เอกสารหลักฐานในการขออนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
ชื่อผู้ขออนุญาต………………………………………………………………………………………………………………………..
อาคารประเภท………………………………………………….……………………จํานวน…………………………..…หลัง/คูหา
สถานที่ก่อสร้ างอาคารซอย……………………ถนน…………..……………ตําบล....................... อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ก. คําขออนุญาตก่ อสร้ างอาคาร/เอกสารและหลักฐาน
(สําเนาเอกสารทุกฉบับต้ องเซ็นรั บรอง)
1. คําขออนุญาตก่อสร้ างอาคาร
กรณีเจ้ าของอาคารยื่นขออนุญาตเอง
1. คําขออนุญาตก่อสร้ างอาคาร (1 ฉบับ)
2.สําเนารับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็ นนิติบค
ุ คล 1 ชุด)
กรณีมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นขออนุญาตแทน – ต้ องยื่นหลักฐานเพิ่ม
1. หนังสือมอบอํานาจให้ ทําการแทน (1 ฉบับ)
2. หลักฐานของผู้ขออนุญาต
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (1 ฉบับ)
2. สําเนาทะเบียนบ้ าน (1 ฉบับ)
3. สําเนาโฉนดที่ดิน
กรณีก่อสร้ างอาคารในที่ดินของตนเอง
1. สําเนาโฉนดที่ดินทุกหน้ า เท่าของจริ ง (1 ชุด)
กรณีก่อสร้ างอาคารในที่ดินของผู้อื่น ‐ ต้ องยื่นหลักฐานเพิ่ม
1. ใบยินยอมของเจ้ าของที่ดิน (1 ฉบับ)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้ าน เจ้ าของที่ดิน(อย่างละ1 ฉบับ)
4. เอกสารอื่น ๆ
ในทุกกรณี
1.คําร้ องขออนุญาตใช้ ประโยชน์ในที่ดิน(1 ฉบับ)
ั ิตามเงื่อนไขของท้ องถิ่น (1 ฉบับ)
2.หนังสือยินยอมปฏิบต
กรณีสร้ างชิดเขตที่ดินผู้อื่น
1. หนังสือยินยอมให้ ก่อสร้ างชิดเขตที่ดิน(ด้ านละ 1 ฉบับ) แล้ วแต่กรณี
5. หนังสือรับรองของสถาปนิก/วิศวกรผู้ออกแบบ (แล้ วแต่กรณี)
1. หนังสือรับรองพร้ อมใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก (1 ฉบับ)
2. หนังสือรับรองพร้ อมใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร (1 ฉบับ)
6. หนังสือรับรองของสถาปนิก/วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้ าง (แล้ วแต่กรณี)
ข. แบบแผนผังที่ขออนุญาตก่อสร้ างอาคาร
1.แบบแปลนก่อสร้ างพร้ อมผังบริ เวณโดยละเอียด (5 ชุด)
2.รายการคํานวณโครงสร้ างอาคาร(แล้ วแต่กรณี 1ชุด)
4.รายละเอียดประกอบแบบแปลน (ถ้ ามี 1 ชุด)
3. รายการคํานวณระบบอื่นๆ ของอาคาร(แล้ วแต่กรณี)
ลงชื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับคําร้ อง
ค. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ
…………………………………………
1. เอกสารแสดงการชําระภาษี บํารุ งท้ องที่แล้ ว (ถ้ ามี)
2. ……………………………………………………….……..
3. ………………………………………………………………

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

แบบ ข.1

คําขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร

ก่ อสร้ างอาคาร
รื อ้ ถอนอาคาร

เลขที่…………………………………….
วันที่……………………………………...
ลงชื่อ……………..…………..ผู้รับคําขอ

เขียนที่....................................................................
วันที่…………เดือน…………………….พ.ศ……………….
ข้ าพเจ้ า………………………………………………………….……เจ้ าของอาคารหรื อตัวแทนเจ้ าของอาคาร
อยูบ่ ้ านเลขที่…………หมูท่ ี่………ซอย…………………..ถนน…………………………….…ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/
เขต………………………..จังหวัด……………………………..
เป็ นนิติบคุ คลประเภท……………………จดทะเบียนเมื่อ…………………….…ทะเบียนเลขที่………………...
มีสํานักงานตังอยู
้ เ่ ลขที่………หมู่ที่………ซอย……………….……ถนน…………………………ตําบล/แขวง…….…………….อําเภอ/
เขต………………………จังหวัด…………………….โดย……………………………………………………….…….……มีอํานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคลเป็ นผู้ขออนุญาตอยูบ่ ้ านเลขที่………ซอย………………………..ถนน…………………….………..
หมูท่ ี่……ตําบล/แขวง…………………………….อําเภอ/เขต…………………..…………..จังหวัด………………….….………..
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต……………………………………………………ต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ทําการก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื อ้ ถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่…………หมูท่ ี่…………...
ซอย…………ถนน………………….…………ตําบล...................................อําเภอ..................................จังหวัด.....................
โดย…………………………………………………………เป็ นเจ้ าของอาคารในโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส. 3 เลขที่/น.ส.3ก. เลขที่/ส.ค.1
เลขที่……………………….……..เป็ นที่ดินของ……………………………….………………………………………………………
ข้ อ 2. เป็ นอาคาร
(1) ชนิด……………………………………………………..……………………..จํานวน……………………หลัง/คูหา
เพื่อใช้ เป็ น…………………………………….…………………โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จํานวน…….คัน
(2) ชนิด……………………………………..……………………………………..จํานวน……………………หลัง/คูหา
เพื่อใช้ เป็ น……………………………….………………………โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จํานวน…….คัน
(3) ชนิด……………………………….…………………………………………..จํานวน……………………หลัง/คูหา
เพื่อใช้ เป็ น…………………………………………………….…โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จํานวน….…คัน
ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลนก่อสร้ าง และรายการคํานวณที่แนบมาพร้ อมนี ้
ข้ อ 3. มี…………………….………………เป็ นผู้ควบคุมงาน…………….…………………เป็ นผู้ออกแบบและคํานวณ
ข้ อ 4. กําหนดแล้ วเสร็จภายใน………………..…วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับใบอนุญาต
พื ้นที่ที่ขออนุญาตทังหมด
้ …………ตารางเมตร ค่าธรรมเนียมตารางเมตรละ…….……บาท เป็ นเงิน…………..…….บาท
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1 ฉบับ 20 บาท,10 บาท ค่าคําร้ องฯ 2 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น………………...……….…...บาท
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
เล่มที่………เลขที่ ………..ลงวันที่………เดือน…………………พ.ศ……….
ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตฯ
เล่มที่………เลขที่ ………..ลงวันที่………เดือน………………… พ.ศ……….
ใบเสร็จรับเงินค่าคําร้ องฯ
เล่มที่………เลขที่ ………..ลงวันที่………เดือน………………… พ.ศ……….
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ข้ อ 5. พร้ อมคําขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารพร้ อมหลักฐานต่าง ๆ มาด้ วยแล้ ว คือ
(1) แผนผังบริ เวณ แบบแปลนก่อสร้ าง รายการประกอบแบบฯ จํานวน…………….….ชุด ๆ ละ………….…แผ่น
(2) รายการคํานวณหนึง่ ชุด จํานวน………….แผ่น (กรณีที่เป็ นอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรื ออาคาร ทีก่ ่อสร้ าง
ด้ วยวัตถุทนไฟเป็ นส่วนใหญ่)
(3) หนังสือแสดงความเป็ นตัวแทนของเจ้ าของอาคาร(กรณีที่ตวั แทนเจ้ าของอาคารเป็ นผู้ขออนุญาต) จํานวน….ฉบับ
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจทีล่ งชื่อแทนนิติบคุ คลเป็ นผู้ขอ อนุญาตฯ ที่ออกให้ ไม่
เกินหกเดือน(กรณีที่นิติบคุ คลเป็ นผู้ขออนุญาต) จํานวน…………….ฉบับ
(5) หนังสือแสดงว่าเป็ นผู้จดั การ หรือตัวแทนซึง่ เป็ นผู้ดาํ เนินกิจการของนิติบคุ คลนัน้ (กรณีที่นิติบคุ คลเป็ นผู้ขออนุญาต)
จํานวน…………….ฉบับ
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน…………..ฉบับ พร้ อมทังสํ
้ าเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหริ อวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม จํานวน ……….…….…ฉบับ
(7) สําเนาหรื อภาพถ่ายโฉนดที่ดินเลขที่…………น.ส.3ก. เลขที…
่ ……… ส.ค.1 เลขที่………..…จํานวน……….ฉบับ
หรื อหนังสือยินยอมของเจ้ าของที่ดนิ จํานวน ……ฉบับ
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้ อ 1.3 จํานวน……………ฉบับ
(9) สําเนาหรื อภาพถ่าย ใบอนุญาตให้ เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหริ อวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมของผู้
ควบคุมงาน จํานวน ………..……ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็ นอาคารทีม่ ีลกั ษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหริ อวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมแล้ วแต่กรณี)
(10) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)……………………………………………..
(…………………………………………...)
ผู้ขออนุญาต

เงื่อนไขเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นให้ ผ้ ูได้ รับอนุญาตถือปฏิบัติ
ข้ าพเจ้ า………………………………………………………...อยูบ่ ้ านเลขที่……….………ตรอก/ซอย………………………..….
ถนน………………………………..หมูท่ ี่…….ตําบล…………………อําเภอ……………….……จังหวัด………………..………
ขอบันทึกยืนยันว่าข้ าพเจ้ า ได้ รับทราบคําสัง่ เงื่อนไขของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นให้ ผ้ ไู ด้ รับอนุญาตถือปฏิบตั ิตอ่ ไปนี ้
(1) การดําเนินการต่อไปนี ้ จะต้ องได้ รับอนุญาตจากเทศบาลก่อน
1.2 รื อ้ ถอนอาคารเก่า
1.3 ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
1.1 ก่อสร้ างอาคารใหม่
1.4 ก่อสร้ างรัว้ ติดทางสาธารณะ
1.5 ก่อสร้ าง หรื อติดตังป
้ ้ าย ขนาดเกิน……………….ตารางเมตร
(การก่อสร้ างอาคารก่อนได้ รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย)
(2) การก่อสร้ างที่เทศบาล จะอนุญาตไม่ได้ เลยคือ การก่อสร้ างลํ ้าแนวตาม พ.ร.บ.ผังเมืองและแนวขยายถนน ซอย
ตามประกาศท้ องถิ่นกําหนด
(3) จะต้ องให้ นายตรวจเขตเทศบาลเป็ นผู้กําหนดแนวอาคารและแนวรัว้ ด้ านที่ติดที่สาธารณะก่อนก่อนลงมือ
ก่อสร้ างอาคาร
(4) ผู้ได้ รับอนุญาตจะต้ องทําการติดตังป
้ ้ ายขนาดกว้ างไม่น้อยกว่า 0.50 * 1.00 เมตร ในบริเวณที่ได้ รับอนุญาต
(ตามข้ อความที่เทศบาลกําหนดแบบตัวอย่างด้ านล่าง)
การก่อสร้ างอาคาร
ชนิด…………………………………………………..…
จํานวน………..หลัง/คูหา เพื่อใช้
เป็ น……………………………….………
ใบอนุญาตเลขที่………..ลง
วันที่…………………………………….……...
กําหนดแล้ วเสร็ จใน
วันที่……………………………………………………..

จะต้ องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการ ซึง่ เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สนิ ของบุคคลอื่นอันเนื่องจากการ
ก่อสร้ างนี ้
(6) การก่อสร้ างฟุตบาทด้ านหน้ าและด้ านข้ างอาคาร ต้ องมีขนาดและระดับตามที่เทศบาลกําหนดให้ ในแบบแปลน
และในสถานที่ก่อสร้ างจริง
(7) เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วการเก็บกอง วางทิ ้งวัสดุดงั กล่าวจะต้ องมีคอกกันที
้ ่แข็งแรงเฉพาะในพื ้นที่กําหนดให้
เท่านัน้ ห้ ามกอง วาง ทิ ้ง วัสดุสงิ่ ของต่าง ๆ ในทางเท้ าหรื อเขตถนนโดยเด็ดขาดเว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจาก
เทศบาลก่อน
(8) จะต้ องสร้ างบ่อพัก ดักขยะในพื ้นที่ดินของตัวเองเป็ นด่านดักขยะจุดสุดท้ ายก่อนระบายนํ ้าทิ ้งลงสูท
่ างระบายนํ ้า
สาธารณะ ถ้ าหากทางสาธารณะด้ านหน้ าหรื อด้ านข้ างอาคารไม่มีทอ่ ระบายนํ ้า ผู้ก่อสร้ างจะต้ องจัดทําบ่อพัก
ภายในบริเวณที่ดินของตนเอง ห้ ามระบายนํ ้าลงสูท่ างระบายนํ ้าสาธารณะโดยเด็ดขาด
(9) ถ้ าหากทางสาธารณะด้ านหน้ าหรื อด้ านข้ างอาคารไม่มีทอ่ ระบายนํ ้า ผู้ก่อสร้ างจะต้ องวางท่อระบายนํ ้า ค.ส.ล.
ขนาด ∅ ไม่ตํ่ากว่า 0.40 ม.
ข้ าพเจ้ ายินดีปฏิบตั ิตามและรับผิดชอบตามคําสัง่ ของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ น

(5)

หลักฐาน
ลงชื่อ)
ผู้ขออนุญาต
(…..………………………………………..)
พยาน
(ลงชื่อ)
พยาน
(ลงชื่อ)
(…..……………………..………..)
(…..………………..…………………..)

รายงานการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้ างอาคาร
ผังบริเวณปลูกสร้ างอาคารของ………………………………………………ปลูกสร้ างที่
................................................................. เป็ นอาคาร ........................ ตรวจเมื่อวันที่…………………..ผู้ชี ้สถานที่ให้
ตรวจ,เกี่ยวข้ องเป็ น…………..............กับผู้ขออนุญาต

แผนที่สังเขป
หมายเหตุ แผนที่สงั เขปให้ เขียนผังอาคารที่มีอยูเ่ ดิม ผังขออนุญาตถ้ าได้ ปลูกสร้ างไปแล้ ว แสดงความยาว
ความกว้ าง ของอาคารและระยะห่างเขตที่ดินและให้ เขียนบริ เวณที่เป็ นคูนํ ้า (ถ้ ามี) ไว้ ด้วย
บันทึกการตรวจ
1. ขนาดกว้ างยาวของที่ดินถูกต้ องตามผังบริ เวณอนุญาตหรื อไม่……………………………และถูกต้ องตามหนังสือยินยอม
(ถ้ ามี) หรื อไม่………………………………………………………………….
2. ทางสาธารณะติดต่อกับที่ดินเขตกว้ างเท่าใด…………..เมตร เป็ นถนนชนิดใด…………………...
3. มีทางนํ ้าสาธารณะ……………………ที่จะระบายนํ ้าออกจากอาคารหรื อไม่……………………...
4. อาคารขออนุญาตก่อสร้ างไปแล้ วหรื อยัง………………………………ก่อสร้ างไปแล้ วถึงไหน………………………….ถูกต้ อง
ตามแบบขออนุญาตหรื อไม่………………………………
(ลงชื่อ)………………………………ผู้ชี ้เขต
(………………………………)

ผู้ขออนุญาต เจ้ าของที่ดินหรื อผู้มาขออนุญาต

(ลงชื่อ)…………………………….ช่างควบคุมเขต
(…………………………...)
ตําแหน่ง…………...…………………………

