
                            คําขออนุญาตกอสรางอาคาร 
                 ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร    
 
 
 
 
         เขียนท่ี  สํานักงานเทศบาลตําบลทัพทัน 

วันท่ี.....................เดือน............................................. พ.ศ. ....................... 
 
  ขาพเจา ................................................................................................................ เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 
        เปนบุคคลธรรมดาอยูบานเลขท่ี...............................ตอกซอย............................................................... 
ถนน................................................หมูท่ี.....................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต................................................... 
จังหวัด.................................................................... 
   เปนนิติบุคคลประเภท  ..........................................................จดทะเบียนเม่ือ....................................... 
เลขทะเบียน...........................................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต ................................จังหวัด .............................. 
โดย......................................................................................ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตอยูบานเลขท่ี........................ 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.........................................หมูท่ี ........................ตําบล/แขวง............................................... 
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................... 
  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต...............................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี ้
 ขอท่ี 1  ทําการกอสราง/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ท่ีบานเลขท่ี ........................ตรอก/ซอย......................................... 
ถนน......................................หมูท่ี .......................ตําบล/แขวง ....................................อําเภอ/เขต .................................................... 
จังหวัด .................................................โดย ..............................................................................................เปนเจาของอาคารในท่ีดิน 
โฉนดเลขท่ี/น.ส.3เลขท่ี/ส.ค.เลขท่ี.......................................เปนท่ีดินของ......................................................................................... 
 ขอท่ี 2  เปนอาคาร 

(1) ชนิด.........……………..…… จํานวน ..............หลัง/คูหา   เพื่อใชเปน ...............................………….......  
โดยมีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ    จํานวน............................... คัน   
  (2)   ชนิด.........…………………... จํานวน ..............หลัง/คูหา   เพื่อใชเปน ..........…………………………... 
โดยมีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ    จํานวน.............................. คัน   
  (3)   ชนิด.........…………………....จํานวน ...............หลัง/คูหา   เพื่อใชเปน ..........………………..………... 
โดยมีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ    จํานวน............................... คัน   
  ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณท่ีแนบมาพรอมนี ้
 ขอท่ี 3    มี  ...................................................เปนผูควบคุมงาน .......................................................เปนผูออกแบบคํานวณ 
 ขอท่ี 4   กําหนดแลวเสร็จใน...................วัน  นับต้ังแตวันท่ีไดรับอนุญาต   
 ขอท่ี 5   พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวย คือ  
  (1)   แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  จํานวน ......................ชุด  ๆ  ละ ...................แผน 
 

/(2)  รายการ............. 
 
 

เลขรับท่ี…........................................................... 
วันท่ี..................................................................... 
ลงช่ือ.....................................................ผูรับคําขอ 



-2- 
 
 

(2)  รายการคํานวณ 1 ชุด จํานวน............แผน (กรณีท่ีเปนอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรืออาคารท่ีกอสราง
ดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ 
(3)   หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 
(4)  (สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล ผูขออนุญาตท่ีออก
ใหไมกินทุกเดือน   (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(5)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองผูออกแบบและคํานวณอาคาร  จํานวน ................. ฉบับ  พรอมท้ัง
สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม จํานวน............. ฉบับ 
(6)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองผูออกแบบและคํานวณอาคาร  จํานวน  ............. ฉบับ   พรอมท้ัง
สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม จํานวน ............. ฉบับ 
(กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะขนาด  อยูทในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมแลวแตกรณี) 
(7)  สําเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส.3 เลขท่ี/ส.ค.เลขท่ี.............................จํานวน......................ฉบับ 
(8)  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน ......................ฉบับ 
(9)  สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูควบคุมงาน จํานวน ................ ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ  ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมแลวแตกรณี 
(10)  เอกสารอื่น ๆ (ถามี)   

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

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

(ลายมือช่ือ)........................................................ผูขออนุญาต 
        (.................................................................) 

 
 
 
 

  หมายเหตุ     (1)   ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 
(2) ใสเครื่องหมาย/ในชองหนาขอความท่ีตองการ 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุของเจาหนาที ่
 
  จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี.............. 
เดือน.........................................พ.ศ. .................................. 
 ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต.................................................................................. เปนเงิน 
20  บาท (ยี่สิบบาท)  และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน ........................................................................เปนเงิน 
.............................บาท (......................................................................)  รวมท้ังส้ินเปนเงิน.............................. บาท 
(..........................................................................)  ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.......................เลขท่ี............................... 
ลงวันท่ี...............เดือน................................................พ.ศ. ...................... 
  ออกใบอนุญาตแลว  เลมท่ี........ ฉบับท่ี .........ลงวันท่ี ....... เดือน ............................ พ.ศ. ............. 
 
 

(ลายมือช่ือ)............................................................ 
(............................................................) 

ตําแหนง.......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ความเห็นของนายชางควบคุมอาคาร 
 

  ไดทําการตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตปลูกสรางอาคารและตรวจแบบแปลนแผนผังรายการ 
กอสรางของผูขอรายนี้แลวปรากฏวา...........................................................ควรใหเสียคาธรรมเนียมตรวจแบบในพ้ืนท่ี
....................................ตารางเมตร    คาธรรมเนียมการตรวจแบบตารางเมตรละ ....................................................บาท   
เปนเงิน.....................บาท   (...................................................................)   คาคํารอง + ใบอนุญาต..........................บาท
(.................................................)  รวมเปนเงินท้ังส้ิน................................บาท    (........................................................) 
 

เรียน   ปลัดเทศบาลตําบลทัพทัน 
  ไดตรวจแบบแปลน  แผนผัง  และรายการกอสรางของผูขออนุญาตรายนี้แลวเห็นวา........................... 
.........................................................................................................................................................................................  
 
 

(ลงช่ือ)...................................................ธุรการกองชาง (ลงช่ือ).................................................นายชางควบคุมอาคาร 
                   (นางสาวิตรี  ทันนิธิ)                          (นายกาญจนศักดิ์   ชูใจ) 

 
                                                                                                                                                                              

(ลงช่ือ)...................................................นายชางควบคุมอาคาร 
                 (นายณัฐพนธ   หม่ันเขตรกิจ) 
      

                                                                                                  
(ลงช่ือ)..................................................ผูอํานวยการกองชาง 

                                                                   (นายวรนาถ   รอดสัมฤทธ์ิ)                                                                        
 

เรียน   นายกเทศมนตรีตําบลทัพทัน 
  .............................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 

   
 

(ลงช่ือ)........................................ปลัดเทศบาลตําบลทัพทัน 
                                 (นายปรีชา   พุมจําปา) 

 
  อนุมัต ิ
  ไมอนุมัต ิ
 

(ลงช่ือ).................................................... 
                               (นายอภิวัฒน  ธานีตระกูล) 
                                                                                               รองนายกเทศมนตรี  ปฏิบัตริาชการแทน                                                                            
                                                                                                       นายกเทศมนตรีตําบลทัพทัน 



 
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน  ตามมาตร  29 

 
เขียนท่ี........................................................................... 

วันท่ี......................เดือน .......................................................พ.ศ. ............. 
 โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา.............................................................................ซึ่งเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิธีการวิชาชีพวิศวกรรม/ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพสถาปตยกรรมประเภท......................................................................สาขา......................................................................... 
แขนง...............................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.............................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอน 
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อายุ...........ป  สัญชาติ.....................อยูบานเลขท่ี........................ ตรอก/ซอย.......................... 
ถนน..........................................หมูท่ี .................... ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด................................................. โทรศัพท ......................................... ท่ีทํางาน..................................... โทรศัพท................... 
ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคําขอรับใบอนุญาตของ...............................................................เพื่อทําการ.......................................... 
ตําบล/แขวง.....................................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................เปนอาคาร 
 1.  ชนิด.................................................................. จํานวน ....................... เพื่อใชเปน......................................................... 
โดยมีพื้นท่ี/ความยาว............................................................มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถจํานวน ......................คัน 
 2.  ชนิด.................................................................. จํานวน ....................... เพื่อใชเปน......................................................... 
โดยมีพื้นท่ี/ความยาว............................................................มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถจํานวน ......................คัน 
 3.  ชนิด.................................................................. จํานวน ....................... เพื่อใชเปน......................................................... 
โดยมีพื้นท่ี/ความยาว............................................................มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถจํานวน ......................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ    แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณท่ียื่นใบอนุญาตไวตามแบบ ข.1/ช.2    
ลงวันท่ี...........เดือน........................................................พ.ศ. ..................... จนกวาจะทําการ 
 
            (ลายมือช่ือ)..........................................................ผูควบคุมงาน 
                            (........................................................) 
            (ลายมือช่ือ)..........................................................ผูยื่นคําขออนุญาต 
                                  (........................................................) 
             (ลายมือช่ือ)..........................................................พยาน 
                           (.........................................................) 
             (ลายมือช่ือ)..........................................................พยาน 
                            (.........................................................) 
 


