
เอกสารประกอบการย่ืนขออนุญาตก�อสร�างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร 
เทศบาลตําบลสันกำแพง อําเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม�  โทรศัพท, 053-331904  

 
ลำดับ รายการ จำนวน ครบ/

ถูกต�อง 
หมายเหตุ 

1 คําขออนุญาตกอสร�างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร    

2 แบบแปลน จำนวน 2 ชุด (ผู�ขออนุญาตลงนามรับรองความถูกต�องทุกแผ�นทุกฉบับ)  
ประกอบด�วย  

- แผนผังบริเวณ (มาตราสวนไมเล็กกวา 1 : 500) แสดงลักษณะที่ต้ังและขอบเขตของที่ดิน  
  และแสดงระยะหางจากขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตที่ดินทุกด�น 
- แปลนพื้นช้ันตง ๆ (มาตราสวนไมเล็กกวา 1 : 100)  
- รูปด�าน รูปตัด 2 รูป แปลนโครงสร�งช้ันตาง ๆ 
- รายละเอียดขยายสวนสำคัญ  
- แผนท่ี ที่ต้ังโดยสังเขป แสดงอาคารท่ีขออนุญาตกอสร�างอยูใกล�บริเวณใด แสดงถนน  
  ส่ิงกอสร�างข�างเคียง 

   

3 สำเนาเอกสารที่ดิน เชน โฉนด, น.ส.3ก, น.ส.3,ส.ค.1 ขนาดเทาฉบับจริง ห�ามยอหรือขยาย เลขที่โฉนดชัดเจน 
(เจ�าของที่ดินลงนามรับรองสำเนาถูกต�องทั้งด�านหน�า-ด�านหลังทุกแผน) 

   

4 สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู�ขออนญุาต พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง    

5 สำเนาทะเบียนบ�านผู�ขออนุญาต พร�อมรับรองสำเนาถูกต�อง    

6 สำเนาทะเบียนการค�า (กรณีท่ีผู�ขออนุญาตเปAนนิติบุคคล)    

7 หนังสือยินยอมให�กอสร�างอาคารในที่ดินพร�อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ�าน ของเจ�าของที่ดิน 
(กรณีไมใชเจ�าของที่ดิน) 

   

8 หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมปD 30 บาท พร�อมสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน บ�านของผู�มอบ
อำนาจ และผู�รับมอบอำนาจ (กรณีผู�ขออนุญาตไมสามารถมาดำเนินการ ด�วยตนเอง) 

   

9 คำส่ังแตงต้ังผู�จัดการมรดก พร�อมสำนาบัตรประชาชนและสำาเนาทะเบยีนบ�านของผู�ได�รับการ แตงต้ังเปAน
ผู�จัดการมรดก (กรณีเจ�าของที่ดินเสียชีวติแล�ว) 

   

10 แบบแสดงรายการคํานวณ (กรณีกอสร�างอาคาร ขนาดต้ังแต 150 ตร.ม.ขึ้นไป)    

11 หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงาน (น.4) พร�อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพ (กรณี กอสร�างอาคาร
สาธารณะ หอพกั อาคารพาณิชยG บ�านแถว ขนาดต้ังแต 150 ตร.ม. ขึ้นไป ให�วิศวกรหรือสถาปนิก  
เปAนผู�ลงนาม) 

   

12 หนังสือรับรองผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปIตยกรรมควบคุมพร�อมสำเนาใบ ประกอบวิชาชีพ 
(กรณีบ�านจัดสรร บ�านสองช้ัน และบ�านพักอาศัยขนาด 150 ตร.ม.ขึ้นไป) 

   

 

 

หมายเหตุ 1. ผนังอาคาร มีหน�าตาง ประตู ชองระบายอากาศ หรือชองแสง และระเบียงของอาคาร ต�องมีระยะหางจากแนวเขตท่ีดิน ดังนี้  
 - อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนงัหรือระเบียงต�องหางเขตที่ดินไมน�อยกวา 2 เมตร  
 - อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมเกิน 23 เมตร ผนังหรือระเบียงต�องหางเขตที่ดินไมน�อยกวา 3 เมตร (ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 55   
   พ.ศ.2543 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522)  
2. ผู�รับผิดชอบงานออกแบบ ต�องมีลายมือช่ือ พร�อมกับเขียนช่ือตัวบรรจงในแผนผังบริเวณแบบแปลนและให�ระบุทีอ่ยูพร�อม  
   คุณวุฒิของผู�รับผิดชอบดังกลาวไว�ในแบบแปลนทุกแผน 
 
 
 



 

 
แบบแปลน จำนวน 2 ชุด มีรายละเอียด ดังน้ี 

 
มาตราสวน ขนาดระยะน้ำหนกัและหนวยในการคํานวณตาง ๆ ให�ใช�มาตราเมตริก  
ผังบริเวณใช�มาตราสวนไมเล็กกวา 1 ตอ 500  

- แสดงลักษณะที่ต้ังขอบเขตท่ีดินและอาคารที่ขออนุญาต  
- ระยะทางจากขอบเขตนอกอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกดาน  
- ลักษณะและขอบเขตทีสาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินติดตอโดยสังเขปพร�อมเคร่ืองหมายทิศ  
- แสดงการระบายนำ้ออกจากอาคารไปสูทางระบายน้ำสาธารณะ เคร่ืองหมายน้ำไหล และสวนลาดเอียง และแสดงวิธกีาร 

                บําบัดน้ำเสียกอนระบายสูทอระบายนำ้สาธารณะ  
- แสดงระดับพื้นช้ันลางอาคารและความสัมพันธGกับระดับทางถนนสาธารณะที่ใกล�ที่สุด  
- มีรายละเอียดสวนสำคัญ ขนาด เครื่องหมายวัสดุ การใช�สอยตาง ๆ ของอาคารอยางชัดเจน 

 
แบบแปลนอาคารใช�มาตราส�วนไม�เล็กกว�า 1 ต�อ 100 และต�องแสดงรปูต�าง ๆ  ดังน้ี  
- แบบแปลนพื้นช้ันตาง ๆ  
- รูปด�าน รูปตัดตามขวาง รูปตัดตามยาว  
- แบบแปลนคานรับพื้นตาง ๆ แปลนฐานรากของอาคาร 
- รูปตัดขยายการระบายน้ำและบอเกรอะ บอซึม  
- รายการประกอบแบบแปลนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวสัดุตลอดจนวิธีปฏิบัติ และวธิีการกอสร�าง  
- รายการคํานวณแสดงวิธีตามหลักวิศวกรรมศาสตรG  
– ผู�รับผิดชอบงานออกแบบ ต�องมีลายมือช่ือ พร�อมกับเขียนช่ือตัวบรรจงในแผนผังบริเวณแบบแปลน และให�ระบุที่อยูพร�อมคุณวุฒิของผู�รับผิดชอบ   
  ดังกลาวไว�ในแบบแปลนทุกแผน 
  



 
 
 

หมายเหต ุ: การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต�น (ครั้งที่ 1) รายการท่ีผู�ขออนุญาตต�องดำเนินการแก�ไข หรือจัดหาเอกสารเพิม่เติม เพื่อประกอบการ 
              ขออนุญาตให�ครบถ�วน 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
      เอกสารครบถ�วน 
 

(ลงช่ือ) ................................................. ผู�ตรวจหลักฐาน                   (ลงช่ือ) .............................................. ผู�ขออนุญาต 
                        (…..............................................)                                             (…............................................) 
                   วันที่ .......................................................                                   วันที่ ..................................................... 

 
 
 

หมายเหต ุ: การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต�น (ครั้งที่ 2) รายการท่ีผู�ขออนุญาตต�องดำเนินการแก�ไข หรือจัดหาเอกสารเพิม่เติม เพื่อประกอบการ 
               ขออนุญาตให�ครบถ�วน 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
       เอกสารครบถ�วน 
 

(ลงช่ือ) ................................................. ผู�ตรวจหลักฐาน                   (ลงช่ือ) .............................................. ผู�ขออนุญาต 
                        (…..............................................)                                             (…............................................) 
                   วันที่ .......................................................                                   วันที่ ..................................................... 

 
 
 

หมายเหต ุ: การตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต�น (ครั้งที่ 3) รายการท่ีผู�ขออนุญาตต�องดำเนินการแก�ไข หรือจัดหาเอกสารเพิม่เติม เพื่อประกอบการ 
               ขออนุญาตให�ครบถ�วน 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................................................... 
       เอกสารครบถ�วน 
 

(ลงช่ือ) ................................................. ผู�ตรวจหลักฐาน                   (ลงช่ือ) .............................................. ผู�ขออนุญาต 
                        (…..............................................)                                             (…............................................) 
                   วันที่ .......................................................                                   วันที่ ..................................................... 

 
  

     

     



แบบ ข.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

คำขออนุญาตก�อสร�าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย�ายอาคาร 
 

เขียนท่ี........................................................ 
วัน...........เดือน...................................พ.ศ................. 

 
 ข�าพเจ�า...........................................................................................................................................................................................เจ�าของอาคาร 
หรือตัวแทนเจ�าของอาคาร 
     เปAนบุคคลธรรมดา  เลขบัตรประจำตัวประชาชน............................................................................................................................................ 
อยูบ�านเลขที่...................................ตรอก/ซอย...................................................ถนน........................................................หมูที่............................................. 
ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ/เขต.................................................................จังหวัด....................................................................... 
รหัสไปรษณียG.........................................................โทรศัพทG.............................................................โทรสาร.......................................................................... 
      เปAนนิติบุคคลประเภท.........................................................................จดทะเบียนเม่ือ................................................................................... 
เลขทะเบียน.............................................................มีสำนักงานต้ังอยูเลขที่.....................................................ตรอก/ซอย..................................................... 
ถนน.................................................หมูที่....................................ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต........................................................ 
จังหวัด........................................รหัสไปรษณียG...................................โทรศัพทG...................................................โทรสาร....................................................... 
โดยมี..............................................................................................................................................................เปAนผู�มีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู�ขออนุญาต 
อยูบ�านเลขที่...................................ตรอก/ซอย...................................................ถนน........................................................หมูท่ี............................................. 
ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ/เขต.................................................................จังหวัด....................................................................... 
รหัสไปรษณียG.........................................................โทรศัพทG.............................................................โทรสาร.......................................................................... 

ข�อ 1 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตตอเจ�าพนักงานท�องถิ่นเพื่อทำการ        กอสร�างอาคาร         ดัดแปลงอาคาร       ร้ืนถอนอาคาร 
เคล่ือนย�ายอาคารในท�องที่ที่อยูในเขตอำนาจของเจ�าพนักงานท�องถิ่นที่อาคารจะทำการเคล่ือนย�ายต้ังอยู      เคล่ือย�ายอาคารไปยังท�องที่ที่อยูในเขต
อำนาจของเจ�าพนกังานท�องถิ่นอื่น เลขท่ี.......................................ตรอก//ซอย...........................................ถนน.................................หมูที่.......................... 
ตำบล/แขวง.......................................................อำเภอ/เขต.................................................................จังหวัด....................................................................... 
โดยมี..........................................................................................................................................................................................................เปAนเจ�าของอาคาร 
ในที่ดิน         โฉนดที่ดิน        น.ส. ๓       น.ส ๓ ก.       ส.ค. ๑       อื่น ๆ....................................................................เลขที่....................................... 
เปAนที่ดินของ............................................................................................................................................................................................................................ 
 กรณีเคล่ือนย�ายอาคารไปยังบ�านเลขที่...................................................ตรอก/ซอย.............................................ถนน........................................ 
หมูที่...................................ตำบล/แขวง.......................................................................อำเภอ/เขต........................................................................................ 
จังหวัด.................................................................ในที่ดิน         โฉนดที่ดิน        น.ส. ๓       น.ส ๓ ก.       ส.ค. ๑       อื่น ๆ....................................... 
เลขที่........................................................เปAนที่ดินของ........................................................................................................................................................... 
 
  

สำหรับเจ�าหน�าท่ี 
เลขท่ีรับ........................................................................ 
วันท่ี.............................................................................. 
ลงช่ือ............................................................ผู�รบัคำขอ 

 



 
 ข�อ 2 เปAนอาคาร 
  (1.) ชนิด....................................................จำนวน.........................................เพื่อใช�เปAน.................................................................... 
โดยมีที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข�าออกรถ จำนวน..............................คัน 

(2.) ชนิด....................................................จำนวน.........................................เพื่อใช�เปAน.................................................................... 
โดยมีที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข�าออกรถ จำนวน..............................คัน 

(3.) ชนิด....................................................จำนวน.........................................เพื่อใช�เปAน.................................................................... 
โดยมีที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข�าออกรถ จำนวน..............................คัน 
  ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร�อม 
 ข�อ 3 มี......................................................................................เลขบัตรประจำตัวประชาชน............................................................................... 
เลขทะเบียนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  เลขที่..................................................................................................................................เปAนผู�ออกแบบ 
 ข�อ 4 มี......................................................................................เลขบัตรประจำตัวประชาชน............................................................................... 
เลขทะเบียนผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  เลขที่..................................................................................................................................เปAนผู�ออกแบบ 
 -ข�อ 5 กำหนดแล�วเสร็จภายใน........................................................วัน  นับแตวันที่ได�รับอนุญาต 
  ข�อ 6 ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาพร�อมกับคำขอนี้ด�วยแล�ว  ดังน้ี 
  (1.) สำเนาเอกสารแสดงเปAนเจ�าของอาคาร 
  (2.) หนังสือแสดงความเปAนตัวแทนเจ�าของอาคาร 
  (3.) หนังสือแสดงวาเปAนผู�จัดการหรือผู�แทนซ่ึงเปAนผู�ดำเนินกิจการของนิติบุลคล (กรณีที่นิติบุคคลเปAนผู�ขออนุญาต) 
  (4.) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน............................ชุด  ชุดละ.....................................แผน 
  (5.) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน..........................แผน (กรณีเปAนอาคารสาธารณ อาคารพิเศษ หรือสวนอาคารทีก่อสร�างด�วย
วัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเปAนสวนใหญ) 
  (6.) มาตรการรื้อถอนอาคารจำนวนหนึ่งชุด ชุดละ.............................แผน (กรณีเปAนอาคารสาธารณ อาคารพิเศษ หรือสวนอาคาร
ที่กอสร�างด�วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเปAนสวนใหญ) 
  (7.) หนังสือรับรองของผู�ออกแบบอาคารหรือผู�ออกแบบและคำนวณอาคารและสำเนาใบอนุญาตเปAนผู�ประกอบวิชาชีพ
สถาปIตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยูในประเภทวิชาชีพสถาปIตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาด�วยการน้ัน แล�วแตกรณี) 
  (8.) หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงาน ซ่ือ.....................................................................................และสำเนาใบอนุญาต
เปAนผู�ประกอบวิชาชีพสถาปIตยกรรมควบคุมหรือวิซาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยูในประเภทวิชาชีพสถาปIตยกรรม
ควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาด�วยการนั้น แล�วแตกรณีและมีความประสงคGจะยื่นพร�อมคำขออนญุาตนี้) 
  (9.) หนังสือรับรองการได�รับอนุญาตให�เปAนผู�ประกอบวิชาชีพสถาปIตยกรรมควบคุมหรือผู�ประกอบวีชาชีพวิศากรรมควบคุม  
ที่ออกโดยสภาสถาปนกิหรือสภาวิศวกร แล�วแตกรณีนี้ จำนวน...................แผน 
  (10.) ข�อมูล       โฉนดที่ดิน        น.ส. ๓       น.ส ๓ ก.       ส.ค. ๑       อื่น ๆ.......................................................................... 
เลขที่............................................(ผู�ยื่นคำขออาจแนบสำเนาเอกสารดังกลาวมาด�วยก็ได�) 
  (11.) หน�งสีอยินยอมของเจ�าของที่ดิน  ในกรณีที่กอสร�างอาคารในที่ดินของผู�อืน่ 
  (12.) เอกสารอื่น ๆ ถ�ามี..................................................................................................................................................................... 
 

(ลายมือช่ือ).....................................................................................ผู�ขออนุญาต 
 

                                                                                       (.........................................................................................) 
หมายเหต ุ๑. ข�อความใดท่ีไมต�องการให�ขีดฆา 

๒. ใสเคร่ืองหมาย  ในชอง     หน�าข�อความที่ต�องการ 
๓. ในกรณีที่เปAนนิติบุคคล หากข�อบังคับกำหนดให�ต�องประทบัตราให�ประทับตรานิติบุคคลด�วย 

 
 
 

  
 



 
 

บันทึกของเจ�าหน�าที ่
 

แจ�งให�ผู�ขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวนัท่ี……………………เดือน………………………….พ.ศ........................ 
ผู�ขออนุญาตได�ชำระคาธรรมเนียมใบอนญุาต……………………………………………………เปAนเงิน................................บาท..............................สตางคG 
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน........................................................เปAนเงิน....................................บาท......................................สตางคG 
รวมทั้งส้ินเปAนเงิน.....................................................บาท......................................................สตางคG (.................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่........................เลขที่................................. ลงวันที่...............................เดือน................................พ.ศ.......................... 
 อนุญาต 
 ไมอนุญาต 
 ความเห็นที่ไมอนุญาต......................................................................................................................................................................... 
..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
ออกใบอนุญาตแล�ว เลมท่ี..............................ฉบับที่............................ลงวันที่.......................................เดือน.......................พ.ศ......................... 

 
(ลายมือช่ือ).......................................................................... 

(..........................................................................) 
ตำแหนง............................................................................. 

เจ�าพนักงานท�องถิ่น 
 

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

  



 
 

รายงานการตรวจสอบท่ีที่ขออนุญาตก�อสร�างอาคาร / ตัดแปลงอาคาร / รื้อถอนอาคาร 
ผังบริเวณกอสร�างอาคาร / ตัดแปลงอาคาร / ร้ือถอนอาคาร ของ………………………………………………………………………………………………………………………… 
ปลูกสร�างที่ หมูที่……………………..……… ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม 
เปAนอาคาร..........................................................จำนวน...............................................หลัง เพื่อเปAน………………………………………………………………………….. 
ตรวจเม่ือวันท่ี...........................................................................พ.ศ…………………………………………………………… 
ผู�ชี้สถานตรวจ เกีย่วข�องเปAน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
หมายเหต ุแผนที่สังเขปให�เขียนผังบริเวณอาคารที่มีอยูเดิม (ถ�ามี) และถ�าอาคารท่ีขออนุญาตได�ปลูกสร�างไปแล�วให�เขยีนผังอาคารไว�ด�วย โดยแสดงความ
ยาวของอาคารและระยะหางเขตที่ดิน ให�เขียนบริเวณท่ีเปAนดูน้ำ (ถ�ามี) ไว�ด�วย 
บันทึกการตรวจ 

1. ขนาดกว�างยาวของที่ดินถูกต�องผังบริเวณที่ขออนุญาตหรือไม......................................................................................................................... 
และถูกต�องตามหนังสือยินยอม (ถ�ามี) หรือไม…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. ทางสาธารณะติดตอกบัที่ดิน เขตถนนกว�างเทาใด………………………………….……… ม.  เปAนถนนชนิดใด........................................................... 
และเขตทางกว�างเทาใด……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. มีทางน้ำสาธารณะเปAน……………………………………………………………..ที่จะระบายน้ำใช�ออกจากอาคารหรือไม................................................. 
4. ที่ดินมีสภาพอยางไร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ระดับดินโดยเฉล่ียอยูต่ำกวาระดับถนนสาธารณะเทาใด…………………………………………………………………………………………………………………… ม. 
ก. ถ�าเปAนที่มีคูน้ำอยูด�วยคูน้ำลึกจากระดับดินเทาใด……………………………………………………………………………………………………………………….. ม. 
ข. ถ�าเปAนที่ถมแล�ว ได�ถม……………………………………………………. สูงจากระดับดินเทาใด................................................................................ ม. 
สูงจากระดับดินเทาใด 
5. อาคารที่ขออนุญาตกอสร�างอาคาร / ตัดแปลงอาคาร / ร้ือถอนอาคาร ดำเนินการแล�วหรือยัง……………………………………………………………… 
ดำเนินการไปถึงไหน.............................................................................................................................................................................................. 
 

.........................................................................................เจ�าหน�าที่ตรวจ 
................................/............................................./................................. 

 
ข�าพเจ�า รับรองวาจะกอสร�างอาคาร / ตัดแปลงอาคาร / ร้ือถอนอาคาร  
          อาคารท่ีได�รับอนุญาตให�เปAนไปตามผังบริเวณในรายการตรวจสถานที่ทีข่ออนุญาต 

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

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

ผู�ขออนุญาต 
 

 


