รหัสที่ดิน………………….
บันทึกรับเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุญาตขอรับใบอนุญาตกอสราง
เลขที่รับ..........................................
กองชางเทศบาลตําบลหนองไผลอม
รับคํารอง วันที่....................เดือน............................................พ.ศ...........................เวลา......................น.
เอกสารที่นํามายื่นขอรับใบอนุญาต
( ) คําขออนุญาตกอสราง
จํานวน............................ฉบับ
( ) แผนผังและแบบแปลน
จํานวน............................ชุด
( ) รายการคํานวณ
จํานวน............................ชุด
( ) รายการกอสราง
จํานวน............................ชุด
( ) สําเนาโฉนดที่ดิน/เอกสารสิทธิ์
จํานวน............................ชุด
( ) หนังสือมอบอํานาจ
จํานวน............................ฉบับ
( ) หนังสือยินยอมใหใชผนังรวมกัน
จํานวน............................ฉบับ
( ) หนังสือยินยอมใหกอสรางอาคารบนที่ดิน
จํานวน............................ฉบับ
( ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กว.
จํานวน............................ฉบับ
( ) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สว.
จํานวน............................ฉบับ
( ) หนังสือแสดงความยินยอมควบคุมงาน
จํานวน............................ฉบับ
( ) สําเนา หนังสือรับรองการจดทะเบียน
จํานวน............................ฉบับ
( ) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนเจาของอาคาร
จํานวน............................ฉบับ
(กรณีทตี่ ัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต)
จํานวน............................ฉบับ
จํานวน............................ฉบับ
( ) เอกสารอื่นๆ
(ลงชื่อ)..................................................เจาหนาที่รับเอกสาร
วันที่..................................................
1. (ลงชื่อ).....................................................ผูยื่นคําขอ
3. เรียน เจาพนักงานทองถิน่
(.....................................................)
( ) ควรอนุญาต
( ) คําสั่งอื่น (ถามี)...................
2. เรียน ปลัดเทศบาลฯ
( ) ไดตรวจสอบแลว
(ลงชื่อ)...........................................
( ) ถูกตอง ควรอนุญาต
(นายสันติ เกิดโมฬี)
( ) ไมถูกตอง ตองแกไข
ปลัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม
(ลงชื่อ) วาที่ ร.ต.................................................
(ศุภกฤต สําเนียงใหม)
ผูอํานวยการกองชาง

4. คําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
( ) อนุญาต
( ) คําสั่งอื่น (ถามี)............
(ลงชื่อ).......................................
(นายทองหลอ เอี่ยมวงศ)
นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผลอม

แบบ ข. ๑

คําขออนุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่รับ................................................
วันที่.....................................................
ลงชื่อ....................................ผูรับคําขอ
เขียนที่....................................................................

วันที่...................เดือน....................................พ.ศ ..................
ขาพเจา...........................................................................เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารเปน

□ เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่................ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................
หมูที่...................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต................................จังหวัด.............................

□ เปนนิติบคุ คลประเภท...........................................................จดทะเบียนเมื่อ.................................
เลขทะเบียน..............................................มีสํานักงานตั้งอยูบานเลขที่..................ตรอก/ซอย...........................
ถนน......................................หมูที่.....................ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต........................
จังหวัด...................................โดย......................................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูขออนุญาต อยูบานเลขที่................ตรอก/ซอย.................................ถนน..................................หมูที่.............
ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.............................................
ขอยื่นคําขออนุญาต..........................................................................ตอเจาพนักงานทองที่ ดังตอไปนี้
ขอ 1. ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บานเลขที่................ตรอก/ซอย...........
ถนน................................หมูที่..................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..................................
จังหวัด.....................................โดย........................................................................................เปนเจาของอาคาร
ในที่ดนิ โฉนดที่ดิน/น.ส.3, น.ส.3ก/ส.ค.1 เลขที่...............................................................................................
เปนที่ดินของ......................................................................................................................................................
ขอ 2. เปนอาคาร
(1) ชนิด.........................................................จํานวน..............................เพื่อใชเปน............................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................ตารางเมตร
(2) ชนิด.........................................................จํานวน..............................เพื่อใชเปน............................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................ตารางเมตร
(3) ชนิด.........................................................จํานวน..............................เพื่อใชเปน............................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณทีแ่ นบมาพรอมนี้
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ขอ 3. มี.....................................................................................................................เปนผูควบคุมงาน
มี.....................................................................................................เปนผูออกแบบและคํานวณ
ขอ 4. กําหนดแลวเสร็จภายใน............................วัน นับแตวันที่ไดรับอนุญาต
ขอ 5. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน...........ชุด ชุดละ..............แผน
(2) รายการคํานวณ 1 ชุด จํานวน............แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคาร
ที่กอสรางดวยวัตถุถาวร และวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ)
(3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปน
ผูขออนุญาต)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจดั การหรือผูแทน ซึ่งเปนผูดาํ เนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคล
เปนผูขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองผูออกแบบหรือคํานวณอาคาร จํานวน.......................ฉบับ
พร อ มสํา เนาใบอนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ วิ ช าชี พ สถาป ต ยกรรมควบคุ ม
จํานวน..................ฉบับ (กรณีที่เปนอาคารลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
(7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน น.ส.3, น.ส.3ก, ส.ค.1 เลขที่..........................................................
จํานวน.................................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดนิ จํานวน......................................ฉบับ
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3. จํานวน............................................ฉบับ
(9) สําเนาหรือจากภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูควบคุมจํานวน.........................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
(10) เอกสารอืน่ ๆ (ถามี)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(.........................................................)
ผูขออนุญาต
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หมายเหตุ (1) ขอความใดทีไ่ มใชใหขีดฆา
(2) ใสเครือ่ งหมาย / ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่................
เดือน...................................พ.ศ......................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต..........................................เปนเงิน.........................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.................................................................เปนเงิน.........................บาท
................................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................................บาท...............................สตางค
(...................................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่.............................
เลขที่...............................................ลงวันที่.............................เดือน........................................พ.ศ....................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.......................................ฉบับที่............................... ลงวันที่......................
เดือน................................................ พ.ศ. .............................
(ลายมือชื่อ) ........................................................
ตําแหนง .........................................................

บันทึกขอความ
สวนราชการ เทศบาลตําบลหนองไผลอม ต.หนองไผลอม อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ที่ นม 52614/
วันที่ .............เดือน...............................พ.ศ.....................
เรื่อง การขออนุญาต ( ) การกอสราง ( ) ดัดแปลง ( ) รื้อถอนอาคาร
เรียน นายกเทศมนตรีตําบลหนองไผลอม
อางถึง แบบ ข.1 เลขที่รับ............../................ ลงวันที่ ................เดือน................................พ.ศ.....................
สิ่งที่สงมาดวย เรื่องราวการขออนุญาต พรอมแบบแปลนกอสราง
ตามที่..........................................................................อาศัยอยูบานเลขที่.......................หมูที่..............
ถนน.......................................ตําบล..............................อําเภอ..........................จังหวัด......................................
ไดยนื่ เรื่องราวพรอมแบบแปลนขออนุญาต โฉนดที่ดิน........................ เลขที่..............................เปนที่ดินของ
.........................................................................เปนอาคาร............................................จํานวน...................หลัง
เพื่อใชเปน...........................................................
กระผมไดดําเนินการตรวจสอบเรื่องราว แบบแปลน แผนผังดังกลาวตามกฎกระทรวงซึ่งออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2479 ในสวนที่ไมขัดแยงแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และมีความมั่นคงแข็งแรงพอ
เห็นควรอนุญาตให.............................................................................ได โดยคิดคาธรรมเนียมตางๆ ดังนี้
1. คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
(1) ใบอนุญาต จํานวน...................ฉบับ ๆละ .....................................บาท
เปนเงิน..........................................บาท
(2) ใบแทน จํานวน...................ฉบับ ๆละ ......................................บาท
เปนเงิน..........................................บาท
2. คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ตอเติมอาคาร
(1) อาคารสูงไมเกิน 2 ชั้น หรือสูงไมเกิน 12 เมตร พื้นที่.....................................ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 0.50 บาท เปนเงิน...................................................บาท
(2) อาคารสูงไมเกิน 3 ชั้น หรือสูงไมเกิน 12 เมตร พื้นที่.....................................ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 2.00 บาท เปนเงิน....................................................บาท
(3) อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือ สูงเกิน 15 เมตร
พื้นที่ .....................................ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 4.00 บาท เปนเงิน.....................................................บาท
(4) อาคารที่มพี ื้นที่รับน้ําหนักบรรทุกเกิน 500 กก./ตร.ม. พื้นที่............................ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 4.00 บาท เปนเงิน......................................................บาท
(5) ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ พื้นที่ ......................................ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 0.50 บาท เปนเงิน......................................................บาท

-2(6) ปายพื้นที่................................ตารางเมตร ตารางเมตรละ.........................................บาท
เปนเงิน...................................................บาท
(7) อาคารประเภทที่ตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง
ประตูรั้วความยาว...................................เมตร
เมตรละ 1.00 บาท เปนเงิน...........................................................บาท
รวมทั้งสิ้น..........................................บาท
(................................................................)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดําเนินการตอไป
(ลายมือชื่อ).......................................................นายตรวจ
(นายชัชวาลย เพลิดจันทึก)
นายชางโยธา 3
(ลายมือชื่อ) วาที่ ร.ต.........................................
(ศุภกฤต สําเนียงใหม)
ผูอํานวยการกองชาง

(ลายมือชื่อ).........................................................
(นายสันติ เกิดโมฬี)
ปลัดเทศบาลตําบลหนองไผลอม

(ลายมือชื่อ).........................................................
(นายทองหลอ เอี่ยมวงศ)
นายกเทศมนตรีตาํ บลหนองไผลอม

เอกสารประกอบแบบการยืน่ ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ชื่อผูขออนุญาต.......................................................................................
ที่อยู.......................หมูที่...................ตําบล............................อําเภอ........................จังหวัด...............................
สถานที่ปลุกสราง หมูที่ .................. ตําบล หนองไผลอม อําเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา
ชนิดอาคาร.............................................................................................
เจาของที่ดิน............................................................................................
โฉนดที่ดิน ..................................เลขที่..................................................
เลขที่รับเรื่อง..................../....................ลงวันที่ ....................... เดือน .....................................พ.ศ. .................
1. แบบ ข. 1 กรอกรายการครบถวนถูกตอง
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีผูขออนุญาตเปนบริษัท หาง ราน)
4. สําเนาโฉนดของเจาของที่ดินเซนตชื่อรับรองถูกตอง
5. หนังสือรับรองใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน กรอกรายการครบถวนถูกตอง
6. ใบมอบอํานาจติดอากรแสตมป เซนตชื่อครบถวนถูกตอง
7. หนังสือรับรองพรอมภาพถายบัตรขออนุญาต ของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ไมขาดอายุเซนตชื่อครบถวนถูกตอง
8. แบบแปลน ..............ชุด ๆ ละ...................แผน เซนตช่อื ครบถูกตอง
9. รายการคํานวณ..............ชุด เซนตชื่อครบถูกตอง
10.หนังสือรับรองพรอมภาพถายบัตรของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมที่ไมขาดอายุ
เซนตชื่อครบถูกตอง (สําหรับอาคารพาณิชย หรืออาคาร 4 ชั้น)
11. หนังสือแสดงผลของการตรวจสอบแนวเขตการทางของกรมทางหลวง

ลงชื่อ...............................................ผูรับแบบ
ขาพเจาจะมารับเจาหนาที่ไปดูแนวเขตที่ทําการกอสรางภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่ยื่นขอ
อนุญาตหากไมมารับเจาหนาที่ตามกําหนด ใหถือวาไมประสงคจะขออนุญาตปลูกสรางอาคารที่ยื่นมา
จงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ.............................................
(...........................................)
ผูขออนุญาตปลูกสรางอาคาร

รายงานการตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
วันที่.........................เดือน...............................................พ.ศ. ......................
ผังบริเวณปลูกสรางอาคารของ......................................................................
ปลูกสรางที่ หมูที่........................ตําบล หนองไผลอม อําเภอ เมือง จังหวัด นครราชสีมา
เปนอาคาร............................................................จํานวน................หลัง เพื่อใช เปนทีพ่ ักอาศัย

แผนที่สังเขป
ผูชี้สถานที่.......................................................................เกี่ยวของเปน ผูขออนุญาตกอสรางอาคาร
บันทึกการตรวจ
1. ขนาดกวางยาวของที่ดนิ ถูกตองตามผังบริเวณอนุญาต
2. ทางสาธารณะติดตอกับทีด่ ินเขตกวาง...................เมตร เปนถนนชนิด..........................................
ถนนกวาง..................เมตร
3. มีทางน้ําสาธารณะที่จะระบายออกจากอาคาร
4. อาคารขออนุญาตกอสรางไปแลวถึงโครงสรางพรอมมุงหลังคาถูกตองตามแบบเทศบาล
(ลายมือชื่อ)..................................................ผูชี้เขต
(.................................................)
ผูขออนุญาต เจาของที่ดิน
(ลายมือชื่อ).................................................นายตรวจ
(นายชัชวาลย เพลิดจันทึก)
นายชางโยธา 3
(ลายมือชื่อ) วาที่ ร.ต...........................................
(ศุภกฤต สําเนียงใหม)
ผูอํานวยการกองชาง

หนังสือรับรองวาจะรับผิดชอบความเสียหายขางเคียง
เนื่องจากการกอสราง / ดัดแปลงอาคาร / รื้อถอนอาคาร
เขียนที่................................................................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.................
เรียน ทานนายกเทศมนตรีตาํ บลหนองไผลอม
เนื่องดวย ขาพเจา...................................................................................................................
ตั้งบานเรือนอยู บานเลขที่...............ตรอก/ซอย............................................หมูที่.............................................
ถนน..................................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด...............................................
ขอรั บ รองว า ในการขออนุ ญ าต ก อ สร า ง / ดั ด แปลง / รื้ อ ถอน อาคาร ในครั้ ง นี้
ขาพเจาจะรับผิดชอบในทุกกรณี ถาการกอสรางรุกล้ําที่ดินขางเคียง และถาการกอสรางทําใหอาคารขางเคียง
ไดรับความเสียหาย ขาพเจาจะทําการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีเหมือนเดิม หรือขอชดใชราคาตามมูลคา
แหงความเสียหาย นั้น
ข า พเจ า ได อ า นข อ ความข า งต น ทั้ ง หมดโดยละเอี ย ดแล ว จึ ง ได ล งลายมื อ ชื่ อ ไว เ พื่ อ
เปนหลักฐาน

(ลงชื่อ)...............................................ผูขออนุญาต
(............................................)

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

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

