
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับค า
ขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา 
ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละ
คราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย อ ำเภอวำรินช ำรำบ 
จังหวัดอุบลรำชธำนี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน 
จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำง
รำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 
16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 45 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร  

1 วัน กองช่าง อบต.บุ่งหวาย 
อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 

2 วัน กองช่าง อบต.บุ่งหวาย 
อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ  

7 วัน กองช่าง อบต.บุ่งหวาย 
อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)  

35 วัน กองช่าง อบต.บุ่งหวาย 
อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธานี 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน     ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)       

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล   ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  (แบบ ข. 1)    
 ฉบับจริง 1 ชุด 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ 
พร้อมเจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ ทุกหน้ำ  กรณีผู้
ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน   ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม หรือใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือ
ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) 
พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณีอำคำรอยู่
ในนิคมอุตสำหกรรม)    ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 
 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ ติด
อำกรแสตมป์ ๓๐ บำท พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้
มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มี
อ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของ
ที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดินเป็นนิติบุคคล) ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำง
อำคำรชิดเขตที่ดิน)         ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็น                ผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ 
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
10) 

 
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม)      ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 
ที่มีลำยมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ี
อยู่ ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528)  ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร 
ชื่ออำคำร สถำนที่ก่อสร้ำง ช่ือ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกร
ผู้ค ำนวณพร้อมลงนำมทุกแผ่น          (กรณีอำคำร
สำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำงประเภทท่ีตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง 
ก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของ
อำคำร และพื้นดินที่รองรับอำคำรในกำรตำ้นทำน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดง
รำยละเอียดกำรค ำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ 
fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบ
ควำมม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือ
ได้ วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม                                                   
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 
หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือ
ได้ประกอบกำรขออนุญำต      ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
15) 

 
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุม
กำรก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพ  สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุมงำน)  ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุม
งำน)             ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร 
ตำมกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535)             
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ                            
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ                                  
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้                     
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำรระบำย
น้ ำทิ้ง  ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
22) 

 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปำ                                 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์                                    
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / 

ร้อยละ) 
1) ใบอนุญำตก่อสร้ำง 

(หมำยเหตุ: -)  
 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทำง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ำรงธรรม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ถนนพระรำมที่ 6)  

2) จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หมำยเหตุ: ((ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย หมู่ 1 ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 
(หมำยเหตุ: (หมำยเลขโทรศัพท์ 045855255 หรือ www.bungwai.go.th หรือ Facebook 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย))  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  



 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
2) หนังสือยินยอมให้ท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 

 
หมำยเหตุ 
- 

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  อบต.บุ่งหวาย ส าเนาคู่มือประชาชน 
26/05/2016 11:10 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



อัตรำค่ำธรรมเนียมอนุญำตก่อสร้ำง, ดัดแปลง, หรือรื้อถอนอำคำร 
เจ้ำของอำคำร       

สถำนที่ก่อสร้ำง ม.  บ   ต ำบลบุ่งหวำย อ ำเภอวำรินช ำรำบ จ.อุบลรำชธำนี 
ล ำดับ

ที ่
รำยกำร จ ำนวน หน่วย ค่ำธรรมเนียม

ต่อ  
หน่วย/บำท 

จ ำนวนเงิน 

1 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร อ.1  ฉบับ 20  
2 ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับ 10  
3 ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับ 10  
4 ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  ฉบับ 10  
5 ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  ฉบับ 20  
6 ใบรับรอง  ฉบับ 10  
7 ใบรับแจ้งการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน  ฉบับ 5  
8 ใบแทนใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราใน 1 ถึง 4 

การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารให้
คิดค่าธรรมเนียมส าหรับส่วนที่มีการดัดแปลงดังนี้ 

(ก) อาคารซึ่งไม่เกินสองชั้น หรือไม่เกินสิบสอง
เมตร คิดตามพ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน 

(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น
หรือสูงเกินสิบสองเมตรแต่ไม่เกินสิบห้าเมตรคิดตาม
พ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน 

(ค) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบห้าเมตร
คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน 

(ง) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนรับน้ าหนัก
บรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่ง
ตารางเมตร คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้น
รวมกัน 

(จ) ป้าย คิดตามพ้ืนที่ของป้ายโดยเอาส่วนที่
กว้างที่สุดคูณด้วยส่วนที่ยาวที่สุด 

(ฉ) อาคารประเภทซึ่งจะต้องวัดความยาว เช่น 
เขื่อน ทาง หรือท่อระบายน้ า รั้ว หรือก าแพงรวมทั้ง
ประตูรั้ว หรือก าแพงคิดตามความยาว 

 ฉบับ 
 
 

ม² 
 

ม² 
 
 

ม² 
 

ม² 
 
 
 

ม² 
 
ม 

5 
 
 

0.50 
 

2 
 
 

4 
 

4 
 
 
 

4 
 

1 

 

      
     รวมอัตราค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น     บาท 
     (ตัวอักษร) 
     (ลงมือชื่อ)       
       (นายอชิรกุล ศุภกุลวิชัย) 
              ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏบิัติงาน 



 

แบบ อ.๑ 

ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร 

 

เลขรับที่…................../.....................วันที…่………………………………………….. 

        เขียนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
       วันที่................. เดือน……………………...…....พ.ศ….................…….. 
 

   ข้าพเจ้า……………………………………………………..….……เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร  
        เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี….…...ตรอก/ซอย….…....... ถนน...........................หมู่ที่………….
ต าบล/แขวง….........…...อ าเภอ/เขต..............................จังหวัด…….................……........………  
             เป็นนิติบุคคลประเภท………….…….…………..จดทะเบียนเมื่อ…...........…………….… 
เลขทะเบียน…………………….………ส านักงานตั้งอยู่เลขที่……………………… ถนน………………………….…หมู่ที่…….………..ต าบล/
แขวง………………….…….อ าเภอ/เขต………….……………….จังหวัด………………..……. โดย……………………………………...................
ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาต  
อยู่บ้านเลขท่ี………………ตรอก/ซอย……………….………..ถนน……………………….……..หมู่ที…่……....…….  
ต าบล/แขวง………………………..อ าเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………..……..  
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต........................................................................................…………….ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดังต่อไปนี้  
                                 ข้อ ๑ ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่…….……....…….………… 
ตรอก/ซอย….…....…..…...ถนน….........…….....หมู่ที…่......……..…ต าบล/แขวง…....……….................อ าเภอ/เขต.................………
จังหวัด…................………โดย……...................................................เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน  (น.ส.๔จ ) 
เลขที่………………….ระวาง......................…เลขที่ดิน...................…..... 
เป็นที่ดินของ……………........……………………….……………………..…………………. 
                       ข้อ ๒ เป็นอาคาร  

(๑) ชนิด………………….….จ านวน….......…หลัง….......เพ่ือเป็น…....…........………………………………… 
(๒) ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการค านวณประกอบแบบแปลน และรายการค านวณท่ี

แนบมาพร้อมนี้  
(๓) โดยมี………….........................................................เป็นผู้ควบคุมงาน. ผู้ออกแบบและค านวณ 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒ - 

                                ขอ้ ๔ มี ก าหนดแล้วเสร็จใน……..................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  
                                ขอ้ ๕ พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ  
   (๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน...........ชุด ชุดละ….....… แผ่น  
   (๒) รายการค านวณหนึ่งชุด จ านวน……...….……แผ่น 
   (๓) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของอาคาร (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)  
   (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล   
   (๕) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล  
   (๖) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณ จ านวน......….ฉบับ พร้อม
ทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรม.       .ควบคุม จ านวน…….……. ฉบับ  
   (๗) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน จ านวน ..….ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน                                
จ านวน…….........ฉบับ  
   (๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓ จ านวน…….…………..ฉบับ  
   (๙) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จ านวน………...……......ฉบับ  

(10)เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………..…… 
..…............................................................................................................................. ........................................................ 
 
 

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

                             ผู้ขออนุญาต  
 
 

หมำยเหตุ  (๑)  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า      
              (๒)  ใส่เครื่องหมาย             ในช่อง หน้า       ข้อความที่ต้องการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

- ๓ – 
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่  
                       จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน  
วันที่………………เดือน……………………..พ.ศ. .………………  
                       ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต…………................................................… 
เป็นเงิน…………บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน…….....…..ตารางเมตร.………………................. 
เป็นเงิน……..…....……บาท ……...…....………..สตางค ์
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน…….............…บาท…...........……....……..สตางค์ (………………………….………….…....……) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่……………….…เลขที่………………ลงวันที่……….……เดือน…………….……...…..พ.ศ. …............................  
                      ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่….........…..ฉบบั….……...ลงวันที…่….….…เดือน….......ใ…..……พ.ศ………..……..…  
 
 

(ลงมือชื่อ)………………………………………………. 
      ( นายวรากร  บุราไกร ) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสารหลักฐานในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ชื่อผู้ขออนญุาต……………………………………………………………………………………………………………………….. 
อาคารประเภท………………………………………………….……………………จ านวน…………………………..…หลัง/คูหา 
สถานท่ีก่อสร้างอาคาร..........………………………………...……………ต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธาน ี
       ก. ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/เอกสารและหลักฐาน                (ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรอง) 

1.  ค าขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
     กรณีเจ้าของอาคารยื่นขออนุญาตเอง 

  1. ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (1 ฉบับ)       2.ส าเนารับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนติิบคุคล 1 ชุด) 
     กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นขออนุญาตแทน – ต้องยื่นหลักฐานเพิ่ม 

 1. หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน (1 ฉบับ) 
2.   หลักฐานของผู้ขออนุญาต 

 1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน    (1 ฉบับ)          2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ) 
3. ส าเนาโฉนดที่ดิน 
     กรณีก่อสร้างอาคารในท่ีดินของตนเอง 

 1.  ส าเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า เท่าของจริง (1 ชุด) 
     กรณีก่อสร้างอาคารในท่ีดินของผู้อื่น - ต้องยื่นหลักฐานเพิ่ม 

 1.  ใบยินยอมของเจ้าของทีด่ิน  (1 ฉบับ) 
 2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบ้าน เจ้าของที่ดิน(อย่างละ1 ฉบับ) 

4.   เอกสารอื่น ๆ 
   ในทุกกรณี 

    1.ค าร้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน(1 ฉบับ) 
    2.หนังสือยินยอมปฏิบตัิตามเงื่อนไขของท้องถิ่น  (1 ฉบับ) 
   กรณีสรา้งชิดเขตที่ดินผู้อื่น 
    1.  หนังสือยินยอมให้ก่อสรา้งชิดเขตที่ดิน(ด้านละ 1 ฉบับ) แล้วแต่กรณ ี
                    5.   หนังสือรับรองของสถาปนิก/วิศวกรผู้ออกแบบ (แล้วแต่กรณี) 

 1. หนังสือรับรองพร้อมใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก  (1 ฉบับ) 
 2. หนังสือรับรองพร้อมใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร      (1 ฉบับ) 

                    6.  หนังสือรับรองของสถาปนิก/วิศวกรผู้ควบคมุการก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) 
ข. แบบแผนผังท่ีขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

   1.แบบแปลนก่อสร้างพร้อมผงับริเวณโดยละเอียด (5 ชุด)   2.รายการค านวณโครงสรา้งอาคาร(แล้วแต่กรณี 1ชุด) 
   3. รายการค านวณระบบอื่นๆ ของอาคาร(แล้วแต่กรณี)         4.รายละเอียดประกอบแบบแปลน (ถ้ามี 1 ชุด) 

ค. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ 
   1.  เอกสารแสดงการช าระภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว (ถ้ามี) 

   2.  ……………………………………………………….…….. 
   3.  ……………………………………………………………… 
 

 

 



 

 

 

 

 

แบบ ข.1 
ค ำขออนุญำต            ก่อสร้ำงอำคำร            ดัดแปลงอำคำร             รื้อถอนอำคำร 
        
             เขียนที่   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
              วันที่…………เดือน…………..………….พ.ศ……………..………. 

      ข้าพเจ้า………………………………………………………….……เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
อยู่บ้านเลขท่ี…………หมู่ที่………ซอย…………………..ถนน…………………………….…ต าบล/แขวง……………………………………….……
อ าเภอ/เขต………………………..จังหวัด…………………..………….. 

 เป็นนิติบุคคลประเภท……………………จดทะเบียนเมื่อ…………………….…ทะเบียนเลขที่…………….……... 
มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่………หมู่ที่………ซอย……………….……ถนน…………………………ต าบล/แขวง…….……………………..……….
อ าเภอ/เขต………………………จงัหวัด…………………….โดย……………………………………………………….…….……มีอ านาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตอยู่บ้านเลขท่ี………ซอย………………………..ถนน……………………………………………………………..……….. 
หมู่ที่……ต าบล/แขวง…………………………….อ าเภอ/เขต…………………..................…………..จังหวัด………..…………….….…….…….. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต……………………………………………………ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.     ท าการก่อสร้างอาคาร       ดัดแปลงอาคาร       รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่……………………..….…
หมู่ที่…………...ซอย………………………………ถนน………………………..…..………ต าบลบุ่งหวาย  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานีโดย……………………………………………เป็นเจ้าของอาคารในโฉนดที่ดินเลขที่…………….…….น.ส.3ก. เลขที่………….
ส.ค.1 เลขที่……………..เป็นที่ดินของ……………………………….……………………………………………………… 
  ข้อ 2. เป็นอาคาร 

(1) ชนิด……………………………………………………..……………………..จ านวน……………………หลัง/คูหา 
เพ่ือใช้เป็น…………………………………….…………………โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน…….คัน
 ข้อ 3. มี…………………….………………เป็นผู้ควบคุมงาน…………….…………………เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 
 ข้อ 4. ก าหนดแล้วเสร็จภายใน………………..…วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

พ้ืนที่ที่ขออนุญาตทั้งหมด…………ตารางเมตร ค่าธรรมเนียมตารางเมตรละ…….……บาท เป็นเงิน…………..…….บาท 
   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1 ฉบับ 20 บาท,10 บาท ค่าค าร้องฯ 2 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น………………...……….…...บาท 
   ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม                  เล่มที่………เลขที่ ………..ลงวันที…่……เดือน…………………พ.ศ……..…. 
   ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตฯ                 เล่มที่………เลขที่ ………..ลงวันที…่……เดือน………………… พ.ศ………. 
   ใบเสร็จรับเงินค่าค าร้องฯ                      เล่มที่………เลขที่ ………..ลงวันที…่……เดือน…………………พ.ศ………. 

เลขที…่……………………….………………. 

วนัท่ี……………………………….…………... 

ลงช่ือ……………..…………..ผู้ รับค ำขอ 
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 ข้อ 5. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
( 1)   แผนผังบริเวณ แบบแปลนก่อสร้าง รายการประกอบแบบฯ จ านวน…………….….ชุด ๆ ละ………….…แผ่น 

 (2)   รายการค านวณหนึ่งชุด จ านวน………….แผ่น (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรืออาคาร  ที่ก่อสร้าง
ด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร(กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)        
จ านวน….ฉบับ 

(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจที่ลงชื่อแทนนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตฯ ที่
ออกให้ไม่เกินหกเดือน(กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) จ านวน…………….ฉบับ 

(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือตัวแทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคลนั้น (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต) จ านวน…………….ฉบับ 

(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร จ านวน…………..ฉบับ พร้อมทั้ง
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน ……….…….…ฉบับ 

(7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเลขท่ี…………น.ส.3ก. เลขที่………… ส.ค.1 เลขที่………..…       จ านวน……….
ฉบับ  หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จ านวน ……ฉบับ 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 1.3 จ านวน……………ฉบับ 
(9) ส าเนาหรือภาพถ่าย ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ของผู้ควบคุมงาน จ านวน ………..……ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารที่มีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 

(10) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………………………………… 
      (ลงชื่อ)…………………………………………….. 
       (…………………………………………...) 
           ผู้ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เรียน   ผู้อ านวยการองช่าง 
............................................................................................
........................................................ 
 

(ลงชื่อ)…………………………………… 
( นายอชิรกุล  ศุภกุลวชิัย )                                                                   
นายช่างโยธาปฏิบัตงิาน 

ความเห็นของผู้อ านวยการกอง
ช่าง……………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………… 
 

(ลงชื่อ)…………………………………… 
(นายวรากร  บุราไกร ) 
ผู้อ านวยการกองชา่ง 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   
………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………… 

 (ลงชื่อ)…………………………………… 
(พันจ่าเอกเทพมงคล  เจริญนิช) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

ค าสั่ง 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

(ลงชื่อ)…………………………………… 
(นายสมบูรณ์  โสภีพันธ์) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เงื่อนไขเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้ผู้ได้รับอนุญำตถือปฏิบัติ 

ข้าพเจ้า………………………………………………………...อยู่บ้านเลขท่ี……….………ตรอก/ซอย………………………..….ถนน………………………………..หมู่ที่…….ต าบล…………………

อ าเภอ……………….……จังหวัด………………..……… 

ขอบันทึกยืนยันว่าข้าพเจ้า  ไดร้ับทราบค าสั่งเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ได้รับอนุญาตถือปฏบิัติต่อไปนี้ 
(1) การด าเนินการต่อไปนี้ จะต้องได้รบัอนุญาตจากเทศบาลก่อน 

1.1 ก่อสร้างอาคารใหม่                        1.2  รื้อถอนอาคารเก่า              1.3  ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร   
1.4  ก่อสร้างรั้วติดทางสาธารณะ           1.5  ก่อสร้าง หรือติดตั้งป้าย ขนาดเกิน……………….ตารางเมตร 

(การก่อสร้างอาคารก่อนไดร้ับอนญุาตมีความผดิตามกฎหมาย) 
(2) การก่อสร้างที่เทศบาล จะอนุญาตไม่ได้เลยคือ การก่อสร้างล้ าแนวตาม พ.ร.บ.ผังเมืองและแนวขยายถนน ซอย ตามประกาศ

ท้องถิ่นก าหนด 

(3) จะต้องให้นายตรวจเขตเทศบาลเปน็ผู้ก าหนดแนวอาคารและแนวรั้วด้านที่ติดที่สาธารณะก่อนก่อนลงมือก่อสร้างอาคาร 

(4) ผู้ไดร้ับอนุญาตจะต้องท าการติดตัง้ป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   0.50 * 1.00  เมตร ในบริเวณที่ได้รับอนุญาต(ตามข้อความที่
เทศบาลก าหนดแบบตัวอย่างดา้นล่าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก่อสร้างอาคารชนิด……………………………………………………………………………..… 

จ านวน………..หลัง/คูหา เพื่อใช้เปน็………………………………...........................……… 

ใบอนุญาตเลขท่ี………..ลงวันท่ี…………………………………….............................……... 

ก าหนดแล้วเสรจ็ในวันท่ี……………………………………………………………………………... 

เจ้าของอาคาร………………………………………………………………................................ 

ผู้ด าเนินการก่อสร้าง…………………………………………………………………………….…… 

ผู้ควบคุมงาน……………………………….เลขทะเบียน ก.ว………..........................……. 

ผู้ควบคุมงาน……………………………….เลขทะเบียน ก.ส………..…………………………. 



 
 

(5) จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการ ซึ่งเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนอันเนื่องจากการ
ก่อสร้างนี้ 

(6) การก่อสร้างฟุตบาทด้านหน้าและด้านข้างอาคาร ต้องมีขนาดและระดับตามที่เทศบาลก าหนดให้ในแบบแปลน
และในสถานที่ก่อสร้างจริง 

(7) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วการเก็บกอง วางทิ้งวัสดุดังกล่าวจะต้องมีคอกก้ันที่แข็งแรงเฉพาะในพ้ืนที่ก าหนดให้
เท่านั้น ห้ามกอง วาง ทิ้ง วัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในทางเท้าหรือเขตถนนโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลก่อน 

(8) จะต้องสร้างบ่อพัก ดักขยะในพ้ืนที่ดินของตัวเองเป็นด่านดักขยะจุดสุดท้ายก่อนระบายน้ าทิ้งลงสู่ทางระบายน้ า
สาธารณะ ถ้าหากทางสาธารณะด้านหน้าหรือด้านข้างอาคารไม่มีท่อระบายน้ า ผู้ก่อสร้างจะต้องจัดท าบ่อพัก
ภายในบริเวณท่ีดินของตนเอง ห้ามระบายน้ าลงสู่ทางระบายน้ าสาธารณะโดยเด็ดขาด 

(9) ถ้าหากทางสาธารณะด้านหน้าหรือด้านข้างอาคารไม่มีท่อระบายน้ า ผู้ก่อสร้างจะต้องวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล.
ขนาด  ไม่ต่ ากว่า 0.40 ม. 

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามและรับผิดชอบตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

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

 

รายงานการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
ผังบริเวณปลูกสร้างอาคารของ………………………………………………ปลูกสร้างที่ ................................................................. ...
เป็นอาคาร  ........................  ตรวจเมื่อวันที่…………………..ผูช้ี้สถานที่ให้ตรวจ,เกี่ยวข้องเป็น…………..............กับผู้ขออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่สังเขป 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ    แผนที่สังเขปให้เขียนผังอาคารที่มีอยู่เดิม  ผังขออนุญาตถ้าได้ปลูกสร้างไปแล้ว  แสดงความยาว   
                    ความกว้าง  ของอาคารและระยะห่างเขตที่ดินและให้เขียนบริเวณท่ีเป็นคูน้ า (ถ้าม)ี ไว้ด้วย 
บันทึกกำรตรวจ 
 1.  ขนาดกว้างยาวของที่ดินถูกต้องตามผังบริเวณอนุญาตหรือไม่……………………………และถูกต้องตามหนังสือยินยอม 

(ถ้ามี) หรือไม่…………………………………………………………………. 
 2.  ทางสาธารณะติดต่อกับท่ีดินเขตกว้างเท่าใด…………..เมตร  เป็นถนนชนิดใด…………………... 
 3.  มีทางน้ าสาธารณะ……………………ที่จะระบายน้ าออกจากอาคารหรือไม่……………………... 
 4.  อาคารขออนุญาตก่อสร้างไปแล้วหรือยัง………………………………ก่อสร้างไปแล้วถึงไหน………………………….ถูกต้อง

ตามแบบขออนุญาตหรือไม่……………………………… 
  
(ลงชื่อ)………………………………ผู้ชี้เขต                               (ลงชื่อ)…………………………….ผู้อ านวยการกองช่าง 
         (………………………………)                                             (นายวรากร  บุราไกร ) 
ผู้ขออนุญาต  เจ้าของที่ดินหรือผู้มาขออนุญาต                         ต าแหน่งผู้อ านวยการกองช่าง 
 
(ลงชื่อ)……………………………..........................ผู้รับรองการตรวจ 
         (…………………………………………) 
   ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 
 
 
 
 
 



ใบนัดตรวจผังบริเวณก่อสร้ำง 
 

เลขที่…………………………..                           เขียนที่   ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 
วันที่………………………………………….………….………..………… 

                                   ตามท่ี………………………………………………………….อายุ…………….ปี  อยู่บ้านเลขท่ี……………..….. 
ถนน………………………..ต าบล……………..………………อ าเภอ…………………….………จังหวัด………………………………..…………........ 
ได้ยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร………………………………จ านวน………….……หลัง/คูหา        
ปลูกสร้างบริเวณ……………………………………………………………………………………เขตท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย
โดย………………………………………เป็นเจ้าหน้าที่เขต ได้นัดมาท าการตรวจผังบริเวณก่อสร้าง ในวันที่………………………….….
เวลาประมาณ………………………..น. 

     (ลงชื่อ)……………………………………...ผู้รับค าขอ 
(……………………………………….) 

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

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

                                      ใบนัดติดต่อเสียค่าธรรมเนียมและขอรับใบค่าอนุญาตก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ต้องน ามา
แก้ไข  ภายในวันที่………………………………………. 

        (ลงชื่อ)……………………………….. 
(นายวรากร  บุราไกร ) 

               ผู้อ านวยการกองช่าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ใบรับรองกำรขออนุญำต 
 

เลขที่………………………. 

                                       ใบนัดท าการตรวจสอบผังบริเวณก่อสร้าง  บริเวณ……………………………………………………... 

เลขที่…………………………………….ภายในวันที่………………………………………..เวลา………………………………น. 

                                        เมื่อท าการตรวจผังบริเวณก่อสร้างแล้ว  ภายในวันที่………………………………………………….. 

โปรดติดต่อเสียค่าธรรมเนียมและขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  หรือแบบแปลนที่ต้องน ามากลับแก้ไขได้ที่ 
กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 

 



 

บันทึกรับรองผู้ควบคุมงานสิ่งปลูกสร้าง 
 
เขียนที่  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

       วันที่…………เดือน…………...……………….พ.ศ…………………….….. 
  โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า…………………………………………………วุฒ…ิ………………..……………………………..……. 
ส านักงาน……………………………………………..……..อยู่บ้านเลขท่ี………...ตรอก/ซอย……………………………………..………..…….……. 

ถนน……………………………………….หมู่ที่……...……ต าบล…………………………….อ าเภอ……………….………………………………….....…
จังหวัด………………..…………………โทรศัพท์…………………………. 
  ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งปลูกสร้างชนิด…………………………..…………………….……….……… 
จ านวน…………….……….หลัง/คูหา เพื่อใช้เป็น…………………….……………………..ซึ่งเป็นของ…………………………….…………..…….. 
ก่อสร้างในโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1/เลขที่……………………….ซอย……………………..ถนน………………………………..……..……………
หมู่ที่……...…ต าบล………………….อ าเภอ……………….………จังหวัด……………..………โทรศัพท์………………………..………………..…… 

โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงานสิ่งปลูกสร้าง  ดังปรากฏตามผังบริเวณปลูกสร้างที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรอง ซึ่งแนบมาพร้อม
เรื่องราวขออนุญาตรื้อถอนอาคารนี้.- 
 
   (ลงชื่อ)     ผู้ควบคุมงานสิ่งปลูกสร้าง 
            (…..………………………………………..) 

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

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

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

  

 

 

 

 

 

 



ค ำร้องขอให้ตรวจสอบอำคำร เพื่อย่ืนขอส ำเนำทะเบียนบ้ำน   เลขที่……………… 
 
        ส ำนักงำนองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 
 
      วันที่…………เดือน…………………………….พ.ศ……………………….. 
เรื่อง   ขอให้ตรวจสอบอาคาร 
เรียน   ผู้อ านวยการกององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 
  ข้าพเจ้า…………………………………………………อายุ…………ปี สัญชาติ……………..ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่…………
หมู่ที่………ซอย…………………………..ถนน…………………………………ต าบล/แขวง…………………….อ าเภอ/เขต…………….…………..
จังหวัด……………………………. 
 1.  ปลูกสร้างอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
  □     ตามใบอนุญาตเลขท่ี................../...................ลงวันที.่...........เดือน........................พ.ศ............ 

□     ชนิดอาคาร...................................................................................จ านวน ...............หลัง/คูหา 

□ ที่ตั้งอาคาร อยู่ที่บ้าน..............................หมู่ที.่..........ซอย.............................ถนน..................... 
และอยู่ระหว่างกลางบ้านเลขที่.........................กับบ้านเลขที.่.................................................... 
หรืออยู่ใกล้ชิดที่สุดกับบ้านเลขที่................................ 

2. ประเภทที่ดินที่ท าการปลูกสร้างอาคาร 
□ โฉนดที่ดินเลขที่....................... □ นส.3ก  เลขท่ี ...................................................... 

□ ส.ค.1  เลขท่ี.................................. □ เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอ่ืน ๆ ระบุ..................... 

□ ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ 
  บัดนี้ข้าพเจ้าได้ปลูกสร้างอาคารเสร็จแล้ว  มีความประสงค์จะขอให้ตรวจสอบการปลูกอาคารเพ่ือจะน าไป
ยื่นขอทะเบียนบ้านต่อไป 

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

 
เรียน  ผู้อ านวยการกองช่าง         เรียน นายทะเบียนท้องถิ่น 
 ตามค าร้องดังกล่าวข้างต้น  ขออนุเคราะห์จา้หน้าที่            ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า  ผู้ร้องรายนี้ 
ได้ตรวจสอบอาคารเพ่ือประกอบการพิจารณาออกเลขหมาย ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารตามค าร้องจริงประจ า
บ้านต่อไป                และบัดนี้ได้ก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
        เห็นควรออกเลขบ้านได้ 

    
( นายอชิรกุล  ศุภกุลวิชัย )                                                                                                                       (นายวรากร  บุราไกร ) 

                      นายช่างโยธาปฏิบัติงาน                                                  .                  ผู้อ านวยการกองช่าง 



 
บันทึกการตรวจสอบอาคาร 

 
  ตามท่ีนาย/นาง/นางสาว…………………………………………….อายุ……………ปี สัญชาติ…………..ได้ยื่นค าร้องขอ
เลขที่บ้าน ตามใบอนุญาตเลขที่……………../……………..ลงวันที…่…….เดือน……………………พ.ศ………………ชนิด
อาคาร………………………………ข้าพเจ้าได้ออกไปตรวจอาคารที่ก่อสร้างดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า.- 

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

 
(ลงชื่อ)………………………………………… 

(                                ) 
ช่างผู้ตรวจสอบ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 

 เห็นควรออกเลขบ้านได้ 
 ไม่ควรออกเลขบ้าน 
 

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

ช่างผู้ตรวจสอบ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  นายทะเบียนท้องถิ่น 
 

 เห็นควรออกเลขบ้านได้ 
 ไม่ควรออกเลขบ้าน 
 

(ลงชื่อ)………………………………………… 
                               (นายวรากร   บุราไกร) 

ผู้อ านวยการกององค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
 

 

 



ใบยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 
เขียนที่  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
     

 วันที่…………เดือน………………...………….พ.ศ……….. 
  ข้าพเจ้า………………………………………………………………...……...อยู่บ้านเลขท่ี…………………………………..……. 

ตรอก/ซอย………………………..…….ถนน…………………………………หมู่ที…่….……ต าบล………..……………………………………….…….
อ าเภอ……………….…………จังหวัด………………..……………………ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินในโฉนดที่………………………………………..…
เลขที่ดิน……………...…..หน้าส ารวจ…….………………ซ่ึงต้ังอยู่ ณ ซอย……………………….ถนน………………………….หมู่ที…่……..…
ต าบล…………………………อ าเภอ………………………………………จังหวัด…………..………..………………………………………………………
ยินยอมให้……………………………….………………………………….………….…เข้าท าการก่อสร้างอาคารในที่ดินโฉนดดังกล่าวในเนื้อ
ที…่………………………………..………………ตารางวา   โดยมีขนาดที่ดินขอบเขต ดังนี้.-   
  ทิศเหนือ ยาว…………..เมตร  จด…………………………………………..……………………………………..………. 
  ทิศใต้  ยาว…………..เมตร  จด…………………………………………..…………………………..…………………. 
  ทิศตะวันออก ยาว…………..เมตร  จด………………………………..……………………………………………………..…. 
  ทิศตะวันตก ยาว…………..เมตร  จด………………………………..…………………………………………………..……. 
ข้าพเจ้ายินยอมให้…………………………………………...………………………...…เข้าท าการก่อสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ เพราะ
เป็น…………………………………………….………และได้แนบ…………………………...……….……..มาด้วยแล้ว 
(ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีแสดงสิทธิอย่างอ่ืนให้แนบมาด้วย) 

  พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่และเขตท่ีดิน ( มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  1  1,000 ) ยินยอม
ให…้……………………………………….……………ท าการดังกล่าวในที่ดินได้ไว้ในด้านหนังสือนี้แล้ว 

(ลงชื่อ)……………………………………………..ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
 (………………………………………….) 
(ลงชื่อ)……………………………………………..พยาน  
 (………………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………….. พยาน 
 (………………………………………….) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกล่าวจริง 

(ลงชื่อ)……………………………………………..ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 (………………………………………….) 
(ลงชื่อ)……………………………………………..พยาน  
 (………………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………….. พยาน 
 (………………………………………….) 

ค ำเตือนหนังสือยินยอมให้รื้อถอนอาคาร ห้ามมิให้มีการขูด ลบ ขีด ฆ่ำ ไม่ว่ากรณีใด ๆเว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะ
รับรองการขูด ลบ ขีด ฆ่ำ  นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 



หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสถำปัตยกรรมควบคุม 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า…………………………….อายุ………………ปี   เชื้อชาติ.………………………………………
สัญชาติ………………….…..อยู่บา้นเลขท่ี…………………ตรอก / ซอย……………………ถนน……………………………. หมู่ที…่………..……
ต าบล / แขวง…….……………………..อ าเภอ / เขต…………………….……จังหวัด………………………….. ที่
ท างาน…………...……………………………………...โทรศัพท์…………...…..…….. 
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
                                     (     ) วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม ประเภท…………………………….  
                                     (     )  สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ประเภท
..…………..………สาขา………………….…………..แขนง…………………………………ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน………..........……………. 
และในขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
                             ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ  
   (     ) วิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2542                                                                      
                               (     )  สถาปัตยกรรมควบคุม พ.ศ.2543 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ค านวณโครงสร้าง ควบคุมการ
ก่อสร้าง วางผัง ออกแบบ ท ารายการก่อสร้าง 

1. เป็นสิ่งปลูกสร้าง ชนิด…………………………………………จ านวน………………….เพ่ือใช้……………………………………………… 
2. เป็นสิ่งปลูกสร้าง ชนิด…………………………………………จ านวน………………….เพ่ือใช้……………………………………………… 
3. เป็นสิ่งปลูกสร้าง ชนิด…………………………………………จ านวน………………….เพ่ือใช้……………………………………………… 

ของ…………………………………………………………………………………………………………………………………ปลูกสร้างในโฉนด 
เลขที่…………………………….หมู่ที…่………………….…ตรอก / ซอย………………………..……………ถนน……………………..……….………. 
ต าบล / แขวง……………………….…………..อ าเภอ / เขต……………………..………….………จังหวัด……………………………………………. 
  ตามแผนผังบริเวณแบบก่อสร้าง รายการค านวณ รายการก่อสร้าง  ที่ข้าพเจ้าลงนามรับรองไว้แล้ว ซึ่งแนบ
มาพร้อมเรื่องราวขออนุญาตปลูกสร้าง 
  เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

   (ลงชื่อ)…………………………………….วิศวกร , สถาปนิก 
         (……………….…………………….) 

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

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

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



หนังสือยินยอมให้ท ำกำรปลูกสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน 
 

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

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุ่งหวำย 
                        เนื่องด้วยข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่าย  คือ.- 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
                          เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่………….…………..ที่ดินเลขที…่.…………………..หน้าส ารวจที่……..………… 
ถนน……………………………………..ต าบล…………………………..อ าเภอ………………………….จังหวัด……………………................กับ 
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………….. 
                          เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่……………………..ที่ดินเลขที…่……………………..หน้าส ารวจที่………….……… 
ถนน………………………..ต าบล…………………………..อ าเภอ……………………..…….จังหวัด……………………..……. 
                          ทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงยินยอมให้ไว้ต่อกัน  หากว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
ของตนอีกฝ่ายหนึ่งก็ยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดินฝ่ายหนึ่งได้  แต่จะต้องไม่มีการลุกล้ าที่ดินของอีกฝ่ายหนึ่ง  โดย
ให้ยึดถือหลักเขตโฉนดที่ดินที่ถูกต้องตามกฏหมายเป็นเกณฑ์และอาคารที่ปลูกสร้างนั้นจะต้องได้รับอนุญาตจากทางเทศบาล
ให้ท าการปลูกสร้างได้  ตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารภายในเขตเทศบาล และก่อนที่ลงมือท าการปลูก
สร้างอาคารจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ได้มาตรวจสอบหลักฐานต่อหน้าเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายว่าเป็นการถูกต้องแล้ว  
หากว่าไม่ได้เป็นตามข้อตกลงที่ได้ยินยอมกันไว้นี้ทั้งสองฝ่ายให้ถือว่าหนังสือยินยอมฉบับนี้เป็นโมฆะทั้งสองฝ่าย  จึงได้ลง
นามรับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

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

 

 

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

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


