
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตรือ้ถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่หวาย อ าเภอวารนิช าราบ จังหวดัอบุลราชธาน ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผใูดจะรือ้ถอนอาคารทีม่สีว่นสงูเกนิ 15เมตร ซึง่อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคาร และอาคารที่

อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ ๒ เมตรตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ซึง่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้ง

ตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั 

นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอ ในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตได ้

ภายในก าหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วนั แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตุ

จ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลา หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่หวาย  หมู่ที ่1           
ต าบลบุง่หวาย อ าเภอวารนิช าราบ จังหวดัอบุลราชธาน ี34310 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่ขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร พรอ้มเอกสาร 

 

1 วนั กองชา่ง อบต.บุง่หวาย 

อ าเภอวารนิช าราบ 

จังหวดัอบุลราชธานี 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต  

2 วนั กองชา่ง อบต.บุง่หวาย 

อ าเภอวารนิช าราบ 
จังหวดัอบุลราชธานี 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ  

7 วนั กองชา่ง อบต.บุง่หวาย 

อ าเภอวารนิช าราบ 
จังหวดัอบุลราชธานี 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตรือ้ถอนอาคาร 

(น.1)  

35 วนั กองชา่ง อบต.บุง่หวาย 
อ าเภอวารนิช าราบ 

จังหวดัอบุลราชธานี 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน           ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล         ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขออนุญำตรือ้ถอนอำคำร  (แบบ ข. 1)  ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 
 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบข ัน้ตอน วธิกีำร และสิง่ป้องกนัวสัดรุว่งหลน่ในกำรรือ้

ถอนอำคำร (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ ขนำด อยูใ่นประเภทเป็น

วชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ)   ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

5) 

 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ พรอ้ม

เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ ทกุหนำ้  กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ช่

เจำ้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหร้ ือ้ถอน
อำคำรในทีด่นิ   ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิกำรในนคิมอุตสำหกรรม หรอื
ใบอนุญำตฯ ฉบบัตอ่อำย ุหรอืใบอนุญำตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ

กจิกำร (สว่นขยำย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทำ้ย 
(กรณีอำคำรอยูใ่นนคิมอุตสำหกรรม)  ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจ ตดิอำกร
แสตมป์ 30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำ

ทะเบยีนบำ้น หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน และส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลง
นำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีเจำ้ของ

ทีด่นิเป็นนติบิุคคล)    ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 

 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 

30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจบตัรประชำชน

และส ำเนำทะเบยีนของผูม้อี ำนำจลงนำมแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบ

อ ำนำจเจำ้ของอำคำร (กรณีเจำ้ของอำคำรเป็นนติบิุคคล) 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมี

ลกัษณะ ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 

ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ทีม่ลีำยมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคุณวฒุ ิทีอ่ยู ่ของสถำปนกิ 

และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

 
 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) คำ่ธรรมเนยีมใบรบัแจง้กำรรือ้ถอนอำคำร 
 

 คำ่ธรรมเนยีม 5 บาท 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่หวาย  หมายเลขโทรศพัท ์045855255 หรอื www.bungwai.go.th หรอื 

Facebook องคก์ารบรหิารสว่นต าบลบุง่หวาย 
(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวดัอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดั ทกุจังหวดั))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ใบขออนุญาตกอ่สรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอนอาคาร 
 

 

หมำยเหตุ 

- 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22  ส าเนาคูม่อืประชาชน 09/06/2017 14:59 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 
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ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



อัตราค่าธรรมเนียมอนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, หรือร้ือถอนอาคาร 
เจ้าของอาคาร       

สถานที่ก่อสร้าง ม.  บ   ต าบลบุ่งหวาย อ าเภอวารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
ล าดับ

ที ่
รายการ จ านวน หน่วย ค่าธรรมเนียม

ต่อ  
หน่วย/บาท 

จ านวนเงิน 

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

การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารให้
คิดค่าธรรมเนียมส าหรับส่วนที่มีการดัดแปลงดังน้ี 

(ก) อาคารซึ่งไม่เกินสองช้ัน หรือไม่เกินสิบสอง
เมตร คิดตามพื้นที่ของอาคารแต่ละช้ันรวมกัน 

(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน
หรือสูงเกินสิบสองเมตรแต่ไม่เกินสิบห้าเมตรคิดตาม
พื้นที่ของอาคารแต่ละช้ันรวมกัน 

(ค) อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือเกินสิบห้าเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละช้ันรวมกัน 

(ง) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ าหนัก
บรรทุกช้ันใดช้ันหน่ึงเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหน่ึง
ตารางเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละช้ัน
รวมกัน 

(จ) ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้ายโดยเอาส่วนที่
กว้างที่สุดคูณด้วยส่วนที่ยาวที่สุด 

(ฉ) อาคารประเภทซึ่งจะต้องวัดความยาว เช่น 
เขื่อน ทาง หรือท่อระบายน้ า รั้ว หรือก าแพงรวมทั้ง
ประตูรั้ว หรือก าแพงคิดตามความยาว 
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     รวมอัตราค่าธรรมเนียมทั้งส้ิน     บาท 
     (ตัวอักษร) 
     (ลงมือชื่อ)       
       (นายอชิรกุล ศุภกุลวิชัย) 
              ต าแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 



แบบ อ.๑ 

ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร 

 

เลขรับที่…................../.....................วันที่…………………………………………….. 

        เขียนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
       วันที่................. เดือน……………………...…....พ.ศ….................…….. 
 

   ข้าพเจ้า……………………………………………………..….……เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร  
        เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่….…...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 านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาต  
อยู่บ้านเลขที่………………ตรอก/ซอย……………….………..ถนน……………………….……..หมู่ที…่……....…….  
ต าบล/แขวง………………………..อ าเภอ/เขต………………………………..จังหวัด…………………………..……..  
ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต........................................................................................…………….ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดังต่อไปน้ี  
                                 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….......เพื่อเป็น…....…........………………………………… 
(๒) ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการค านวณประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่

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

 
 
 
 
 
 
 

 



- ๒ - 
                                ขอ้ ๔ มี ก าหนดแล้วเสร็จใน……..................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  
                                ขอ้ ๕ พร้อมค าขอน้ีข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ  
   (๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน...........ชุด ชุดละ….....… แผ่น  
   (๒) รายการค านวณหน่ึงชุด จ านวน……...….……แผ่น 
   (๓) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของอาคาร (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)  
   (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล   
   (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)เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ………………………………………………………………………………..…… 
..…............................................................................................................................. ........................................................ 
 
 

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

                             ผู้ขออนุญาต  
 
 

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



 
 

- ๓ – 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่  
                       จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน  
วันที่………………เดือน……………………..พ.ศ. .………………  
                       ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต…………................................................… 
เป็นเงิน…………บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน…….....…..ตารางเมตร.………………................. 
เป็นเงิน……..…....……บาท ……...…....………..สตางค์ 
รวมทั้งส้ินเป็นเงิน…….............…บาท…...........……....……..สตางค์ (………………………….………….…....……) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่……………….…เลขที่………………ลงวันที่……….……เดือน…………….……...…..พ.ศ. …............................  
                      ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่….........…..ฉบบั….……...ลงวันที่…….….…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.  ใบยินยอมของเจ้าของที่ดิน  (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 าขออนุญาต            ก่อสร้างอาคาร            ดัดแปลงอาคาร             ร้ือถอนอาคาร 
        
             เขียนที่   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
              วันที่…………เดือน…………..………….พ.ศ……………..………. 

      ข้าพเจ้า………………………………………………………….……เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
อยู่บ้านเลขที่…………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 านาจลงช่ือแทน
นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตอยู่บ้านเลขที่………ซอย………………………..ถนน……………………………………………………………..……….. 
หมู่ที่……ต าบล/แขวง…………………………….อ าเภอ/เขต…………………..................…………..จังหวัด………..…………….….…….…….. 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต……………………………………………………ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปน้ี 
 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 
เพื่อใช้เป็น…………………………………….…………………โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน…….คัน
 ข้อ 3. มี…………………….………………เป็นผู้ควบคุมงาน…………….…………………เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 
 ข้อ 4. ก าหนดแล้วเสร็จภายใน………………..…วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

พื้นที่ที่ขออนุญาตทั้งหมด…………ตารางเมตร ค่าธรรมเนียมตารางเมตรละ…….……บาท เป็นเงิน…………..…….บาท 
   ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1 ฉบับ 20 บาท,10 บาท ค่าค าร้องฯ 2 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน………………...……….…...บาท 
   ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม                  เล่มที่………เลขที่ ………..ลงวันที่………เดือน…………………พ.ศ……..…. 
   ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตฯ                 เล่มที่………เลขที่ ………..ลงวันที่………เดือน………………… พ.ศ………. 
   ใบเสร็จรับเงินค่าค าร้องฯ                      เล่มที…่……เลขที่ ………..ลงวันที่………เดือน…………………พ.ศ………. 

เลขที…่……………………….………………. 

วนัท่ี……………………………….…………... 

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

 (2)   รายการค านวณหน่ึงชุด จ านวน………….แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรืออาคาร  ที่ก่อสร้าง
ด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

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

(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจที่ลงช่ือแทนนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตฯ ที่
ออกให้ไม่เกินหกเดือน(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) จ านวน…………….ฉบับ 

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

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

(7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเลขที่…………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 (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 

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



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

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

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

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

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

 (ลงช่ือ)…………………………………… 
(พันจ่าเอกเทพมงคล  เจริญนิช) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 

ค าส่ัง 
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 

(ลงช่ือ)…………………………………… 
(นายสมบูรณ์  โสภีพันธ์) 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เงื่อนไขเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ผู้ได้รับอนุญาตถือปฏิบัติ 

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 ซึ่งเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นอันเน่ืองจากการ
ก่อสร้างน้ี 

(6) การก่อสร้างฟุตบาทด้านหน้าและด้านข้างอาคาร ต้องมีขนาดและระดับตามที่เทศบาลก าหนดให้ในแบบแปลน
และในสถานที่ก่อสร้างจริง 

(7) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วการเก็บกอง วางทิ้งวัสดุดังกล่าวจะต้องมีคอกก้ันที่แข็งแรงเฉพาะในพื้นที่ก าหนดให้
เท่าน้ัน ห้ามกอง วาง ทิ้ง วัสดุส่ิงของต่าง ๆ ในทางเท้าหรือเขตถนนโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก
เทศบาลก่อน 

(8) จะต้องสร้างบ่อพัก ดักขยะในพื้นที่ดินของตัวเองเป็นด่านดักขยะจุดสุดท้ายก่อนระบายน้ าทิ้งลงสู่ทางระบายน้ า
สาธารณะ ถ้าหากทางสาธารณะด้านหน้าหรือด้านข้างอาคารไม่มีท่อระบายน้ า ผู้ก่อสร้างจะต้องจัดท าบ่อพัก
ภายในบริเวณที่ดินของตนเอง ห้ามระบายน้ าลงสู่ทางระบายน้ าสาธารณะโดยเด็ดขาด 

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

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามและรับผิดชอบตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

ลงช่ือ)     ผู้ขออนุญาต 
            (…..………………………………………..) 

(ลงช่ือ)    พยาน          (ลงช่ือ)    พยาน 
(…..……………………..………..)               (…..………………..…………………..) 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนที่สังเขป 
 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    แผนที่สังเขปให้เขียนผังอาคารที่มีอยู่เดิม  ผังขออนุญาตถ้าได้ปลูกสร้างไปแล้ว  แสดงความยาว   
                    ความกว้าง  ของอาคารและระยะห่างเขตที่ดินและให้เขียนบริเวณที่เป็นคูน้ า (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
บันทึกการตรวจ 
 1.  ขนาดกว้างยาวของที่ดินถูกต้องตามผังบริเวณอนุญาตหรือไม่……………………………และถูกต้องตามหนังสือยินยอม 

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

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



ใบนัดตรวจผังบริเวณก่อสร้าง 
 

เลขที่…………………………..                           เขียนที่   ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย 
วันที่………………………………………….………….………..………… 

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

     (ลงช่ือ)……………………………………...ผู้รับค าขอ 
(……………………………………….) 

      (ลงช่ือ)…………………………………….ผู้ขออนุญาต 
(………………….………………….) 

       (ลงช่ือ)…………………………………….เจ้าหน้าที่เขต 
(……………………………………) 

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

        (ลงช่ือ)……………………………….. 
(นายวรากร  บุราไกร ) 

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

ใบรับรองการขออนุญาต 
 

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…………………….….. 
  โดยหนังสือฉบับน้ีข้าพเจ้า…………………………………………………วุฒิ…………………..……………………………..……. 
ส านักงาน……………………………………………..……..อยู่บ้านเลขที่………...ตรอก/ซอย……………………………………..………..…….……. 

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

โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมงานส่ิงปลูกสร้าง  ดังปรากฏตามผังบริเวณปลูกสร้างที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรอง ซึ่งแนบมาพร้อม
เรื่องราวขออนุญาตรื้อถอนอาคารน้ี.- 
 
   (ลงช่ือ)     ผู้ควบคุมงานส่ิงปลูกสร้าง 
            (…..………………………………………..) 

 (ลงช่ือ)     เจ้าของส่ิงปลูกสร้าง 
            (…..………………………………………..) 

(ลงช่ือ)     พยาน 
            (…..………………………………………..) 

 (ลงช่ือ)     พยาน 
            (…..………………………………………..) 

  

 

 

 

 

 

 


