
บัญชีสรุประยะเวลาในการตรวจแบบแปลน  
เพื่อขอรับใบอนุญาตกอ่สร้าง ดัดแปลง รือ้ถอน เคลื่อนย้าย เปลี่ยนการใช้อาคาร   

แบบเลขที่..................................... 
ชื่อผู้ขออนุญาต............................................................................................................................ 

 

ผู้ตรวจแบบ วัน เดือน ปี 
รับแบบ 

 

วัน เดือน ปี 
ตรวจแบบ

เสร็จ 

จ านวนวัน 
ตรวจ 

ครบ  
30 วัน 

ลงช่ือ 
ผู้ตรวจ 

หมาย
เหตุ 

 
 
(                             ) 

นายช่าง/นายตรวจเขต 
 

      

 
 
 

วิศวกรโยธา 
 

      

 
 

(นายสมคิด  ธนูน้อย) 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

      

 
 

(นายด ารัส  แก้วมารัตน์) 
ปลัดเทศบาล 

 

      

 
(นายสมบัติ  ใจแจ่ม) 

นายกเทศมนตรี 
 

      

 

 
 
 
 
 



บันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง ดัดแปลงหรือร้ือถอนอาคาร 
 

๑. ความเห็นของช่างผู้ควบคุมเขต ๓. อัตราค่าธรรมเนียมการขออนุญาตฯ 
    ได้ตรวจสอบอาคารของ นาย,นาง,นางสาว      อาคารมีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น ................................... ตร.ม. 
    ..................................................................................      คิดเป็นเงินตารางเมตรละ ................................... บาท 
    ................................................................................. . 
    ................................................................................. .         
    ................................................................................. . 
    ................................................................................. . 

     รวมเป็นเงิน ....................................................... บาท 
๓.๑ รั้วหรือก าแพงและประตูมีความยาวรวม 
      ..............................................  เมตร 
๓.๒  เขื่อนมีความยาวรวม........................................ เมตร   

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

๓.๓  ทางหรือท่อระบายน้ า มีความยาวรวม 
       .............................................  เมตร 
       คิดเป็นเงินเมตรละ............................................ บาท 
       รวมเป็นเงิน....................................................... บาท 
๓.๔  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 
       ฉบับละ............................................................. บาท 

เห็นควร ........................................................................        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น............................................. บาท 
    ..................................................................................        (ลงชื่อ)                                     นายตรวจเขต                                            
    ..................................................................................               (...................................................) 
(ลงชื่อ)                                          นายตรวจเขต  
       (........................................................) ๔.  ความเห็นผู้อ านวยการกองช่าง    

     …………………………………………………………………………. 
      ………………………………………………………………………….. 
๒. ความเห็นของวิศวกรโยธา                                         .....................................................................................  

     ได้ตรวจสอบโครงสร้างอาคารนี้แล้ว ปรากฏว่า      .....................................................................................  

    ..................................................................................       (ลงชื่อ)                             ผู้อ านวยการกองช่าง 
    ..................................................................................                 (นายสมคิด  ธนนู้อย) 
    ..................................................................................  
    ..................................................................................    
    ..................................................................................                        

 
๕. ความเห็นปลัดเทศบาลต าบลศรีบัวบาน   
    ................................................................ ...................... 

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

     (ลงชื่อ)                                       ปลัดเทศบาล 
                  (นายด ารัส  แก้วมารัตน์)     
 
๖. ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
    ..................................................................................... 
    ......................................................................................                             

    (ลงชื่อ)                                         วิศวกรโยธา    (ลงชื่อ)                                      นายกเทศมนตรี 
             (.................................................)                     (นายสมบัติ  ใจแจ่ม) 
  



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ........กองช่างเทศบาลต าบลศรีบัวบาน........................................................................................................... 
ที่   ลพ  55703..........................................วันที่............................................................................. ............................... 
เรื่อง..........เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร....................................... ............. 
เรียน.........เจ้าพนักงานท้องถิ่น............................................................................................................................... ........... 
 
  ตามท่ี.................................................................................................ได้ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร  หรือ
รื้อถอนอาคาร กับเทศบาลต าบลศรีบัวบาน  เลขท่ี...........................ลงวันท่ี.............................................................น้ัน 
  กองช่าง  ได้ท าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ปรากฏว่ามีเอกสารดังต่อไปน้ี 

1. แบบแปลน  จ านวน..............ชุด   จ านวน............................แผ่นต่อชุดประกอบด้วย 
(         )  1.1  แผนผังบริเวณ  (ประกอบด้วยต าแหน่งอาคาร  ต าแหน่งบ่อเกรอะบ่อซึม  ทิศทางการระบายน้ าระยะแนว
ของอาคาร  มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  1:500) 
(         )  1.2  แผนท่ีโดยสังเขป    (         )  1.7  แปลนโครงสร้างชั้นต่าง ๆ 
(         )  1.3  แปลนพื้นท่ีขั้นต่าง ๆ  (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1:100) (         )  1.8  แบบขยายต่าง ๆ 
(         )  1.4  รูปด้าน 4 ด้าน    (         )  1.9  แบบไฟฟ้า 
(         )  1.5  รูปตัดทางยาว    (         )  1.10  แบบระบบสุขาภิบาล ประปา, ดับเพลิง 
(         )  1.6  รูปตัดทางขวาง    (         )  1.11  แบบบ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อดักไขมัน 
หมายเหตุ  อาคารพื้นที่ไม่เกิน  (ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี  10  พ.ศ. 2525  ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522  ให้ใช้เฉพาะข้อ 1.1, 1.2,  1.3  และ1.11)   (150  m2) 
2.  เอกสาร  หลักฐานใช้ในการประกอบการขออนุญาต  (ต้องรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่น) 
2.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
(         )  2.1.1  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขออนุญาต  
(         )  2.1.2  ส าเนาบัตรประจ าตัว ประชาชนผู้รับมอบอ านาจ                                                                              
(         )  2.1.3  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ยินยอมให้ก่อสร้างในท่ีดิน 
2.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(         )  2.2.1  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต   
(         )  2.2.2  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ านาจ 
(         )  2.2.3  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยินยอมให้ก่อสร้างในท่ีดิน 
2.3  ส าเนาเอกสารท่ีดิน 
(         )  2.3.1  ส าเนาโฉนดท่ีดิน / น.ส.3 / น.ส.3 ก / ส.ค. 1   เลขท่ี.................................... พื้นท่ี........-...........-........... ไร่ 
(         )  2.3.2  หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในท่ีดิน (ในกรณีปลูกสร้างในท่ีบุคคลอื่น ท่ีดินติดภาระจ านองเช่า  ท่ีดินในการ 
ก่อสร้าง , ธนาคารยินยอม) 
2.4  รายการค านวณ 
(         )  2.4.1  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(         )  2.4.3  หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตย์ควบคุม 
2.5   ผู้ควบคุมงาน 
(         )  2.5.1  ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(         )  2.5.3  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตย์ควบคุม 
2.6  สถาปัตยกรรมควบคุม 
(         )  2.6.1  ส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(         )  2.6.2  หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตย์ควบคุม 
 

 
 

ลงชื่อ.....................................................ผู้ตรวจเอกสาร   ลงชื่อ.....................................................ผู้ขออนุญาต (1/5) 
      (....................................................)           (.....................................................) 

 



ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
 
 
 
 

เขียนที ่ส านักงานเทศบาลต าบลศรีบัวบาน 
วันที่............................................................ 

 
  ข้าพเจ้า........................................................ ...................................เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 

       เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที่........................ซอย...................................
ถนน...............................ต าบล / แขวง..................................อ าเภอ / เขต..............................จังหวัด.............................. 
โทร......................................... 
         เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................จดทะเบียนเมื่อ......................................... 
เลขที่ทะเบียน....................................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่............................หมู่ที.่........................................ 
ซอย..........................ถนน.....................................ต าบล / แขวง...................................อ าเภอ / เขต.............................. 
จังหวัด.....................................โทร.........................................  

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต...................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1.  ท าการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลง / รื้อถอน  ที่บ้านเลขที่...................ตรอก / เขต............... 
ถนน.........................................หมู่ที่.....................ต าบล / แขวง......ศรีบัวบาน.......อ าเภอ / เขต.......เมือง..................... 
จังหวัด.....ล าพูน.........โดย................................................................................................................................................ 
เป็นเจ้าของอาคารในโฉนดที่ดินโฉนดที่ดิน  เลขที่ / น.ส.3ก เลขท่ี / ส.ค. 1 เลขท่ี  น.ส.3  เลขที่................................... 
เป็นที่ดินของ.................................................................. ............................................. 
  ข้อ  2.  เป็นอาคาร 
   (1)  ชนิด................................................................................จ านวน.....................................  
เพ่ือใช้เป็น.........................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถจ านวน....... .......คัน 
   (2)  ชนิด................................................................................จ านวน.................................... . 
เพ่ือใช้เป็น.........................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถจ านวน....... .......คัน
   (3)  ชนิด................................................................................จ านวน............................... ...... 
เพ่ือใช้เป็น.........................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถจ านวน..............คัน 
   (4)  ชนิด................................................................................จ านวน............................... ...... 
เพ่ือใช้เป็น.........................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถจ านวน..............คัน 

ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณที่ได้แนบ        
มาพร้อมกันนี ้
  ข้อ 3. มี............................................................................เลขที.่..............................เป็นวิศวกรโยธา  

มี............................................................................เลขที.่..............................เป็นสถาปนิก 
  มี............................................................................เลขที.่..............................เป็นผู้ควบคุมงาน 

  ข้อ  4.  ก าหนดแล้วเสร็จใน..................................วัน  นับตัง้แต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
 

แบบ  ข.1 
เลขรับที่............................................................. 
วันท่ี................................................................... 
ลงช่ือ..................................................ผู้รบัค าขอ 

     



ข้อ  5.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาแล้วนี้คือ 
(1)  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน.............................ชุด  

ชุดละ........................แผน่ 
(2)  รายการค านวณ.......................ชุด  จ านวน.............. ...............แผ่น  (กรณีตัวแทน

เจ้าของอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและเป็นวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
   (3)  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร  (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 
   (4)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้
ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
   (5)  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีที่นิติ
บุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
   (6)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคารจ านวน
..............................ฉบบัพรอ้มท้ังส าเนาใบอนุญาต  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมจ านวน...............................ฉบับ  (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นผู้วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี 
   (7)  ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน  เลขท่ี  /น.ส.3  เลขท่ี  / ส.ค. 1 เลขท่ี.................................... 
   (8)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตาม  ข้อ  3  จ านวน............................ฉบับ 
   (9)  ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต/อนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมจ านวน.....................ฉบับ  (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นผู้
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 
   (10)  เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)....................................................................... ................................  
............................................................................................................................. ..............................................................
................................................................................................................................................................ ...........................
........................................................................................................ .................. 
 
 
       (ลงชื่อ)....................................................... 
               (.....................................................) 
                ผู้ขออนุญาต   (2/5) 
 
 
       (ลงชื่อ)....................................................... 
               (.....................................................) 
                ผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
 
หมายเหตุ (1)  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 

(2)  ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  (     )  หน้าข้อความท่ีต้องการ 



รายงานการตรวจสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ผังบริเวณก่อสร้างของ......................................................................................................... ........................................... 
ก่อสร้างที่.................................................................................................................. ...................................................... 
เป็นอาคาร............................................................จ านวน.. ........................เพ่ือใช้เป็น.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่พอสังเขป 
ตรวจเมื่อวันที่.......................................ผู้ตรวจ...................................ผู้น าชี้สถานที่.............. ........................................ 
หมายเหตุ  แผนที่สังเขปให้เขียนผังอาคารที่มีอยู่เดิม (ถ้ามี)  และถ้าอาคารที่ขออนุญาตได้ก่อสร้างไปแล้วให้เขียนผัง
อาคารไว้ด้วยโดยแสดงความกว้าง ยาว ของอาคาร ระยะห่างเขตที่ดิน เขียนบริเวณท่ีเป็นคูน้ า ล าเหมืองไว้ด้วย 
บันทึกการตรวจสอบ 
 1.  ขนาดกว้าง  ยาวของที่ดินถูกต้องตามผังบริเวณท่ีขออนุญาตหรือไม่........................................................... 
และถูกต้องตามหนังสือยินยอม (ถ้ามี) หรือไม่  
 2.  ทางสาธารณะติดกับท่ีดิน  เขตทางกว้างเท่าใด..............................เมตร  เป็นถนนชนิดใด.......................... 
และเขตทางกว้างเท่าใด..................................เมตร 
 3.  มีทางน้ าสาธารณะเป็น...................................................................ที่จะระบายน้ าใช้ออกจากอาคารหรือไม่  
 4.  ที่ดินมีสภาพอย่างไร.......................................................................................................... .......................... 
ระดับดินโดยเฉลี่ยจากระดับถนนสาธารณะใด................................................................... ........................................... 
 ก.  ถ้าเป็นที่คูน้ าอยู่ด้วย  คูน้ าลึกจากระดับดินเท่าใด....................................................................... ..........เมตร 
 ข.  ถ้าเป็นที่ถมแล้วได้ถม..........................................................สูงจากระดับดินเท่าใด.......................... ...เมตร 
 5.  อาคารขออนุญาตก่อสร้างไปแล้วหรือยัง.......................................สร้างไปแล้วถึงไหน............................ .. 
ถูกต้องตามแบบขออนุญาตหรือไม่................................................................................................. ............................... 
 
 
ลงชื่อ......................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ    ลงชื่อ ........................................................... ผู้น าชี้ 
      (...........................................................)                          (...........................................................)  
     .................../........................./................                          ผู้ยื่นค าร้อง/ตัวแทนผู้ยื่นค าร้อง (3/5) 
                   (ส าหรับเจา้หนา้ที่) 

 



ใบนัดตรวจผังบริเวณก่อสร้าง 
 

เลขที่...........................                                        เขียนที่....เทศบาลต าบลศรีบัวบาน...................... 
วันที่..................................................................... 

  ตามที่................................................................อายุ.............ปี................อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่............ 
ถนน.........................................ต าบล...................................อ าเภอ........................จังหวัด........................โทร...............................  
ได้ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามแบบค าขอ ข.1 ต่อทางเทศบาลต าบลศรีบัวบาน
ลงวันที่..........................................ขออนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร......................................................................... 
จ านวน...............................................ปลูกสร้างบริเวณ............................................................................หมู่ที่.............................. 
โดย.................................................................................................เป็นเจ้าหน้าที่เขต  ไดน้ัดมารบัท าการตรวจผังบริเวณก่อสร้าง 
ในวันที่...........................................................ประมาณเวลา..........................น. 
 
      (ลงชื่อ)     ผู้รับค าร้อง 
              (.............................................................) 
      (ลงชื่อ)     ผู้ขออนุญาต (4/5) 
              (.............................................................) 
      (ลงชื่อ)     นายตรวจ 
                        (.............................................................) 
 
 
 
ฉีก............................................................................................................................................................................................... 

 
(ส่วนของผู้ขออนุญาต) 

ใบนัดตรวจผังบริเวณก่อสร้าง 
 

เลขที่...........................                                        เขียนที่....เทศบาลต าบลศรีบัวบาน...................... 
วันที่..................................................................... 

  ตามที่................................................................อายุ.............ปี................อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่............ 
ถนน.........................................ต าบล...................................อ าเภอ........................จังหวัด........................โทร...............................  
ได้ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ตามแบบค าขอ ข.1 ต่อทางเทศบาลต าบลศรีบัวบาน
ลงวันที่..........................................ขออนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร......................................................................... 
จ านวน...............................................ปลูกสร้างบริเวณ............................................................................หมู่ที่.............................. 
โดย.................................................................................................เป็นเจ้าหน้าที่เขต  ไดน้ัดมารบัท าการตรวจผังบริเวณก่อสร้าง 
ในวันที่...........................................................ประมาณเวลา..........................น. 
 
      (ลงชื่อ)     ผู้รับค าร้อง 
              (.............................................................) 
      (ลงชื่อ)     ผู้ขออนุญาต (4/5) 
              (.............................................................) 
      (ลงชื่อ)     นายตรวจ 
                        (.............................................................) 


