
                                           ค ำขออนุญำต                                               แบบ ข.1 
      ก่อสร้ำงอำคำร 

      ดัดแปลงอำคำร 

      รื้อถอนอำคำร . 
                                        . 

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

ข้าพเจ้า.................................................................................... เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 

         เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี......................ตรอก/ซอย........................ถนน.............................. 
หมู่ที.่..............ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด...................................                           

         เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................จดทะเบียนเมื่อ...................................................                                     
เลขทะเบียน........................................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่...............................................................                                          
ตรอก/ซอย.........................................................ถนน.............................................หมู่ที.่...................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................                                   
โดย..................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน..................................................   
หมู่ที.่...............ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.................................... 

ขอยื่นค าขอใบอนุญาต................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
ข้อ 1  ท าการ     ก่อสร้างอาคาร     ดัดแปลงอาคาร     รื้อถอนอาคาร บ้านเลขท่ี..............................

ตรอก/ซอย.............ถนน..........................หมู่ที.่............ต าบล/แขวง....................อ าเภอ/เขต...............................                 
จังหวัด.........................โดย.................................................................................เป็นเจ้าของอาคารในโฉนดที่ดิน 
เลขที่/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1 เลขที่...........................................เป็นที่ดินของ..........................................................                                               

ข้อ 2  เป็นอาคาร............................................................................................................................. ......                             
(1) ชนิด....................................จ านวน........................เพ่ือใช้เป็น...........................................................                               

โดยมีพ้ืนที่/ความยาว................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จ านวน.............คัน 
(2) ชนิด....................................จ านวน........................เพ่ือใช้เป็น...........................................................                               

โดยมีพ้ืนที่/ความยาว................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จ านวน.............คัน 
(๓) ชนิด....................................จ านวน........................เพ่ือใช้เป็น...........................................................                               

โดยมีพ้ืนที่/ความยาว................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จ านวน.............คัน 

          ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
ข้อ 3  มี........................................................................................เป็นผู้ควบคุมงาน   

                   มี........................................................................................ เป็นผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้าง 

ข้อ 4  ก าหนดแล้วเสร็จใน...........................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

           ข้อ 5  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  มาด้วยแล้ว คือ 
(1) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน.............ชุด  ชุดละ............แผ่น 
(2) รายการค านวณ  1  ชุด  จ านวน....................แผ่น (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรือ

อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
-2-/(๓) ส าเนา 

เลขที่รับ....................................................  
วันที่..........................................................  
ลงชื่อ........................................ผู้รับค าขอ 
      (.........................................) 
                                      



-2- 
 

(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ

อนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน   เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  จ านวน..........................................ฉบับ  
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็น 

ผู้ขออนุญาต) จ านวน..........................................ฉบับ 
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร  จ านวน...................ฉบับ 

พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม                 
จ านวน...............................ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 

(7) ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน  เลขที่/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1  เลขที่....................จ านวน..................ฉบับ  
และหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน  จ านวน............................ฉบับ 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3  จ านวน.........................ฉบับ 
(9) ส าเนาหรือภาพถ่าย ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุมของผู้ควบคุมงาน  จ านวน.......................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่เป็นลักษณะ ขนาด             
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี) 

(๑๐) เอกสารอื่น (ถ้ามี)........................................................................................................... ......... 
 
 

(ลายมือชื่อ).........................................................ผู้ขออนุญาต 
         (                                             )  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ (๑) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
    (๒) ใส่เครื่องหมาย / ในช่องหน้าข้อความที่ต้องการ 
 
 
 

  พื้นที่ขออนุญาตทั้งหมด............ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม ตารางเมตรละ 0.50 บาท เป็นเงิน.....................บาท 
  ท่อระบายน้ าก าแพงหรือประตูที่ขออนุญาต ยาว............เมตร ค่าธรรมเนียมเมตรละ 1 บาท เป็นเงิน.............บาท

 ป้ายที่ขออนุญาต.................ตารางเมตร ค่าธรรมเนียม ตารางเมตรละ 4 บาท เป็นเงิน...............................บาท 
 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง  20 บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรื้อถอน 10 บาท ค าร้องฯ 2 บาท 

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

 ใบเสร็จรับ เงินค่าตรวจสอบแบบแปลนอาคาร     เล่มที่ . . . . . . . . . . . . . . . . เลขที่ . . . . . . . . . . . . . . . .ลงวันที่
........................................ 

 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมท่อฯ                  เล่มที่...............เลขที่.................ลงวันที่................................. 
 ใบเสร็จรับเงินค่าค าร้องฯ                          เล่มที่...............เลขที่..................ลงวันที่................................ 
 ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาตฯ                      เล่มที่...............เลขที่..................ลงวันที่................................ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



แผนที่-แผนผังประกอบค ำร้องขออนุญำตกำรใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยส ำรำญ อ ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

วันที่..............เดือน...........................พ.ศ. 2560 

ผังบริเวณก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารตามค าขออนุญาต 
     ก่อสร้างอาคาร 
     ดัดแปลงอาคาร 
     รื้อถอนอาคาร 
 ของ................................................................เลขที่รับ.........../2560 ลงวันที่ ............................2560 
สถานที่ขออนุญาต หมู่ที่...........บ้าน..................................................................................ต าบลห้ วยส าราญ 
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นอาคาร...........................................จ านวน ............. หลัง,คูหา เพื่อใช้เป็น.... .................................................. 
........................................................ผู้ชี้สถานที่ก่อสร้าง เกี่ยวข้องเป็น................................................กับเจ้าของ 
รับอ านาจกับผู้ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่โดยสังเขป 
 

หมายเหตุ แผนที่สังเขปให้เขียนแผนผังอาคารเดิมที่มีอยู่ ผังขออนุญาตถ้าได้ปลูกสร้างแล้ว แสดงความกว้าง 
            ยาว ของอาคาร และระยะห่างเขตที่ดินและเขียนบริเวณท่ีเป็นคูน้ า (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

บันทึกกำรตรวจเขต (1) ขนาดกว้าง ยาว ของที่ดิน ถูกต้องตามบริเวณขออนุญาตหรือไม่ และถูกต้อง............... 
            ตามหนังสือยินยอม (ถ้ามี) หรือไม่ 
       (2) ทางสาธารณะติดต่อกับท่ีดินเขตกว้างเท่าใด........................................................เมตร 
   เป็นถนนชนิดใด.............................................ถนนกว้าง.......................................เมตร 
       (3) มีทางระบายน้ าสาธารณะที่จะรับรองน้ าจากอาคารหรือไม่.......................................... 
                                                                                                  
                                                                       (ลงชื่อ).....................................................นายตรวจ 
                                                                               (....................................................) 
                                                                     ต าแหน่ง...................................................... 
                                                                          วันที่...................................................... 
 



 
บัญชีรำยกำรเอกสำรประกอบค ำขออนุญำตก่อสร้ำง  ดัดแปลง  รื้อถอนอำคำร 

ของ                                                                      โทร.                                 . 
 

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุ 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
 
  7. 
 
  8. 
  9. 
  10. 
  11. 
  12. 
  13. 
  14. 
  15. 
  16. 
  17. 

ค าขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร (ข.1) 
บัตรประจ าตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขท่ี                          . 
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตท่ีดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ผู้ท ารายการ
ค านวณ 
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ผู้ท าการ
ออกแบบ 
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน  (น.4) 
หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4) 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณก่อสร้าง  จ านวน            ชุด 
รายการประกอบแบบหรือรายการก่อสร้าง  จ านวน             ชุด 
รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง  จ านวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอ านาจลงนาม   
หนงัสือมอบอ านาจให้ผู้อื่นท าการแทน 
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
 
-  เท่าฉบับจริง 
-  กรณีก่อสร้างในที่ดินผู้อ่ืน 
-  กรณีก่อสร้างชิดแนวเขตท่ีดินผู้อ่ืน 
-  กรณีท่ีอาคารมีขนาดอยู่ใน
ประเภท 
วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม 
ควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย
ใบอนุญาต 
 
 
 
 
 
 
-  กรณีนิติบุคคล 
-  ปิดอาการแสตมป์   30  บาท 

 
(ลงชื่อ)                                           ผู้ยื่นค าขออนุญาต 

          (                                            ) 

 
(ลงชื่อ)                                   ผู้ตรวจรับเอกสาร 
       (                                    ) 

 
 ค าเตือน 
 1. ผู้ใดก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 2. ถ้าเป็นการกระท าของผู้ด าเนินการต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิด
นั้น ๆ 
 3. ถ้าเป็นการกระท าอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การศึกษา  หรือสาธารณสุข  
หรือเป็นการกระท าในทางการค้า  เพ่ือให้เช่า ให้เช่าซื้อ  ขายหรือจ าหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้  ส าหรับความผิดนั้น ๆ 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 4. ใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารมีระยะก าหนดเวลาจ ากัด
ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาต  ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต จะต้องยื่นค า
ขอต่อใบอนุญาต 

 
 



 
บันทึกรับรองผู้ควบคุมงำนสิ่งปลูกสร้ำง /รื้อถอนอำคำร 

กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยส ำรำญ อ ำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
เขียนที่………………………............ 

วันที่ ………………เดือน...................................พ. ศ. 2560  
 

โดยหนังสือ ข้าพเจ้า…..........................………………………………………... วุฒิ………….................…………….. 
 ส านักงาน……………………………..อยู่บ้านเลขท่ี…….....................หมู่ที่…..............ต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง 
โทรศัพท์………………………. 
  

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อสิ่งปลูกสร้าง/รื้อถอน  ชนิดอาคาร………………......................... 
จ านวน………...หลัง/คู่หา  เพ่ือใช้เป็น…………………..ซึ่งเป็นของ………………………………......................................... 
ปลูกสร้างในโฉนดที่ดิน/นส. 3/สค.1/ เลขที่…….. หมู่ที…่……….ต าบล…...........……………. อ าเภอ…..................…
จังหวัด…………….....................……. 
 
 โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมสิ่งปลูกสร้าง/รื้อถอน ดังปรากฏตามผังบริเวณปลูกสร้าง ที่ข้าพเจ้าได้ลงนาม
รับรองซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราวขออนุญาตปลูกสร้างอาคารนี้ 
 

(ลงชื่อ).......................................…….ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
                      (.............................................) 
 

(ลงชื่อ)........................................…….เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง 
                     (..............................................) 
 

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

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



 
         แบบรำยงำนกำรปลูกสร้ำง/รื้อถอนอำคำร                                              ผท.9 

รหัส………………………………………………………………………………....................................................…..........      
ย้ายไป…………………………………………………………………………………………................................................. 

1.  ใบอนุญาตเลขที่…………………………...........................................................................................................…… 
2.  ชื่อเจ้าของอาคาร……………..........................................................................................................……………….. 
     ที่อยู่ : บ้านเลขที่……หมู่ที่……………..ต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์.................................... 
3.  ชื่อเจ้าของที่ดิน………………………………........................................................................................................... . 
      ที่อยู่ : บ้านเลขที่……หมู่ที่……………..ต าบล…………. อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์........................................ 
4.  ประเภทเอกสารสิทธิ  โฉนดที่ดิน น.ส. 3 ก 
5.  ที่ตั้งโรงเรือน : หมู่ที่….............บ้าน……………...............….…..ต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 
6.  ลักษณะอาคาร   ตึก ไม้ ครึ่งตึกครึ่งไม้ 
7.  สภาพอาคาร  ถาวร  ชั่วคารว 
8.  จ านวน………………..หลัง/คูหา 
9.  จ านวน……………….. ชั้น 
10.ขนาดกว้าง………………เมตร ยาว…………….เมตร พื้นที่อาคาร……………..ตาราเมตร 
11. การใช้ประโยชน์อาคาร……………………………………….................................................................................…. 
12. ลักษณะการขออนุญาต  ก่อสร้างใหม่  ดัดแปลง รื้อถอน  เคลื่อนย้าย 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้รายงาน 
                      (....................................................) 

         ต าแหน่ง………………………………………………. 
        วันที…่……………………………………………… 
 
13.  ผลการปลูกสร้างผลงาน 
  ออกเลขไม้ประจ าบ้านแล้ว เลขที่…………………………………….. 
  ดัดแปลงเรียบร้อยแล้ว 
  รื้อถอนเรียบร้อยแล้ว 
  เคลื่อนย้ายเรียบร้อยแล้ว 
 

(ลงชื่อ)......................................................ผู้รายงาน 
                      (....................................................) 
         วันที…่……………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือรับรองเจ้ำของที่ดนิ 

 
เขียนที่……………………………………. 

 …………………………………… 
   วันที…่……………….เดือน……………………..พ.ศ.   2560 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

เนื่องด้วยข้าพเจ้า  เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่……………..เลขที่ดิน……….....หน้าส ารวจ……………………. 
ต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ขอรับรองว่า ในการก่อสร้าง/รื้อถอนอาคารชิดเขตที่ดินผู้อื่นในแต่ละด้าน   โดยมีขนาดที่ดินขอบเขต
ดังนี้ 
ทิศเหนือ   จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ…….................................……. 
    จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ…….................................……. 

   จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ………..................................… 
                               จ านวน…………............แปลง เท่านั้น 

ทิศใต้     จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ……................................……. 
    จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ……................................……. 
    จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ……................................…….

     จ านวน……...........…….แปลง เท่านั้น 
ทิศตะวันตก จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ……..............................……. 

     จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ…….............................……. 
     จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ……..............................…….

     จ านวน……...........…….แปลง เท่านั้น 
ทิศตะวันออก จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ……...........................……. 

       จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ…….................................. 
       จรดที่ดินโฉนดเลขที่ ……………………เลขที่ดิน…………………..หน้าส ารวจ……............................…….

     จ านวน……...........…….แปลง เท่านั้น 

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

(ลงชื่อ).........................................เจ้าของที่ดิน 
                      (.........................................) 
 

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

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

                       (.........................................) 
 
 
 

 



ใบยินยอมให้ปลูกสร้ำงอำคำรในที่ดิน 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

เขียนที่……………………………………………………….. 
…………………………………………………………………… 

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

 
    ข้าพเจ้า………………………………... อยู่บ้านเลขที่……...หมู่ที…่…..บ้าน…….................…ต าบลห้วยส าราญ            
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดเลขที่……….......เลขที่ดิน……………….หน้าส ารวจ…………. 
ซ่ึงต้ังอยู่  หมู่ที่….......บ้าน….........………….ต าบลห้วยส าราญ  อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ยินยอม
ให้……………...........………....เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดินโฉนดดังกล่าว ในเนื้อที่……………………….ตารางวา 
โดยมีขนาดขอบเขตที่ดินดังนี้ 

ทิศเหนือ  ยาว……………... เมตร  จรด …………………………… 
ทิศใต้   ยาว……………... เมตร  จรด …………………………… 
ทิศตะวันออก  ยาว……………... เมตร  จรด …………………………… 
ทิศตะวันตก  ยาว……………... เมตร  จรด …………………………… 

ข้าพเจ้ายินยอมให้……………………………………...................………เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าว 
เพราะเป็น………………………………...และได้แนบ…………………….มาแล้วด้วย (ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบส าเนาสัญญาเช่า
ที่ดินหรือถ้ามีแสดงสิทธิ์อย่างอ่ืนให้แนบมาด้วย) 

 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแบบแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ
500)  ยินยอมให้…………………............……………………………..ท าการดังกล่าวในที่ดินได้ไว้ในด้านหลังหนังสือแล้ว 
 

(ลงชื่อ)...........................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
                                                                        (...........................................)                                                                                

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน
ดังกล่าวจริง 

        (ลงชื่อ)......................................ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
                                                                   (.....................................) 

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

                                                             (ลงชื่อ)......................................พยาน 
                                                                    (.....................................) 
ค าเตือน 
 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคาร   ห้ามมิให้มีการ ขูด ลบ ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณีใดใดเว้นแต่ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะรับรองการ  ขูด ลบ ขีด ฆ่า นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 



ใบยินยอมให้รื้อถอนอำคำรในที่ดิน 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 

เขียนที่…………………………………………………… 
………………………………………………….. 

 
วันที่……...เดือน……………….พ.ศ. 2560 

 
 ข้าพเจ้า…………………………………… อยู่บ้านเลขที่……..หมู่ที่…….บ้าน……………ต าบลห้วยส าราญ  
อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนดเลขที่……....เลขที่ดิน………….หน้าส ารวจ …………...........
ณ หมู่ที่……………. ต าบล………...............…… อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ยินยอมให้…………………......………...
เข้าท าการรื้อถอนอาคารในที่ดินโฉนดดังกล่าว ในเนื้อท่ี…………………...ตารางวา โดยมีขนาดขอบเขตที่ดินดังนี้ 

ทิศเหนือ  ยาว……………... เมตร  จรด …………………………… 
ทิศใต ้   ยาว……………... เมตร  จรด …………………………… 
ทิศตะวันออก  ยาว……………... เมตร  จรด …………………………… 
ทิศตะวันตก  ยาว……………... เมตร  จรด …………………………… 

ข้าพเจ้ายินยอมให้………………………………………......……เข้าท าการรื้อถอนอาคารในที่ดินดังกล่าว เพราะ
เป็น………………………………...และได้แนบ…………………….มาแล้วด้วย (ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน
หรือถ้ามีแสดงสิทธิ์อย่างอ่ืนให้แนบมาด้วย) 

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแบบแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 500) 
ยินยอมให้………………………..ท าการดังกล่าวในที่ดินได้ไว้ในด้านหลังหนังสือแล้ว 

(ลงชื่อ)......................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
                                                                      (.....................................)                                                                                   

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ลายมือถือหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดิน
ดังกล่าวจริง 
 

(ลงชื่อ)......................................ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
                                                            (.....................................) 

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

                                                     (ลงชื่อ)......................................พยาน 
                                                            (.....................................) 
ค าเตือน 
 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคาร   ห้ามมิให้มีการ ขูด ลบ ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณีใดใดเว้นแต่ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินจะรับรองการ  ขูด ลบ ขีด ฆ่า นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 
 
 



 
บันทึกรับรองผู้ประกอบวิชำชีพ           วิศวกรรมควบคุม                สถำปัตยกรรมคุม 

…………………………………………………………………………………………………………………………….................................... 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
วันที่……………...เดือน………………………….…………….พ.ศ............. 

โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า…………………………………………..............…วุฒิ………..........…………………………. 
ส านักงาน………………………….………...อยู่บ้านเลขท่ี………..หมู่ที่……...…..ต าบล…………............อ าเภอ………...……..
จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์…………………….……… ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ        วิศวกรรมควบคุม    
       สถาปัตยกรรมคุมอาคาร ประเภท……...........................…..สาขา……………...........…………... ตามใบอนุญาต
เลขทะเบียน…….............………………. และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ  

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ 
     วิศวกรรมควบคุม       สถาปัตยกรรมคุมอาคาร ต่อสิ่งปลูกสร้างชนิด…………........……จ านวน…....หลัง/คูหา 
เพ่ือใช้เป็น………………….......………….. ซึ่งเป็นของ……………………………………….……………..ปลูกสร้างในโฉนดที่ดิน
เลขที่…………………….. หมู่ที่………... ต าบล………………………..….. อ าเภอ…………………………………. จังหวัดบุรีรัมย์ 
โดยข้าพเจ้า ผู้ค านวณ โครงสร้าง ควบคุมการก่อสร้าง วางผัง ออกแบบ ท ารายการก่อสร้าง 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ดังปรากฏตาม ผังบริเวณ แบบก่อสร้าง รายการค านวณ รายการก่อสร้าง ที่ข้าพเจ้าได้รับรองซึ่งแนบ
เรียนมาพร้อมเรื่องราวขออนุญาตปลูกสร้างอาคารนี้ 
 
 
                                                                     (ลงชื่อ)......................................วิศวกร , สถาปนิก 

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

 
.................................................................................................................................................... ............. 

หมำยเหตุ 
1. สถาปนิก หรือ วิศวกรผู้รับรอง ต้องแนบภาพถ่ายใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพหรือภาพถ่ายบัตร

ประจ าตัว แสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพไปด้วย 
2. สถาปนิก หรือ วิศวกร ควรกรอกรายการด้วยตัวเอง ข้อความใดไม่ใช่ให้คิดออก 
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถาปนิก หรือ วิศวกรตามหนังสือรับรองนี้ ให้สถาปนิก หรือ วิศวกรรีบแจ้ง

เป็นลายลักษณ์อักษร ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ เพ่ือทราบและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป 
 
 
 



 
              หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนตำมมำตรำ 29           น.4 

     (แนบค าขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

    เขียนที ่กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
             อ าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ 

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

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………….. ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ สถาปัตยกรรม/ วิศวกรรม ประเภท…………………………….......
สาขา…………………………..…...แขนง……………………………..ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน……………………….………....
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว อายุ….….. ปี  สัญชาติ………………..…..............
อยู่บ้านเลขที่…………..ตอก/ซอย………………….…….อ าเภอ/ เขต……………….…... จังหวัด………………….. 
โทรศัพท…์……………….. ที่ท างาน………………………………...โทรศัพท์……………………….. 
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามค าขอรับใบอนุญาตของ……………………………………………….………………………….….
เพ่ือท าการ…………………………….…………..อยู่บ้านเลขที่….…..ตรอก/ซอย……………….อ าเภอ/เขต………………
จังหวัด ……………………………………….เป็นอาคาร 

1.  ชนิด…………………………... จ านวน………... หลัง/ คูหา เพ่ือใช้……………….………... โดยมีเนื้อที่/ 
ความยาว……………... ตารางเมตร/เมตร  มีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า- ออกของรถ จ านวน……... คัน 

2. ชนิด…………………………... จ านวน………... หลัง/ คูหา เพ่ือใช้…………………………... โดยมีเนื้อที่/ 
ความยาว……………... ตารางเมตร/ เมตร  มีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า- ออกของรถ จ านวน………. คัน 

3. ชนิด…………………………... จ านวน………... หลัง/ คูหา เพ่ือใช้…………………………... โดยมีเนื้อที่/ 
ความยาว……………... ตารางเมตร/ เมตร  มีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า- ออกของรถ จ านวน……… คัน 

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่ยื่นขอใบอนุญาตไว้
ตาม แบบ ข.1/ข.2 ลงวันที่.....................เดือน........................................พ.ศ. .............................. .........จนกว่า
จะท าการ.....................................................แล้วเสร็จ 

 
 

                                                                 (ลงชื่อ)......................................ผู้ควบคุมงาน 
                                                                         (.....................................) 
 
                                                                 (ลงชื่อ)......................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                         (.....................................) 
                                                                                     

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

 
 
 

 



เง่ือนไขเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นให้ผู้รับอนุญำตถือปฏิบัติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยส าราญ 
วันท่ี....................เดือน.............................................พ.ศ............. 

ข้าพเจ้า………………………………... อยู่บ้านเลขที…่……... หมู่ที…่… บ้าน…………………...ต าบลห้วยส าราญ อ าเภอกระสัง 
จังหวัดบุรีรมัย ์
ขอท าบันทึกยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับทราบค าสั่งเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ได้รับใบอนุญาตถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1. การด าเนินการต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจาก อบต.ห้วยส าราญ ก่อน 
1.1 ก่อสร้างอาคารใหม ่

   1.2  รื้อถอนอาคารเก่า 
1.3 ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร 

   1.4 ก่อสร้างรั้วตดิทางสาธารณะ 
1.5 ก่อสร้างหรือติดตั้งป้าย ขนาดเกิน……...2.25……….ตารางเมตร 

( กำรก่อสร้ำงอำคำรก่อนได้รับอนุญำตมีควำมผิดทำงกฎหมำย) 
2 การก่อสร้างที่ อบต.จะอนุญาตไม่ได้เลยคือ การก่อสร้างล้ าแนว ตาม พ.ร.บ.ผังเมืองและแนวขยายถนนซอย ตาม

กฎกระทรวงหรือข้อบัญญตัิท้องถิ่น 
3. จะต้องให้นายตรวจ อบต. ห้วยส าราญเป็นผู้ก าหนดแนวเขตอาคารและแนวรั้วด้านท่ีตดิที่สาธารณะก่อนลงมือท า

การก่อสร้างแนวรั้วนั้น 
4. ผู้ได้รับอนญุาตจะต้องท าการตดิตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 คูณ 1.00 เมตรในบริเวณที่ได้รับอนุญาต 

(ตามข้อความที่อบต.ก าหนดแบบตัวอย่างด้านล่าง) 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการ  ซึ่งเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่นอัน

เนื่องจากการก่อสร้างอาคารนี้ 
6. การก่อสร้างฟุตบาทด้านหน้าและด้านข้าง ต้องมีขนาดและระดับตามที่อบต.ก าหนดในแบบแปลนและสถานที่

ก่อสร้างจริง 
7.  เมื่อได้รับอนุญาตแล้วการเก็บกอง วางทิ้งวัสดุดังกล่าวจะต้องมีคอกกั้นที่แข็งแรงเฉพาะในพื้นที่ก าหนดให้เท่านั้น

ห้ามกอง วาง ทิ้ง วัสดุสิ่งต่างๆในทางเท้าหรือในเขตถนนโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากอบต.ก่อน 
8. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องสร้างบ่อพัก  ดักขยะในพื้นที่ดินของตนเองเป็นด่านดักขยะจุดสุดท้ายก่อนระบายน้ าทิ้งลง     

สู่ทางระบายน้ าสาธารณะถ้าหากทางสาธารณะด้านหน้าหรือด้านข้างอาคารไม่มีท่อระบายน้ า  ผู้ก่อสร้างจะต้องจัดท าบ่อพัก
ภายในบริเวณที่ดินของตนเองห้ามระบายน้ าลงสู่ทางสาธารณะโดยตรง 

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติในรับผิดชอบตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                                                              (ลงช่ือ)......................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                                      (.....................................) 

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

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

การก่อสร้าง/ รื้อถอน/ดัดแปลงอาคารชนิด………………………………….…. 
จ านวน…………………. หลัง/ คูหา เพื่อใชเ้ป็น…………………………….…….. 
ใบอนุญาตเลขที่……………………….. ลงวันที่…………………………………..…. 
ก าหนดแลว้เสร็จในวันที…่…………………………………………..………..………. 
เจ้าของอาคาร………………………………………………………………..……………         
ผู้ด าเนินการ
ก่อสร้าง………………………………………………………….…………. 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง………………………………..เลข
ทะเบียน………….…….. 
ผู้ค านวณโครงสร้าง…………………………….…... เลขทะเบียน……………….. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


