
  

รายการเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตก่อสร้าง / รื้อถอนอาคาร / ดัดแปลงอาคาร 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า 

ชื่อผู้ขออนุญาต                                       เป็นอาคาร                              จำนวน                                        
. 
ที ่ รายการ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 
1 คำขออนุญาตก่อสร้าง แบบ ข.1    
2 สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคาร     
3 สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า พร้อมรับรองสำเนา ( ห้ามย่อ )    
4 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน  (กรณีก่อสร้างในที่ดินของบุคคลอ่ืน)    
5 สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน    
6 แบบแปลน จำนวน 2 ชุด    
     

 

กรณีอาคารพ้ืนที่รวม เกิน 150 ตารางเมตร ต้องมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี้ 

ที ่ รายการ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 
1 สำเนาบัตรประจำตัวของวิศวกรโยธาผู้ออกแบบพร้อมสำเนาบัตร    
2 หนังสือรับรองการออกแบบแปลนของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาบัตร    
3 หนังสือยินยอมควบคุมงานก่อสร้าง( ตามแบบน.4)ของวิศวกรพร้อมสำเนาบัตร    
4 หนังสือยินยอมควบคุมงานก่อสร้าง( ตามแบบน.4)ของสถาปนิกพร้อมสำเนาบัตร    
                                                                        
        ลงช่ือ....................................................ผูข้ออนุญาต 
                                                                                     (...................................................) 
หมายเหตุ 
1.ผู้ขออนุญาตต้องกรอกข้อความต่าง ๆ และลงชื่อให้สมบูรณ์ ข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดฆ่า 
2.ให้เจ้าของเอกสารตามที่ระบุ เช่น เจ้าของที่ดิน ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 
3.กรณีที่เอกสารหรือแบบแปลนมีข้อบกพร่องไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จะแจ้งให้ทราบภายในเวลา 7 วัน 
    นับแต่วันที่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้รับคำขออนุญาต 
4.กรณีแก้ไขเอกสารหรือแบบแปลน ผู้แก้ไขจะต้องลงชื่อและวันที่ที่ตำแหน่งที่แก้ไขนั้น ๆ 
 
     เรียนผู้อำนวยการกองช่าง 
     -ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 
                           ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่รับคำขอ 
                                     (นายนิทัศน์  โพธิ์สุข) โทร  087-4066837 
 
                          ลงชื่อ.............................................หวัหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
                                                               (นายเกียรติพร  เกตุแก้ว) โทร  084-6780204 
 
 

 
 
 
 



 
 

รายงานการตรวจสอบสถานทีท่ีข่ออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 

วันที ่     เดือน                          พ.ศ.             . 

ผังบริเวณก่อสร้างอาคารของ                                สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่       .ซอย                              .                                                     
ถนน                                           .เป็นอาคาร                       .จำนวน          หลัง    เพื่อใช้เป็น       . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ          แผนที่สังเขปให้เขียนผังอาคารที่มีอยู่เดิม ผังขออนุญาตถ้าได้ปลูกสร้างไปแล้ว แสดงความกว้างยาว ของอาคาร
และระยะห่างเขตที่ดินและให้เขียนบริเวณที่เปน็คูน้ำ (ถ้ามี) ไว้ดว้ย 
บันทึกการตรวจ 1.  ขนาดกว้างยาวของที่ดินถูกต้องตามผังบริเวณอนุญาตหรือไม่ และถูกต้องตามหนังสือยนิยอม  

     (ถ้ามี) หรือไม่   ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง                                               . 
    2.  ทางสาธารณะติดต่อที่ดินขนาดกว้างเทา่ใด                                   เมตร 
                           เป็นถนนชนิดใด                                                                . 
  3.  มีทางน้ำสาธารณะ      รอ่งระบายน้ำ        ท่อระบายนำ้        ที่จะระบายนำ้ออกจากอาคารหรือไม่ 
       .            มี         ไม่มี                                                          . 
 
  
       ลงชื่อ           ผู้ขออนุญาต/ผู้แทน 
              (                               )                                                                         
 
       ลงชื่อ                      ช่างควบคุมเขต 
                     (            )                                   
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่สังเขป 
 



เลขรับท่ี                                           . 
วนัท่ี                                                . 
ลงช่ือ                                 ผูรั้บค ำขอ
ขอ 

 
 

แบบ ข. 1 
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือคลื่อนย้ายอาคาร 
 
 
 

เขียนที่                                                       . 
                        วันที่         เดือน                พ.ศ.                       . 

 
ข้าพเจ้า       นางมะลิ                                    เจ้าของอาคาร หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 

 (  ) เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน                                                 
อยู่บ้านเลขที ่             ตรอก/ซอย                                      .ถนน                              หมู่ที่                   
ตำบล/แขวง                         คลองอำเภอ/เขต                                   จังหวัด                            
 (  ) เป็นนิติบุคคล ประเภท      จดทะเบียนเมื่อ                               
เลขทะเบียน                                มีสำนักงานตัง้อยู่เลขที่                 ตรอก/ซอย                                                                 
ถนน                           หมู่ที่         ตำบล                              อำเภอ                    จังหวัด                               
โดยม ี                                                         เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนติิบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่             . 
ตรอก/ซอย              ถนน                  หมู่ที่           
ตำบล/แขวง                     อำเภอ/เขต                         จังหวัด                      
 ข้อ 1. ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อทำการ ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร 
เคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ทีอ่ยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่เคลื่อนย้ายอาคารไปยงั
ท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอ่ืน ทีบ่้านเลขที่                       ซอย        คล                           สี่ตะวันออ 
ถนนคล           องสี่ตะ              หมู่ที่              .ตำบล       คลองสี่               อำเภอ                                    .
จังหวัด                                     .โดยม ี                                                 เป็นเจ้าของอาคารในที่ดิน  
โฉนดที่ดิน       นส.3       นส.3ก.   ส.ค.1 อ่ืนๆ23                   45เลขที่                                                . 
เป็นที่ดินของ                                                                            .  
     กรณีเคลื่อนย้ายอาคารไปยังบา้นเลขที่                   ซอย        ค  ล    สี่ตะ   วันออถนนคล                    องสี่ตะวัน                                  
หมู่ที่              .ตำบล       คลองสี่              อำเภอ                                    จังหวัด                                     .

โดยม ี                                                 เป็นเจ้าของอาคารในที่ดิน โฉนดที่ดิน   นส.3  นส.3ก.   ส.ค.1  
อ่ืนๆ23                45เลขที่                               เป็นที่ดนิของ                                                                 . 
 ข้อ 2 เป็นอาคาร 
 (1) ชนิด                                                จำนวน     1  หลัง เพื่อใช้เป็น     พักอาศัย                                        
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จำนวน                            คัน         
 (2) ชนิด                                            จำนวน                       เพื่อใช้เป็น                         . 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จำนวน                                     คัน         
 (3) ชนิด               จำนวน                   เพื่อใช้เป็น                  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จำนวน                            คัน         
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ข้อ 3 มี                                         เลขประจำตัวประชาชน                                                          . 
เลขทะเบียนผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมเลขที่                                         เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ 
 ข้อ 4 มี                      เลขประจำตัวประชาชน                                                          .  
เลขทะเบียนผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมเลขที ่                                   เป็นผู้ออกแบบ 
 ข้อ 5 กำหนดแล้วเสร็จใน               วัน นบัตั้งแต่วนัที่ได้รบัใบอนุญาต 
 ข้อ 6 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานตา่ง ๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี ้
     (1) สำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 
     (2) หนังสือแสดงความเป็นตวัแทนเจ้าของอาคาร 
 



 
 

- 2 - 
 
     (3) หนังสือแสดงวา่เป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการกิจการของนิติบุคคล (กรณีทีน่ิติบุคคลเปน็ผู้ขออนุญาต) 
     (4) แผนผงับริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน              ชุด  ชุดละ            .แผ่น 
     (5) รายการคำนวณหนึ่งชุดจำนวน               .แผ่น(กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและวสัดุทนไฟเปน็ส่วนใหญ่) 
     (6) มาตรการร้ือถอนอาคารจำนวนหนึ่งชุด ชุดละ               .แผ่น(กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคาร
ที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวสัดุทนไฟเป็นสว่นใหญ่ 
  (7) หนังสือรับรองผู้ออกแบบอาคารหรือผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร และสำเนาใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ แล้วแต่กรณี) 
  (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ                                                                             . 
                                                                                                                                                             . 
และสำเนาใบอนญุาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่
อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แลว้แต่กรณี และมีความ
ประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 
  (9) หนังสือรับรองการได้รับอนญุาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรอืผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรม
ควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนกิหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี จำนวน            .แผ่น 
  (10) ข้อมูล โฉนดที่ดิน   นส.3  นส.3ก.   ส.ค.1 อ่ืนๆ23                45เลขที่                              .     
(ผู้ยื่นคำขออาจแนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้) 
  (11) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อ่ืน 
  (12) มี                                                                                                                    .เป็นผู้คุมงาน 
               (13) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี)                            .   
                 .. 
 
    (ลายมือชื่อ)            มะลิ     คนดี   
         (        นางมะลิ     คนดี  ) 
       ผู้ขออนุญาต 
         เบอร์โทรผู้ขออนุญาต....................................... 
 

             เบอร์โทรผู้ยื่นแบบ............................................ 
หมายเหตุ         (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
 (2) ใส่เคร่ืองหมาย / ในช่อง (    ) หน้าข้อความที่ต้องการ 
 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
      จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบวา่ จะอนุญาตหรือไม่อนญุาตหรือขยายเวลาภายในวันที่      .เดือน                 พ.ศ.       
ผู้ขออนุญาตไดช้ำระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต   เป็นเงิน   บาท                  สตางค์และ
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน                                  เป็นเงิน   บาท   สตางค์ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน  บาท           สตางค์(     )  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที ่ เลขที่           .ลงวันที ่ เดือน  พ.ศ.   
 ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที ่     ฉบับที ่       .ลงวันที ่ เดือน   พ.ศ.        
 

  (ลายมือชื่อ)                 . 
   ตำแหน่ง         
 

 



 
 

หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง 
อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง,  ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคาร 

  

เขียนที่............................................................ 

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า 

  เนื่องด้วย   ข้าพเจ้า.................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่........
ถนน...........................................................ซอย............................................................ตำบล......................................................
อำเภอ.........................................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์.......................................................... 

ไดท้ำการก่อสร้าง,  ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคารชนิด.................................................................................... 
จำนวน........................หลัง/คหูา ณ  บ้าน........................หมู่ที่.............ถนน...............................................................................
ซอย..............................................ตำบล..........................................................อำเภอ.................................................................
จังหวัด...........................................................  

  ในการก่อสร้าง, ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคารครั้งนี้   ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบทุก ๆ กรณี   ถ้าการก่อสร้างรุก
ล้ำในที่ดินข้างเคียง และ/หรือ ถ้าการปลูกสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย  ข้าพเจ้าจะทำการซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดีเหมือนเดิมและจะชดใช้ค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลายหรือเสียหาย เนื่องจากการ
ก่อสร้างในครั้งนี้ 

 

     
 
     (ลงช่ือ)....................................................ผูข้ออนุญาต   
                       (...................................................) 
 
     (ลงชื่อ).........................................................พยาน 
               (.....................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


