
              แบบ ข.๑ 
 
 

             

   คำขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่นย้ายอาคาร 

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

ข้าพเจ้า..............................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
 เป็นบุคคลธรรมดา  เลขประจำตัวประชาชน ............................................................................ .................. 

อยู่บ้านเลขที่..........................ตรอก/ซอย.............................................ถนน................................................หมูท่ี่...............
ตำบล.......................................อำเภอ..................................................จังหวัด......................................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................... 
เลขทะเบียน......................................มสีำนักงานตั้งอยูเ่ลขที.่.................................ตรอก................................................ 
ถนน..............................หมู่ที่.................ตำบล................................................อำเภอ...................................................... 
จังหวัด...............................................โดย...........................................................ผูม้ีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก...........................................ถนน......................................หมู่ที่........................... 
ตำบล.................................................อำเภอ....................................................จังหวัด.................................................... 
 ข้อ 1 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตตอ่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน เพื่อทำการ  ก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร   
 รื้อถอนอาคาร   เคลื่อนย้ายอาคารในทอ้งทีท่ี่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินที่อาคารจะทำการ
เคลื่อนย้ายต้ังอยู่  เคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินอื่น ที่เลขที่........................
ตรอก.................................ถนน........................................หมู่ที่................ตำบล..................................................................
อำเภอ.................................................. จังหวัด.........................................โดยมี..................................................................
เป็นเจ้าของอาคารในที่ดิน  โฉนดที่ดิน  นส.3  น.ส. 3 ก.  สค.1   อื่น ๆ ...................... 
เลขที่...................................................เป็นที่ดินของ............................................................................................................ 
 กรณีการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังบ้านเลขที่ ........................................ ตรอก/ซอย .............................................. 
ถนน........................................หมู่ที่...................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต.................................. 
จังหวัด..................................................... ในที่ดิน  โฉนทีด่ิน  น.ส.3  น.ส.3 ก  ส.ค. 1  อื่น.................. 
เลขที่ ........................................................ เป็นที่ดินของ ..................................................................................... ............... 
 ข้อ ๒ เป็นอาคาร 
  (๑) ชนิด........................................จำนวน.....................................เพื่อใช้เป็น...................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ แลทางเข้าออกของรถจำนวน ..................................คัน 
  (๒) ชนิด........................................จำนวน.....................................เพื่อใช้เป็น...................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ แลทางเข้าออกของรถจำนวน ..................................คัน 
  (๓) ชนิด........................................จำนวน....................................เพื่อใช้เป็น....................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ แลทางเข้าออกของรถจำนวน ..................................คัน 
 ตามแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพรอ้มนี ้
 ข้อ ๓ มี.................................................... เลขประจำตัวประชาชน ..................................................................
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที่ ........................................ เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ 

ข้อ 4 มี.................................................... เลขประจำตัวประชาชน ..................................................................
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เลขที่ ........................................ เป็นผู้ออกแบบ 
 ข้อ 5 กำหนดแล้วเสร็จใน..............................วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
 

เลขรบัที่…………..…………………… 
วันที่……………………………………. 
ลงช่ือ...................................ผู้รับคำขอ 



 
 ข้อ 6 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาพร้อมกบัคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 
  (1) สำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 
  (2) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร 
  (3) หนังสือแสดงว่าเป็นผูจ้ัดการหรอืผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกจิการของนิติบุคคล (กรณีที่นิตบิุคคลเป็นผู้
ขออนุญาต) 
  (4) แผนผงับริเวณ   แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จำนวน.......................................ชุด 
ชุดละ................................................แผ่น 
  (5) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน.................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรือ
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
  (6) มาตรการรือ้ถอนอาคารจำนวนหนึ่ง ชุด ๆ ละ .................. แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ หรอือาคารทีก่่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
  (7) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคารหรือผู้ออกแบบและคำนวณอาคารและสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลกัษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี)  
  (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ช่ือ ..................................................................... และ
สำเนาใบอนุญาตเป็นผูผ้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรอืวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กรณีที่อาคารมีลกัษณะหรือ
ขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 
  (9) หนังสือรับรองการได้รบัอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชา 
ชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี จำนวน ................. แผ่น 
  (10) ข้อมูล   น.ส.3  น.ส. 3 ก  ส.ค. 1  อื่น ๆ ...................... เลขที่ ...................... (ผู้ยื่น 
คำขออาจแนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้) 
  (11) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่กอ่สร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น  
  (๑2) เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี 
......................................................................................................... ................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
       (ลายมือชื่อ)............................................................... 
              (..............................................................) 
                   ผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ  (๑)  ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า 

 (๒)   ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง   หน้าข้อความที่ต้องการ 
 (3)   ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบงัคับกำหนดให้ต้องประทบัตราใหป้ระทับตรานิติบคุคลด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าท่ี 
 

  จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบว่า จะอนุญาตหรอืไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน
วันที่…....................................เดือน.......................................................พ.ศ.......................... .................. 
  ผู้ขออนุญาตได้ชำค่าธรรมเนียมใบอนุญาต............................................................................................. 
เป็นเงิน...................................บาท.....................สตางค์ และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน..................................... 
เป็นเงิน...................................บาท.....................สตางค์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน........................ ..บาท...........................สตางค์ 
(......................................................................) ตามใบเสร็จรบัเงินเลม่ที่.........................................เลขที่............ .............. 
ลงวันที่..............................................เดือน.......................................................พ.ศ........................................................... 
    อนญุาต 
    ไม่อนุญาต 
  ความเห็นที่ไม่อนญุาต ............................................................................ ..................................................... 
................................................................................................................................................ ................................................. 
................................................................................................................................................................................................ 
  ออกใบอนญุาตแล้ว  เล่มที่...............ฉบับที่...............ลงวันที่............เดือน..............................พ.ศ.............. 
         

(ลายมือช่ือ)............................................................ 
              (..........................................................) 

        ตำแหน่ง.................................................................. 
                 เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
รายการหลักฐานในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร 

ผู้ขออนุญาต…………………………………………………………………………..………………….โทร………………..……………. 

ลักษณะอาคาร……………………………………….…..……ปลูกในโฉนดที่ดินเลขที/่น.ส.3เลขที่/ส.ค.1เลขที่…………………………. 

ตำบล…………………………….…………..………..… 
ท่ี ใบเอกสาร จำนวนแผ่น หมายเหตุ 

๑. 

๒. 
 

๓. 

๔. 
 

๕. 
 
 

๖. 
 

๗. 
 

๘. 
 

๙. 
 

๑๐. 
 
 
 
 

แบบฟอร์มคำขออนญุาต 

แบบแปลน แผนผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลน  
จำนวน  ๕  ชุด 

สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑ 

หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
(กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินทีอ่าคารนั้นตั้งอยู่) 

หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 
(กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตทีด่ินน้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร หรือ
ใช้ผนังร่วมกัน) 

หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร (หรือหนังสือมอบ
อำนาจ กรณีทีต่ัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถปุระสงค์ และผู้มี
อำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกนิหกเดือน 

หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซ่ึงเป็นผู้ดำเนินกิจการ
ของนิติบุคคล (กรณีทีบุ่คคลเป็นผู้ขออนญุาต) 

รายการคำนวณ  ๑  ชุด (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัตถุทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) 

สำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนกิผู้ออกแบบ 
สำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผู้ออกแบบ 
(กรณีเป็นอาคารควบคมุตามกฎหมายควบคุมการประกอบ       
วิชาชีพ) 

  

 
 
 
 



 
- ๒ - 

 
ท่ี ใบเอกสาร จำนวนแผ่น หมายเหตุ 

๑๑. 
๑๒. 
 
 
๑๓.  

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้ขออนญุาต 
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนญุาตเลขที่……………………… 
ตำบล…………………………………………
อำเภอ…………………..…………..………… 
จังหวัด……………………………………………… 
เอกสารอื่น ๆ 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…….. 
 

  

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

ลงช่ือ…………………………………………..……..…ผู้รับคำรอ้ง 
              (………………………………………………….) 
             เจ้าหน้าที่ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชสีรุประยะเวลาในการตรวจเอกสารแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ช่ือผู้ขออนุญาต………………………………………………………………………………………………………..…โทร……………………………… 
 

ผู้ตรวจแบบ/
เอกสาร 

(ระยะเวลาไม่เกิน) 

วัน/เดือน/ป ี
รับแบบ 

วัน/เดือน/ป ี
ตรวจแบบเสร็จ 

จำนวน 
วันตรวจ 

ครบ 
๔๕ วัน 

ลงช่ือ 
ผู้ตรวจ 

หมายเหตุ 

งานธุรการ 
( 2 วันทำการ) 

      

นายช่างเขต 
( 3 วันทำการ) 

      

หัวหน้างานวิศวกร 

(2  วันทำการ) 

      

ผู้อำนวยการกอง
ช่าง 

( ๓ วันทำการ) 

      

ปลัดเทศบาล 
( 2 วันทำการ) 

      

นายกเทศมนตร ี
( 3 วันทำการ) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ใบนัดตรวจผังบรเิวณก่อสร้าง 
 

เลขที่……………..……………….                เขียนที่……………………………..…………………………. 

                                                                         วันที่…………………………………………………. 
 ตามที่……………………………………………………………..อายุ……….………..ปี อยูบ่้านเลขที่…………………………………. 
ถนน…………………………….หมูท่ี่………….……ตำบล…………………………..…………อำเภอ……………………………………………….. 
จังหวัด………………………  ……..โทร………...……………..ให้ยื่นคำขออนญุาตปลูกสร้างอาคารตามแบบคำขอ ข.๑ ต่อทาง
เทศบาลลงวันที่…………….………………….ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร……………………………………จำนวน…………………………… 
ปลูกสร้างบริเวณเขต……………………โดย…………………………………………………………………………………….…เป็นเจ้าหน้าที่เขต  
ได้นัดมารบัการตรวจผังบริเวณก่อสร้างในวันที่……………………………..………..เวลาประมาณ………………………………น. 
 
      (ลงช่ือ)……………………………………………………..ผู้รับคำร้อง 
                 (……………………………..………………….) 
 
      (ลงช่ือ)………………………………………..…………..ผู้ขออนญุาต 
                 (…………………………………….………….) 
 
      (ลงช่ือ)……………………………………….…………..เจ้าหน้าที่เขต 
                 (……………………..……………………….) 

ใบนัดติดต่อเสียค่าธรรมเนียม และขอรับใบอนญุาตกอ่สร้างหรือแบบแปลนที่ตอ้งนำมาแก้ไขภายใน 
วันที่……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
      (ลงช่ือ)…………………………….…………………เจ้าหน้าที่เขต  
                                  (………………………….…………………) 

ใบรบัรองผู้ขออนุญาต 
เลขที่…………………………………. 

ใบนัดทำการตรวจสอบผังบริเวณกอ่สร้าง บริเวณ…………………………………………………………... 
เขตที่…………………ภายในวันที…่………………………………………….เวลา………………………………... 

 เมื่อทำการตรวจผังบริเวณกอ่สร้างแล้ว ภายในวันที่………………………………………………………… 
โปรดติดต่อเสียค่าธรรมเนียมและขอรับใบอนญุาตกอ่สร้างหรือแบบแปลนที่ตอ้งนำกลับมาแก้ไขได้ที่งานธุรการ กองช่าง  
เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ  โทร. ๐๓๕ - ๖๓๑๔๐๕ 
 
 
 
 
 



 

รายงานการอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
กองช่าง  เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 

 ผู้ขออนุญาต....................................................................คำขออนญุาตเลขที่รับ………………วันที่….……………………… 
เป็นอาคารชนิด………………………………..………..………จำนวน……..…….……….……..เพื่อใช้เป็น……………..……..…………………… 
 ๑. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ..............................................จำนวน ๑ ฉบับ เป็นเงิน…………………………บาท 
 ๒. ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน 

๒.๑  พื้นทีอ่าคาร…………………………ตารางเมตร ๆ ละ ……………….บาท    เป็นเงิน…… ………...บาท 
๒.๒  พื้นทีอ่าคาร………………….…… ตารางเมตร ๆ ละ ………….…….บาท    เป็นเงิน……………….บาท 
๒.๓  ความยาวอาคาร.................................................เมตร ๆ ละ …………………......บาท  เป็นเงิน……………...บาท 

                  รวมเป็นเงิน……………………………………..บาท    
ความเห็นของนายช่าง/นายตรวจเขต 
ได้ตรวจสอบคำขออนุญาตและเอกสารประกอบคำขอ พร้อมทั้งตรวจสอบแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการ 

ประกอบแบบแปลนแล้ว เห็นควร……………………………………………………………………………………………………. 
     ลงช่ือ……………………………….………นายช่าง/นายตรวจ เขตที่…………... 
              (………………………………………) 
              ….…..…./…….……….…/……….… 
 ความเห็นของงานผังเมือง/งานสถาปัตยกรรม 

ได้ตรวจสอบคำขออนุญาตและเอกสารประกอบคำขอ พร้อมทั้งตรวจสอบแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการ 
ประกอบแบบแปลนแล้ว ถกูต้องตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง เห็นควร…………………………………………………………… 
     ลงช่ือ……………………..………………หัวหน้างานผังเมือง/งานสถาปัตยกรรม 
                    (……………………………………) 
                       …….…../…………….…/..……… 
ความเห็นของงานวิศวกรรม 

ได้ตรวจสอบคำขออนุญาตและเอกสารประกอบคำขอ พร้อมทั้งตรวจสอบแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการ 
ประกอบแบบแปลนแล้ว และรายการคำนวณ (ถ้ามี) แล้ว เห็นควร…………………………………………………………………. 
     ลงช่ือ……………………………..………หัวหน้างานวิศวกรรม 
                    (……………………………………) 
              ….……../……..……..…/………… 
         ความเห็นของหัวหน้ากองช่าง     ความเห็นของปลัดเทศบาล 
         …………………………..…………………                        …………………………………………………. 
         ……………………………………………..                        ………………….……………………………… 
ลงช่ือ……………………………………..หัวหน้ากองช่าง                     ลงช่ือ……………………………………..ปลัดเทศบาล 
          (……………………………………)                  (…………………………………….) 
          ………./………….……./………....                 …………/………………/…………. 

คำสั่ง………..………………………………………….. 
         …………………..……………………………. 
ลงช่ือ…………………….……………………………..เจ้าพนกังานทอ้งถิ่น 
         (…………………………………..…………..) 
          
 
 



 
 

 
 

แผนผังบริเวณสถานท่ีก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 

                                                                                กองช่าง  เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
 ผู้ขออนุญาต………………………………………………คำขออนุญาตเลขที่รับ…....……..….………..วันที่………………….…..……… 
เป็นอาคารชนิด……………………………………………….……….จำนวน……………………..….…..เพื่อใช้เป็น……….…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ……………………………………….….……….………ผู้ขออนญุาต 
                       (………………………………………………………) 
                                …….…../……….………./…..……… 
 ได้ตรวจสอบแล้วถูกตอ้งตามเทศบัญญัติและกฎกระทรวง ซ่ึงออกแบบตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้อง และไม่รุกล้ำที่สาธารณะประโยชน ์

ลงช่ือ…………………………………..….……นายช่าง/นายตรวจ เขตที่……. 
                        (…………………………….…………) 
                                  ………../………………./………… 
 ได้ตรวจสอบแล้ว ไม่ขัดกฎกระทรวง ซ่ึงออกตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ก่อสร้างบริเวณ
ที่………………………. 
ประเภท………………………………………ริมถนนผังเมอืงสาย……………………….กำหนดเขตทางกวา้ง……..…………เมตร 

ลงช่ือ……………………………….……………..…หัวหน้างานผังเมอืง 
                        (……………………..………………) 
                          ……….../………………./…………  
 
 
 



 
 

        
 

                                                                                                                        แบบ น. ๑ 
 
เลขที่........./.............            สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
      วันที่................เดือน...................................พ.ศ...................... 

เรื่อง    แจ้งผลการพิจารณา 

เรียน    ............................................................................ 

อ้างถึง    คำขออนุญาตตามแบบ ข............... ลงวันที่ ............. เดือน..............................พ.ศ................................ 

  ตามคำขอ      อนุญาต ............................................................................................  

        ต่ออายใุบอนุญาต ............................................................................ 

 เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว 

   ใหท้่านไปรบัใบอนญุาตตามแบบ อ. .................. ภายในสามสิบวันนับแต่วสันที่ได้รับหนังสือนี้และต้องชำระ
ค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้  

(1)  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต ......................................เป็นเงิน ........................................บาท 
(๑) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเป็นเงิน ........................................เป็นเงิน ........................................บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ................................................................... บาท 
   ไม่สามารถแจง้ผลการพจิารณาได้ภายในกำหนดสีส่ิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาต/ภายในกำหนดการ
ขยายเวลาครั้งที่หนึ่ง เพราะเหตุว่า ......................................................................................................................... ................ 
................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................. .............................................................................................. 
จึงขยายเวลาการพจิารณาออกไปอีก ครัง้ที่ ...........จำนวน .......... วัน นับแต่วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ............ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                  

       ขอแสดงความนับถือ 
       
 

(ลายมือชื่อ)………………………………………………………. 
              (นายปรีชา   หิรัญเมฆาวนิช) 
         รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
           นายกเทศมนตรีตำบลวิเศษไชยชาญ 
                                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
หมายเหตุ   สอบถามรายละเอียด   โทร.๐๓๕ – ๖๓๑๔๐๕    ต่อ   กองช่าง   
 
 



 
 

 
        

 
                                                                                                                            แบบ น. ๑ 
 
เลขที่........./.............            สำนักงานเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ 
      วันที่................เดือน...................................พ.ศ...................... 

เรื่อง    แจ้งการออกใบอนุญาตก่อสรา้ง / ดัดแปลง / รื้อถอน / เคลื่อนย้ายอาคาร / ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

เรียน    ............................................................................ 

อ้างถึง    คำขออนุญาต................................................................. ตามแบบ ข.๑............................ ................... 
   ลงวันที่ ................................... เดือน..............................................................พ.ศ................................ 

 ตามคำขออนุญาต ............................................................................................  ของท่าน  เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้
พิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  แล้ว  จึงให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตตามแบบ   
อ.๑.............................................................ได้ที่  ........ กองช่าง   เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ .............. 

 ก่อนรับใบอนุญาต   ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียม   ดังต่อไปนี ้
(๑) ค่าธรรมเนียมใบอนญุาต............................................... อาคาร  เป็นเงนิ ........................................บาท 
(๒) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเป็นเงิน...................................................บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ................................................................... บาท 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ  และให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน  ๓๐   วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ   มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านไม่ประสงค์จะขอใบอนุญาตตามที่ได้ยื่นขออนุญาตไว้   หากประสงค์จะขอใบอนุญาตอีกจะต้องดำเนินการเช่นเดียวกับการ
ยื่นขออนุญาตใหม ่
 
                 ขอแสดงความนับถือ 
       
 

(ลายมือชื่อ)………………………………………………………. 
         
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   สอบถามรายละเอียด   โทร.๐๓๕ – ๖๓๑๔๐๕    ต่อ   กองช่าง   
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 
 

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

 
ข้าพเจ้า…………………………………………………………..…………ตัง้บ้านเรือนอยูบ่้านเลขที่………………………………….…… 

ถนน…………………………………..……….ตรอก/ซอย………………….…………………………ตำบล……………………….……………………… 
อำเภอ………………………………………จงัหวัด…………………..……………………ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินโฉนดเลขที่……………………………… 
ซึ่งตั้งอยู่  ณ…………………………………….…………………………….………….ถนน……………………………………….…………………………… 
ตรอก/ซอย…………………………………………….ตำบล…………………..………………………………อำเภอ……………………..………………… 
จังหวัด……………………………………..……..ได้ตกลงกบั………………………………….……….………………ซึง่เป็นผู้ขออนญุาตปลูกสร้าง 
อาคารซึ่งปลกูสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของข้าพเจ้าให้……………………………………….………………………………………………………… 
ทำการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 

(ข้อความใดที่ไม่ต้องการใหผู้้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินและผู้ตกลงขีดฆ่า และลงช่ือกำกบัไว้ด้วย) 
 
     (ลงช่ือ)…………………………………….ผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน 
              (……………………………………) 
 
     (ลงช่ือ)………………………………………พยาน 
              (……………………………………) 
 
     (ลงช่ือ)………………………………… …..พยาน 
              (……………………………………) 
ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าลายมือหรือลายพิมพ์นิ้วมอืข้างบนน้ี     เป็นของผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินโฉนดดงักล่าว 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารหรือรือ้ถอนอาคารในที่ดิน 

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

 ข้าพเจ้า………………………………………………………..ตั้งอยูเ่รอืนอยู่ที่เลขที่…………………………….หมู่ที่………………… 
ถนน…………………………………………….ตรอก/ซอย………………….……………………………ตำบล…………………..………………….. 
อำเภอ……………………………………..………จังหวัด…………….……………………..ถือกรรมสทิธ์ิที่ดินโฉนดที่…………………...……. 
ซึ่งตั้งอยู่…………………………..…………หมู่ที่………………ถนน……………………………..ตรอก/ซอย…………………….………………. 
ตำบล…………………………………………..อำเภอ…………………….……………………..จังหวัด………………………....…………………... 
ยินยอมให้………………………………………………………..........................................................................................................… 
เข้าทำการปลกูสร้างอาคารหรือรือ้ถอนอาคารในที่ดินโฉนดดังกล่าวได้ในเนื้อที่………………………..ตารางเมตร         
มีขนาดที่ดิน  ดังนี้ 
ทิศเหนือ ยาว……………………………..เมตร จด………………………………………………… 
ทิศใต ้  ยาว……………………………..เมตร จด………………………………………………… 
ทิศตะวันออก ยาว……………………………..เมตร จด………………………………………………… 
ทิศตะวันตก ยาว……………………………..เมตร จด………………………………………………... 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้…….......................................................................................…………………………………….... 
ปลูกสร้างอาคารหรอืรื้อถอนอาคารในที่ดินดังกล่าวนี้เพราะเป็น……………………………….……………..…………..และได้
แนบ……..…………………………….………………………………….มาด้วยแล้ว(ถ้าเป็นผูเ้ช่าให้แนบสำเนาสัญญาเช่าดิน หรือทำ 
หนังสือแสดงกรรมสิทธ์ิอย่างอื่นกใ็ห้แนบมาด้วย) 
 พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1: 2000 ที่ดินยินยอม
ให้……………………………………………………...........................................................................................................…….... 
ปลูกสร้างอาคารได้ไว้ด้านหลงัหนงัสอืนี ้
       (ลงช่ือ)…………………………….ผู้ถือกรรมสทิธ์ิเจ้าของที่ดิน 
       (ลงช่ือ)…………………………….พยาน 
       (ลงช่ือ)…………………………….พยาน 
 ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าลายมือช่ือหรือลายนิ้วมือข้างบนน้ีเป็นของผู้ถือกรรมสิทธ์ิที่ดินโฉนดดังกล่าวข้างบนน้ีจรงิ 
       (ลงช่ือ)………………………………….ผู้ขออนุญาต 
       (ลงช่ือ)………………………………...พยาน 
       (ลงช่ือ)…………………………………พยาน 
คำเตือน   หนังสือรบัรองการปลูกสร้างอาคารนีห้้ามมกีารขูดลบ,ขีด,ฆ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสทิธ์ิจะรับรองการขีดฆ่า
นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 
 


