บันทึกการตรวจแบบก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อรื้อถอนอาคาร
รหัสที่ดิน
(ลงชื่อ)

ผูข้ ออนุญาต

(
ที่
ผู้ตรวจ
๑. นายตรวจเขต

ความเห็น
ได้ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้าง/
ดัดแปลง/รื้ อถอนอาคาร
ปรากฏว่า
ตรงตามแบบที่ขออนุญาต
ไม่ตรงตามแบบที่ขออนุญาตคือ

๒. งานสถาปั ตยกรรม

๑) พื้นที่อาคารรวมทั้งสิ้น
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ ตร.ม. ละ
เป็ นเงิน
ค่าใบอนุญาต
รวมเป็ นเงิน

วันทีร่ ับ

เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี
วันทีเ่ สร็จ
ลงชื่ อ

ตร.ม. ๒) ท่อระบายน้ ายาว......................ม.
รั้วหรื อกาแพง..........................ม.
บาท
บาท ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ เมตรละ ๑ บาท
บาท เป็ นเงิน.................................บาท
บาท

๓. งานวิศวกรรม

๔. หัวหน้างานผังเมือง

)

ไม่ขดั กฎกระทรวงผังเมืองรวม
เมืองอุดรธานี พ.ศ. ..................................

๕. หัวหน้าฝ่ ายควบคุม
อาคารและผังเมือง
๖. ผูอ้ านวยการกองช่าง
๗. ปลัดเทศบาล
๘. คาสั่ง
เจ้าพนักงานท้องถิน่
หมายเหตุ

หมายเหตุ

รายการเอกสาร ประกอบการยื่นขออนุญาต ก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ของ
ลักษณะอาคาร

ในที่ดิน โฉนด/นส๓./สค.๑ เลขที่

ถนน
จานวน

เอกสารหลักฐาน
๑.
๒.
๓.
๔.

๕.
๖.

๗.
๘.
๙.

๑๐.

๑๑.

มี

ชุด

หมายเหตุ

แผ่น

คาขออนุญาต
สาเนา
บัตรประชาชน
บัตรประจาข้าราชการ
ทะเบียนบ้าน
ของผูข้ ออนุญาต (พร้อมรับรองสาเนา)
สาเนาโฉนดที่ดิน(พร้อมเจ้าของที่ดินรับรองสาเนาทุกหน้า)
หนังสื อยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินและหรื อถมดินในที่ดินพร้อมสาเนาบัตร
ประชาชนหรื อบัตรประจาตัวข้าราชการและสาเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสาเนา
ของเจ้าของที่ดิน(กรณีผขู ้ ออนุญาตไม่ได้เป็ นเจ้าของที่ดิน)
หนังสื อมอบอานาจ พร้อมเอกสารประจาตัวผูม้ อบและรับมอบอานาจ
(กรณีมอบอานาจ)
ผังบริ เวณและแบบแปลน ๓ ชุด
- กรณี ไม่เข้าข่ายอาคารควบคุมตามกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
ให้
ผูร้ ับผิดชอบแบบลงลายมือชื่อ พร้อม คุณวุฒิและที่อยู่
- กรณี เข้าข่ายอาคารควบคุมตามกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรมให้
ผูร้ ับผิดชอบแบบลงลายมือชื่อ และระบุชื่อ นามสกุลพร้อมเลขทะเบียนวิชาชีพ
รายละเอียดประกอบแบบ(ถ้ามี)
หนังสื อยินยอมของ
ผูค้ วบคุมงาน
ผูค้ วบคุมงานตามมาตรา ๒๙
หนังสื อรับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อมสาเนาใบประกอบ
วิชาชีพ
(กรณี เป็ นอาคารเข้าข่ายวิศวกรรมควบคุม)
หนังสื อรับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมพร้อมสาเนาใบประกอบ
วิชาชีพ
(กรณี เป็ นอาคารเข้าข่ายสถาปัตยกรรมควบคุม)
เอกสารอื่นๆ

ข้าพเจ้า
ขอรับรองว่าเอกสารที่นามายืน่ ขออนุญาตนี้
ตามคาขอลงวันที่
/
/
เป็ นเอกสารที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายทุกแผ่น
(ลงชื่อ)
ผูข้ ออนุญาต
(...................................................................)
(ลงชื่อ)
(

ผูข้ ออนุญาต
)

(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่รับเอกสาร
(

)

แบบ ข ๑

คาขออนุญาตก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรื อรื้อถอนอาคาร
เขียนที่
วันที่
เดือน
ข้าพเจ้า
เป็ นบุคคลธรรมดา อยูบ่ า้ นเลขที่

พ.ศ.
เจ้าของอาคาร
หมู่ที่

ตรอก/ซอย

ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
เป็ นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยูเ่ ลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
.
ผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผูข้ ออนุญาตอยูบ่ า้ นเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.
จังหวัด
.
ขอยืน่ คาขอรับ

ต่อเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิน่ ดังต่อไปนี้

ข้ อที่ ๑. ทาการ
ถนน

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
เป็ นเจ้าของอาคารใน
เป็ นที่ดินของ

หมู่ที่
จังหวัด

ที่อาคารเลขที่
ตาบล/แขวง
,

ข้ อที่ ๒. เป็ นอาคาร
(๑) ชนิด
โดยมีที่จอดรถกลับรถและทางเข้าออกของรถ
(๒) ชนิด
โดยมีที่จอดรถกลับรถและทางเข้าออกของรถ
(๓) ชนิด
โดยมีที่จอดรถกลับรถและทางเข้าออกของรถ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

อาคาร เพือ่ ใช้เป็ น
คัน
อาคาร เพือ่ ใช้เป็ น
คัน
อาคาร เพือ่ ใช้เป็ น
คัน

ตามผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้ อที่ ๓. มี

เป็ นผูค้ วบคุมงาน
เป็ นผูค้ านวณ

เป็ นผูอ้ อกแบบ
ข้ อที่ ๔. กาหนดแล้วเสร็ จภายใน

วัน นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับอนุญาต

ข้ อที่ ๕. พร้อมคาขอนี้ขา้ พเจ้าได้แนบเอกสาร หลักฐานต่างๆมาด้วยแล้ว คือ
(๑.) แผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จานวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
(๒.) รายการคานวณ ๑ ชุด จานวน
แผ่น (กรณี ที่เป็ นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรื อออาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวร และทนไฟเป็ นส่ วนใหญ่)
(๓.) หนังสื อแสดงความเป็ นตัวแทนของเจ้าของอาคารเป็ นผูข้ ออนุญาต (กรณี ที่ตวั แทนเจ้าของอาคารเป็ นผูข้ ออนุญาต)
(๔.) สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผูม้ ีอานาจลงชื่อแทนหรื อตัวแทนนิติบุคคลเป็ นผูอ้ นุญาตที่
ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)
(๕.) หนังสื อแสดงว่าเป็ นผูจ้ ดั การหรื อตัวแทนซึ่งเป็ นผูข้ ออนุญาต (กรณี ที่นิติบุคคลเป็ นผูข้ ออนุญาต)
(๖.) หนังสื อแสดงความยินยอมและรับรองของผูอ้ อกแบบและคานวณอาคาร จานวน
ฉบับพร้อมทั้ง
สาเนาใบออนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรื อสถาปั ตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี )และสาเนาบัตรประชาชนของผูป้ ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม หรื อสถาปั ตยกรรมควบคุม จานวน1ชุด
(๗.) สาเนาหรื อภาพถ่ายโฉนดที่ดิน
จานวน
ฉบับ หรื อหนังสื อยินยอมของเจ้าของที่ จานวน
ฉบับ
(๘.) หนังสื อแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงาน จานวน
ฉบับ
(๙.) สาเนาหรื อภาพถ่ายใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อสถาปั ตยกรรมควบคุมของผูค้ วบคุมงาน
จานวน
ฉบับ (เฉพาะกรณี ที่เป็ นอาคารที่มีลกั ษณะขนาดอยูใ่ นประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี )
(๑๐.) เอกสารอื่นๆดังนี้
(๑๐.๑) สาเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
ฉบับ
(๑๐.๒) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับ
(๑๐.๓) หนังสื อยินยอมให้ทาการก่อสร้างอาคารในที่ดิน(กรณีที่ก่อสร้างในที่ดินของบุคคลอื่น)
จานวน
ฉบับ
(๑๐.๔) หนังสือตกลงทาผนังร่ วมกัน(กรณี ที่ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรื อก่อสร้างอาคาร)
จานวน
ฉบับ
(๑๐.๕) หนังสื อรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสี ยหายข้างเคียง เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร
จานวน
ฉบับ
(ลายมือชื่อ)……………………………………………..
(................................................................. )
(ลายมือชื่อ)
(

)

ผูข้ ออนุญาต
โทร..............................................................
หมายเหตุ
(๑) ข้อความใดที่ไม่ได้ใช้ให้ขีดฆ่า
(๒) ใส่ เครื่ องหมาย

หนังสื อแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
(แบบคาขอรับใบอนุญาต ก่อสร้ าง /ดัดแปลง/รื้อถอน/หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร)
วันที่
โดยหนังสื อฉบับนี้ ข้าพเจ้า
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
โทรศัพท์
ที่ทางาน
ยินยอมเป็ นผูค้ วบคุมงานตามคาขอรับใบอนุญาตของ
ที่บา้ นเลขที่
ตรอก/ ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
เป็ นอาคาร
(๑.) ชนิด
โดยมีพ้นื ที่/ความยาว
(๒.) ชนิด
โดยมีพ้นื ที่/ความยาว
(๓.) ชนิด
โดยมีพ้นื ที่/ความยาว

จานวน
จานวน
จานวน

เขียนที่
เดือน

พ.ศ.

อยูบ่ า้ นเลขที่
หมู่ที่
จังหวัด
โทรศัพท์
เพือ่ ทาการ
หมู่ที่

ถนน
จังหวัด

หลัง/คูหา เพือ่ ใช้เป็ น
มีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จานวน
หลัง/คูหา เพือ่ ใช้เป็ น
มีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จานวน
หลัง/คูหา เพือ่ ใช้เป็ น
มีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จานวน

คัน
คัน
คัน

ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่ยนื่ ขอใบอนุญาตไว้
ตามแบบ ข.๑/ข.๒ ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
จนกว่าจะทาการ
เพือ่ เป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)

แล้วเสร็ จ
ผูค้ วบคุมงาน

(
(ลงชื่อ)

)
ผูย้ นื่ ขออนุญาต

(
(ลงชื่อ)

)
ผูย้ นื่ ขออนุญาต

(
(ลงชื่อ)

)
พยาน

(
(ลงชื่อ)

)
พยาน

(

)

รายงานการตรวจสถานที่ ทีข่ ออนุญาตก่อสร้ างอาคาร
วันที่
ผังบริ เวณปลูกสร้างอาคาร
ปลูกสร้างที่
เพือ่ ใช้

เป็ นอาคาร

จานวน

หลัง/คูหา

แผนทีส่ ั งเขป
ผูใ้ ช้สถานที่ให้ตรวจเกี่ยวข้อง
หมายเหตุ ที่สังเขปให้เขียนผังอาคารที่มีเดิม ผังขออนุญาตถ้าได้ปลูกสร้างไปแล้วแสดงความกว้างยาว
ของอาคารและระยะห่างเขตที่ดิน และให้เขียนบริ เวณที่เป็ นคูหา (ถ้ามี) ไว้ดว้ ย

กับผูข้ ออนุญาต

บันทึกการตรวจ
๑. ขนาดกว้างยาวของที่ดินถูกต้องตามผังบริ เวณขออนุญาต หรื อไม่
และถูกต้องตามหนังสื อยินยอม (ถ้ามี) หรื อไม่
๒. ทางสาธารณะติดต่อกับที่ดินเขตกว้างเท่าใด
เมตร เป็ นถนนชนิดใด
ถนนกว้างเท่าใด
เมตร
๓. มีทางสาธารณะ
ที่จะระบายน้ าออกจาออาคารหรื อไม่
๔. อาคารขออนุญาตก่อสร้างไปแล้วหรื อยัง
ก่อสร้างไปแล้ว
ถึงไหน
ถูกต้องตามแบบขออนุญาต หรื อไม่
๕. การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภท
บริ เวณเขต ที่
๖. ขัดผังเมืองรวมหรื อไม่

(ลงชื่อ)

ผูช้ ้ ีแนวเขต

(
)
ขออนุญาต เจ้าของที่ดิน หรื อผูร้ ับอานาจ

(ลงชื่อ)
(

ช่างควบคุมเขต
)

