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1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร  
ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ 

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด 
 - สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด 
 - แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด 
 - สำเนาโฉนดที่ดินที่จะทำการก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ) 
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ 
ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 
 - หนังสือมอบฉันทะหรือมอบอำนาจตามกฎหมายพร้อมติดอากรณ์แสตมป์ 3  บาท (กรณี ผู้ขออนุญาตมิได้มา
ขอด้วยตนเอง)   ผู้รับมอบเตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน  1 ชุด ,   สำเนาบัตรประชาชน 1 ชดุ 
 

2. การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง 
 - หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน) 
 - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน) 
 - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินข้างเคียง) 
 - หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจ าตัว(กรณที่ีอยู่ในข่าย 
ควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม) 
 - รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือ 
อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ) 
 - แบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออ่ืน ๆ ) 
 - หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 - แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน) 
 - เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากเทศบาลตำบลจริม จำนวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อ 
เติมหรือต่ออายุใบอนุญาต) 
 

3. การพิจารณา 
  - ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจสั่งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ 
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณท่ีได้ยื่นไว้ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 
2535 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องแจ้งกองช่างทำการตรวจสอบ เพื่อขอใบรับรอง 
การใช้อาคารก่อนเปิดใช้อาคารหรือให้ผู้อื่นใช้ 
 - การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้อง 
ดำเนินการ 
 - แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่กำหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสาร 
   1). ชื่อผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว 
   2). ชื่อของผู้รับงานออกแบบและคำนวณอาคาร (วุฒิวิศวกร) พร้อมสำเนาบัตร ประจำตัว 
   3). ชื่อผู้ควบคุมงาน (ตามกฎหมายวิชาชีพสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว) 
   4). แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการคำนวณ 
   5). วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด การดำเนินการก่อสร้างอาคาร 
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4. ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทั่วไป 
 - อาคารพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 20 วัน ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน 
 - อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 33 วัน (ไม่รวม 
ระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน) 
 - ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้อง จะใช้เวลาพิจารณาตามที่ได้กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
 
5. คำแนะนำในการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528) 
  5.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ 
แปลน จำนวน 5 ชุด พร้อมกับคำขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร 
และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคำนวณ จำนวน 1 ชุด 
  5.2 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
และรายการคำนวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้ 
  5.3 อาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง 
อาคารยื่นคำขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  5.4 ในกรณีที่เจ้าของอาคาร ประสงค์จะใช้อาคารเพ่ือกิจการประเภทควบคุมการใช้ จะเปลี่ยนการใช้ 
อาคารให้ยื่นคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น 
  5.5 ในกรณีที่เจ้าของอาคารประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถเพ่ือการอ่ืนและก่อสร้างที่จอดรถ 
แทนของเดิมให้ยื่นคำขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
  5.6 ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
  5.7 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุด ให้ยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาต 
หรือใบแทนใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย 
  5.8 ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บุคคลอ่ืน ให้ยื่นคำขอ 
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งอนุญาตให้ 
โอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตได้ 
  5.9 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณต้องเป็นสิ่งพิมพ์ 
สำเนาภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
   - มาตราส่วน ให้ใช้มาตราเมตริก 
  - แผนผังบริเวณ ให้ใช้มาตราเมตริก 
   - แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน 
   - ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของ ที่ดิน 
   - ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ 
   - ให้แสดงทางระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมาย 
ชี้ทิศทางน้ำไหลและส่วนลาด 
   - แสดงระดับของพ้ืนชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทาง หรือถนนสาธารณะที่ใกล้ 
ที่สุดและระดับพื้นดิน 
   - ให้แสดงแผนผังบริเวณท่ีจะทำการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน 
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  - แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยตอ้งแสดงแปลนพื้นรูปด้าน (ไม่น้อย 
กว่า 2 ด้าน) รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพ้ืนชั้นต่างๆ และผังฐานรากของอาคาร พร้อมด้วยรายละเอียด 
   - แบบแปลน ต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมาย 
   - แบบแปลน สำหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน 
   - แบบแปลน สำหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะดัดแปลงให้ชัดเจน 
   - แบบแปลน สำหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความปลอดภัยในการ 
รื้อถอนอาคาร 
   - แบบแปลน สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจน
ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร 
   - สำหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกว้าง ความยาว หรือ 
ความสูงเกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตรา ส่วนเล็กกว่า 1 ใน 100 ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 250 
   - แบบแปลนสำหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิม และส่วนที่จะเปลี่ยนการใช้ใหม่
ให้ชัดเจน 
   - รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจน 
วิธีปฏิบัติหรือวิธีการสำหรับการก่อสร้างอาคาร 
   - รายการคำนวณให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 
  5.10 ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อม 
กับเขียนชื่อตัวบรรจง ที่อยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ 
ประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณแต่ละชุดด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรม 
ควบคมุให้ระบุเลขทะเบียนในใบอนุญาตไว้ด้วย 
6. ค่าธรรมเนียม 
 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
  - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท 
  - ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท 
  - ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
  - ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท 
  - ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท 
  - ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท 
 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
  - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท 
  - ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท 
  - ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
  - ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 
  - ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
    1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์ 
    2. อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 
    3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 
    4. ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท 
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 สำหรับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลจริม ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนต่อเติมหรือการ 
เคลื่อนย้าย อาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาล โปรดติดต่อขออนุญาตได้ที่กองช่าง เมื่อท่านทำการก่อสร้างอาคาร 
แล้วเสร็จให้ท่านยื่นคำร้องขอหมายเลขประจำบ้านได้ที่งานทะเบียนราษฎร์เทศบาลตำบลจริม  ณ ที่ว่าการอำเภอท่ปลา 
 
7. บทกำหนดโทษ 
  7.1 ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากเทศบาล หรือผู้ใดก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น กำหนดไว้ใน ใบอนุญาต 
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
  7.2 ผู้ใดได้รับคำสั่งจากเทศบาลฯ และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษปรับตามข้อ 1 แล้วยังต้อง
ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 
  7.3 ถ้าเป็นการกระทำเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุขหรือเป็น
การกระทำในทางการคา้เพ่ือให้เช่าหรือซื้อขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทน ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 
ปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษท่ีบัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้น ๆ หรือท้ังจำทั้งปรับ 
  7.4 การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจำต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกำหนด ดังต่อไปนี้ 
   - ขยายพ้ืนชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร 
  - เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากข้ึนกว่าเดิม 
   - เพ่ิม ลดจำนวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง 
 

8.ตัวอย่างแบบฟอร์ม :  
 1) คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร  
 2) หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  
 3) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม 
 4) คำขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
    คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
         ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร  

แบบ ข.1 
เลขรับที่………………. 
วันที่…………………… 
ลงชื่อ…………ผู้รับคำขอ 

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

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………......………………เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร  
  เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี………………………..ตรอก/ซอย…………………………………ถนน………………………
หมู่ที…่…….……..ตำบล/แขวง…………….……………….อำเภอ/เขต…………….……………..….…จังหวัด……………..………..………  

   เป็นนิติบุคคลประเภท………….…….………………………….………………..จดทะเบียนเมื่อ……….…………….………  
เลขทะเบียน…………………….………สำนักงานตั้งอยู่เลขที่…………………………ถนน……………………………….…หมู่
ที…่……….…..ตำบล/แขวง………………….…….อำเภอ/เขต………….……………….จังหวัด……………………………………………  
โดย……………………………………………………………………………………..………..ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาต  
อยู่บ้านเลขท่ี………………ตรอก/ซอย…………………………….………..ถนน…………………..…………….……..หมู่ที…่……..…….  
ตำบล/แขวง……………………………..อำเภอ/เขต…………………….……………..จังหวัด……………………………..………………..……..  
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาต……………………………………………………………..ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1 ทำการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที…่….……ตรอก/ซอย………………………..
ถนน………….……………………..หมู่ที…่……………………...…ตำบล/แขวง………………..… อำเภอ/เขต…………………….……………
จังหวัด…………………..…………โดย………………………………..……………………..  
เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที/่น.ส.3เลขที/่ส.ค.1 เลขที…่……………………………….………………..………… 
เป็นที่ดนิของ……………………………………………………………………………….  
 ข้อ 2 เป็นอาคาร  
  (1) ชนิด…………………………………..……….จำนวน……….………..เพ่ือใช้เป็น………………….………………  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน……………….คัน  
  (2) ชนิด…………………………………………...จำนวน……………...…..เพ่ือใช้เป็น……………………………….…  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน……………….คัน  
  (3) ชนิด………………………………………..….จำนวน……………….…..เพ่ือใช้เป็น…………………………….…  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน……….……….คัน  
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการคำนวณประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณท่ีแนบมาพร้อมนี้  
 ข้อ 3 มี…………………………………………………………………………………………………………………เป็นผู้ควบคุมงาน  
………………………………………………………… ………………………………………………………….……เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ  
 ข้อ 4 มี กำหนดแล้วเสร็จใน……………….วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  
 ข้อ 5 พร้อมคำขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ  

(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน……….ชุด ชุดละ…………  
(2) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน…………แผ่น (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ

หรือ  
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)  

(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของอาคาร (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)  
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  (4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  

ผู้ขออนุญาตออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  
   (5) หนงัสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที ่ 
นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  

(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณ จำนวน…..…….ฉบบั  
พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน…..……..…. ฉบับ  
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
แล้วแต่กรณี)  

(7) สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที/่น.ส.3 เลขที/่ ส.ค. 1 เลขที ่……………………….  
จำนวน……………..….ฉบับ หรอืหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน…………………..ฉบับ  

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จำนวน….………..……..ฉบับ  
(9) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ  

สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จำนวน………ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภท  
เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)  

(10)เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…  
         
 
        (ลงลายมือชื่อ)…………….………………………………  
          (……………………………………….)  
           ผู้ขออนุญาต  
หมายเหตุ  
 (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า  
 (2) ใส่เครื่องหมาย ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ  
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่  
  จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน  
วันที่………………เดือน……………………………………..พ.ศ. ……………………  
ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต……………………………..……………………เป็นเงนิ……………….………บาท  
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน…………………………………………….เป็นเงิน…………………บาท ………………..สตางค ์ 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่……………………เลขที…่………………ลงวันที่………………เดือน………………..พ.ศ. ………..  
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที…่………..ฉบับ………….ลงวันที่…………เดือน…………………พ.ศ…………  
      
       (ลงมือชื่อ)………………………………….  
        (.........................................) 

          ตำแหน่ง……………….…………..…….……… 
 



หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
 

        เขียนที.่....................................................... 
       วันที่..............เดือน...........................พ.ศ................ 
 
 ข้าพเจ้า............................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี……................................. 
หมู่ที.่.............ถนน...................................ตรอก/ซอย.........................................ตำบล/แขวง.......................................... 
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................. 
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ / น.ส.๓ ที.่..........................................................................................................................  
ตั้งอยู่ ณ.............................................ถนน...............................................ตรอก/ซอย.................................................... 
ตำบล/แขวง..........................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................... 
ยินยอมให้...............................................................เข้าทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดินโฉนด / น.ส.๓ ดังกล่าวได้ใน 
เนื้อท่ี...........................................ตารางเมตร มีขนาดที่ดิน ดังนี้ .- 
 ทิศเหนือ ยาว..................................................เมตร จด...................................................................................  
 ทิศใต ้ยาว.......................................................เมตร จด....................................................................................  
 ทิศตะวันออก ยาว..........................................เมตร จด....................................................................................  
 ทิศตะวันตก ยาว.............................................เมตร จด...................................................................................  
 
 ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้...............................................................ปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวนี้ 
เพราะเปน็............................................และได้แนบ................................................................................มาด้วยแล้ว 
( ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบสัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอ่ืนก็ให้แนบมาด้วย ) 
 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ และเขตที่ดิน     ( มาตราส่วนไม่เล็กกว่า๑ : ๒๐๐๐ )          
ที่ยินยอมให้....................................................................................ปลูกสร้างอาคารได้ไว้ด้านหลังหนังสือนี้แล้ว 
 
       (ลงชื่อ)............................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
 
       (ลงชื่อ)............................................พยาน 
 
       (ลงชื่อ)............................................พยาน 
  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนด 
/ น.ส.๓ ดังกล่าวข้างบนนี้จริง 
       (ลงชื่อ)............................................ผู้ขออนุญาต 
 
       (ลงชื่อ)............................................พยาน 
 
       (ลงชื่อ)............................................พยาน 
 
คำเตือน หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ห้ามมีการขูด , ลบ , ขีด , ฆ่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ 
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆ่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้  
  
 



หนังสือรับรองของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม 
 

         เขียที…่……………………………………………                                    
        วันที่         เดอืน                  พ.ศ………………  
  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า                                      อายุ           ป ีเชื้อชาติ......................... 
สัญชาติ................................อยู่บ้านเลขท่ี............................ตรอก/ซอย................... ........ถนน...............หมู่ที่................ 
ตำบล/แขวง................................. อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด......................... .................................  ที่
ทำงาน .................................... โทรศัพท์  .............................................. 
  ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม  ประเภท....................................................... ............
สาขา ....................................................แขนง...................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ....... ...........................
และในขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ                    
 ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542/พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.
2543  โดยข้าพเจ้าเป็น  ผู้คำนวณโครงสร้าง/ควบคุมการก่อสร้าง/วางผัง/ออกแบบ/ทำรายการก่อสร้าง 
 1) ชนิด…………………………………….. จำนวน………………………… เพ่ือใช้เป็น ......................................................                                 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...........................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน..............คนั 
 2) ชนิด…………………………….....….. จำนวน…………………..……. เพื่อใช้เป็น ......................................................                                 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว............................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน..............คนั 
 3) ชนิด…………………………………….. จำนวน………………………… เพื่อใช้เป็น ......................................................                                 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว..........................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน..............คัน 
 ของ ....................................................................ปลูกสร้างในโฉนด เลขท่ี...........................................................                                              
หมู่ที่........................ ตรอก/ซอย ...................................ถนน ................... ................. ตำบล/แขวง................................... 
อำเภอ/เขต...................................จังหวัด.....................................ตามแผนผังบริเวณ  แบบก่อสร้าง  รายการคำนวณ  
รายการก่อสร้าง  ที่ข้าพเจ้าลงนามรับรองไว้แล้ว ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราวขออนุญาตปลูกสร้าง                          
 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
      ลงชื่อ).......................................................วิศวกร/สถาปนิก 
                       (                                          ) 
      (ลงชื่อ) ......................................................ผู้ขออนุญาต 
                      (                                          ) 
      (ลงชื่อ)  ......................................................พยาน 
                     (                                               ) 
      (ลงชื่อ)  ......................................................พยาน 
                     (                                           )      
คำเตือน  
1.  ให้ขีดข้อความที่ไม่ใช้ออก 
2.  ให้วิศวกร/สถาปนิก แนบภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  หรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพด้วย 
3.  หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกร/สถาปนิกตามหนังสือรับรองฉบับนี้  ให้วิศวกร/สถาปนิกรีบแจ้งให้ 
 



       คำขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร                    แบบ ข.๖ 
   ดัดแปลงอาคาร  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร                             เลขรับที่............................. 

    วันที่.................................... 
                    ลงชื่อ..................ผู้รบัคำขอ 

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

 
 ข้าพเจ้า..............................................................จ้าของอาคาร  หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร 

□  เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................. ........      
ถนน...................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด...............................  
 □ เป็นนิติบุคคลประเภท...................................................จดทะเบียนเมื่อ......................................... ................
เลขทีท่ะเบียน...............................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่........................ตรอก/ซอย............... .........................
ถนน....................................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต.................. .............จังหวัด................................ 
โดย.................................................................................................................ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต................................. ..................จังหวัด.............................................. 
 ขอยื่นคำขอรับใบรับรอง........................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ อาคารที่ขอใบรับรองได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร                 
ตามใบอนุญาตเลขที่...................../.......................ลงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ..................... ......... 
ที่บ้านเลขที่......................ตรอก/ซอย............................................ถนน............................... ...................หมู่ที่...............
ตำบล/แขวง........................................ อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด...................... .................. 
โดย......................................................................................................................เป็น เจ้าของอาคาร  ในที่ดินโฉนดที่ดิน  
เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขท่ี................................................................. ......................................................................
เป็นที่ดินของ................................................................................................................ ..................................................... 
 ข้อ ๒ เป็นอาคาร   
  (๑) ชนิด........................................จำนวน.............................เพ่ือใช้เป็น............................... ............... 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จำนวน....................คัน 
  (๒) ชนิด..........................................จำนวน.............................เพ่ือใช้เป็น..............................................  
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จำนวน....................คัน 
  (๓) ชนิด..........................................จำนวน.............................เพ่ือใช้เป็น.............................................. 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ   จำนวน....................คัน 
 อาคารตาม............................................................เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้  
 ข้อ ๓  ได้ทำการ..........................................อาคารตามข้อ  ๑  เสร็จ  เมื่อวันที่.............เดอืน....................... .... 
พ.ศ........................ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว 
 
 
 

 

 



                                                                       -2- 

 

 ข้อ ๔ พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 

 (๑)  สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ครอบครองอาคาร 

 (๒)  หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร  (กรณีท่ีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ยื่นคำขอ) 

 (๓)  สำเนาหนังสือการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่
เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

 (๔)  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 

 (๕)  สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร  หรือใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคารตามข้อ 1. แล้วแต่กรณี 

 (๖)  หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมการ............................... .....อาคารเป็นไปโดยถูกต้อง
ตามท่ีได้รับใบอนุญาต 

 (๗)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

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

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

                  (ลายมือชื่อ).......................................................  

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

                   ผู้ขอใบรับรอง 

หมายเหตุ (๑)  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 

   (๒)   ใส่เครื่องหมาย     ในช่อง  □  หน้าข้อความที่ต้องการ 

หมายเหตุของเจ้าหน้าที ่

  จะต ้องแจ ้งให ้ผ ู ้ขอใบร ับรองทราบว ่า  จะอน ุญาตหร ือไม ่อน ุญาตหร ือขยายเวลาภายใน                       
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........................  
ผู้ขอใบรับรองได้ชำระค่าธรรมเนียมใบรับรอง...................เปน็เงิน....................บาท 
(........................................................)  ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน..................
พ.ศ.................... 
  ออกใบรับรองแล้ว  เล่มที่..............ฉบับที่.............ลงวันที่........เดือน..................พ.ศ...................  

        (ลายมือชื่อ)............................................. 

         ตำแหน่ง................................................  



                                                  หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน 

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

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

  โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า.................................................................................................. ............. 

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท....................................สาขา............................................  

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน........................................................................................................ .................................... 

  และข้าพเจ้า.................................................................................................................. ...................... 

ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ประเภท...............................สาขา....... ................................... 

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน........................................................................................................ ..................................... 

  ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นวิศวกรและสถาปนิก  ผู้ควบคุมการก่อสร้าง 

อาคารชนิด........................................................จำนวน............................หลัง  เพ่ือใช้เป็น......... .................................... 

ของ.......................................................................................................................... ......................................................... 

ปลูกสร้างที่.......................................ตรอก/ซอย.............. ...................................ถนน......................................................  

ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต...................................ตามใบอนุญาตเลขที่................/ ......................... 

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

ได้ควบคุมการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเสร็จเรียบร้อย  เป็นไปโดยถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต 

  เพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

      (ลงชื่อ).............................................วิศวกร 

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


