พื้นที่ไม่เกิน 150 ตร.ม.
เอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
รายการหลักฐานต่างๆ ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร
ของ..........................................................................................................................................
ลักษณะอาคาร.........................................................ปลูกสร้างในโฉนด.....................................
ลาดับ
1
2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

รายการ
สาเนาบัตรประจาตัวผู้ขอ พร้อมรับรองสาเนา
สาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
สาเนาหลักฐาน(โฉนด,น.ส.3 ก,ส.ค.1,น.ส.ล.)
กรณีรายชื่อหลายคน ให้มีหนังสือมอบอานาจทุกคน
กรณีผู้ยื่นไม่ใช่เจ้าของ ให้มีหนังสือมอบอานาจ
หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน พร้อมสาเนาเจ้าของกรรมสิทธิ์
บันทึกข้อตกลงการทาผนังร่วม(ถ้ามี)
ผังบริเวณ มาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1/200 แสดงที่ตั้ง,ขอบเขตที่ดินและอาคาร
ที่ข ออนุ ญาตก่ อ สร้ า ง,ดั ดแปลงอาคาร,รื้ อถอน,แสดงขอบเขตที่ ดินทุ ก ด้ า น,
ระยะห่ า งอาคารที่ อ ยู่ แ ล้ วและอาคารที่ ข ออนุ ญ าต,ลั ก ษณะและขอบเขตที่
สาธารณะและในบริเวณที่ดินติดต่อโดยสังเขป พร้อมเครื่องหมายแสดงทิศ ,
แสดงทางระบายน้าออกจากอาคารสู่ทางระบายน้าสาธารณะ,แสดงระดับดิน
พื้นล่างกับระดับถนน
แผนที่สังเขป
แบบแปลน
หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจากัด (กรณีเป็นนิติบุคคล)
หนังสือใบอนุญาตเขตการบิน (ยกเว้นหมู่ 6 , 7 , 13 , 14 , 18 )
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม พร้อมเอกสารประกอบ
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม พร้อมเอกสารประกอบ
คาร้อง (ข.1) พร้อมกรอกรายละเอียด

จานวน
3 ชุด
3 ชุด
3 ชุด

1 ชุด
1 ชุด
2 ชุด
1 ชุด
4 ชุด

4 ชุด
4 ชุด
3 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

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

หมายเหตุ

แบบ ข.๑
คำขออนุญำตก่ อสร้ ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร

เลขรับที…
่ ……………………….....
วันที่..................................................
ลงชื่อ.................................ผูร้ ับคาขอ
ขอ เขียนที่ เทศบาลตาบลแม่กา

วันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. ....................
ข้าพเจ้า...........................................................................................................เจ้าของอาคารหรื อตัวแทนเจ้าของอาคาร
เป็ นบุคคลธรรมดา บ้านเลขที่ ....................ตรอก/ซอย ....................................................ถนน............................
หมู่ที่............ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด..................................................
เป็ นนิติบุคคลประเภท............................................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................
เลขทะเบียน..................................................................มีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่........................ตรอก/ซอย..............................
ถนน....................................หมู่ที่........................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต................................................
จังหวัด.......................................โดยมี....................................................................ผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคลผูข้ ออนุาาต
อยูบ่ า้ นเลขที่........................ตรอก/ซอย........................ถนน........................................................หมู่ที่.........................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................................
ขอยืน่ คาขอรับใบอนุาาต......................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทาการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้ อถอนอาคาร ที่บา้ นเลขที่.................................ตรอก/ซอย..................
ถนน...................................หมู่ที่...............ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด..................
โดย.............................................................................................เป็ นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ /น.ส. ๓ เลขที่/
ส.ค. ๑ เลขที่.................................................................เป็ นที่ดินของ..........................................................................
ข้อ ๒ เป็ นอาคาร
(๑) ชนิด..............................................................จานวน.......................เพื่อใช้เป็ น.....................................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน.......................คัน
(๒) ชนิด..............................................................จานวน.......................เพื่อใช้เป็ น.....................................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน.......................คัน
(๓) ชนิด..............................................................จานวน.......................เพื่อใช้เป็ น.....................................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน.......................คัน
ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ มี ..............................................................เป็ นผูค้ วบคุมงาน......................................................เป็ นผูอ้ อกแบบ
และคานวณ
ข้อ ๔ กาหนดแล้วเสร็ จใน......................................วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับใบอนุาาต
ข้อ ๕ พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ
(๑) แผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จานวน............................ชุด ชุดละ.......................แผ่น
(๒) รายการคานวณหนึ่งชุด จานวน.......................แผ่น (กรณี ที่เป็ นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรื ออาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็ นส่วนใหา่)
(๓) หนังสื อแสดงความเป็ นตัวแทนของเจ้าของอาคาร ( กรณี ที่ตวั แทนเจ้าของอาคารเป็ นผูข้ ออนุาาต )

(๔) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข้ ออนุาาต
ที่ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
(๕) หนังสื อแสดงว่าเป็ นผูจ้ ดั การหรื อผูแ้ ทนซึ่งเป็ นผูด้ าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูข้ อ
อนุาาต)
(๖) หนังสื อแสดงความยินยอมและรับรองของผูอ้ อกแบบและคานวณอาคาร จานวน….………ฉบับ พร้อมทั้ง
สาเนาใบอนุาาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อวิชาชีพ สถาปั ตยกรรมควบคุม จานวน…….…..ฉบับ
( กรณี ที่เป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยูใ่ นประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม แล้วแต่
กรณี )
(๗) สาเนาหรื อภาพถ่ายโฉนดที่ดินเลขที่ /น.ส.๓ เลขที่ /ส.ค.๑ เลขที่………………...จานวน…………..ฉบับ
หรื อหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ดินจานวน……………ฉบับ
(๘) หนังสื อแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงานตามข้อ ๓ จานวน…...ฉบับ
(๙) สาเนา หรื อภาพถ่ายใบอนุาาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อสถาปั ตยกรรมควบคุมของผูค้ วบคุม
งาน จานวน…………..ฉบับ ( เฉพาะกรณี ที่เป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยูใ่ นประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรื อ
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี )
( ๑๐ ) เอกสารอื่น ๆ ( ถ้ามี )…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
( ลายมือชื่อ )……………………………………………
(……………………………………………)
ผูข้ ออนุาาต

หมำยเหตุ ( ๑ ) ข้อความใดที่ไม่ใช่ให้ขีดฆ่า
( ๒ ) ใส่เครื่ องหมาย / ในช่อง หน้าข้อความที่ถูกต้อง
หมำยเหตุเจ้ ำหน้ ำที่
จะต้องแจ้งให้ผขู ้ ออนุาาตทราบว่า
จะอนุาาตหรื อไม่อนุาาตหรื อขยายเวลาภายในวันที่…………
เดือน……….........……….พ.ศ…………………..
ผูข้ ออนุาาตได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุาาต………………...............……………เป็ นเงิน……………….บาท
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน……………………………………..เป็ นเงิน………………บาท………สตางค์
รวมทั้งสิ้นเป็ นเงิน………………บาท……..สตางค์ (…………………………………………….. ) ตามใบเสร็ จรับเงิน
เล่มที่……………………เลขที่………………ลงวันที่………..เดือน……………………….พ.ศ……………………….
ออกใบอนุาาตแล้ว เล่มที่…………….ฉบับที่……………ลงวันที่……เดือน………………..พ.ศ……….
( ลงชื่อ )………………………………………… .
ตาแหน่ง………………………………………….

บันทึกการตรวจสอบสถานที่ประกอบการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
วันที่.....................เดือน................................พ.ศ.....................
บันทึกการตรวจสอบสถานที่ประกอบการพิจารณาอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
ตามผังบริเวณปลูกสร้างอาคารของ นาย/นาง.......................................................................อายุ..............ปี
บริเวณหมู่ที่..................... บ้าน.................................. ตาบลบ้านดู่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๑. เป็นอาคารชนิด...................................ขนาด กว้าง ........................... ม. ยาว..................ม.
จานวน ................... หลัง ..................... คูหา เพื่อใช้เป็น.........................................
๒. เป็นอาคารชนิด....................................ขนาด กว้าง........................... ม.

ยาว................ม.

จานวน ................... หลัง ..................... คูหา เพื่อใช้เป็น..............................................
บันทึกการตรวจ.
๑. โดยมี นาย/นาง...............................................................................เป็นผู้นาชีต้ รวจสถานที่
๒. เกี่ยวข้องเป็นผู้ขออนุญาต/ผู้แทน...........................................................
๓. ขนาดกว้างยาวของที่ดิน ถูกต้องตามผังบริเวณที่ขออนุญาตหรือไม่.........................................
๔. มีเอกสารสิทธิ ที่ดิน ตรงตามที่ขออนุญาตหรือไม่............................
๕. ทางสาธารณะติดต่อกับที่ดิน
ถนนกว้าง.................ม.

เขตทางกว้าง......................................ม.
เป็นถนน......................................................................................

๖. มีทางสาธารณะเข้าถึงที่จะระบายน้าใช้ออกจากอาคารได้หรือไม่..............................................
๗. อาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้างไปแล้วหรือยัง.............................................................................
................................................................................................................................................
๘. อื่น ๆ......................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).......................................เจ้าของอาคาร
(.............................................)

(ลงชื่อ).......................................นายช่างเขต 1/ 2
(..............................................)

(ลงชื่อ)............................สถาปนิก/นายผังเมือง (ลงชื่อ).........................................ผู้อานวยการกองช่าง
(............................................)
(ลงชื่อ)....................................ปลัดเทศบาล
(............................................)

(............................................)
(ลงชื่อ).............................................นายกเทศมนตรี
(.............................................)

บันทึกการตรวจสอบแบบแปลนขออนุญาต ก่อสร้าง,ดัดแปลงอาคาร,รื้อถอนอาคาร
เลขที่รับ.......................... วันที.่ ................... เจ้าของอาคาร..............................................................
ประเภทอาคาร....................................................สถานที่ก่อสร้าง.................................................................เรียน
นายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลบ้านดู่
๑. ด้านผังเมือง
-

การการแนวเขต ตาม พรบ. ผังเมืองรวมเชียงราย

-

การใช้ที่ดินตาม พรบ.ผังเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นพื้นที่สี.....................................................................

-

ขัด หรือไม่ขัด กับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตาม พ.ร.บ. ผังเมืองหรือไม่...............................................

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
-

อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือไม่เกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท พื้นที่.....................ตร.ม.
เป็นเงิน...................................... บาท

-

อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น หรือไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๒.๐๐ บาท พื้นที่
..............................ตร.ม. เป็นเงิน...................................... บาท

-

อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๔.๐๐ ม. พื้นที่.........................ตร.ม. เป็น
เงิน...................................... บาท

-

พื้นที่จอรถ และทางเข้าออก เมตรละ ๐.๕๐ บาท พื้นที่................ตร.ม. เป็นเงิน....................บาท

-

รั้วและท่อระบายน้า เมตรละ ๑.๐๐ บาท พื้นที่.......................ตร.ม. เป็นเงิน...................... บาท

-

ป้าย ตารางเมตรละ ๔.๐๐ บาท พื้นที่.....................ม. เป็นเงิน..................... บาท

-

ค่าใบอนุญาต........................บาท

เป็นเงิน..............................บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น..........................บาท
(..........................................)

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

(ลงชื่อ)..............................................นายช่างเขต1/2
(...............................................)

๒. ความเห็นนายช่างเขต

๓. เรียน ปลัดเทศบาล

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

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

(ลงชื่อ).............................................นายช่างเขต/สถาปนิก

(ลงชื่อ).......................................ผู้อานวยการกองช่าง

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

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

๔. เรียน นายกเทศมนตรี
.......................................................................
(ลงชื่อ).............................................ปลัดเทศบาล
(....................................................)

......................................................................
(ลงชื่อ).......................................นายกเทศมนตรี

หนังสือยินยอมให้ทาการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
เขียนที…่ ……………………….................
วันที่……..….เดือน………………...…….พ.ศ…..……......
ข้าพเจ้า………………………………………..อยู่บ้านเลขที…่ ……….ถนน……………..หมู่ท…ี่ ..….ตรอก/ซอย....….…ตาบล/
แขวง…………….อาเภอ/เขต………….จังหวัด…..…...ยินยอมให้……………………………เข้าทาการปลูกสร้างอาคารในโฉนด/น.ส.3
เลขที…่ ………….เล่มที…่ …….…หน้า…………ระวาง……………เลขที่ดิน…………….หน้าสารวจ…………………ตาบล…………………
อาเภอ………………….จังหวัด…………………..
ในเนื้อที…่ …………ไร่………..……งาน……………….ตารางวา มีขนาดดังนี้
ทิศเหนือยาว …………………….. เมตร
จด…………………………………………………………
ทิศใต้ยาว…………………………เมตร จด…………………………………………………………
ทิศตะวันออกยาว…………………เมตร
จด…………………………………………………………
ทิศตะวันตกยาว…………………..เมตร
จด…………………………………………………………
ข้าพเจ้ายินยอมให้………………......................……...ปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ เพราะเป็น………………….
………………………………………....และได้แนบ………………………………...มาด้วย
(ถ้าเป็นผู้เช่าให้สาเนาเช่าที่ดินหรือถ้ามีหนังสือ
แสดงสิทธิอื่นให้แนบมาด้วย)
พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน (มาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:1,000 ที)่
ยอมให้…………………………………………….……….ปลูกสร้างอาคารได้ไว้ด้านหลังหนังสือ
(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………พยาน
(………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………พยาน
(………………………………….)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดินดังกล่าว
(ลงชื่อ)……………………………………ผู้ขออนุญาต
(………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………พยาน
(………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………พยาน
(………………………………….)
คาเตือน

1 . หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ห้ามมีการ ขูด ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
รับรองการ ขูด ขีด ฆ่า เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้
2 . ให้ลงลายมือชื่อและชื่อตัวบรรจงให้ชัดเจนทั้งผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ผู้ขออนุญาตและพยาน

