
 
                                                                   
แบบ  ข  1 

ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรดัดแปลงอำคำร  หรือรื้อถอนอำคำร 
 

                            เขียนที่..องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระโทก 
                             วันที่........เดือน........................พ.ศ. ............. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-- 
  ข้าพเจ้า............................................................................เจา้ของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขท่ี...................................ตรอก  หรือซอย..................................ถนน........................ 
หมู่ที่..............ต าบล / แขวง..............................อ าเภอ / เขต...........................................จังหวัด................................ 
โทรศัพท์................................................................................ 
 เป็นนิติบุคคลประเภท............................-..................................จดทะเบียนเมื่อ...........-.................. 
เลขทะเบียน...................-..........มีส านักงานตั้งอยู่ที่...........-..............................ตรอก / ซอย..................-.................. 
จังหวัด...............-........................โดย....................-..........................เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  
อยู่เลขท่ี..............-.........ตรอก / ซอย....................-...............ถนน...........-..................จังหวัด..............-..................... 
โทรศัพท์...............-.............................................................................................. 
  ขอยื่นรับใบอนุญาต..............กอ่สร้างอาคาร............................................ .ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ท าการก่อสร้างอาคาร  / ดัดแปลงอาคาร /  รื้ออาคาร  / ที่บ้านเลขที่.................................... 
หมู่ที่..................บ้าน....................................   ต าบลกระโทก      อ าเภอโชคชัย    จังหวดันครราชสีมา        โดยมี 
(นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ / 
น.ส.3 ก. เลขที่ / ส.ค. 1 เลขที่........................   โดยมี(นาย/นาง/นางสาว)...........................................................เป็น
เจ้าของทีดิ่น 
  ข้อ 2 เป็นอาคาร 

 (1) ชนิดอาคาร...........................................................................จ านวน...........................หลัง  
  เพ่ือใช้เป็น................................................โดยมีที่จอดรถที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน.................คัน 

 (2) ชนิดอาคาร...........................................................................จ านวน............ ...............หลัง  
  เพ่ือใช้เป็น................................................โดยมีที่จอดรถที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน................ .คัน 
 (3) ชนิดอาคาร...........................................................................จ านวน........... ................หลัง  
เพ่ือใช้เป็น................................................โดยมีที่จอดรถที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน................ .คัน 
ตามแผนผังบริเวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 ข้อ 3 โดยมี......................................................เป็นผู้ควบคุมงาน และ…………….……………....... 

เป็นผู้ออกแบบและมี.......................................................... ....................เป็นผู้ค านวณโครงสร้าง 
 ข้อ 4  ก าหนดแล้วเสร็จสิ้นใน   365  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ข้อ 5  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
  (1)  แผนผังบริเวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน   จ านวน.................................ชุด  
ชุดละ....................แผ่น 

  (2)  รายการค านวณหนึ่งชุด  จ านวน......................แผ่น  (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณอาคารพิเศษ  
หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

  (3)  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้อนุญาต) 
    (4)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณี

ที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
        (5)  หนังสือแสงดว่า เป็นผู้จัดการหรือตัวแทนเป็นผู้ด าเนินการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคล
เป็นผู้ขออนุญาต) 

  (6)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบค านวณอาคาร  จ านวน.......................ฉบับ  
พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเปน็ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงานหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม  จ านวน.................ฉบับ 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะและ ขนาด     อยู่ในประเภทเป็นวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 

  (7)  ส าเนาถ่ายโฉนดที่ดิน  เลขที่ / น.ส. 3 ก. เลขที่ / ส.ค. 1 เลขท่ี.............................................. 
จ านวน..............................ฉบบั  หรือหนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน  จ านวน.................................ฉบับ 

   (8)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จ านวน..............................ฉบบั 
  (9)  ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม  ของผู้ควบคุมงาน  จ านวน.............. ................ฉบับ  (เพราะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี) 

  (10) เอกสารอ่ืนๆ 
....................................................................................................... ................................................................................
............................................................................................................................. ............................................ 

 
 
     (ลงช่ือ).......................................................... 
                     (..................................................) 
                    ผู้ขออนุญำต 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน 

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

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

  ข้าพเจ้า............................................................................ อยู่บ้านเลขท่ี................. หมู่ที่. ..............
ตรอก หรือซอย.......................ถนน.........................ต าบล / แขวง................. .............อ าเภอ / เขต..........................
จังหวัด...................................................โทรศัพท์................................................เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/
น.ส.3 ก. เลขที่ / ส.ค. 1 เลขท่ี............................ ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่บ้าน...........................................หมู่ที่...................... 
ต าบลกระโทก    อ าเภอโชคชัย    จังหวัดนครราชสีมา 

   ยินยอมให้............................................................................... .........ซึ่งมีความเกีย่วข้องกับข้าพเจ้า  
ในฐานะเป็น..........................................................ท าการปลกูสร้างอาคารแบบ................................... ....................
จ านวนพื้นที่การก่อสร้างอาคาร.................................ตารางเมตร เพ่ือใช้เป็น........................................................... 
ในที่ดินข้าพเจ้า  ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ......................ไร่...........................งาน.............................ตารางวา  ดังนี้. - 
 ทิศเหนือ              จด............................................................................. 
 ทิศใต้                  จด............................................................................. 
 ทิศตะวันออก        จด............................................................................ 
 ทิศตะวันตก         จด............................................................................. 

  
 พร้อมกันนี้  ข้าพเจ้าได้แนบส าเนาเอกสารแสดงสิทธิ์การถือครองที่ดินมาด้วยแล้ว(ถ้าเป็นผู้เช่าให้

แนบส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิ์อย่างอ่ืนมาด้วย) 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
             (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
             (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
  
               ข้าพเจ้า...............................................................................ขอรับรองว่าลายมือชื่อหรือลายนิ้วมือ
ข้างบนนี้เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าวข้างบนนี้เป็นจริง 
 

(ลงชื่อ)...............................................ผู้ขออนุญาต 
             (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
             (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
       
  
 
 
 
 
 
 



 
อัตราคา่ธรรมเนยีม 

1. ค่ำธรรมเนียมออกใบอนุญำต 
 (1) ใบอนุญาต  จ านวน......................        ฉบับๆละ.................................................บาท 
 (2) ใบแทน       จ านวน.......... ............       ฉบับๆละ.................................................บาท 
 
2. ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง ต่อเติมอำคำร 
 (1.) อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร           พ้ืนที่ ................................ ตารางเมตร 
  ตารางเมตรละ 0.50 บาท                                      เป็นเงิน........................................บาท 
 
 (2.) อาคารสูง 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร  พ้ืนที่ ................................ ตารางเมตร 
  แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2.00 บาท                เป็นเงิน........................................บาท 
 
 (3.) อาคารสูงเกิน 3 ชั้น  หรือสูงเกิน 15 เมตร             พ้ืนที่ ................................ ตารางเมตร 
  ตารางเมตรละ 4.00 บาท                                     เป็นเงิน........................................บาท 
 
 (4.) อาคารที่มีพ้ืนรับน้ าหนักบรรทุกเกิน 500 กก./ตร.ม.    พ้ืนที่ ................................ ตารางเมตร 
  ตารางเมตรละ 4.00 บาท                                       เป็นเงิน........................................บาท 
 
 (5.) ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ               พ้ืนที่ ................................ ตารางเมตร 
  ตารางเมตรละ 0.50 บาท                                       เป็นเงิน........................................บาท 
 
 (6.) ป้ายพื้นที่...................ตารางเมตรละ 4.00 บาท          เป็นเงิน........................................บาท 
 
 (7.) อาคารประเภทที่ต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ า รั้วหรือก าแพง ประตูรั้ว  
  ความยาว ................................... เมตรๆละ 1.00 บาท    เป็นเงิน........................................บาท  
 
                                                                      รวมทั้งสิ้น..................................................บาท 
          (..............................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 


