
 

   เทศบาลต าบลสง่าบ้าน 
รายการ    เอกสาร    หลกัฐานต่าง  ๆ  ในการยื่นขออนญุาตก่อสรา้ง   ดดัแปลง  หรือรือ้ถอน อาคาร 

ของ……………………………..……………………….ลกัษณะอาคาร……….….……ปลกูสรา้งในโฉนดเลขที่………..……… 
ประกอบด้วย 

1. แบบแปลน   จ านวน…….…..……..………ชุด   รวม……….……….….……….แผ่น    
1.1 ผงับรเิวณ     1.6   รูปตดัทางขวาง 
1.2 แผนที่โดยสงัเขป    1.7   แปลนโครงสรา้งชัน้ต่าง   ๆ 
1.3 แบบแปลนชัน้ต่าง ๆ   1.8   แบบขยายส่วนส าคญั 

                        1.4 รูปดา้นอย่างนอ้ย   2   รูป            1.9   อ่ืนๆ………………………………. 
            1.5  รูปตดัทางยาว                

  2.  เอกสาร   หลักฐานอื่น ๆ   
2.1  ส  าเนาบตัรประจ าตวัผูข้ออนุญาต    (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง)    1   แผ่น 
2.2  ส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนญุาต      (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง)    1   แผ่น 

2.3  ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้ของที่ดิน     (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง)    1   แผ่น 
2.4  ส าเนาทะเบียนบา้นเจา้ของที่ดิน       (รบัรองส าเนาถูกตอ้ง)    1   แผ่น 
2.5  ส าเนาโฉนดที่ดิน หนา้ – หลงั (ขนาดเท่าฉบบัจรงิ)   (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง)    1   แผ่น 
ในกรณีที่  โฉนดที่ดินติดจ านองธนาคารใหข้อใบยินยอมจากธนาคารใชป้ระกอบการดว้ย 
2.6  หนงัสือยินยอมใหป้ลกูสรา้งอาคารในที่ดิน (ในกรณีที่ดินเป็นของบุคคลอื่น ) 1   แผ่น 
2.7  รายการค านวณวิศวกร 
2.8  หนงัสือยินยอมของผูค้วบคมุงาน   ประกอบดว้ย 

                            -   ส าเนาใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ  (รบัรองส าเนาถกูตอ้ง)   1   แผ่น 
                            -   หนงัสือรบัรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรควบคมุ    1    แผ่น 
               2.9 หนงัสือมอบอ านาจ (ในกรณีทีเ่จ้าของอาคารไม่สามารถย่ืนค าร้องด้วยตัวเองได้) 

                   2.10  อ่ืนๆ………………………………………………………………..………………….. 
 
 

(ลงชื่อ)……………………………ผูข้ออนญุาต            (ลงชื่อ)………………………………..ผูร้บัค ารอ้ง 
         (………………………………)                                   (…………………………….…..) 
(ลงชื่อ)........................................ผูร้บัมอบอ านาจ        ต าแหน่ง.........................................   
 
 
 
 



 

  บันทึกการตรวจสอบแบบแปลนขออนุญาต 
ก่อสร้าง, ดัดแปลงอาคาร  รือ้ถอนอาคาร 

 
ธุรการรับที่.................................. 
แบบแผนรับเลขท่ี........................ วันที่.......................................... เจ้าของอาคาร............................................. 
ประเภทอาคาร....................................................สถานที่ก่อสร้าง…………………………………………………………….. 
 

เรียน   นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน 
 

1. ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ 
 - อาคารซึ่งสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือไม่เกิน 12  เมตร  ตารางเมตรละ 0.50 บาท  
พ้ืนที.่............................................ ตารางเมตร เป็นเงนิ......................................... บาท 
 - อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้น ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2.00 บาท   
พ้ืนที่............................................. ตารางเมตร  เป็นเงิน........................................ บาท 
 - อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร  ตารางเมตรละ 4.00 บาท   
พ้ืนที่............................................ ตารางเมตร  เป็นเงิน......................................... บาท 
พ้ืนที่จอดรถ,ทางเข้าออก............................. เมตร ๆ ละ 0.50 บาท  เป็นเงิน............................................ บาท 
รั้ว, ท่อระบายน้ำยาง................................... เมตร ๆ ละ 1.00 บาท  เป็นเงิน............................................ บาท 
ป้ายพื้นที่.................................................... เมตร ๆ ละ 4.00 บาท เป็นเงิน............................................... บาท   
ค่าใบอนุญาต........................ บาท  ค่าคำร้อง ..................... บาท  เป็นเงิน............................................... บาท 
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.................................... บาท (..................................................... ........................) 
 
1.ความเห็นของนายช่างโยธา 
.................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................. ...................................... 
       
                                                     ลงชื่อ.....................................................  
                                                              (นายเวศม ์ ประจำการ)  

            นายช่างโยธาชำนาญงาน 
2. ความเห็นของผู้อำนวยการกองช่าง 
................................................................................................................................................................ ...... 
...................................................................................................................................................................... 
 
              ลงชื่อ.....................................................  
                                                                (นายศุภชาติ  ไชยมหา)  
                                         ผู้อำนวยการกองชา่ง 
 



 
 
 
 
         
3. ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลสง่าบ้าน 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
       ลงชื่อ..................................................... 
                 (นางวาสนา  วงค์สวสัดิ์)       
                          รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน 
                                                             ปลดัเทศบาลตำบลสงา่บา้น 
 
4. ความเห็น/คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลสง่าบ้าน 
................................................................................................ ...................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
         ลงชื่อ.....................................................  
                                                                    (นายวิรัตน์  เซียรัมย์)  
                                                          รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
                                                           นายกเทศมนตรตีำบลสง่าบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

เขียนที ่                                 
วันที่              เดือน                    พ.ศ.         

 

 ข้าพเจ้า...................................................................................เจ้าของอาคาร หรือ ตัวแทนเจ้าของอาคาร 
       เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขท่ี..................... ตรอก/ซอย................. ถนน................... หมู่ที.่............
ตำบล/แขวง...................................... อำเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.................................... 
รหัสไปรษณีย์...................................  โทรศัพท.์...................................................                           
       เป็นนิติบุคคลประเภท                           จดทะเบียนเมื่อ..........................................
เลขทะเบียน.............................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่.................... หมู่ที.่...   ......ตรอก/ซอย............................   
ตำบล/แขวง      อำเภอ/เขต    จังหวัด.........................โทร......................
โดย                                             ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  ผู้ขออนุญาต  
อยู่บ้านเลขท่ี........ ตรอก/ซอย................. ถนน.........................หมู่ที.่...........ตำบล/แขวง...................................
อำเภอ/เขต......................................... จงัหวัด...........................................  รหัสไปรษณีย์..................................   
โทรศัพท.์................................................... โทรสาร.......................................................           
             ข้อ ๑. ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือทำการ ดังต่อไปนี้    ก่อสร้างอาคาร 
 ดัดแปงอาคาร  รื้อถอนอาคาร  เคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่  เคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอ่ืน  บ้านเลขที่..............ตรอก/ซอย       ถนน        หมู่ที.่........................ตำบล...........................
อำเภอ................................. จงัหวัด..................................โดย............................................................................
เป็นเจ้าของอาคารในทีดิ่น    โฉนดที่ดิน   น.ส.๓  น.ส.๓ ก   ส.ค.๑  อ่ืน ๆ ................................ 
เลขที.่.................... เล่ม................ หน้า............เป็นที่ดินของ...............................................................................   
       กรณีการเคลื่อนย้ายอาคารไปยัง บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอบ..................ถนน.......................
หมู่ที.่.................................ตำบล...........................อำเภอ...................................... จังหวัด..................................
ในทีดิ่น    โฉนดที่ดิน   น.ส.๓  น.ส.๓ ก   ส.ค.๑  อ่ืน ๆ ........................................................ 
เลขที.่....................... เล่ม............. หน้า............เป็นที่ดินของ...............................................................................  
               ข้อ ๒. เป็นอาคาร 
 (๑)  ชนิด..............................................จำนวน.........................เพ่ือใช้เป็น.........................................  
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จำนวน    คัน  
 (๒)  ชนิด..............................................จำนวน.........................เพ่ือใช้เป็น.........................................  
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จำนวน    คัน 

เลขรับที่........................................ 
วันที่.............................................. 
ลงชื่อ.............................ผู้รับคำขอ 

แบบ ข.๑ 

 

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 
 



 
        (๓)  ชนิด..............................................จำนวน.........................เพ่ือใช้เป็น.........................................  
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จำนวน    คัน  
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคำนวณท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
        ข้อ  ๓.  มี............................................................เลขประจำตัวประชาชน...................................... 
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศกรรมควบคุม เลขที.่................... เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ 
               ข้อ  ๔.  มี.............................................................เลขประจำตัวประชาชน...................................... 
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสภาปัตยกรรมควบคุม เลขที.่................... เป็นผู้ออกแบบ  
               ข้อ ๕. กำหนดแล้วเสร็จใน  ๓๖๕  วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
        ข้อ ๖. พร้อมคำขออนุญาตนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วย คือ 

(๑) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน ................ ชุด ๆ ละ ............... แผ่น
รายการคำนวณ ๑ ชุด จำนวน .................. แผ่น    

(๒)  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
(๓) สำเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล เป็นผู้ขอ

อนุญาตที่ออกไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
(๔) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทนซึง่เป็นผู้ดำเนินการกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล

เป็นผู้ขออนุญาต) 
(๕) หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองผู้ออกแบบ และคำนวณอาคาร  จำนวน ................ ฉบับ 

พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่
กรณี 

(๖) สำเนา หรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน   โฉนดที่ดิน   น.ส.๓  น.ส.๓ ก   ส.ค.๑  อ่ืน ๆ 
...................... เลขที่ ........................ หรือหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน ................ ฉบับ 

(๗)      หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ ๓ จำนวน ..............ฉบับ 
สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมของผู้ควบคุมงาน จำนวน .................ฉบับ (เฉพาะกรณีเปน็อาคารควรมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 
(๘) เอกสารอ่ืนๆ (ถา้มี).......................................................................................................................... 
(๙) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ใช้ในกรณีอาคารธรรมดา จำนวน...............ฉบับ 
(๑๐) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขออนุญาต จำนวน ๑ ฉบับ 
(๑๑) สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  จำนวน ๑ ฉบับ  
(๑๒) เอกสารอ่ืนๆ

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

(ลายมือชื่อ)                                               
(                                    ) 

                 ผู้ขออนุญาต     
หมายเหตุ (๑)  ข้อความใดที่มิใช่ให้ขีดฆา่ 
     (๒)  ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง   หน้าข้อความที่ต้องการ 



                                                                          
                                     

ใบนดัตรวจผังบริเวณก่อสร้างอาคาร 
 
เลขที่............................................                                     เขียนที่............................................................ 
        วันที่........เดือน.......................................พ.ศ................. 
 ตามท่ี...............................................................................อายุ.............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............................. 
ซอย...............................................ถนน................................... ..................หมู่ที่..................ตำบล........................ 
อำเภอ...............................................................จังหวัด.........................................................โทร.......................... 
ได้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ตามคำขอ ข.๑ ต่อทางเทศบาลตำบลสง่าบ้าน  
ลงวันที่...........เดือน..........................พ.ศ...................ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร.....................จำนวน.................. 
ก่อสร้างบริเวณ...............................เขตเทศบาลตำบลสง่าบ้าน.โดย...นายเวศม์  ประจำการ...เป็นนายตรวจเขต 
ได้นัดมาทำการตรวจผังบริเวณก่อสร้างอาคาร ในวันที่ .........เดือน............................พ.ศ..............เวลา.............. 
 
 
        (ลงชื่อ)                                                  ผู้รบัคำร้อง 
                                                        (                                            ) 
 

        (ลงชื่อ)                                                 ผู้ขออนุญาต 
                                                         (                                         ) 
 

        (ลงชื่อ)                                                นายตรวจเขต 
                                                    (                                              ) 

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

 
ใบนัดติดต่อเสียค่าธรรมเนียมและขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง หรือแบบแปลนที่ต้องนำกลับมาแก้ไขภายใน 

วันที่.........................เดือน..........................................................พ.ศ................................. 
 
 
        (ลงชื่อ)                                                . 

                                                  (                                                ) 
                     ผู้อำนวยการกองช่าง 

 
 
 
                              



 
 
                                 บันทึกการช้ีแนวเขตและวางแนวเขตอาคาร 
 

                                                      
                                  วันที่          เดือน                   พ.ศ.          
 

                  ข้าพเจ้า                                       เปน็ผู้ขออนุญาตตามคำร้องเลขที่                       .         
เป็นเจ้าของที่ดิน โฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑.เลขที ่                                 ระวาง.........................................                                                            
ได้รับชี้แนวเขตท่ีเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่าง้ิวได้กำหนดให้ทำการก่อสร้างอาคารดังกล่าว คือ 
             ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร        ชั้น   จำนวน            หลัง. 
 
ทิศเหนือ............ยาว..................................เมตร...........จด.................................................................................. 
................................................................................................................................................ ............................. 
ทิศใต.้................ยาว..................................เมตร...........จด..................................................................................  
............................................................................................................................................................................. 
ทิศทศิตะวันตก........ยาว..................................เมตร...........จด....................................................................... ...... 
........................................................................................................................................................................ ...... 
ทิศตะวันออก ...........ยาว..................................เมตร...........จด............................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเข้าใจถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ                                                       
       

                
              
        (ลงชื่อ)                                                  ผู้ขออนุญาต 
                                                        (                                         ) 
 

        (ลงชื่อ)                                                 เจ้าของที่ดิน 
                                                          (                                          ) 
 

             (ลงชื่อ)                                         เจ้าหน้าที่ชี้แนวเขต 
                                                    (                                        )  และแนวอาคาร 

 
 
 

 
 



 
 
                      รายงานการตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

                                                วันที่............เดือน........................................พ.ศ..........................   
ผังบริเวณปลูกสร้างอาคารชนดิ...................................จำนวน..............................เพื่อใช้เป็น ............................................
ก่อสร้างที่บ้าน..................................ตำบล...........................อำเภอ.............................จังหวัดเชียงใหม ่

                                              แผนที่สังเขป 
....................................................ผู้ใช้สถานที่ให้ตรวจเกี่ยวข้องเป็น...............................................ผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ แผนที่สังเขปให้เขียนผังอาคารที่มีอยู่เดิม  ผังขออนุญาตถ้าได้ก่อสร้างไปแล้ว แสดงความกว้างยาว
ของอาคาร และระยะห่างเขตที่ดิน  และให้เขียนบริเวณท่ีเป็นคูน้ำ (ถ้ามี)ไว้ด้วย 
บันทึกการตรวจ  

๑. ขนาดกว้างยาวของที่ดิน ถูกต้องตามผังบริเวณอนุญาตหรือไม่............................................................. 
และถูกต้องตามหนังสือยินยอม (ถ้ามี) หรือไม่................................................... ........................................ 
๒.ทางสาธารณะติดต่อกับที่ดินเขตกว้างเท่าใด........................................เมตร  
เป็นถนนชนิดใด............................กว้างเท่าใด.....................................................................เมตร 
๓.มีทางน้ำสาธารณะ...................................................ที่จะระบายน้ำออกจากอาคารหรือไม่.................... 
๔.อาคารขออนุญาต ก่อสร้างไปแล้วหรือยัง............................................................ก่อสร้างไปแล้วถึงไหน 
....................................................ถูกต้องตามแบบแปลนขออนุญาตหรือไม่.............................................. 
 

(ลงชื่อ).............................................................ผูช้ี้เขต  (ลงชื่อ)......................................... ..............นายตรวจเขต   
       (.............................................................)                 (........................................................) 
     ผู้ขออนุญาต/เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอำนาจ 

 


