
ส ำเนำคู่ฉบับ                                                                 แบบ น.๑ 

 
 
 
 

ที่  รย.  ๕๔๔๐5/        ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพลำ 
          อ ำเภอบ้ำนฉำง  รย  ๒๑๑๓๐ 
      วันที่  เดือน   พ.ศ.    
 

เรื่อง แจ้งกำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำง/ ดัดแปลง/ รื้อถอน/ เคลื่อนย้ำยอำคำร/ ใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร 
 

เรียน           
 

อ้ำงถึง ค ำขออนุญำต     ตำมแบบ  ข.๑ 
 ลงวันที่  เดือน    พ.ศ.   
 

 ตำมค ำขออนุญำต                                                  ของท่ำน เจ้ำพนักงำน
ท้องถิ่นได้พิจำรณำตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.๒๕๕๒  แลว้จึงให้ท่ำนไปขอรับใบอนุญำตตำมแบบ  
อ.๑  ได้ที่  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพลำก่อนรับใบอนุญำต  ท่ำนต้องช ำระค่ำธรรมเนียม  ดังนี้ 
 ๑.  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต                                   อำคำร  เป็นเงิน                          บำท 
 ๒.  ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต                           อำคำร  เป็นเงิน                         บำท 
 ๓.  ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลน  เป็นเงิน                              บำท       สตำงค ์
       รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                 บำท       สตำงค ์
       (         ) 
  

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบและให้ท่ำนไปขอรับใบอนุญำตภำยใน  ๓๐  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้  มิฉะนั้นจะถือว่ำ
ท่ำนไม่ประสงค์จะขอรับใบอนุญำตตำมที่ได้ยื่นขออนุญำตไว้  หำกประสงค์จะขอรับใบอนุญำตอีกจะต้องด ำเนินกำร
เช่นเดียวกับกำรยื่นขออนุญำตใหม่ 
      ขอแสดงควำมนับถือ 
       
                   
 
                                                            ( นำยสมพร  เหลือล้น ) 
                     นำยกเทศมนตรีต ำบลพลำ 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
 
 
 
 

  

   ปิดหนังสือ ณ อำคำรหรือบริเวณท่ีตั้งอำคำรส ำนักงำน      อำคำร 
         เมือ่วันที่   เดือน    พ.ศ.    
หมายเหตุ  ในกำรติดต่อรับใบอนุญำต  เพื่อควำมสะดวกโปรดน ำหนังสือฉบับนี้มำด้วย 
 

 
 



 
แบบ  น.๑ 

 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ 

  
  ส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่  เดือน     พ.ศ.   
          ตำมใบรับเลขท่ี                  ลงวันที ่  เดือน   พ.ศ.   
  ส่งให้ผู้รับค ำสั่งโดยตรง  รับเมื่อวันที่  เดือน     พ.ศ.   
 
 
 
(ลำยมือชื่อ)       (ลำยมือชื่อ)     
                (    )      (    ) 
                     เจ้ำหน้ำที่ผูส้่งหนังสือ                    ผู้รับหนังสือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการตรวจ 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคาร 
ผู้ขออนุญำต             
เลขที่รับ       ลงวันที่       
 

(๑)  นายตรวจ 
   อำคำรที่ขออนุญำตเป็นอำคำรชนิด......................................................ได้คิดพ้ืนที่อำคำรที่ขออนุญำตแล้ว  ปรำกฏว่ำ 
-  พ้ืนที่อำคำรรวมทั้งสิ้น...........................ตร.ม.ๆ ละ..........................บำท  คิดเป็นเงิน........................ ....................บำท 
-  ควำมยำวรวมของเขื่อนรวมทั้งสิ้น..................เมตรๆ ละ..................บำท  คิดเป็นเงิน...........................................บำท 
-  ควำมยำวรวมของทำง/ ท่อระบำยน้ ำรวมทั้งสิ้น...............เมตรๆ ละ.............บำท  คิดเป็นเงิน.............................บำท 
-  ควำมยำวรวมของก ำแพงรั้วรวมทั้งสิ้น.................เมตรๆ ละ................บำท  คิดเป็นเงิน.......................................บำท 
-  ค่ำใบอนุญำตก่อสร้ำง/ ดัดแปลง/ รื้อถอน  คิดเป็นเงิน.................................................................บำท  
   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น................................บาท (.....................................................................................................) 
เห็น ควรอนุญำต 
                           ไม่อนุญำต  เพรำะ............................................................................................................. ............. 
 
  

      ลงชื่อ.....................................................นำยตรวจ         ลงชื่อ..............................................................นำยตรวจ 
               ( นำยอำนนท์  เที่ยงทัศน์ )                                              (นำยสมพร  นำรี) 
                  วิศวกรโยธำปฏิบัติกำร                                              หวัหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ 
                                                                         วันที่................................................................... 
 
 

(๒)  นายช่าง 
       ได้รับตรวจสอบผังบริเวณก่อสร้ำงอำคำรตำม  พ.ร.บ.ควบคุมอำคำรแล้ว  ปรำกฏว่ำ 
เห็น ควรอนุญำต 
                           ไม่อนุญำต  เพรำะ..................................................................................................... 
 
  

                                                                             ลงชื่อ..........................................................นำยช่ำง 
                      (นำงสำววรรณศิกำ  ไวยรำบุตร) 
                                                                            วันที่................................................................... 
 
 

(๓)  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
   ได้ตรวจพิจำรณำแล้ว  มีค ำสั่งดังนี้ 
                             อนุญำต 
                           ไม่อนุญำต  เพรำะ............................................................................................................. ...... 
 
 

                                                                              ลงชื่อ....................................................................
          ( นำยสมพร   เหลือล้น ) 
                                                                                               นำยกเทศมนตรีต ำบลพลำ 
                                                                             วันที่.................................................................. 

 



 
บันทึกการตรวจผังบริเวณ 

 
ผู้ขออนุญำต      เลขที่รับ            ลงวันที ่    
-  ปลูกสร้ำงที่บ้ำนเลขที่  หมู่ที่  ถนน/ซอย   ต.พลำ  อ.บ้ำนฉำง  จ.ระยอง 
-  เป็นอำคำรชนิด           จ ำนวน               หลัง  เพ่ือใช้เป็น      
              
 

๑.  ขนำดของที่ดินตำมผังบริเวณและเอกสำรสิทธิที่ดิน ถูกต้อง                  ไม่ถูกต้อง 
 

๒.  ทำงท่ีติดต่อกับท่ีดิน 
ทำงสำธำรณะ  ชนิด    กว้ำง  เมตร  เขตทำง       เมตร 
ทำงส่วนบุคคล  ชนิด    กว้ำง  เมตร  เขตทำง       เมตร 
 

๓.  ทำงน้ ำที่จะรับกำรระบำยน้ ำจำกอำคำร 
แหล่งน้ ำสำธำรณะ  ชนิด                                          
ท่อ / รำงระบำยน้ ำ / หรืออ่ืนๆ  ชนิด          
บ่อน้ ำท้ิง / บ่อบ ำบัด / หรืออ่ืนๆ  ชนิด          
 

๔.  สภำพที่ดิน 
ยังไม่ได้ถม  ระดับดินเดิมโดยเฉลี่ยสูง / ต่ ำ  กว่ำที่ดินข้ำงเคียง   เมตร 
ถมแล้ว  โดยถม    สูงจำดระดับดินเดิม  เมตร 
 

๕.  อำคำรที่ขออนุญำต 
ยังไม่ได้ก่อสร้ำง 
ก ำลังก่อสร้ำงเสร็จประมำณ  %      ถูกต้องตำมแบบ    ไม่ถูกต้องตำมแบบ                    
ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ    ถูกต้องตำมแบบ    ไม่ถูกต้องตำมแบบ 

  

๖.  แผนที่โดยสังเขป 
 หมำยเหตุ  :  แผนที่สังเขปให้เขียน  อำคำรเดิมหรืออำคำรที่ปลูกสร้ำงไปแล้ว  (ถ้ำมี)  และแสดงควำมกว้ำงยำวของอำคำร 
                 และระยะห่ำงเขตท่ีดิน  และเขียนบริเวณท่ีเป็นคูน้ ำด้วย  (ถ้ำมี) 
 

๗.  บริเวณท่ีดินส ี  หมำยเลข                      คิดเป็นพ้ืนที่รวมทั้งสิ้นประมำณ   ตร.ม. 
 
 
 
( ลงชื่อ )    ผู้ชี้เขต     ( ลงชื่อ )           นำยตรวจ 
         (                 )                  ( นำยอำนนท์  เที่ยงทัศน์ ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   แบบ  ข. ๑ 

ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
ดัดแปลงอำคำร  หรือรื้อถอนอำคำร 
                    
 
 

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

          วันที่.................. เดือน........................................... พ.ศ. ....................... 
 
 ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................เจ้ำของอำคำร หรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร 
 

  เป็นบุคคลธรรมดำ  อยู่บ้ำนเลขท่ี..................ตรอก/ซอย....................................ถนน............................. .... 
หมู่ที่..............ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต.................... ....................จังหวัด....................................... 
 

  เป็นนิติบุคคลประเภท.........................................................จดทะเบียนเมื่อ................................... .............. 
เลขทะเบียน...........................................................มีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่.........................ตรอก/ซอย..............................  
ถนน.........................หมู่ที่...........ต ำบล/แขวง..............................อ ำเภอ/เขต..............................จังหวัด........................... 
โดยมีผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำตอยู่บ้ำนเลขที่.........ตรอก/ซอย..........................ถนน............................... 
หมู่ที่.............ต ำบล/แขวง...............................อ ำเภอ/เขต........................................จังหวัด.............................................. 
 

 ขอยื่นค ำขอร้องใบอนุญำต......................................................................ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้  
 

 ข้อ ๑.  ท ำกำรก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/รื้อถอนอำคำรที่บ้ำนเลขท่ี...................ตรอก/ซอย.................... 
ถนน.................................หมูท่ี่..........ต ำบล/แขวง........................................อ ำเภอ/เขต.............. .................................... 
จังหวัด..........................................โดย........................................................................................................................ ....... 
เป็นเจ้ำของอำคำร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขท่ี/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่........................................................................... 
เป็นที่ดินของ...................................................................................................................................................................... 
 

 ข้อ ๒.  เป็นอำคำร............................................................................................................................. ................ 
(๑)  ชนิด....................................................จ ำนวน....................................เพ่ือใช้เป็น...................................... ............ 
พ้ืนที่/ควำมยำว............................................เมตร โดยมีที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถจ ำนวน......... .........คนั 
(๒)  ชนิด....................................................จ ำนวน....................................เพ่ือใช้เป็น................ .................................. 
พ้ืนที่/ควำมยำว...........................................เมตร โดยมีที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถจ ำนวน...................คัน 
(๓)  ชนิด....................................................จ ำนวน....................................เพ่ือใช้เป็น................ .................................. 
พ้ืนที่/ควำมยำว..........................................เมตร โดยมีที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถจ ำนวน....................คัน 
 ตำมแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รำยกำรประกอบแบบแปลน  และรำยกำรค ำนวณท่ีแนบมำพร้อมนี้ 
 

 ข้อ ๓.   มี....................................................................... ...........................................................เป็นผู้ควบคุมงำน 
มี..................................................................................................................เป็นผู้ออกแบบและค ำนวณ 
 

ข้อ ๔.  ก ำหนดแล้วเสร็จใน.........................................วัน  นบัตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต                
 
 
 
 

               /ข้อ ๔.... 

เลขรับที่......................................................... 
วันที่............................................................... 
ลงชื่อ..............................................ผู้รับค ำขอ 



 
       -๒-           แบบ ข.๑ 

        
ข้อ ๕.  พร้อมค ำขอนี้  ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลัดฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว  คือ 

(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบแปลน จ ำนวน.........................ชุด ชุดละ............................แผ่น 
(๒) รำยกำรค ำนวณหนึ่งชุด จ ำนวน.............................. แผน่ (กรณีที่เป็นอำคำรสำธำรณะ  อำคำรพิเศษหรือ

อำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัตถุถำวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
(๓) หนังสือแสดงควำมเป็นตังแทนของเจ้ำของอำคำร  (กรณีท่ีตัวแทนเจ้ำของอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต) 
(๔) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน    วัตถุประสงค์  และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำตที่ออกให้

ไม่เกินหกเดือน  (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต) 
 (๕) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคล  (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต) 
 (๖) หนังสือแสดงควำมยินยอมและรับรองผู้ออกแบบและค ำนวณอำคำร   จ ำนวน.....................................ฉบับ  
พร้อมทั้งส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม จ ำนวน...............ฉบับ  
(กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทเปน็วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 
 (๗) ส ำเนำหรือภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน เลขท่ี/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่................................................................ 
จ ำนวน...................................ฉบับ  หรือหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน  จ ำนวน....................................... .....ฉบับ 
 (๘) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนตำมข้อ ๓  จ ำนวน...................................ฉบับ 
 (๙) ส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมของ    
ผู้ควบคุมงำน จ ำนวน.........................ฉบับ (เฉพำะกรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 
 (๑๐) เอกสำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี).....................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................................  
 
 
 

(ลำยมือชื่อ)   ................................................................ 
     (...............................................................) 

                                                                                                          ผู้ขออนุญำต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ    (๑)  ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ 
        (๒)  ใส่เครื่องหมำย    ในช่อง     หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 
 
            /หมำยเหตุ... 
 



 
-๓-                   แบบ ข.๑  

 
 
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่ 
- จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบว่ำจะอนุญำตหรือไม่อนุญำตหรือขยำยเวลำภำยในวันที่........................................... 
- ผู้ขออนุญำตได้ช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต..........................................เป็นเงิน.......................บำท..............สตำงค์ 
  และค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลน...................................................เป็นเงิน.......................บำท........... ...สตำงค์ 
  รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.........................................บำท...............สตำงค์ (..........................................................................)    
  ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่................ฉบับที่................ ลงวันที่................เดือน................................ . พ.ศ. ................... 
  
 
 
       (ลำยมือชื่อ)  ......................................................... 
              (.......................................................) 
       ต ำแหน่ง       ........................................................ 
               นำยตรวจ / นำยช่ำง 
เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลพลำ 
       -  เพ่ือโปรดทรำบ 
       -  พิจำรณำออกใบอนุญำต    อำคำร 
       รำย       ต่อไป 
 
 
 
  (นำยอำนนท์  เที่ยงทัศน์) 
             วิศวกรโยธำปฏิบัตกิำร 
 
 
 
 
     (นำยสมพร  นำรี) 
             หวัหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ 
 
 
 
 
 
   (นำงสำววรรณศิกำ  ไวยรำบุตร)           (นำยสุวัฒน์  บุญลำ)    (นำยสมพร  เหลือล้น) 
         ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง                      ปลัดเทศบำลต ำบลพลำ  นำยกเทศมนตรีต ำบลพลำ 
 
 
 
 



 
 

หนังสือยินยอมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 

เขียนที่  ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลพลำ 
 

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

ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว..............................................................................ผู้ขออนุญำตก่อสร้ำง 
อำคำรรับทรำบว่ำ เทศบำลต ำบลพลำ มีหน้ำที่ตรวจรับแบบแปลนก่อสร้ำงอำคำร ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรเท่ำนั้น
ทั้งนี้ ผู้ยื่นขออนุญำตก่อสร้ำงยังจะต้องขออนุญำตต่อส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้องกับอำคำรในข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
 
กรมทำงหลวง   อำคำรทุกประเภทที่อยู่ติดเขตทำงหลวง จะต้องถอยร่นห่ำงจำกเขตทำงหลวงไม่ 
    น้อยกว่ำ  ๕.๐๐  เมตร โดยยดึแนวกันสำดหรือส่วนที่ยื่นนอกสุดของตัวอำคำร 

เป็นเกณฑ์ 
 

กรมท่ีดิน   อำคำรที่เข้ำข่ำยเป็นอำคำรชุด เช่น คอนโดมิเนียม ฯลฯ อำคำรที่เข้ำลักษณะจัดสรร 
 
กรมโยธำธิกำรและผังเมือง อำคำรที่เก่ียวข้องกับพระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรเก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิง  

กำรบรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลว และพระรำชบัญญัติปิโตรเลียมเหลว 
 

กรมกำรพำณิชย์   อำคำรที่ปลูกสร้ำงในเขตใกล้เคียงสถำนที่ช่วยเดินอำกำศและบริเวณใกล้เคียง 
    สนำมบิน 
 
จังหวัดระยอง   อำคำรที่เข้ำข่ำยเป็นโรงแรม 
 
กระทรวงอุตสำหกรรม  อำคำรที่เข้ำข่ำยเป็นลักษณะโรงงำน 
 
กระทรวงวิทยำศำสตร์  กำรจัดท ำโครงกำรที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 
หน่วยงำนอื่นๆ   ตำมกฎหมำยที่ว่ำด้วยเรื่องนั้นโดยเฉพำะ 
 
  ข้ำพเจ้ำทรำบตำมควำมข้ำงต้นทุกประกำร 
 
 
 

(ลำยมือชื่อ)................................................................ผู้ขออนุญำต 
   (...............................................................) 

                                                            
 
 
 
 



  
 

บันทึกการตรวจเอกสาร 
 

เลขที่รับ......................................................................ลงวันที่.............. ............................................................. 
 

ล ำดับที่ รำยกำร มี ไม่มี 
๑ ค ำร้องขออนุญำต   
๒ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบ   
๓ ส ำเนำเอกสำรที่ดิน   
๔ ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน   
๕ ใบผู้ควบคุมงำน กรณีอำคำรธรรมดำ   
๖ รำยกำรค ำนวณ   
๗ ใบยินยอมให้ปลูกสร้ำงอำคำรในที่ดิน   
๘ ใบยินยอมให้ปลูกสร้ำงอำคำรชิดเขตท่ีดิน   
๙ หนังสือมอบอ ำนำจ   

๑๐ ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล)   
๑๑ หนังสือแสดงควำมยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค ำนวณ   
๑๒ ส ำเนำใบประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสถำปัตยกรรมควบคุม   
๑๓ ใบผู้ควบคุมงำนวิศวกรหรือสถำปนิก   
๑๔ หนังสือส ำคัญทำงรำชกำรทหำรเรือ   
๑๕    
๑๖    
๑๗    
๑๘    
๑๙    
๒๐    

 
 
  

ลงชื่อ.........................................................ผู้ช่วยเจ้ำพนักงำนธุรกำร 
(นำงสำวอุษำวดี  เอ่ียมละออง) 

      วันที่........................................................... 
 
 
 
 


