (2)  ชนิด................................. .....จ านวน................................เพื่อใช้เป็น................................. .....
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน................................คัน     
  (3)  ชนิด................................. .....จ านวน................................เพื่อใช้เป็น................................. .....
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน................................คัน 
          ตามแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี้      
  ข้อ  3  มี...................................................เป็นผู้ควบคุมงาน............................................................ 
เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 
  ข้อ  4  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน............................วัน  นับตั้งแตว่ันที่ได้รบัอนุญาต 
   
 
                       

เลขรับที่........................... 
วันที่........./.........../.......... 
เวลา.............................น. 
นามผู้รบั......................... 

 

เลขที่............................... 
วันที่........./.........../.......... 
ลงชื่อ...................ผู้รับขอ 
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ข้อ  5  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้วคือ 
  (1)  แผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน  5  ชุดละ...................แผ่น 

 (2)  รายการค านวณหนึ่งชุด  จ านวน......................แผ่น  (กรณีที่เป็นอาคาร
สาธารณะ  อาคารพิเศษหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเปน็ส่วยใหญ่) 
  (3)  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร  (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคาร   
เป็นผู้ขออนุญาต) 
  (4)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนติิบุคคล 
เป็นผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน  (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
  (5)  หนังสือแสดงความเป็นผู้จดัการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนนิกิจการของนิติบุคคล   
(กรณีที่นิติบุคคลเปน็ผู้ขออนุญาต) 
  (6)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคารจ านวน................ฉบับ
พร้อมทั้งส่งส าเนาใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี 
  (7)  ส าเนาหรือภาพโฉนดทีด่ิน  เลขที่  น.ส.3/เลขที่  ส.ค.1/เลขที่.................................................. 
จ านวน...............................................ฉบับ  หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน  จ านวน......................................ฉบับ 
  (8)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3  จ านวน........................................ฉบับ 
  (9)  ส าเนา  หรือภาพถ่ายใบอนุญาต  เปน็ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม  ของผูคุ้มงาน  จ านวน......................................................ฉบับ  (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสาถปัตยกรรมควบคุม  แลว้แต่กรณี) 
  (10)  เอกสารอ่ืน ๆ  (ถ้ามี).............................................................................................................. 
 
       (ลายมือชื่อ)............................................................ 
                                                                                           (.........................................................) 

                     ผู้ขออนุญาต 
หมำยเหตุ  (1)  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
     (2)  ใส่เคร่ืองหมาย    ในช่อง  ในหน้าข้อความที่ต้องการ 
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที ่
            จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า  จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน 
วันที่.............................เดือน..........................................พ.ศ. ................................ 
            ผู้ขออนุญาตไดช้ าระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต...................................เป็นเงิน......................บาท  และ 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน..........................................เป็นเงิน.................................บาท..........................สตางค์ 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..........................บาท(...............................)  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่.................... 
ลงวันที่......................เดือน.................................พ.ศ............................ 
             ออกใบอนุญาตแล้ว  เล่มที่..................ฉบับที่...............วันที่..............เดือน.................พ.ศ................ 

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

(.........................................................) 
ต าแหน่ง............................................................. 
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เจ้าหน้าที่แผนผัง 

(1) ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้ว เปน็อาคารที่ท าการ..................................................ถนน......................................... 
ซอย...............................................เพื่อใช้เป็น...........................................................แนวอาคารไม่อยู่ในแนวเขต
อาคารกับแนวเขตถนน ตามแผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง เปน็ระยะที่ล่ าอยู่............................เมตร 

(2) เก่ียวกับอาคารที่เป็นพืน้ที่ใชป้ระโยชน์เพื่อ.....................................สี...........................หมายเลข......................... 
(3) พื้นที่อาคารทีท่ าการ.............................................................................................(เฉพาะชั้นที่คุมพื้นที่มากทีสุ่ด) 

จ านวน........................................................เมตร 
(4) บริเวณที่ดิน สี...................หมายเลข.....................คิดเป็นพื้นทีร่วมทั้งสิ้น ประมาณ...........................ตารางเมตร 

โดยแยกเป็น 

(1) ใช้ประโยชน์ตามผงัเมืองก าหนด.....................................................% คิดเป็นพื้นที่............................ตารางเมตร 
(2) ใช้ประโยชน์ตามผงัเมืองก าหนด.....................................................% คิดเป็นพื้นที่............................ตารางเมตร 

- พื้นที่ตามข้อ (1) ได้ใชป้ระโยชน์แล้ว....................................ตารางเมตร คิดเป็น.....................................% 
คร้ังนี้ได้ท าการก่อสร้าง......................................ตารางเมตร เพิ่มขึ้น ลดลง คงเหลือ...................ตารางเมตร 
 
 

งานผังเมืองได้ตรวจสอบแล้ว 

                   ควรอนุญาต 

                   ไม่ควรอนุญาต  เพราะ................................................................................................................................ 

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

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

 

(ลงชื่อ)………………………………………………………เจ้าหน้าที่ผงัเมือง 
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หนังสือยินยอมให้ปลูกสรำ้งอำคำรในที่ดิน 
 

                                                                              เขียนที่....................................………......……….......... 
  วันที…่…………เดือน………………....…….พ.ศ.............… 
 ข้าพเจ้า……………………………………..………………….ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่………….…..….หมู่ที่………………. 
ถนน…….…………………….…..ตรอก/ซอย……..………..……….….ต าบล……..………………….อ าเภอ……………………………..… 
จังหวัด……………...........………ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่…………..……………………. ซึ่งตั้งอยู่ ณ……………………….…..…… 
ถนน…….……………......…..ตรอก/ซอย………...…………….…….….ต าบล…………………....………อ าเภอ………………………...……
จังหวัด…..……………………..…ยินยอมให้………….............……..……………………………….เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
โฉนดดังกล่าวได้ในเนื้อที่……………………………………………………..……………….………….ตารางเมตร   มีขนาดที่ดินดังนี้ 
ทิศเหนือ           ยาว………….…………………..  เมตร   จด………………………………………... 
ทิศใต้  ยาว……………………………..   เมตร   จด………………….…………………….. 
ทิศตะวันออก ยาว……………………………..  เมตร   จด………………….……………………… 
ทิศตะวันตก ยาว……………………………..  เมตร   จด………………….……………………… 
 ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้……………………………………………………………………….ปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวนี้ 
เพราะเป็น…………………………….………………และได้แนบ…………………………………….…มาด้วยแล้ว (ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบ 
สัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิ์อย่างอื่นให้แนบมาด้วย) 
 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดนิและเขตที่ดนิ (มาตราส่วนไมน่้อยกว่า1/500) ที่ยินยอม
ให้…………………………………………………………………………..…ปลกูสร้างอาคารไดไ้ว้ดา้นหลังหนังสือนี้แล้ว 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………….ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
                      (………………………………….……………) 
     (ลงชื่อ)………………..………….………………..พยาน 
                      (…………………………..……………………) 
     (ลงชื่อ)…………………………………………….พยาน 
                      (………………………………………………) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าวข้างบนนี้จริง 
     (ลงชื่อ………………..………………………ผู้ขออนุญาต 
                     (…………………….……………………) 
     (ลงชื่อ)…………………………………..……พยาน 
                     (……………………………………………) 
     (ลงชื่อ)………………………………………. พยาน 
                     (……………………………………………) 
 
ค าเตือน   หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ ห้ามมีการขูด , ลบ,ฆ่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่  
ผู้ถือกรรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรอง การขีด ฆ่านั้น เปน็ลายลักษณ์อกัษรเฉพาะแห่งไว้     
              
  
              (ลงชื่อ)………….…………………………………….…… 
                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 



๗ 
 

 

หนังสือยินยอมให้ปลูกสรำ้งอำคำรในที่ดิน 
 

                                                                              เขียนที่....................................………......……….......... 
  วันที…่…………เดือน………………....…….พ.ศ.............… 
 ข้าพเจ้า……………………………………..………………….ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่………….…..….หมู่ที่………………. 
ถนน…….…………………….…..ตรอก/ซอย……..………..……….….ต าบล……..………………….อ าเภอ……………………………..… 
จังหวัด……………...........………ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่…………..……………………. ซึ่งตั้งอยู่ ณ……………………….…..…… 
ถนน…….……………......…..ตรอก/ซอย………...…………….…….….ต าบล…………………....………อ าเภอ………………………...……
จังหวัด…..……………………..…ยินยอมให้………….............……..……………………………….เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
โฉนดดังกล่าวได้ในเนื้อที่……………………………………………………..……………….………….ตารางเมตร   มีขนาดที่ดินดังนี้ 
ทิศเหนือ           ยาว………….…………………..  เมตร   จด………………………………………... 
ทิศใต้  ยาว……………………………..   เมตร   จด………………….…………………….. 
ทิศตะวันออก ยาว……………………………..  เมตร   จด………………….……………………… 
ทิศตะวันตก ยาว……………………………..  เมตร   จด………………….……………………… 
 ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้……………………………………………………………………….ปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวนี้ 
เพราะเป็น…………………………….………………และได้แนบ…………………………………….…มาด้วยแล้ว (ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบ 
สัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิ์อย่างอื่นให้แนบมาด้วย) 
 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดนิและเขตที่ดนิ (มาตราส่วนไมน่้อยกว่า1/500) ที่ยินยอม
ให้…………………………………………………………………………..…ปลกูสร้างอาคารไดไ้ว้ดา้นหลังหนังสือนี้แล้ว 
 
     (ลงชื่อ)…………………………………………….ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
                      (………………………………….……………) 
     (ลงชื่อ)………………..………….………………..พยาน 
                      (…………………………..……………………) 
     (ลงชื่อ)…………………………………………….พยาน 
                      (………………………………………………) 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าวข้างบนนี้จริง 
     (ลงชื่อ………………..………………………ผู้ขออนุญาต 
                     (…………………….……………………) 
     (ลงชื่อ)…………………………………..……พยาน 
                     (……………………………………………) 
     (ลงชื่อ)………………………………………. พยาน 
                     (……………………………………………) 
 
ค าเตือน   หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ ห้ามมีการขูด , ลบ,ฆ่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่  
ผู้ถือกรรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรอง การขีด ฆ่านั้น เปน็ลายลักษณ์อกัษรเฉพาะแห่งไว้     
              
  
              (ลงชื่อ)………….…………………………………….…… 
                                   เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 



๘ 
 

 

ใบนัดตรวจผังบริเวณก่อสร้าง 
 

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

      ตามที่............................................................................อายุ...................................ปี อยู่บ้านเลขที่.......................... 
หมู่ที่........................ถนน...................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด...............................................โทรศัพท์.................................................ได้ยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตาม 
แบบค าขอ ข.1 ต่อทางเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง ลงวนัที่.................เดือน........................................พ.ศ. .............................. 
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร................................................จ านวน..............................ปลูกสร้างบรเิวณ............................ 
เขตที่...........................................................โดย....................................................................................เป็นเจ้าหน้าที่เขต 
ได้นัดท าการตรวจผงับริเวณก่อสร้าง  ในวนัที่..............เดือน............................พ.ศ. ...............เวลาประมาณ.................. 

 
(ลงชื่อ)……………………………………………………ผู้รับค าร้อง 

                                                                      (..........................................................) 
(ลงชื่อ)……………………………………………………ผู้ขออนุญาต 

                                                                      (..........................................................) 
(ลงชื่อ)……………………………………………………เจ้าหน้าที่เขต 

                                                                      (..........................................................) 
ใบนัดติดต่อเสียค่าธรรมเนียมและขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง หรือแบบแปลนที่ต้องน ากับมาแก้ไขภายใน 
วันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
 

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

                                                                        ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

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

ใบนัดขอผู้ขออนุญาต 
เลขที่..................................................... 
       ใบนัดท าการตรวจสอบผังบริเวณก่อสร้าง บริเวณ................................................................................................... 
เขตที่............................ภายในวันที่......................เดือน.......................................พ.ศ.........................เวลา...................... 
      เมื่อท าการตรวจผังบริเวณก่อสร้างแล้ว ภายในวนัที่........................เดือน....................................พ.ศ...................... 
โปรดติดต่อเสียค่าธรรมเนียม และขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ต้องน ากบั  
แก้ไขที่ก่องช่างเทศบาลต าบลทุง่ยั้ง 
 
 
 



๙ 
 

 

วันที่..............................เดือน.............................................. พ.ศ ............................. 
ผังบริเวณปลูกสร้างอาคารของ......................................................................................................................................... 
ปลูกสร้างที่............................................................เป็นอาคาร............................................ชั้น จ านวน....................หลัง 
เพื่อใช้เป็น....................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่สงัเขป 
.......................................................................ผู้ชี้สถานที่ให้ตรวจ เก่ียวข้องเป็น......................................กับผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ   แผนที่สังเขปให้เขียนผังอาคารที่มีอยู่เต็ม ผังขออนุญาตถ้าได้ปลูกสร้างอาคารไปแล้ว แสดงความกว้าง  
ยาวของอาคารและระยะห่างเขตที่ดินและให้เขียนบริเวณที่เป็นคูน้ า (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
บันทึกการตรวจ 

(1) ขนาดกว้าง ยาวของที่ดนิถูกต้องตามผังบริเวณอนุญาตหรือไม.......................................................................... 
และถูกต้องตามหนังสือยนิยอม (ถ้ามี) หรือไม่................................................................................................... 

(2) ทางสาธารณะติดต่อกับที่ดนิเขตกว้างเท่าใด..................................เมตร เป็นถนนชนิดใด................................. 
ถนนกว้างเทา่ใด.....................................เมตร เป็นถนนชนิดใด......................................................................... 

(3) มีทางน้ าสาธารณะ...................................................................................ที่จะระบายน้ าออกจากอาคารภายใน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(4) อาคารขออนุญาตก่อสร้างไปแลว้หรือยัง.........................................................................ก่อสร้างไปแล้วถึงใหน 
……………………………………………………………………….ถูกต้องตามแบบขออนุญาตหรอไม่.................................... 
 

(ลงชื่อ)……………………………………………………ผู้ชี้เขต       (ลงชื่อ)………………..………………………………นายตรวจเขต 
        (..........................................................)                          (..........................................................) 
     ผู้ขออนุญาตเจ้าของที่ดิน หรือผู้รับมอบอ านาจ 
 



๑๐ 
 

 

หนังสือรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/ร้ือถอนอำคำรชิดเขตที่ดิน 

 

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

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

   

ข้าพเจ้า  นาย,  นาง,  นางสาว..........................................................อยู่บ้านเลขท่ี................... 

ถนน..........................ซอย.............................. .หมู่ที่.......................ต าบล........................อ าเภอ...........................
จังหวัด........................................ผู้เป็นเจ้าของอาคารที่ขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคารชิดเขตที่ดิน
ข้างเคียงซึ่งต่างเจ้าของกันนั้น  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าการน าชี้แนวเขตร่วมกับเจ้าหน้าที่ของทางฝ่ายช่างเทศบาล
ฯ  นั้นเป็นแนวเขตท่ีถูกต้อง  ไม่รุกล้ าที่ข้างเคียง  และขอรับรองว่า  จะก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
เฉพาะในขอบเขตที่ดินของข้าพเจ้าที่ได้รับอนุญาตไว้เท่านั้นและจะท าการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคารโดย
มิได้กระทบกระเทือนสร้างความเสียหายเดือดร้อน  ร าคาญแก่เจ้าของข้างเคียง  หากเกิดการก่อสร้าง/
ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร  รุกล้ าหรือก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่เจ้าของข้างเคียง  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบทุก
อย่างทุกกรณีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ  ทั้งสิ้น 

       

 

ลงชื่อ.............................................................เจ้าของอาคาร  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 
 

 

บันทึกกำรกองหิน – กองทรำย 

เขียนที่เทศบาลต าบลทุ่งยั้ง 

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

เรื่อง   การกองหิน – กองทรายบนถนน และฟุตบาททางเท้า 

เรียน   นายกเทศมนตรีต าบลทุ่งยั้ง 

                     ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………….อายุ................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ที่...........................ตรอก/ซอย..........................ถนน............ ........................... 

ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด...........................................  

โทรศัพท์........................................................ได้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร.................................... .................... 

ที่ริมถนน...........................................ต าบล..........................อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน.......... ......ชั้น 

.........................................................หลัง/คูหา 

        ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะกองวัสดุก่อสร้าง เช่น หิน ดิน ทราย ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่รุกล้ าทาง
สาธารณะ และฟุตบาททางเท้า หากในการด าเนินการก่อสร้างของข้าพเจ้าไม่ด าเนินการตามข้างต้น ข้าพเจ้าจะ
ยินยอมให้เทศบาลต าบลทุ่งยั้ง ด าเนินการตามระเบียบและกฎหมายทุกประการ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ยื่นค าร้อง  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 
 

 

บัญชีสรุประยะเวลาในการตรวจแบบแปลน 

ชื่อผู้ขออนุญาต.................................................................................................................... 

ผู้ตรวจแบบ วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี จ านวนวัน ลงชื่อผู้ตรวจ หมายเหตุ 

 
ผังเมือง 
2 วัน 

    
 
 
 

 
 

 
นายตรวจเขต 

3 วัน 

    
 
 
 

 

 
สถาปนิก 

3 วัน 

    
 
 
 

 

 
วิศวกร 
3 วัน 

    
 
 
 

 

 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 

2 วัน 

    
 
 
 

 

 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

3 วัน 

    
 
 
 

 

 
ปลัดเทศบาล 

3 วัน 

    
 
 
 

 

 
นายกเทศมนตรี 

    
 
 
 

 

 

 

 



๑๓ 
 

 

บันทึกกำรตรวจแบบก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอำคำร 

1. รหัสที่ดิน........................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี  
      (.............................................................) 

2. ความเห็นของนายตรวจเขต............................................................................................................................... 
ลงชื่อ.............................................................นายตรวจเขต  
      (.............................................................) 

3. ความเห็นของสถาปนิก...................................................................................................................................... 
ได้คิดพื้นที่อาคารขออนุญาตนี้แล้วปรากฏว่าพื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้น...............................................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ.........................................ตารางเมตร ละ......................................บาท 
คิดเป็นเงิน.............................................บาท ค่าใบอนุญาต....................20........................บาท 
หักเป็นค่าตอบแทนการตรวจแบบ  10 % ………….................บาท คา่ธรรมเนียมส่งกองคลัง.........-........บาท 
ค่าตอบแทน 10 % น าฝากกองคลัง...................................................บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................................................................บาท 
ลงชื่อ.............................................................สถาปนิก 
      (.............................................................) 

4. ความเห็นของวิศวกร ได้ตรวจโครงสร้างอาคารนี้แล้ว ปรากฎว่า....................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ลงชื่อ.............................................................วิศวกร 
      (.............................................................) 

5. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง อาคารที่ขออนญุาตเป็นอาคารชนิดใด................................... 
...........................................เห็นควร.................................................................................................................. 
ลงชื่อ.............................................................หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
      (.............................................................) 

6. ความเห็นของผู้อ านวยการกองช่าง.................................................................................................................... 
ลงชื่อ.............................................................ผู้อ านวยการกองช่าง 
      (.............................................................) 

7. ความเห็นของปลัดเทศบาล............................................................................................................................... 
ลงชื่อ.............................................................ปลัดเทศบาล 
      (.............................................................) 

8. ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น................................................................................................................................... 
ลงชื่อ.............................................................นายกเทศมนตรี 
      (.............................................................) 
 
 
 

 
 



๑๔ 
 

 

สมุดคุมการขออนุญาตก่อสร้าง 
ฉบับท้องถิ่น 

เลขที่รับแบบ วัน/เดือน/ปี รหัส ผังเมืองบริเวณ 

ชื่อ-สกุล ผู้ขออนุญาต  

ที่อยู่ผู้ขออนุญาต  

โฉนดที่ดิน,นส 3 ก.เลขท่ี  

เจ้าของโฉนด  

ที่อยู่เจ้าของโฉนด  

สถานที่ก่อสร้าง  

ลักษณะการขออนุญาต    ก่อสร้าง ก่อสร้างเพ่ิมเติม รื้อถอน 

ประเภทการใช้  พักอาศัย พักอาศัย-พาณิชย์ พาณิชย์ 

ประเภทอาคาร  ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ คอนกรีต 

จ านวนชั้นอาคาร  1 2 3      4  4           5          6 

ว/ด/ป ที่ขออนุญาต  

ว/ด/ป สิ้นสุดอนุญาต  

จ านวนวันอนุญาต  

เลขที่ใบอนุญาต  

พ้ืนที่ก่อสร้าง                                       ตรามตร  

ค่าธรรมเนียม พ้ืนที่อาคารคลุมดิน                                       ตารางเมตร 

สถาปนิก 

วิศวกรผังเมือง วิศวกร 

เจ้าของรับแบบคืน ช่างควบคุม/เขต 

หมายเหตุ 

 
 

 
 
 
 



๑๕ 
 

 

แบบ น. 4 
 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน ตำมมำตรำ 29 

                 เขียนที…่……………………………………………………………….. 
วันที่          เดือน                       พ.ศ.                 . 

โดยหนังสือฉบบันี้  ขา้พเจ้า                                                                      ซึ่งเป็นผูไ้ด้รับอนุญาต 
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  / ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม  ประเภท                                                  .
สาขา                               แขนง                                  ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน                           .       
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  อายุ                ปี  สัญชาติ                        . 
อยู่บ้านเลขที่                 ตรอก/ซอย                               ถนน                   หมู่ที่                              . 
ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต                                   .จังหวัด                                   . 
โทรศัพท์                                  ที่ท างาน                                        โทรศัพท์                                 . 
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามค าขอรับใบอนุญาตของ                                                                            . 
เพื่อท าการ                                                           บ้านเลขที่                 ตรอก/ซอย                        . 
ถนน                        หมู่ที่                   ต าบล/แขวง                         อ าเภอ/เขต                              . 
จังหวัด                                              เป็นอาคาร 
 (1)  ชนิด                                      จ านวน                   เพื่อใช้เป็น                                       
โดยมีพื้นที/่ความยาว                             มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน                 คัน 
 (2)  ชนิด                                      จ านวน                   เพื่อใช้เป็น                                       
โดยมีพื้นที/่ความยาว                             มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน                 คัน 

(3)  ชนิด                                      จ านวน                   เพื่อใช้เป็น                                       
โดยมีพื้นที/่ความยาว                             มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน                 คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณที่ยืน่ขอใบอนุญาตไวต้าม 
แบบ ข.1/ข.2  ลงวันที่           เดือน                 พ.ศ.                  จนแล้วเสร็จทั้งหมด เป็นไปโดยถูกต้องตามที่
ได้รับใบอนุญาต 
 เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เปน็ส าคัญ 
 
                                                        (ลงชื่อ)     ผู้ควบคุมงาน 

                                      (                                          ) 
 

(ลงชื่อ)     ผู้ยื่นค าขออนุญาต 
                        (                                          ) 
 
                                                        (ลงชื่อ)     พยาน 
                       (                                          ) 

 
                                                       (ลงชื่อ)     พยาน 
                        (                                          ) 

 



๑๖ 
 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 

       เขียนที.่...........................................................................
วันท่ี......................เดือน.......................................พ.ศ........................... 

โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า.....................................................................อาย.ุ....................ปี เชื้อชาติสญัชาติ..............................
อยู่บ้านเลขที.่............................หมู่ที่..........................ถนน..........................................ตรอก/ซอย................................................ 
ต าบล.....................................................อ าเภอ........................................................จังหวัด..........................................................
ที่ท างาน..................................................โทรศัพท์ท่ีบ้าน....................................................ที่ท างาน.............................................

ได้รับอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  ประเภท..............................................สาขา................................................  

แขนง..................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..............................และขณะนี้ไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผูร้ับผดิชอบตามพระราชบัญญตัิวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.2505  โดยข้าพเจา้เป็นผู้ค านวณ
โครงสร้าง,  ควบคุมการก่อสร้าง,  วางผัง,  ออกแบบ,  ท ารายการก่อสร้าง 

เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..................................................จ านวน...................................เพื่อใช้เป็น....................................................
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..................................................จ านวน....................................เพื่อใช้เป็น...................................................
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..................................................จ านวน....................................เพื่อใช้เป็น...................................................
ของ..............................................................................ปลูกสร้างในโฉนดทีด่ินเลขท่ี.....................................................................
อยู่ท่ี...............................................ถนน....................................................ตรอก/ซอย..................................................................
ต าบล.............................................อ าเภอ..................................................จังหวัด........................................................................
ตามผังบริเวณ  แบบก่อสร้าง  รายการค านวณ  รายการก่อสร้าง  ที่ข้าพเจ้าไดล้งนามรับรองไว้แล้ว  ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราว     
ขออนุญาตปลูกสร้าง 

 เพื่อเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

(ลงช่ือ)     วิศวกร 

(                                       ) 

                                      (ลงช่ือ)     ผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง,ดัดแปลง,ตอ่เติม 

 (                                       ) 

(ลงช่ือ)     พยาน 

(                                       ) 

(ลงช่ือ)     พยาน 

(                                       ) 

ค ำเตือน  1.  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 

 2.  ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบตัรประจ าตัวแสดงว่าได้รับอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพไปด้วย 

            3.  หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับน้ี  ให้วิศวกรรีบแจ้งให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 



๑๗ 
 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม 

       เขียนที.่...........................................................................
วันท่ี......................เดือน.......................................พ.ศ........................... 

โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า.....................................................................อาย.ุ....................ปี เชื้อชาติสญัชาติ..............................
อยู่บ้านเลขที.่............................หมู่ที่..........................ถนน..........................................ตรอก/ซอย................................................ 
ต าบล.....................................................อ าเภอ........................................................จังหวัด..........................................................
ที่ท างาน..................................................โทรศัพท์ท่ีบ้าน....................................................ที่ท างาน.............................................

ได้รับอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ประเภท.......................................สาขา................................................  

แขนง..................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..............................และขณะนี้ไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผูร้ับผดิชอบตามพระราชบัญญตัิวิชาชีสถาปัตยกรรม  พ.ศ.2508  โดยข้าพเจ้าเป็นผู้
ค านวณโครงสรา้ง,  ควบคุมการกอ่สร้าง,  วางผัง,  ออกแบบ,  ท ารายการก่อสร้าง 

เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..................................................จ านวน...................................เพื่อใช้เป็น....................................................
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..................................................จ านวน....................................เพื่อใช้เป็น...................................................
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด..................................................จ านวน....................................เพื่อใช้เป็น...................................................
ของ..............................................................................ปลูกสร้างในโฉนดที่ดินเลขท่ี.....................................................................
อยู่ท่ี...............................................ถนน....................................................ตรอก/ซอย..................................................................
ต าบล.............................................อ าเภอ..................................................จังหวัด........................................................................
ตามผังบริเวณ  แบบก่อสร้าง  รายการค านวณ  รายการก่อสร้าง  ที่ข้าพเจ้าไดล้งนามรับรองไว้แล้ว  ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราว     
ขออนุญาตปลูกสร้าง 

 เพื่อเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

(ลงช่ือ)     สถาปนิก 

(                                       ) 

                                      (ลงช่ือ)     ผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง,ดัดแปลง,ตอ่เติม 

 (                                       ) 

(ลงช่ือ)     พยาน 

(                                       ) 

(ลงช่ือ)     พยาน 

(                                       ) 

ค ำเตือน 1.  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 

 2.  ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบตัรประจ าตัวแสดงว่าได้รับอนญุาตให้ประกอบวิชาชีพไปด้วย 

 3.  หากมีการเปลีย่นแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับน้ี  ให้วิศวกรรีบแจ้งให้ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร 



๑๘ 
 

 

 

 

ค ำร้องขออนุญำตต่อท่อเชื่อมน้ ำเสีย/น้ ำทิ้ง 

 

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

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

     ข้าพเจ้า.......................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 

          เป็นบุคคลธรรมดา อยูบ่้านเลขที่................................ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................. 

           หมู่ที่...............ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด............................... 

หมายเลขโทรศัพท์................................................................. 

เป็นนิตบิุคคล......................................................................จดทะเบียนเมื่อ...................................เลขทะเบียน 

........................................ส านักงานตัง้อยู่เลขที่.......................ตรอก/ซอย........................ถนน......................... 

หมู่ที่...............ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด............................... 

หมายเลขโทรศัพท์................................................................. 

      ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตตอ่เชื่อมท่อน้ าเสีย/น้ าทิ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 

ข้อ 1. สถานที่ขออนุญาตด าเนนิการชื่อ......................................................................ตั้งอยู่ที่......................................... 

ตรอก/ซอย.............................................ถนน...............................................หมู่ที่............................................. 

ต าบล.....................................................อ าเภอ.............................................จังหวัด......................................... 

โดย.......................................................................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร 

ในที่ดิน          โฉนดที่ดนิเลขที ่         นส.3         นส. 3ก  เลขที่...................................             อื่น ๆ 

เป็นที่ดินของ..................................................................................................................................................... 

ข้อ 2. ค่าต่อเชื่อมท่อ 

                  แหล่งก าเนินมลพิษ ประเภทที่ 1  บา้นเรือน ทีพ่ักอาศัย อาคารแถว ( 100 บาท/คูหา/หลัง ) 

                       จ านวน............................................คูหา/หลัง     เป็นเงิน............................................บาท 

                  แหล่งก าเนินมลพิษ ประเภทที่ 2   

1. หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อาคารที่ท าการ เอกชน/องค์กรระหว่างประเทศ (0.50บาท/ตารางเมตร) 
 
จ านวน............................................ตารางเมตร     เป็นเงิน............................................บาท 
 

กองช่างสุขาภิบาล 

เลขรับ..................................... 

วันท่ี....................................... 



๑๙ 
 

 

2. มูลนิธิ (0.50บาท/ตารางเมตร) 

จ านวน............................................ตารางเมตร     เป็นเงิน............................................บาท 

3. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ( 50 บาท/เตียง ) 

จ านวน............................................เตียง     เป็นเงิน............................................บาท 

4. โรงเรียน หรือ สถานศึกษา (0.50บาท/ตารางเมตร)    เป็นเงนิ............................................บาท 

5. สถานทีป่ระกอบธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งไม่ใช่โรงงาน ตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน  

(500 บาท/สถานประกอบการ)   เป็นเงิน............................................บาท 

แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทที่ 3  

1. โรงแรมและอาคารประเภทพักอาศัยรวม (50 บาท/ห้อง) เป็นเงิน............................................บาท 

2. โรงงานตามกฎหมายวา่ด้วยโรงงาน (1,000 บาท/โรงงาน)  เป็นเงิน........................................บาท 

3. สถานทีป่ระกอบธุรกิจขนาดใหญ่ (1,000 บาท/สถานประกอบการ) 

เป็นเงิน........................................บาท 

ข้อ 3. เอกสารประกอบการขออนุญาต 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนญุาต จ านวน 1 ฉบับ 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร/สถานประกอบการ/อื่นๆ 

ที่ขออนุญาต 

ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทและผู้มีอ านาจลงนามพร้อมเอกสารส าเนาบัตรประชาชน

ของผู้มีอ านาจ จ านวน 1 ฉบบั 

หนังสือมอบอ านาจ จ านวน 1 ฉบับ 

ผังบริเวณก่อสร้าง จ านวน 1 ชดุ 

หลักฐานอ่ืนๆ (ระบ)ุ…………………………………………………………………………………จ านวน.................ชุด 

 

ข้าพเจ้าพร้อมจะชี้แจงขอเท็จจรงิหรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่ได้รับแจ้งจากพนักงานเจา้หนา้ที่

และถือปฏิบัติตามระเบียบทางราชการโดยเคร่งครัด 

                                   

                                  ลงชื่อ................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้มอบอ านาจ 

                                         (………………………………………..) 

 

 
 



๒๐ 
 

 

ควำมเห็นของผู้บังคับบญัชำ 
 
เรียน ผู้อ ำนวยกำรก่องช่ำงเทศบำลต ำบลทุ่งยัง้ 

เห็นควรอนุญาต 
ไม่อนุญาต เนื่องจาก 
       ………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ................................................... 
       (นายทรงฤทธิ์   พรหมแก้วต่อ) 

 
เรียน ปลัดเทศบำลต ำบลทุ่งยั้ง 

เห็นควรอนุญาต 
ไม่อนุญาต เนื่องจาก 
      ………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ลงชื่อ................................................... 

       (นายยุทธพงษ์   มั่นถึง) 
 

 
ค ำสั่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

 
ออกใบอนุญาตให้ตั้งแต่วันท่ี...................................................................................... 
ไม่ออกใบอนุญาตให้เพราะ........................................................................................ 
 

ลงชื่อ................................................... 
       (นายชวลิต   ประภัสสร) 

วันท่ี..................................................... 
 

 
 



๒๑ 
 

 

 

                แบบ  น. ๑ 

 
 
ที่ อต. 52404 /                                                                             ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง 

               ต.ทุ่งยั้ง อต.53210 

                    วันที่       เดือน    มิถุนายน      พ.ศ…2562. 

เร่ือง  แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร/ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

เรียน  นางแพรว   ปานสังข์ 

อ้างถึง  ค าขออนุญาต  ก่อสร้างอาคาร  ตามแบบ ข.๑ เลขรับที่          ลงวันที่       เดือน กรกฎาคม   พ.ศ…2562. 

 ตามค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารของท่าน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้พิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

 พ.ศ. ๒๕๒๒  แล้วจึงให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตตามแบบ อ.๑ ได้ที่กองช่างเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง 

 ก่อนรับใบอนุญาต  ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต    ก่อสร้างอาคาร               เปน็เงิน        20         บาท    -      สตางค์  

 (๒)  ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน 0.50 x 119. ตร.ม เป็นเงิน      59.50      บาท    -     สตางค์   

                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       79.50       บาท    -     สตางค ์                                                                             

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันทีไ่ด้รับหนงัสือนี ้ มิฉะนั้น       
จะถือว่าท่านไมป่ระสงค์จะขอใบอนุญาตตามที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตอีก    

จะต้องด าเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขออนุญาตใหม่ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                     (ลายมือชื่อ)                                                . 

                                  (  นายชวลิต   ประภัสสร     ) 

                     ต าแหน่ง               นายกเทศมนตรีต าบลทุง่ยั้ง                            

            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

กองช่าง 

โทร  ๐๕๕816596 



๒๒ 
 

 

 

             

   ปิดหนังสือ ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารที่ท าการ            อาคาร  

       เมื่อวันที่         เดือน              พ.ศ.              . 

หมำยเหตุ  ในการติดต่อขอรับใบอนุญาต  เพ่ือความสะดวกโปรดน าหนังสือฉบับนี้ไปด้วย 

 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ 
 

  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่                  เดือน                       พ.ศ.                      . 

       ตามใบรับเลขท่ี               ลงวันที่                  เดือน                       พ.ศ.                      . 

  ส่งให้ผู้รับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่                  เดือน                       พ.ศ.                     . 

 

                    (ลายมือชื่อ)                                                          
. 

                                                                                      (                                   )                                                                   

                 เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหนังสือ 

                         

          (ลายมือชื่อ)                                                          
. 

                                                                                      (                                   )                                                    

                             ผู้รับหนังสือ 

 
 

 
 

 

 

- ๒ - 



๒๓ 
 

 

 
 

                แบบ  น. ๑ 

 
 
ที่ อต. 52404 /                                                                             ส านักงานเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง 

               ต.ทุ่งยั้ง อต.53210 

                    วันที่       เดือน    มิถุนายน      พ.ศ…2562. 

เร่ือง  แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร/ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

เรียน  นางแพรว   ปานสังข์ 

อ้างถึง  ค าขออนุญาต  ก่อสร้างอาคาร  ตามแบบ ข.๑ เลขรับที่          ลงวันที่       เดือน กรกฎาคม   พ.ศ…2562. 

 ตามค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารของท่าน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้พิจารณาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

 พ.ศ. ๒๕๒๒  แล้วจึงให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตตามแบบ อ.๑ ได้ที่กองช่างเทศบาลต าบลทุ่งยั้ง 

 ก่อนรับใบอนุญาต  ท่านต้องช าระค่าธรรมเนียม  ดังต่อไปนี้ 

 (๑)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต    ก่อสร้างอาคาร               เปน็เงิน        20         บาท    -      สตางค์  

 (๒)  ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน 0.50 x 119. ตร.ม เป็นเงิน      59.50      บาท    -     สตางค์   

                                                   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       79.50       บาท    -     สตางค ์                                                                             

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน ๓๐ วัน นับแตว่ันทีไ่ด้รับหนงัสือนี ้ มิฉะนั้น       
จะถือว่าท่านไมป่ระสงค์จะขอใบอนุญาตตามที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้ หากประสงค์จะขอรับใบอนุญาตอีก    

จะต้องด าเนินการเช่นเดียวกับการยื่นขออนุญาตใหม่ 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

                     (ลายมือชื่อ)                                                . 

                                  (  นายชวลิต   ประภัสสร     ) 

                     ต าแหน่ง               นายกเทศมนตรีต าบลทุง่ยั้ง                            

            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

กองช่าง 

โทร  ๐๕๕816596 

คู่ฉบับ 



๒๔ 
 

 

 

             

   ปิดหนังสือ ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารที่ท าการ            อาคาร  

       เมื่อวันที่         เดือน              พ.ศ.              . 

หมำยเหตุ  ในการติดต่อขอรับใบอนุญาต  เพ่ือความสะดวกโปรดน าหนังสือฉบับนี้ไปด้วย 

 
 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ 
 

  ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่                  เดือน                       พ.ศ.                      . 

       ตามใบรับเลขท่ี               ลงวันที่                  เดือน                       พ.ศ.                      . 

  ส่งให้ผู้รับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่                  เดือน                       พ.ศ.                     . 

 

                    (ลายมือชื่อ)                                                          
. 

                                                                                      (                                   )                                                                   

                 เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหนังสือ 

                         

          (ลายมือชื่อ)                                                          
. 

                                                                                      (                                   )                                                    

                             ผู้รับหนังสือ 

 

 

 

 

 

- ๒ - 



๒๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


