
แบบ ข.๑ 
     
    ค าขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร 
 
 

เขียนที.่.ส านักงานเทศบาลต าบลบางเป้า 
วันที่...............เดือน...................................พ.ศ.................... 

 

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

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

     เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................จดทะเบียนเมื่อ............... ....................... 
เลขทะเบียน...................................................มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี............................ตรอก/ซอย.... ........................ 
ถนน.............................................หมู่ที่..............................ต าบล/แขวง............................... ....................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด......... ........................................................................................  
โดย..........................................................................................................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อยู่บ้านเลขท่ี............................ตรอก/ซอย...............................ถนน........................................หมู่ที่............ ............... 
ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต.........................................จังหวั ด....................................... 
 

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต............................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

  ข้อ ๑  ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่.................................... 
ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................................หมู่ที่.................................. 
ต าบล/แขวง        บางเป้า          อ าเภอ/เขต       กันตัง      จังหวัด       ตรัง                                       . 
โดย...........................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร  ในที่ดินโฉนดที่ ดิน  เลขท่ี/น.ส.๓ 
เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.....................................เป็นที่ดินของ.............................................................................................  

  ข้อ  ๒  เป็นอาคาร 
(๑) ชนิด...................................................................จ านวน..........................................เพ่ือใช้ เป็น 

.....................................................................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ 
จ านวน.....................คัน 

(๒) ชนิด................................................................จ านวน.............. ...............................เพ่ือใช้เป็น 
......................................................................................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ   และทางเข้าออกของรถ 
จ านวน.....................................คัน 

(๓) ชนิด................................................................จ านวน.............................................เพ่ือใช้เป็น  
......................................................................................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ   และทางเข้าออกของรถ 
จ านวน.....................................คัน 
  ตามแผนผังบริเวณ   แบบแปลน   รายการประกอบแบบแปลน   และรายการค านวณที่แนบมา 
พร้อมนี้ 

  ข้อ  ๓  มี..............................................................................................................เป็ นผู้ควบคุมงาน 
          มี.................................................................................................................เปน็ผู้ออกแบบ 

                               มี...................................................................................................เปน็ผู้ค านวณโครงสร้าง 

  เลขรับที่…........................./................................................... 
  วันที่.............................................................. ........................ 
  ลงชื่อ................................................................... ..ผู้รับค าขอ  



  ข้อ  ๔  ก าหนดแล้วเสร็จใน............................วัน  นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

  ข้อ  ๕  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
  (๑)  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน.........ชดุ ชุดละ.........แผ่น 
  (๒)  รายการค านวณหนึ่งชุด  จ านวน....................................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ  หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
  (๓)  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร  (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคาร          
เป็นผู้ขออนุญาต) 
  (๔)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล               
ผู้ขออนุญาต  ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน  (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
  (๕ )   หนั งสือแสดงว่ า เป็นผู้ จั ดการหรือผู้ แทนซึ่ ง เป็นผู้ ด า เนินกิจการของนิติบุคคล              
(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
  (๖ )   หนั ง สื อ แสดงคว ามยิ น ยอมและรั บ ร องของผู้ ออกแบบและค านวณอาคา ร                
จ านวน..................................ฉบับ  พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ  
สถาปัตยกรรมควบคุม  จ านวน.........................ฉบับ  (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 
  (๗)  ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน  เลขท่ี/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที.่.......................................... 
จ านวน...............................ฉบับ  หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
  (๘)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน  ตามข้อ  ๓  จ านวน..................................ฉบับ 
  (๙)  ส าเนาภาพถ่ายใบอนุญาต  เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน  จ านวน........................ฉบับ  (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาด  
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี) 

(๑๐) เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี) 
........................................................................................................................................ ............................................ 
....................................................................................................................................................................................  
 

      (ลายมือชื่อ)..X................................................ 
         (......................................................)  
              ผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ (๑)  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 

(๒) ใส่เครื่องหมาย   ในช่อง   หน้าข้อความที่ต้องการ 
 
 

หมายเหตุของเจ้าหน้าที ่
   

จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า    จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน ๑๕ วัน                    
วันที่..................เดือน.................................................พ.ศ..........................  
  ผู้ขออนุญาต ได้ช าระ  ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง   เป็นเงิน...............บาท  (.....................)  
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน......................................... .................เปน็เงิน...............บาท..............สตางค์ 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน............................บาท...............................สตางค์  (......................................................................)  
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่........./.........เลขที่....................ลงวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ............ 
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที.่......./......................................ลงวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ............ 
 
 

       ....................................................... 
             (ลายมือชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่รับค าขอ 
                 ต าแหน่ง.................................................. 



บันทึกการตรวจแบบแปลน 
 

ได้ตรวจแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้าง................................................................................................. 
ของ...........................................................................แล้ว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ปรากฏว่า 

๑ ด้านสถาปัตยกรรม 
๑.๑  เอกสารประกอบการขออนุญาต 
      ถูกต้อง 
      ไม่ถูกต้อง  ควรด าเนินการแก้ไข  เพราะ............................................................... 

๒ ด้านวิศวกรรม 
๒.๑  เอกสารประกอบการขออนุญาต 
         ถูกต้อง 
         ไม่ถูกต้อง  ควรด าเนินการแก้ไข  เพราะ.............................................................. 
 

๓ เนื้อท่ีอาคารทุกชั้น............................ตารางเมตร คิดค่าธรรมเนียมตรวจแบบ  
ตามรางเมตรละ..........................บาท.......................สตางค์  เป็นเงิน...............บาท............สตางค์   

  ๔   รั้ว  ท่อระบายน้ า  ยาว..............เมตรๆ ละ ๑.๐๐ บาท เป็นเงิน................บาท...........สตางค์ 
ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต/ต่อใบอนุญาต                  เป็นเงิน................บาท.............สตางค์ 

  รวมค่าธรรมเนียม เป็นเงิน.................บาท..............สตางค(์...........................................................) 
      

         (ลงชื่อ).......................................................ผู้ตรวจแบบ 
                      นายโชคชัย  รอดรักษา 

         ต าแหน่ง       ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบางเป้า 
 
 ตามท่ี.........................................................ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง............................................................. 
………................................................................................................... ........................................................................ 
 
    เห็นควรอนุญาตให้ท าการก่อสร้างอาคารได้ 
    .................................................................................................................................... 
   
      (ลงชื่อ)....................................................... 
          (นายวรัศกรณ์  สุดสาคร) 
      ต าแหน่ง          ปลัดเทศบาล 
       ............../.............../............... 
ค าสั่ง  นายกเทศมนตรีต าบลบางเป้า 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)........................................................ 
                  (                               ) 
                                                              ต าแหน่ง   
                   ............../.............../............... 
 



                                                    ............................./...................................... 
        ..................................................................... 
           ลงชื่อ.....................................................ผู้รับค าขอ  
      วันที่...................เดือน......................................พ.ศ.................  
 

เรื่อง  ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  ต่อเติมอาคาร,รื้อถอนอาคาร,เคลื่อนย้ายอาคาร,ถมดินและขอมีเลขหมาย
ประจ าบ้าน 

เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลบางเป้า 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ แบบแปลน                                               จ านวน.............../....................ชุด/ฉบับ 
  ๒ รายการค านวณโครงสร้าง                              จ านวน............./.....................ชุด/ฉบบั 
  ๓ ส าเนาโฉนดที่ดิน                                         จ านวน............./.....................ชุด/ฉบบั 
  ๔ ส าเนาทะเบียนบ้าน                                      จ านวน............./....................ชุด/ฉบับ 
  ๕ ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                        จ านวน............./.....................ชุด/ฉบบั 

๖ หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน           จ านวน............../....................ชุด/ฉบบั 
๗ หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดิน     จ านวน............../...................ชุด/ฉบับ 
๘                                                             .จ านวน.............../..................ชุด/ฉบับ 
๙                                                             .จ านวน.............../..................ชุด/ฉบับ 

          ๑๐                                                             .จ านวน.............../.................ชุด/ฉบับ 
   

  ด้วย ข้าพเจ้า  (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................อยู่บ้านเลขท่ี...................  
หมู่ที่........................ถนน................................. ........ต าบล................................................อ าเภอ..............................
จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์................................................................................................ ................ 
 

มีความประสงค์จะขออนุญาต  
  ปลูกสร้างอาคาร 

      ต่อเติมอาคาร/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร 
      ขุดดิน-ถมดิน 

  มีเลขหมายประจ าบ้าน  (ขอบ้านเลขท่ี) 
 

พร้อมกันนี้แนบเอกสารหลักฐานมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว  ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ ต่อไป 
        
 
                           ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                 (ลายมือชื่อ)..X................................................    
                                            (...................................................) 
         ผู้ขออนุญาต 
 
 
 
 
 



 
 ดังรูปแผนที่สังเขป ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้าพเจ้าผู้ขออนุญาต  ได้รับทราบและจะถือปฏิบัติตาม 
ที่นายช่างควบคุมเขตอาคารก าหนดให้ทุกประการ 
 
 
 
(ลายมือชื่อ)..X................................................ (ลงชื่อ)...............................................ช่างเขตฯ 
            (.....................................................)               ( ……………..……………………….. ) 
              ผู้ขออนุญาต         ต าแหน่ง ................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกการตรวจเขตที่ดินและชี้ก าหนดแนวปลูกสรา้ง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคลื่อนย้ายอาคาร 

(ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า  ลงลายมือชื่อก ากับไว้) 
 

ลักษณะอาคาร.................................................... ...............ของ................................................................................... 
ได้รับเรื่องราวไว้ถูกต้องแล้ว  เมือวันที่....................เดือน..........................................................พ.ศ...........................  
  ได้ตรวจสอบเขตที่ดินส าหรับปลูกสร้างรายนี้แล้ว  ปรากฏว่าอาคารปลูกสร้าง 
ในที่ดินของ.............................................. .................................โดยมีเขตท่ีดิน  ดังนี ้
  ทิศเหนือ  กว้าง...........................เมตร  จดที่ดินเลขที่............................................ 
  ทิศใต ้   กว้าง...........................เมตร  จดที่ดินเลขที่............................................ 

ทิศตะวันออก  กว้าง...........................เมตร  จดที่ดินเลขที่............................................ 
ทิศตะวันตก  กว้าง...........................เมตร  จดที่ดินเลขที่............................................ 

ตามหลักฐานที่ดิน............................................................................................................. ........................................... 
มีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินส่วนที่จะท าการก่อสร้างหรือไม่.............................................................. ............................... 
ถ้ามี เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด.................................................................................................. ........................................ 
สาธารณประโยชน์ซึ่งติดต่อกับท่ีดินมีสภาพเป็น............................................... ........................................................... 
อาคารปลูกสร้าง  ณ   ถนน.............................. ..................เขตถนนปจัจุบนักว้าง..........................................เมตร 
ชนิดผิวจราจร............................................. ..................................................กว้าง...........................................เมตร 
ทางเท้า (ถ้ามี) กว้างเฉลี่ย....................................เมตร ไหล่ทาง (ถ้ามี) กว้างเฉลี่ย.........................................เมตร  
อาคารถาวรใกล้เคียงเป็นอาคาร...........................................ปลูกสร้างห่างจากศูนย์กลางถนน........................เมตร 
ที่ดินที่ขออนุญาตฯอยู่ในเขตถนนผังเมืองตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗๖ (พ.ศ.๒๕๓๒) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.๒๕๑๘ หรือไม่.............................................ถ้าอยู่ในเขต 
ถนนผังเมือง  เขตถนนผังเมืองกว้าง..............................เมตร  ได้กันเขตผงัเมืองไว้แลว้หรือไม่............................... 
ได้ก าหนดให้อาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้างด้านหน้าทางทิศ.......................................................หา่งจากศูนย์กลาง 
ถนน...................................เมตร  ห่างจากเขตที่ดิน...............................เมตร  ด้านหลังทางทิศ............................
ห่างจากเขตท่ีดินหรืออาคารข้างเคียง.............................เมตร  ด้านข้างทางทิศ..............................หา่งจากเขตท่ีดิน 
...............................เมตร  ด้านข้างทางทิศ....................................หา่งจากเขตท่ีดิน..........................................เมตร 
ในวันตรวจเขตที่ดินผู้ขออนุญาต  ได้ท าการก่อสร้างอาคารก่อนหรือไม่ 
  (       )   ยังไม่ได้ก่อสร้าง 
  (       )   ก่อสร้างแล้ว ดังนี้.............................................................................................................  
การตรวจเขต  (       )   ถูกต้อง  ควรด าเนินการ ต่อไป 
   (       )  ไม่ถูกต้อง  ควรด าเนินการแก้ไข  เพราะ............................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 
     (ลงชื่อ)...................................... .....ช่างเขตฯ 
              (..........................................) 
 
 
 
 
 
 



หมวด  ก. 
รายการบันทึกการตรวจสอบเอกสารและหลักฐาน แบบค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

ตามแบบ ข.๑ ข้อ ๕ 
 

 ตามท่ี............................................................. ................เจ้าของอาคาร หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
ได้ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  เมื่อวันที่..................เดือน................................พ.ศ.................... ........... 
เลขรับกองช่าง ที่.............../.................ลงวนัที่..................เดือน.................................พ.ศ............................ 
ข้าพเจ้า................................................เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายแบบแผนฯ และ..........................................…. 
นายช่างควบคุมเขตอาคาร ที่..................................ได้นัดกันตรวจสอบเอกสารตามแบบค าขอ  แบบ ข.๑ 
ข้อ  ๕  แล้ว  มีรายการ ดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ หมายเหตุ 
๑. แผนผังบริเวณ,แบบแปลน,รายการประกอบแบบแปลน 

จ านวน..........๓..........ชุด  ชดุละ..........................แผน่ 
 

(    )  ถูกต้อง    (    )  ไม่ถูกต้อง 

๒. รายการค านวณ  ๑  ชุด  จ านวน.......................แผ่น (    )  ถูกต้อง    (    )  ไม่ถูกต้อง 
๓. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร 

(กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
 

(    )  ถูกต้อง    (    )  ไม่ถูกต้อง 

๔. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มี
อ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน
หกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
 

(    )  ถูกต้อง    (    )  ไม่ถูกต้อง 

๕. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ  หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนิน
กิจการนิติบุคคล  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
 

(    )  ถูกต้อง    (    )  ไม่ถูกต้อง 

๖. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบ
และค านวณอาคาร  จ านวน...........................ฉบับ  
พร้อมทั้ งส า เนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  
จ านวน................ฉบับ  (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ
ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี) 
 

(    )  ถูกต้อง    (    )  ไม่ถูกต้อง 

๗. ส าเนาหรือภาพถ่าย 
โฉนดที่ดิน  เลขที่.............................................................  
น.ส.๓  เลขที่.................................................................... 
ส.ค.๑  เลขที่....................................................................  
จ านวน...........................................ฉบับ 
 

(    )  ถูกต้อง    (    )  ไม่ถูกต้อง 

๘. หนังสือยินยอมให้ท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน   
ฉบับลงวันที่............เดือน.............................พ.ศ..............  
จ านวน.....................ฉบับ 
 

(    )  ถูกต้อง    (    )  ไม่ถูกต้อง 

๙. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  ๓  
(มาตรา ๒๙)  จ านวน...........................ฉบบั  
 

(    )  ถูกต้อง    (    )  ไม่ถูกต้อง 

ล าดับ รายการ หมายเหตุ 



๑๐. ส าเนาบัตรประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่น
ขออนุญาตก่อสร้าง  ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

(    )  ถูกต้อง    (    )  ไม่ถูกต้อง 

๑๑. ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ควบคุมงาน  จ านวน............................ฉบับ 
(เฉพาะกรณีที่อาคารมีลักษณะ  ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม  แล้วแต่กรณี) 

(    )  ถูกต้อง    (    )  ไม่ถูกต้อง 
 
 
เฉพาะข้อนี้ ให้ผ่านการตรวจสอบ
ของวิศวกรและสถาปนิก 

 

เรื่องอ่ืน (ถ้ามี) 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... ................................................
................................................................................................................................................ ...................... 
 
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแนบค าขออนุญาต 

- ตรวจสอบเอกสารตามเอกสารที่ได้แนบมาด้วยแล้วเท่านั้น                                             . 
............................................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... ... 
 
รวมเอกสารหลักฐานแนบค าขออนุญาตในครั้งนี้  จ านวน.................-..................ฉบบั 
 
 
 
    (ลงชื่อ).................................. ...............เจา้หน้าที่รับค าขอ 
                       (..............................................) 
    ต าแหน่ง         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  ข. 
 

ใบนัดหมายชี้และก าหนดแนวปลูกสร้างอาคาร 
 

 ได้รับแบบ/รายการค านวณ รายการก่อสร้าง เพื่อยื่นขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 
ชนิด............................................................................ของ.......................................... ................................. 
บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่..........ถนน...............................ต าบล.................................อ าเภอ........................... 
จังหวัด.............................................ไว้เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่.......................................... ....................... 
 นัดให้ผู้ยื่นขออนุญาตมารับเจ้าหน้าที่ควบคุมเขต  ในวันที่............................................................. 
เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

 
             (ลงชื่อ)..............................................เจ้าหน้าที่รับค าขอ 
                     (.............................................) 
             ต าแหน่ง              

 
             (ลงชื่อ).............................................ช่างเขตฯ 
                    (............................................) 
            
ทราบ 
(ลงชื่อ)..X..........................................ผู้ขออนญุาตฯ (ลงชื่อ).................................................. 

                  (.............................................)                                นายโชคชัย   รอดรักษา 
         ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 

 
 
 
ใบนัดหมายชี้และก าหนดแนวปลูกสร้างอาคาร 
 

ให้ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารไปรับเจ้าหน้าที่ควบคุมเขต  ชื่อ..................................................... 
ในวันที่..............................................เวลา................  น. ณ  กองช่าง เพ่ือชี้และก าหนดแนวปลูกสร้าง

อาคาร 
 

(ลงชื่อ).............................................ช่างเขตฯ 
              (............................................) 
 
 
หมายเหตุ  กรุณาไปให้ตรงตามเวลานัดหมาย มิฉะนั้นจะไม่พบเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 



 
บันทึกข้อตกลง 

ระหว่าง 
 

นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................ผู้ขออนุญาต 
 

กับส านักงานเทศบาลต าบลบางเป้า 
 

เขียนที่  ส านักงานเทศบาลต าบลบางเป้า 
     วันที่..................เดือน....................................พ.ศ................. .... 
 ข้าพเจ้า............................................ .............................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร  

อายุ...........-.........ปี  เชื้อชาติ...............................สัญชาติ.................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่..................
หมู่ที่...........ถนน................................ต าบล............................อ าเภอ.........................จังหวดั......................................  
ซึ่งเป็นผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/  ตามค าขอ  (แบบ  ข.๑) 

  ข้อ  ๑  ในการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร  ของข้าพเจ้านี้  ไม่ว่ากรณีใดๆ   
ถ้าหากอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างบริเวณติดกันหรือใกล้เคียงกันเกิดการทรุด พัง ช ารุด แตกร้าว  หรือได้รับความ
เสียหายใดๆ  อันเกิดจากสาเหตุการด าเนินการเกี่ยวกับอาคารนี้  ไม่ว่าจากการกระท าของลูกจ้างก็ดี  ของช่าง
ก่อสร้างก็ดี  ของผู้รับจ้างก็ดี  ของผู้อาศัยในอาคารนั้นก็ดี  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิ้น 

  ข้อ  ๒  ในขณะก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร  ข้าพเจ้าจะกระท าโดยใช้ความ
ระมัดระวัง  ตลอดจนจัดให้มีสิ่งป้องกันฝุ่นละออง  เศษวัสดุร่วงหล่นลงในที่สาธารณะ  อาคารอ่ืนหรือที่ดินต่าง
เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่อาจเป็นภัยอันตรายต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของผู้อ่ืน  ของผู้รับจ้าง  
หรือของข้าพเจ้าเอง  หากสงสัยวิธีการปฏิบัติ  ข้าพเจ้าต้องให้ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานหรือวิศวกรผู้ค านวณ
โครงสร้างอาคารนั้น เป็นผู้ก าหนดวิธีการปฏิบัติในขณะก่อสร้าง  เพ่ือด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือให้มีความ
ปลอดภัยตามข้อก าหนดที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๒  (พ.ศ.๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.๒๕๒๒  และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕  ทุกประการ 

  บันทึกข้อความนี้  ได้ท าข้ึนสองฉบับ  โดยมีข้อความตรงกัน  ผู้ขออนุญาตถือไว้  ๑  ฉบับ  เก็บไว้
ทีเ่ทศบาลต าบลบางเป้า  ๑  ฉบับ 
                                            (ลายมือชื่อ)..X.....................................................ผู้ขออนุญาต 

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

     (ลายมือชื่อ)........................................ ...........นายกเทศมนตรีต าบลบางเป้า 
                                                           (................................................ )    

 
  (ลายมือชื่อ)..................................................พยาน 

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

  (ลายมือชื่อ)...................................... ............พยาน 
         (..................................... ............) 

 
 
 



 
 

บันทึกข้อตกลงการท าทางเชื่อมเข้า – ออก  ในเขตถนนเทศบาล 
ระหว่าง 

 

นาย/นาง/นางสาว..........................................................................ผูข้ออนุญาต 
 

กับส านักงานเทศบาลต าบลบางเป้า 
 

       เขียนที ่  ส านักงานเทศบาลต าบลบางเป้า 
      วันที่...........เดือน....................................พ.ศ..... ......... 
 ข้าพเจ้า.........................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร  

อายุ...........-.........ปี  เชื้อชาติ...............................สัญชาติ.................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี..... .............
หมู่ที่...........ถนน................................ต าบล............................อ าเภอ.............. ...........จังหวดั......................................  
โทรศัพท์หมายเลข............................................................................................................................................ ........... 
ซึ่งเป็นผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ตามค าขอ (แบบ ข.๑) 

 ข้อ ๑ ในการก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ข้าพเจ้าต้องท าทางเชื่อมเข้า – ออกในเขตถนนเทศบาลต าบล
บางเป้า  โดยการวางท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.4๐ เมตร ขึ้นไป (แล้วแต่สภาพ
พ้ืนที่) ตลอดความยาวของที่ดิน โดยข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแต่เพียงผู้เดียว  
 ข้อ ๒  ในขณะการท าทางเชื่อมเข้า-ออก ในเขตถนนเทศบาลต าบลบางเป้า ข้าพเจ้าจะกระท าโดย
ระวังระบบสาธารณูปโภคของทางเทศบาลต าบลบางเป้าเป็นอย่างดี ตลอดจนระวังในทรัพย์สินของผู้อ่ืน หากสงสัย
วิธีการปฏิบัติ ข้าพเจ้าต้องให้ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงาน เป็นผู้ก าหนดวิธีการปฏิบัติในขณะก่อสร้าง  และยินดี
ปฏิบัติตามค าแนะน าของเทศบาลต าบลบางเป้าเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 บันทึกข้อความนี้ ได้ท าขึ้นสองฉบับ โดยมีข้อความตรงกัน ผู้ขออนุญาตถือไว้ ๑ ฉบับ เก็บไว้ที่
เทศบาลต าบลบางเป้า ๑ ฉบับ 
 
    (ลายมือชื่อ)..X...........................................ผู้ขออนุญาต 

        (.............................................) 
 
   (ลายมือชื่อ)..................................... ........นายกเทศมนตรตี าบลบางเปา้ 
                                              (.............................................) 

 
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน  

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

(ลายมือชื่อ)........................................ .....พยาน 
      (.............................................) 
 

 
     


