
ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร – ดัดแปลงอาคาร  หรือ  รื้อถอนอาคาร 

 ของ.......................................................................................................... .........................................................  
 เขตควบคุมอาคารที่..........................                         รหัสที่ดิน
    

 
     

    
       ก่อสร้างอาคาร                           อาคารธรรมดา 
     อาคารดัดแปลง                                   อาคารพิเศษ    

 
 

ตารางการควบคุมข้ันตอนการตรวจแบบแปลน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 ตรวจหลักฐาน    
  

2 งานแผนที่ภาษี    
  

3 นายช่าง –  นายตรวจ 
เขตที่  (      ) 

   

  

4 งานผังเมือง    
  

5 งานสถาปัตยกรรม    

5 หัวหน้างานวิศวกรรม    
  

5 หัวหน้าฝ่ายการโยธา    

  

6 ผู้อำนวยการกองช่าง    
  

ดำเนินการ 
(วัน) 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
 

วันที่รับแบบแปลน 
(ลงนาม) 

วันที่ตรวจแบบแปลน 
(ลงนาม) 

หมายเหตุ 
เหตุผลที่ตรวจ

แบบช้า 



ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร – ดัดแปลงอาคาร  หรือ รื้อถอนอาคาร   เลขที่..................../.................... 

ลงวันที่........................เดือน................................................พ.ศ. ……………… 

                                                                               รหัสที่ดิน 

                                                                                                
บันทึกรายการตรวจแบบคำขออนุมัติการก่อสร้างอาคาร - ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร 

ฝ่ายการโยธาและก่อสร้างอาคาร (กองช่าง) เทศบาลตำบลปากคาด 

คำร้องเลขท่ี.....................................ลงวันที.่.....................เดือน.......................................................พ.ศ.......................... 
1.  การตรวจสอบของนายตรวจ  เขตที่   (.............)    
 1.1   บริเวณท่ีดินที่จะทำการก่อสร้างอาคาร    
     ที่ขออนุญาต    ตรง         ไม่ตรง ต้องแก้ไข    
 1.2   เขตทางสาธารณะประโยชน์ติอต่อกับที่ดินกว้าง............................................เมตร    
 1.3   ชนิดและขนาดของทางระบายน้ำสาธารณะ....................................................................................... ..............
 1.4   ทางสาธารณะอยู่ในถนนโครงการตามกฎกระทรวงฉบับที่  252 (2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ.  2518  หรือไม่          ไม่อยู่ 
        อยู่ในประเภท    ขนาดกว้าง............................................เมตร 
  1.5   อาคารที่ขออนุญาตได้ก่อสร้างไปก่อนได้รับอนุญาตหรือไม่  
       ยังไม่ได้ทำการก่อสร้าง  
       ได้ทำการก่อสร้างไปก่อนได้รับอนุญาตและทำถึง………………………………………………………. 
 1.6  ผู้ขออนุญาตจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง    

 
             พิจารณาโดยรอบครอบแล้ว 

                                          
                                                                    (ลงชื่อ).......................................นายตรวจอาคารเขตที่  (...............) 
                                                                     (นายรชฏ  พันธุวงษ์)          
                                                                              ผู้อำนวยการกองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



2.   การตรวจสอบของสถาปนิก 
 ได้ตรวจสอบแบบแปลนแผนผังทางด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมายที่เก่ียวแล้ว  ผลปรากฏว่า  

       ถูกต้อง  ควรอนุญาต 
       ต้องแก้ไข
....................................................................................................................................................... ............................................ 
...................................................................................... ...............................................................................................................     

                      (ลงชื่อ)........................................................สถาปนิก 
                          (.......................................................) 

3.  เรียน  ปลัดเทศบาล 
      ควรอนุญาต 
      ความเห็นอื่น
............................................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................
.                            (ลงชื่อ)........................................................ผู้อำนวยการกองช่าง 

                                                    (นายรชฏ  พันธุวงษ์) 
                 ................./......................................./..................... 
4.  เรียน  เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกเทศมนตรี)  
      ควรอนุญาต 
      ความเห็นอื่น
............................................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................................  

                            (ลงชื่อ)........................................................ปลัดเทศบาล 
                                                        (นายศักดิ์ทวีชัย  หมื่นหน้า) 

                  ................./......................................./..................... 
5.  คำสั่งพนักงานท้องถิ่น                  
      ควรอนุญาต 
      คำสั่งอ่ืน
............................................................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................   
 

                                     (ลงชื่อ)...................................................นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด 
                                  (นายภิรมย์  ยนต์พันธ์) 

                                     นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด 



                                                                                                                            แบบ ข. 1 
 
                                                                        
                                                                                                                                         
          
 

     คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

  เขียนที ่ กองช่าง เทศบาลตำบลปากคาด 
                                                           วันที่...................เดือน.................................................พ.ศ............................. 
     ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส...............................................................................................................................เจ้าของ
อาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร       เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน.........................................................
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................................................
หมู่ที่................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...................................โทรสาร.......................... 
           เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................. 
เลขทะเบียน...............................................................มีสำนกังานตั้งอยู่เลขท่ี..............................ตรอก/ซอย.............................
ถนน...........................................หมู่ที่................ตำบล/แขวง.............................................อำ เภอ/เขต.......................................
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย์................................โทรศัพท์.................. ...................โทรสาร.............................
โดยมี..............................................................................................................เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
อยู่บ้านเลขท่ี.........................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.................. ..................................................
หมู่ที่................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................ ...........
รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...................................โทรสาร..........................  
 ข้อ 1 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือทำการ  ก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  
รื้อถอนอาคาร  เคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ 
 เคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอ่ืน ที่เลขที่................ตรอก/ซอย.......................
ถนน...........................................หมู่ที่................ตำบล/แขวง.............................................อำ เภอ/เขต.......................................
จงัหวัด.......................................โดยมี..........................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร  ในที่ดิน  
 โฉนดที่ดิน  น.ส.3  น.ส. 3 ก.  ส.ค.1  อ่ืน ๆ .................................................เลขที.่................................... 
.เป็นที่ดินของ............................................................................................................................ 
 กรณีการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังบ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................
หมู่ที่................ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต....................................... จังหวัด.......................................
รหัสไปรษณีย์................................ในที่ดิน  โฉนดที่ดิน  น.ส.3  น.ส. 3 ก.  ส.ค.1  อ่ืน ๆ .........................
เลขที่..........................................................................เป็นทีด่ินของ................................................................................... 

เลขรับที่....................../............................... 

วันที่............................................................ 
(ลงชื่อ).......................................ผู้รับคำขอ 
        (นางอำพร  พระสว่าง) 



 ข้อ 2  เป็นอาคาร 

          (1)  ชนิด........................................ จำนวน............................. เพ่ือใช้เป็น............................................ 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ ทางเข้าออกของรถ   จำนวน...................................คัน 
          (2)  ชนิด........................................ จำนวน............................. เพื่อใช้เป็น................................. ........... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ ทางเข้าออกของรถ   จำนวน...................................คัน 
          (3)  ชนิด........................................ จำนวน............................. เพื่อใช้เป็น................................. ........... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ ทางเข้าออกของรถ   จำนวน...................................คัน 

ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และ รายการคำนวณท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 ข้อ 3 มี.........................................................เลขประจำตัวประชาชน....................................................................... 
เลขทะบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที่.....................................................................เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ  

 ข้อ 4 มี........................................................เลขประจำตัวประชาชน................................................. ....................... 
เลขทะบียนผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เลขที่...............................................................เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ 
 ข้อ 5 กำหนดแล้วเสร็จใน............................วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
 ข้อ 6 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 
 (1)  สำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 
 (2)  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร 
 (3)  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล(กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 
 (4)  แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน...........ชุด  ชุดละ................แผ่น 
 (5)  รายการคำนวณหนึ่งชุด  จำนวน.........................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ 
หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
 (6)  มาตรการรื้อถอนอาคารจำนวนหนึ่งชุด ชุดละ.........................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ หรืออาคาร           ที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
 (7)  หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคารหรือผู้ออกแบบและคำนวณอาคารและสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม         ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี) 
 (8)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ........................................................................ 
และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะ
หรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่
กรณี และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 
 (9)  หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี จำนวน.........................แผ่น 
 (10)  ข้อมูล  โฉนดที่ดิน  น.ส.๓  น.ส. ๓ ก.  ส.ค.๑  อ่ืน ๆ ..................................... 



เลขที่...............................................................................................  (ผู้ยื่นคำขออาจแนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้) 
 (11)  หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ในกรณีท่ีก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อ่ืน 
 (12)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................. .................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................................... 
 
     (ลายมือชื่อ).................................................................ผู้ขออนุญาต 

  (.........................................................) 
 
หมายเหตุ   1. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า 
  2. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หย้าข้อความที่ต้องการ 
  3. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ตรานิติบุคคลด้วย 

บันทึกของเจ้าหน้าที่ 

แจ้งให้ผู้ขอต่ออายุอนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่............เดือน...............พ.ศ........... 

ผู้ขออนุญาต ได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต............................เป็นเงิน..............................บาท............................สตางค์ 

และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน...............................เป็นเงิน......................................บาท...........................สตางค์  

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน..................................................................บาท......................................สตางค์ 
(.....................................................................................)ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่........................เลขที.่................................
ลงวันที่..................เดือน.....................................................พ.ศ............................. 
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่....................เลขที่...........................ลงวันที่..................เดือน........................พ.ศ............................. 
   อนุญาต 
   ไม่อนุญาต 

        ความเห็นที่ไม่
อนุญาต…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
  ออกใบอนุญาตแล้ว เลขท่ี.......................ลงวันที่.................เดือน..............................พ.ศ...................... 
 

(ลายมือชื่อ).................................................... 
                 (นายภิรมย์  ยนต์พันธ์) 

                                                   นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด 
            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 



 เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร – ดัดแปลงอาคาร  หรือ รื้อถอนอาคาร 

(ลงชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
               (........................................................) 

 ความเห็นช่างเขต
............................................................................................................................. ........................................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................................ 

 

                                                         (ลงชื่อ)......................................นายช่าง – นายตรวจเขต 
                                   (นายรชฏ พันธุวงษ์)          

                                                                                   ผู้อำนวยการกองช่าง 
 

ขีดถูก
ในช่อง 

เอกสารหลักฐาน หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.   แบบคำขออนุญาตตามกฎกระทรวง (ข.1) 
2.   สำเนาบตัรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้ขออนุญาต) 
3.   หนังสือรับรองจดทะเบียน  (กรณผีู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล) 
4.   สำเนาโฉนดที่ดิน หรือ สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
5.   หนังสือรับรองให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน  (กรณผีู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว  
     ประชาชนของเจ้าของทีด่ิน 
6.   สำเนาหนังสือสัญญาเช่าที่ดิน  (ถ้ามี) 
7.   ใบมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ เซ็นชื่อ รับรองถูกต้อง 
8.   หนังสือยินยอมก่อสร้าง ผนังรวมกัน พร้อมสำเนาบัตรประจำตวัประชาชนของเจ้าของอาคารข้างเคียง 
9.   หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคาร  ชิดเขตที่ดิน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียง 
10. แบบแปลนอาคารที่จะขออนญุาต  จำนวน   5   ชุด  ชุดละ..................................แผ่น 
11. รายการคำนวณ  1  ชุด  (กรณีเป็นอาคาร ค.ส.ล. เป็นส่วนใหญ่)  
12. หน้งสือรับรองผู้ออกแบบ (สถาปนิก) พร้อมใบ (ประกอบวิชาชีพ)  
13. หน้งสือรับรองผู้ทำรายการคำนวณ (วิศวกร) พร้อมใบ (ประกอบวิชาชีพ) 
14. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุงาน (น.4)  เจ้าของ, วิศวกร, สถาปนิก 
15. หนังสือรับรองว่าจะรับผดิชอบความเสยีหายข้างเคยีง  เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร 
16. หนังสือยินยอมของผู้ควบคมุบ่อบำบัดน้ำเสีย 
17. เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
18. เอกสารแสดงค่าประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร 

 



 
ใบนัดหมายตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคาร 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 
     คำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล.   1 ชั้น    2 ชั้น   2 ¹/2 ชั้น     3 ชั้น    3 
¹/2 ชั้น     4 ชั้น     5 ชั้น 
เลขที่..................../ 2564 รบัวันที่.................เดือน...................................................พ.ศ......................นัดหมายรับเจ้าหน้าที่
ไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างอาคาร ในวันที่.........................เดือน..............................................พ.ศ....................... เวลา      
10.30   น. 
                                                                                        

                                                 (ลงชื่อ).......................................................เจ้าหน้าที่ธุรการผู้รับคำร้อง                                                                                        
                     (นางอำพร  พระสว่าง) 

                                                           ................/................................/..........................                        

สำหรับผู้ขออนุญาต 
         วันนัดหมาย........................................................ ............................เวลา             น.  
 ข้าพเจ้าได้รับทราบการนัดหมายตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างแล้ว 
 

                                                    (ลงชื่อ).....................................................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
                                                                (..............................................................) 
                                                ............./............................................./........................           
หมายเหตุ 

โปรดนำใบนัดไปด้วยทุกครั้ง  เมื่อไปติดต่อเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
                  

  แผนที่เขตควบคุมการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ในเขตเทศบาลตำบลปากคาด 
(กองช่างเทศบาลตำบลปากคาด) 

 
 
 

                            แผนที่ควบคุมสถานที่ก่อสร้างอาคาร   เขตที่   (..........)  

รหัส
ที่ดิน 

             

                                                                                          
                                                      ชำระภาษีแล้ว       ยังไม่ได้ชำระภาษี  
                                                          (ลงชื่อ)...................................................เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี  (กองคลัง) 
                                                                  (.................................................) 



                       ....................../........................./........................ 
 

รายการตรวจสถานที่ท่ีขออนุญาตก่อสร้างอาคาร – ดัดแปลงอาคาร  หรือ รื้อถอนอาคาร 
 

เจ้าของอาคาร นาย,นาง,น.ส..............................................................................โฉนดที่ดิน เลขท่ี........................................... 
ตรอก/ซอย................................................ถนน...........................หมู่ที่................ตำบล/แขวง.............................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................................รหสัไปรษณีย์........................ .....โทรศัพท์..............................
โทรสาร..........................เป็นอาคารชนิด   1  ชั้น    2  ชั้น   2 ¹/2  ชั้น    3  ชั้น   3 ¹/2  ชั้น  4  ชั้น  
 5  ชั้น  จำนวน.................หลัง/คูหา 
ตรวจสอบสถานที่เม่ือ.............................................................................................. ................................................................. 
ผู้ชี้สถานที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารที่ไปตรวจ..........................................................................................................................
เจ้าของอาคาร(ผู้ขออนุญาต) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
บันทึกการตรวจสถานที่ 

1.   ขนาดของที่ดินถูกต้องตามผังบริเวณท่ีขออนุญาต หรือ ไม่        ถูกต้อง          ไม่ถูกต้อง 
2.   ตำแหน่งและหมายเลขของหมุดโฉนดที่ดินถูกต้องตรงตามผังบริเวณ หรือ ไม่         ถูกต้อง        ไม่ถูกต้อง 
3.   เขตทางสาธารณะติดต่อกับท่ีดินกว้าง.................................................เมตร 
      ชนิดของถนน      คอนกรีต      ลาดยาง      ลูกรัง     หิน   ผวิจราจร กว้าง..........................เมตร 
4.   ขนาดท่อและขนาดของทางระบายน้ำสาธารณะ..................................................................................... ................... 
 ที่รองรับการระบายน้ำจากอาคาร    
5.   ระดับดินโดยเฉลี่ยอยู่ระดับ ต่ำ หรือ สูง กว่าระดับถนนสาธารณะ...................................................................................  
6.   อาคารที่ขออนุญาตได้ก่อสร้างไปแล้วหรือไม่          ยังไม่ได้สร้าง     สร้างไปแล้ว 
7.   อาคารที่ก่อสร้างไปแล้ว รุกล้ำ หรือ ไม่รุกล้ำที่สาธารณะ หรือท่ีเอกชน   ไม่รุกล้ำ      รุกล้ำ       
     รุกล้ำ  กว้าง.....................................เมตร ,   ยาว.....................................เมตร 

 
                                                (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ตรวจสถานที่ นายตรวจเขต – นายช่าง 
                                                            (นายรชฏ  พันธุวงษ์) 
                                                              ผู้อำนวยกองช่าง 

                                               ...................../..................................../......................... 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง – ดัดแปลงอาคาร  หรือ รื้อถอนอาคาร 
 

1.   อาคารสูงไม่เกิน สอง ชัน้  หรือ  สูงไม่เกิน สิบสอง เมตร  พื้นที่รวม.............................................................ตารางเมตร 
ตารางเมตรละ  0.50   บาท เป็นเงิน....................................บาท    
2.   อาคารสูงเกิน สองชั้นแต่ไม่เกิน สามชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่เกิน สิบห้าเมตร พ้ืนที่รวม..................ตารางเมตร  
      ตารางเมตรละ   2.00  บาท  เป็นเงิน.............................................................บาท 
3.   อาคารสูงเกิน สาม ชั้น หรือ สูงเกิน สิบห้าเมตร     พ้ืนที่รวม..........................ตารางเมตร ตารางเมตรละ  4.00   บาท 
      เป็นเงิน................................................................บาท 
4.   อาคารประเภทมีพ้ืนรับน้ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร    พ้ืนที่รวม..................ตาราง
เมตร      ตารางเมตรละ  4.00   บาท  เป็นเงิน................................................................บาท 
5.   พื้นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางออกของรถ  พ้ืนที่รวม..................................ตารางเมตร  ตารางเมตรละ  0.50   บาท              
      เป็นเงิน................................................................บาท 
6.   ป้าย พ้ืนที่รวม.............................ตารางเมตร ตารางเมตรละ  4.00   บาท เป็นเงิน...........................บาท 
7.   เขื่อนทาง หรือ ท่อระบายน้ำ  รั้ว หรือ กำแพง     ยาว..............เมตร  เมตรละ1.00   บาท   เป็นเงิน..................... บาท 
8.   คา่ใบอนุญาต  เป็นเงิน     20.00     บาท 

รวมเป็นค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร – ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนอาคาร  

  เป็นเงินทั้งสิ้น..................................บาท (.................................................................) 

 

         (ลงชื่อ)..............................................ผู้คิดค่าธรรมเนียม 
 (นายรชฏ  พันธุวงษ์) 

                                                                                     ผู้อำนวยการกองช่าง                 
                                                                         ............/................................./............................ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร–ดัดแปลงหรือรื้อถอน 
 

                                                                                  เขยีนที่    กองช่างเทศบาลตำบลปากคาด 

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

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด    
 

              เนื่องด้วยข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.........................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี...........................
หมู่ที่......................ตรอก/ซอย........................................ถนน.............................................ตำบล.......................................
อำเภอ................................................จังหวัด...................................... 
ขอก่อสร้างอาคาร   ค.ส.ล.  1  ชั้น    2  ชั้น   2 ¹/2  ชั้น    3  ชั้น   3 ¹/2  ชั้น    4  ชั้น    5  
ชั้น จำนวน......................หลัง / คูหา  อยู่บ้านเลขท่ี...........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย........................................
ถนน..................................ตำบล.......................................อำเภอ...........................................จังหวัด...... .................................. 
 

             ในการก่อสร้างครั้งนี้  ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบทุก ๆ กรณี  ถ้าการก่อสร้างรุกล้ำที่ดินข้างเคียง และถ้ามีการก่อสร้าง
ทำให้อาคารข้างเคียง ได้รับความเสียหาย ข้าพเจ้าจะทำการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม หรือจะชดใช้ค่าเสียหาย 
ราคาตามมูลค่าแห่งความเสียหายนั้น    

 
 

                                                      
                                                     (ลงชื่อ)....................................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

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

                                                                 (ลงชื่อ)........................................พยานของผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
                            (..........................................) 

 
                                                                 (ลงชื่อ)........................................พยานของผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

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



 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา  29 

(แบบคำขอใบขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร – ดัดแปลงอาคาร หรือ รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
                                                                                              เขียนที ่      กองช่างเทศบาลตำบลปากคาด  
.                                                               วันที่...................เดือน.....................................................พ.ศ.................. 
  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส.................................................................................... ............. 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ ให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมคควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยรรมควบคุม ประเภท.......................................................
สาขา.......................................................................แขนง...................................................................................ตามใบอนุญาต
เลขทะเบียน...............................................................และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว 
อายุ................ปี สัญชาติ.......................อยู่บ้านเลขท่ี.............................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.......................................
ถนน............................................................ตำบล/แขวง...............................................อำเภอ/เขต.............................................
จังหวัด..........................................................ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามคำร้องขอรับใบอนุญาต  ของนาย/นาง/น.ส
.............................................................................................................เพ่ือทำการ  ปลูกสร้างอาคาร  ทีบ่้านเลขท่ี................
หมู่ที่................ตรอก/ซอย..............................ถนน...............................................ตำบล/แขวง...............................................
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................... เป็นอาคาร 
        (1)  ชนิด..........................................จำนวน.......................หลัง / คูหา  เพ่ือใช้เป็น.................... ............... 
โดยมีพ้ืนที่ / ความยาว.......................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ ทางเข้าออกของรถ   จำนวน.................... ............คัน 
          (2)  ชนิด..........................................จำนวน.......................หลัง / คูหา  เพื่อใช้เป็น....................................... 
โดยมีพ้ืนที่ / ความยาว.......................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ ทางเข้าออกของรถ   จำนวน.................... ............คัน       

   (3)  ชนิด..........................................จำนวน.......................หลัง / คูหา  เพ่ือใช้เป็น................................... 
โดยมีพ้ืนที่ / ความยาว.......................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ ทางเข้าออกของรถ   จำนวน.................... ............คัน 
  ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และ รายการคำนวณท่ียื่นขอใบอนุญาตไว้  
ตามแบบ ข. 1 และ  อ. 1  ลงวันที่..................เดือน...........................พ.ศ.....................จนกว่าข้าพเจ้าจะทำการแล้วเสร็จ 
   เพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ                                                

             
                            (ลงชื่อ)...........................................ผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 

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

                                                                   (ลงชื่อ)..........................................ผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
                                  (..............................................) 

                                                                    (ลงชื่อ).................................พยานผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
                                 (..............................................) 

                                                                    (ลงชื่อ).................................พยานผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 



                                 (...............................................) 
หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงานบ่อบําบัดน้ำเสีย 

                                                                                                                           
                                                                                          เขียนที ่ กองช่างเทศบาลตำบลปากคาด 
                                                                     วันที่...................เดือน...................................พ.ศ...................... 

 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส....................................................................................เป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม /ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม  ประเภท........................................... 
สาขา......................................................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน............................................................ 
 ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็น วิศวกรรม / สถาปนิก  ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคาร ยินยอมเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง
และตรวจสอบการก่อสร้าง     ให้ถูกต้องตามแบบแปลนและรายการก่อสร้าง  ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 
                       บ่อเกรอะ – บ่อซึม (สำหรับห้องน้ำ ส้วม ภายในอาคาร) 

                   บ่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน  ใช้เป็นบ่อกรองก่อนระบายลงสู่ทางสาธารณะ (สำหรับอาคารพักอาศัย

ขนาด เล็ก) 

               บ่อดักไขมนั บ่อดักขยะ บ่อบำบัดขนาดเล็ก (สำหรับอาคารพานิชย์  ร้านค้า  สำนักงาน ฯลฯ) 
                            บ่อบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเปิด บำบัดโดยวิธีธรรมชาติ (สำหรับหมู่บ้านจัดสรร  อาคารขนาดใหญ่   
โรงงาน ฯลฯ) บ่อบำบัดน้ำเสียรวม ชนิดเปิด บำบัดโดยวิธีเครื่องบำบัด  (สำหรับอาคารขนาดใหญ่  อาคารพิเศษ  
อาคารชุด แฟลต หอพัก ฯลฯ)บ่อบำบัดน้ำเสียชนิดออกแบบเป็นพิเศษ (สำหรับโรงงานที่มีมลภาวะ ชุมชนขนาดใหญ่ สโมสร 
ตลาดสด ฯลฯ) ของ นาย,นาง,น.ส.........................................................ชนิดอาคาร  ค.ส.ล.   1 ชั้น    2 ชั้น   2 
¹/2 ชั้น   3 ชั้น    3 ¹/2 ชั้น    4 ชั้น    5 ชัน้ ปลูกสร้างบนโฉนดเลขที่
....................................................................ตรอก / ซอย....................................ถนน..................................... ตำบล
........................อำเภอ...................จังหวัด..................... 
 ตามใบคำร้อง (ข.1)   เลขท่ี..................../ 2564   ลงวันที.่.......................เดือน..............................พ.ศ.................
และตามใบอนุญาต (อ.1)  เลขท่ี.................../ 2564 ลงวนัที่...........................เดือน.............................. .พ.ศ........................  
             เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแจ้งให้เทศบาลตำบลปากคาดทราบ   
 

  เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 

                                                                    (ลงชื่อ)................................วิศวกร / สถาปนิก/ผู้ควบคุมงาน 
                                   (..............................................) 

                                                             
                                                                    (ลงชื่อ)........................................ผู้ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

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

 
 

 
 
 

 



 
หนังสือยินยอมให้ทำการก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

 

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

               ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส................................................................ ...ตั้งอยู่บ้านเลขท่ี.........................................  
หมู่ที่................................ถนน.....................................................................ตรอก/ซอย............................................................ 
ตำบล / แขวง .................................................อำเภอ/เขต.................................................จังหวัด.............................................. 
โฉนดเลขที…่............................................................เลขที่ดิน....................................................................... ................................ 
ซึ่งมีท่ีดินตั้งอยู่ ณ ตำบลปากคาด หมู่ที่.............. ถนน............................................. ตรอก/ซอย .............................................. 
ตำบล.................................อำเภอ.................................... จงัหวัด............................................  
ยินยอมให้ นาย/นาง/น.ส........................................................................................ทำการก่อสร้างอาคาร ในที่ดินโฉนดดังกล่าว  
ในเนื้อท่ี........................................................ตารางเมตร มีขนาดที่ดิน ดังนี้  

ทิศเหนือ   ยาว.................................เมตร จดที่ที่ดิน............................................................................. ..... 
ทิศใต ้     ยาว..................................เมตร จดที่ที่ดิน..................................................................... ............. 
ทิศตะวันออก    ยาว........................เมตร จดที่ที่ดิน............................................................................. ..... 

  ทิศตะวันตก     ยาว........................เมตร จดที่ที่ดิน.................................................................................. 

               ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้................................................................... ................................ก่อสร้างอาคาร ในที่ดิน
ดังกล่าว เพราะเกี่ยวข้องเป็น...............................................................และได้แนบ............................................................... 
มาด้วยแล้ว (ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบ  สัญญาเช่าที่ดินหรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอ่ืนก็ให้แนบมาด้วย)  
               พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตท่ีดิน  (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑๒,๐๐๐)  ที่ยินยอมให้ 
นาย/นาง/น.ส. ........................................................................................ก่อสร้างอาคาร ได้ไว้ด้านหลังหนังสือนี้แล้ว 
  

                                                              (ลงชื่อ)......................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ที่ดิน 
                (.....................................................) 
 

                                                                 (ลงชื่อ).......................................................พยาน 
               (.....................................................) 
 

                                                                 (ลงชื่อ).......................................................พยาน 
                 (.....................................................) 

               ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าวข้างบน จริง 
 

                                                                (ลงชื่อ)................................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง 
              (.................................................) 
 

                                                                      (ลงชื่อ).......................................................พยาน 
               (.....................................................) 
 

                                                                 (ลงชื่อ).......................................................พยาน 
                         (.....................................................) 

คำเตือน หนังสือรับรองการก่อสร้างอาคารนี้ ห้ามมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
           จะรับรองการขีด ฆ่า นั้น 
เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 


