
 
 

 
 

บัญชีสรุประยะเวลาในการตรวจแบบแปลน 
 ชื่อผู้อนุญาต…………………………………………………………………….…………………………………………………..…… 
ลักษณะอาคาร................................................................. ปลูกสร้างในโฉนดที่ดิน…………………………………….….. 
สถานที่แจ้งขออนุญาตเลขท่ี............................. ถนน........................................... ซอย..........................................  
ต าบล........................................ อ าเภอ................................... จังหวัด................................................................... 
 

 

เขตที่........... 

ผู้ตรวจแบบ 
วัน/เดือน/

ปี 
รับแบบ 

วัน/
เดือน/ปี 
ตรวจ
เสร็จ 

จ านวน
วัน 

ที่ตรวจ
แบบ 

ระยะเวลาที่ 
ก าหนด 45 

วัน 
ลงช่ือผู้ตรวจ 

หมาย
เหตุ 

 
ผู้ช่วยนายตรวจเขต 

 
      

 
นายตรวจเขตควบคุม
อาคาร 

 

      

 
หัวหน้างาน
สถาปัตยกรรม 

 

      

 
หัวหน้างานวิศวกรรม 

 
      

 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผน 
และก่อสร้าง 
 

      

 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

      

 
ปลัดเทศบาล 

 
      

 
นายกเทศมนตรี 
 

      



 

บันทึกการตรวจแบบแปลน 

ก่อสร้าง/ ดัดแปลง/ รื้อถอน/ เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

 
1. ความเห็นของนายตรวจเขตควบคุมอาคาร 
ได้ตรวจสอบผังบริเวณและสถานที่ ที่แจ้งมาเพ่ือขอรับ 
ใบอนุญาต.................................................................... 
ของ............................................................................... 
..................................................................................... 
 

             ถูกตอ้ง             ไม่ถูกตอ้ง 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ 
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 
 

(ลงชื่อ)....................................ผช.นายตรวจเขตที่........ 
        (....................................) 
 

(ลงชื่อ)..............................นายตรวจเขตควบคุมอาคาร 
        (..............................) 
 

2. ความเห็นของสถาปนิก 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
ได้คิดพ้ืนที่อาคารที่แจ้งขอรับใบอนุญาตแล้ว ปรากฏว่า 
1. พ้ืนที่อาคารรวมทั้งสิ้น..............................ตารางเมตร 
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ................................ตารางเมตร 
ตารางเมตรละ................บาท คิดเป็นเงิน.................บาท 
2. ท่อ/รางระบายน้้า, รั้ว ความยาวรวม..................เมตร 
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ..........................................เมตร 
เมตรละ.......................บาท คิดเป็นเงิน....................บาท 
3. พ้ืนที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ ถนนทางเข้า-ออก รวม 
ทั้งสิ้น................ตารางเมตร/ตารางเมตรละ.............บาท 
คิดเป็นเงิน..............................บาท 
4. ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย 
และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร จ้านวน...................บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.....................................................บาท 
 

(ลงชื่อ)...............................................................สถาปนิก 
        (...............................................................) 
 

 
3. ความเห็นของวิศวกร 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
(ลงชื่อ)...........................................วิศวกรโยธา 
       (.............................................) 
 

4. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
......................................................................... 
......................................................................... 
......................................................................... 
(ลงชื่อ)..............................หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 
       (..................................) 
 
5. ความเห็นของผู้อ านวยการกองช่าง 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
(ลงชื่อ)....................................ผู้อ้านวยการกองช่าง 
        (.....................................) 
 

6. ความเห็นของปลัดเทศบาล 
........................................................................... 
........................................................................... 
........................................................................... 
(ลงชื่อ)................................................ปลัดเทศบาล 
       (...................................................) 
 

7. ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
(ลงชื่อ)...........................................นายกเทศมนตร ี
       (.............................................) 
 
 

 

 



 

เทศบาลเมืองล าพูน 
รายการหลักฐานต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย/และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
 ของ............................................................................................................................................................  
ลักษณะอาคาร.............................ปลูกสร้างในโฉนดที่ดิน............................ถนน.................................................... 

        

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

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

             

       (ลงช่ือ).......................................................ผู้ตรวจสอบค าร้อง  

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

            ผู้ชว่ยธุรการ  

        

        (ลงช่ือ).........................................................ผู้ รับค าร้อง  

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

                                   หวัหน้างานธุรการ  

ล าดับที่ 
 

ใบหลักฐานและเอกสาร 
จ านวน/

แผ่น 
หมายเหตุ 

1 ค้าร้องขออนุญาต (แบบ ข.....................)   
2 หนังสือมอบอ้านาจ   
3 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน   
4 หนังสือยกให้ซึ่งที่ดินเพ่ือขยายถนน   
5 หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน   
6 หนังสือยินยอมให้ท้าการปลูกสร้างอาคารโดยใช้ผนังร่วมกัน, ชิดเขตท่ีดิน   
7 ใบรับรองของสถาปนิก   
8 ใบรับรองของวิศวกร   
9 รายการค้านวณ   

10 รายการก่อสร้าง   
11 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4 )   
12 แบบก่อสร้าง จ้านวน 5 ชุดๆ ละ.............................แผ่น   
13 ใบควบคุมงานสถาปนิก   
14 ใบควบคุมงานวิศวกร   
15 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน   
16 ส้าเนาทะเบียนบ้าน   
17 ส้าเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเท่าต้นฉบับจริง) จ้านวน 2 ชุด   
18 หนังสือรับรองยินยอมให้ปลูกสร้างอาคาร ในกรณีท่ีติดภาระจ้านองธนาคาร   
19 อ่ืนๆ..............................................................................................................   

    
    
    



ใบนัดตรวจสถานที่และผังบริเวณ 

ก่อสร้าง/ ดัดแปลง/ รื้อถอน/ เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

เลขที.่............./...........................                ส้านักงานเทศบาลเมืองล้าพูน  
         27 ถนนเทศบาล 1 ลพ 51000  
        

       วันท่ี..................เดือน..........................พ.ศ........................  
 ตามที.่....... ................................................................อายุ..........................ปี อยู่บ้านเลขท่ี................................... 
ถนน.............................................ซอย...............................ต้าบล.................................อ้าเภอ............................................ 
จังหวัด................................โทรศัพท.์.................................................................................................................................. 
ได้ยื่นค้าขอใบอนุญาต....................................................................ตามแบบ.............................ต่อทางเทศบาลเมืองล้าพูน 
ลงวันที่.......................................................................เพ่ือด้าเนินการ.................................................................................. 
บริเวณ................................................................................................................................................................................ 
พ้ืนที่เขตควบคุมอาคาร เขตที.่........................โดยมี........................................................................เป็น ผช.นายตรวจเขต  
และ.................................................................................เป็นนายตรวจเขตควบคุมอาคาร ดังนั้นจึงขอนัดมาท้าการตรวจ 
สถานที่และผังบริเวณ ในวันที่..................เดือน..............................พ.ศ....................เวลาประมาณ................................น. 
        
        (ลงชื่อ).....................................ผู้เขียนใบนัดตรวจ  
               (............................................)  
               ผูช้่วยธุรการ  
        (ลงชื่อ)..........................................ผู้รับค้าร้อง  
               (...........................................)  
              หัวหนา้งานธุรการ  
        (ลงชื่อ)..............................................ผู้ขออนุญาต  
                (..............................................)  
ใบนัดติดต่อเสียค่าธรรมเนียมและขอรับใบอนุญาต หรือแบบแปลนที่ต้องน้ากลับไปแก้ไข ภายในวันที่....................... 
         

        (ลงชื่อ)................................................ผู้รับค้าร้อง  
                (................................................)  
               หัวหนา้งานธุรการ  
........................................................................ตัดตามรอยประ........................................................................................... 

ใบรับรองของผู้ขออนุญาต 
เลขที.่.............../..................... 
 

 ใบนัดท้าการตรวจสถานที่และผังบริเวณ เพื่อด้าเนินการ......................................................................................  
พ้ืนที่เขตควบคุมอาคาร เขตที.่...........ภายในวันที่............เดือน......................................เวลาประมาณ..........................น. 
 เมื่อได้ท้าการตรวจสถานที่และผังบริเวณแล้ว ภายในวันที่.........................โปรดติดต่อเพ่ือเสียค่าธรรมเนียมและ
ขอรับใบอนุญาต หรือแบบแปลนที่ต้องน้ากลับไปแก้ไข ได้ที่ กองช่าง เทศบาลเมืองล้าพูน  
 

 



บันทึกการตรวจสอบสถานที่และผังบริเวณ 

ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลง/ รื้อถอน/ เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

ค้าขอที.่............/............................ 
 นาย/ นาง/ นางสาว...........................................................................................................ผู้แจ้งขอรับใบอนุญาต 
เพ่ือด้าเนินการ......................................................................................บริเวณ................................................................... 
เป็นอาคารชนิด................................................................................จ้านวน........................................................หลัง/คูหา 
เพ่ือใช้เป็น………………………………..…………………………….……………………………………………………………………………………….. 
 

 1. ขนาดความกว้าง ความยาว และพ้ืนที่ของที่ดิน ที่แจ้งขออนุญาตมาตามแบบแปลนแผนผังบริเวณ  
   ถูกต้อง                                       ไม่ถูกต้อง 
  
 2. ที่ดินบริเวณสถานที่ก่อสร้างปัจจุบันมีสภาพ 
        เป็นที่ลุ่ม        เป็นที่ดินถมใหม่               เป็นที่ดินแข็งเดิม 
  

 3. ทางสาธารณะติดต่อกับท่ีดินขออนุญาต มีขนาดเขตทางกว้าง.................................................................เมตร 
ทางเท้า/ ไหล่ทาง กว้าง..........................................เมตร ผิวทางจราจรกว้าง.............................................................เมตร 
เป็นถนนชนิด         แอสฟัลท์ติกคอนกรีต             คอนกรีตเสริมเหล็ก              อ่ืนๆ 
  

 4. มีทางระบายน้้าสาธารณะประเภท         รางระบายน้้า             ท่อระบายน้้า                อ่ืนๆ…………… 
สามารถระบายน้้าทิ้งออกจากอาคาร       ระบายน้้าได้        ระบายน้้าไม่ได้             อ่ืนๆ…………… 
  

 5. อาคารที่แจ้งขอรับใบอนุญาต            ยังไม่ด้าเนินการ                             ด้าเนินการไปแล้ว 
หากได้ด้าเนินการไปแล้ว ปัจจุบันถึงข้ันตอน....................................................................................................................... 
  

 6. อาคารที่แจ้งขอรับใบอนุญาต         ไม่รุกล้้าแนวกันเขตผังเมืองรวม            รุกล้้าแนวกันเขตผังเมืองรวม 
     
     (ลงชื่อ).......................................................ผู้ช่วยนายตรวจเขตที่............ 
            (.....................................................) 
      
     (ลงชื่อ).....................................................นายตรวจเขตควบคุมอาคาร 
             (.....................................................) 
      
     (ลงชื่อ).................................................... ผู้ขออนุญาต/ ผู้รับมอบอ้านาจ 
              (.....................................................) 
 

 

 

 

 



ผังสังเขปก าหนดการก่อสร้าง/ ดัดแปลง/ รื้อถอนอาคาร 

ค้าขอที.่............./............... 
 นาย/ นาง/ นางสาว...........................................................................................................ผู้แจ้งขอรับใบอนุญาต 
เพ่ือด้าเนินการ....................................................................บริเวณ..................................................................................... 
เป็นอาคารชนิด...............................................................จ้านวน.........................................................................หลัง/คูหา 
เพ่ือใช้เป็น.......................................................................................................................................................................... 
 
 
แผนที่สังเขปแสดงท่ีตั้งอาคารที่ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
ผังสังเขปก าหนดการก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     (ลงชื่อ).... ...........................................ผู้ชี้สถานที่ให้ตรวจ 
           (.................................................) 
มีความเก่ียวข้องกับผู้ขออนุญาตเป็น          ผู้รับมอบอ้านาจ        เจ้าของที่ดิน                บุคคลเดียวกัน 
       
     (ลงชื่อ)....................................... ผู้เขียนผังสังเขปก้าหนดการก่อสร้าง 
                     (......................................)  ผู้ช่วยนายตรวจเขตที่............... 
 

     (ลงชื่อ)....................................... ผู้ตรวจสอบผังการก่อสร้าง 
                       (......................................) นายตรวจเขตควบคุมอาคาร 



 แบบ ข. 1 

ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร  
 

ส้านักงานเทศบาลเมืองล้าพูน 
ถนนเทศบาล 1 ลพ 51000 

วันที่.............เดือน.......................พ.ศ.................. 
 ข้าพเจ้า................................................................................................เจ้าของอาคาร หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี............................ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................... 
หมู่ที.่................................ต้าบล/แขวง.......................อ้าเภอ/เขต...............................จังหวัด............................................ 
เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................... 
เลขทะเบียน.........................................มีส้านักงานตั้งอยู่เลขท่ี.......................................ตรอก/ซอย................................... 
ถนน....................................................หมู่ที.่..................ต้าบล/แขวง.............................อ้าเภอ/เขต................................... 
จังหวัด................................................โดย.......................................................ผู้มีอ้านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ตรอก/ซอย..........................ถนน.......................................หมู่ที.่................................... 
ต้าบล/แขวง............................................อ้าเภอ/เขต....................................................จังหวัด........................................... 
 ยื่นค้าขอรับใบอนุญาต.....................................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
  

 ข้อ 1. ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่
.......................................................... 
ตรอก/ซอย..................................ถนน...........................หมู่ที.่........................ต้าบล/แขวง................................................. 
อ้าเภอ/เขต..............................จังหวัด........................................โดย.................................................................................. 
เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขท่ี/น.ส. 3 เลขที/่ส.ค. 1 เลขที.่....................................................เป็นที่ดินของ 
............................................................................................................................................................................................ 
  

 ข้อ 2 เป็นอาคาร 
 (2.1) ชนิด...................................................................................... จ้านวน......................................................... 
เพ่ือใช้เป็น............................................................................................................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ 
ทางเข้าออกของรถ จ้านวน............................................. คัน 
 

 (2.2) ชนิด..................................................................................... จ้านวน......................................................... 
เพ่ือใช้เป็น............................................................................................................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ 
ทางเข้าออกของรถ จ้านวน............................................. คัน 
 

 (2.3) ชนิด.....................................................................................จ้านวน........................................................ 
เพ่ือใช้เป็น............................................................................................................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และ 
ทางเข้าออกของรถ จ้านวน............................................ คัน 
 

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการค้านวณที่แนบมาพร้อมนี้  
 
 
 



 
 

-2- 
  

 ข้อ 3 มี...................................... .......เป็นผู้ควบคุมงาน.............................................เป็นผู้ออกแบบและ
ค้านวณ 
 ข้อ 4 ก้าหนดแล้วเสร็จใน....................................................................................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ข้อ 5 พร้อมค้าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ  
 ( 5.1) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ้านวน............................................................ชุด 
ชุดละ .......................................แผ่น 
 (5.2) รายการค้านวณหนึ่งชุด จ้านวน.............................................................แผ่น (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)  
 (5.3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)  
 (5.4) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ้านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต       
ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
 (5.5) หนังสือที่แสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด้าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็น        
ผู้ขออนุญาต) 
 (5.6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค้านวณอาคาร จ้านวน..............................ฉบับ 
พร้อมทั้งส้าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม                  
จ้านวน ...................................ฉบับ (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 
 (5.7) ส้าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขท่ี/น.ส.3 เลขที/่ส.ค.1 เลขที่................................................................ 
จ้านวน..........................................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จ้านวน................................................ฉบับ 
 (5.8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จ้านวน...........................................................ฉบับ 
 (5.9) ส้าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม     
ควบคุมของผู้ควบคุมงาน จ้านวน.. .................... ................. .ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 
 (5.10)เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
 
       (ลายมือชื่อ)............................................................  
              (.......................................................)  
                   ผูข้ออนญุาต  
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หมายเหตุ  (1) ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
    (2) ใส่เครื่องหมาย ในช่อง        หน้าข้อความที่ต้องการ  
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
  

 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................................
เดือน............................พ.ศ....................... 
 

 ผู้ขออนุญาตได้ช้าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต...................................................เป็นเงิน.................................บาท  
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน..............................................................เป็นเงิน.............................................บาท 
...........................สตางค์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.........................................บาท.............................................................สตางค์
(.......................................................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........................
เลขที.่.....................................ลงวันที่..........................................เดือน...................................พ.ศ......................................
 ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที.่............................................ฉบับที.่................................ลงวันที่.................................
เดือน............................................พ.ศ.......................................... 

 
 

        (ลายมือชื่อ)..........................................................  
        ตา้แหนง่...............................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบ น.4 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 
(แนบค้าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร)  

 

           เขียนที.่....................................................  
      วันที่..............เดือน ……………….…….พ.ศ.............................. 
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า............................................................................................. ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต     
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม       ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมประเภท........................................................... 
สาขา..............................แขนง......................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.............................................. 
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว อายุ....................ปี สัญชาติ........................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน......................................หมู่ที.่...................... 
ต้าบล/แขวง........................................................อ้าเภอ/เขต............................................ จังหวัด......................... 
โทรศัพท.์.................................................ที่ท้างาน................................................โทรศัพท.์................................... 
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามค้าขอรับใบอนุญาตของ........................................................................................... 
เพ่ือท้าการ....................................................ที่บ้านเลขที่.............................ตรอก/ซอย........................................ 
ถนน.........................................................หมู่ที.่...........................................ต้าบล/แขวง....................................... 
อ้าเภอ/เขต........................................................จังหวัด.........................................................................เป็นอาคาร 
 (1) ชนิด...................................จ้านวน.....................................เพ่ือใช้เป็น.......................................โดยมี  
พ้ืนที/่ความยาว......................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ้านวน.........................คัน 
 (2) ชนิด..................................จ้านวน......................................เพ่ือใช้เป็น.......................................โดยมี  
พ้ืนที/่ความยาว.....................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ้านวน..........................คัน 
 (3) ชนิด..................................จ้านวน......................................เพ่ือใช้เป็น.......................................โดยมี  
พ้ืนที/่ความยาว.....................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ้านวน..........................คัน 
 

ตามผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค้านวณที่ยื่นขอใบอนุญาตไว้ตาม  
แบบ ข.1/ข.2 ลงวันที่..................เดือน........................... พ.ศ................จนกว่าจะท้าการ.....................แล้วเสร็จ 
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เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ 
 

                                             (ลายมือชื่อ)........................................................................ผู้ควบคุมงาน 
                                        

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

                            
                                                   (ลายมือชื่อ)..........................................................ผู้ยื่นค้าขออนุญาต 

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

 

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

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

 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการตรวจทางงานแผนที่ภาษี 
 

1. รหัสที่ดิน      
 
2. ชื่อผู้ขออนุญาต................................................................................................................................................. 
 

3. ชื่อเจ้าของที่ดิน................................................................................................................................................ 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 
 
                                          (ลงชื่อ).....................................................................เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี 
                                               
                                               (........................................................................) 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      



ผ.ท.9 

แบบรายงานผลการปลูกสร้างอาคาร 
 

                                                                       รหสัทีด่นิ 
                                                                       ยา้ยไป 
1. ใบอนุญาตเลขท่ี……………………………………….………….. 
2. ชื่อเจ้าของอาคาร.............................................................................................................................................. 
    ที่อยู่เลขท่ี.............................ถนน.......................................ต้าบล...............................อ้าเภอ........................... 
    จังหวัด................................................................................ 
3. ชื่อเจ้าของที่ดิน................................................................................................................................................. 
    ที่อยู่เลขท่ี......................ถนน...................................ต้าบล.......................................อ้าเภอ.............................. 
    จังหวัด.............................................................................. 
4. ประเภทเอกสารสิทธิ......................................................................................................................................... 
    เลขที่เอกสารสิทธิ........................................ระวาง...............................เลขที่ดิน............................................... 
5.ที่ตั้งโรงเรียน, ถนน.............................................ต้าบล...................................................................................... 
6. ลักษณะอาคาร          ตึก           ไม้           ครึ่งตึกครึ่งไม้ 
7. สภาพอาคาร             ถาวร        ชั่วคราว 
8. จ้านวนคูหา................................คูหา 
9. จ้านวนชั้น..................................ชั้น 
10. ขนาดกว้าง..............................เมตร ยาว..........................เมตร เนื้อที่อาคาร..............................ตารางเมตร 
11. การใช้ประโยชน์............................................................................................................................................. 
12. ลักษณะการขออนุญาต            ก่อสร้างใหม่           ดัดแปลง            รื้อถอน               เคลื่อนย้าย 
                                                     
                                            (ลงชื่อ)....................................................ผู้รายงาน 
                                                   (....................................................) ผู้ช่วยนายตรวจเขตที่.................. 
                                            
                                            (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจสอบรายงาน 
                                                   (.....................................................) นายตรวจเขตควบคุมอาคาร 
                                            วันท่ี............................................................... 
13. ผลการปลูกสร้างอาคาร 
            ออกเลขหมายประจ้าบา้นแล้ว     เลขที่..................................................... 
            ดดัแปลงอาคารเรียบรอ้ยแล้ว     (ลงชื่อ).................................................. ผู้รายงาน 
            รือ้ถอนเรียบรอ้ยแล้ว                      (................................................) นายตรวจเขตควบคุมอาคาร 
            เคลือ่นยา้ยเรยีบร้อยแล้ว                 วันท่ี............................................ 
 
 
 
 

      

      



ผ.ท.9 

แบบรายงานผลการปลูกสร้างอาคาร 
 

                                                                       รหสัทีด่นิ 
                                                                       ยา้ยไป 
1. ใบอนุญาตเลขท่ี……………………………………….………….. 
2. ชื่อเจ้าของอาคาร.............................................................................................................................................. 
    ที่อยู่เลขท่ี.............................ถนน.......................................ต้าบล...............................อ้าเภอ........................... 
    จังหวัด................................................................................ 
3. ชื่อเจ้าของที่ดิน................................................................................................................................................. 
    ที่อยู่เลขท่ี......................ถนน...................................ต้าบล.......................................อ้าเภอ.............................. 
    จังหวัด.............................................................................. 
4. ประเภทเอกสารสิทธิ......................................................................................................................................... 
    เลขที่เอกสารสิทธิ........................................ระวาง...............................เลขที่ดิน............................................... 
5.ที่ตั้งโรงเรียน, ถนน.............................................ต้าบล...................................................................................... 
6. ลักษณะอาคาร          ตึก           ไม้           ครึ่งตึกครึ่งไม้ 
7. สภาพอาคาร             ถาวร        ชั่วคราว 
8. จ้านวนคูหา................................คูหา 
9. จ้านวนชั้น..................................ชั้น 
10. ขนาดกว้าง..............................เมตร ยาว..........................เมตร เนื้อที่อาคาร..............................ตารางเมตร 
11. การใช้ประโยชน์............................................................................................................................................. 
12. ลักษณะการขออนุญาต            ก่อสร้างใหม่           ดัดแปลง            รื้อถอน               เคลื่อนย้าย 
                                                     
                                            (ลงชื่อ)....................................................ผู้รายงาน 
                                                   (....................................................) ผู้ช่วยนายตรวจเขตที่.................. 
                                            
                                            (ลงชื่อ)....................................................ผู้ตรวจสอบรายงาน 
                                                   (.....................................................) นายตรวจเขตควบคุมอาคาร 
                                            วันท่ี............................................................... 
13. ผลการปลูกสร้างอาคาร 
            ออกเลขหมายประจ้าบา้นแล้ว     เลขที่..................................................... 
            ดดัแปลงอาคารเรียบรอ้ยแล้ว     (ลงชื่อ).................................................. ผู้รายงาน 
            รือ้ถอนเรียบรอ้ยแล้ว                      (................................................) นายตรวจเขตควบคุมอาคาร 
            เคลือ่นยา้ยเรยีบร้อยแล้ว                 วันท่ี............................................ 
 

      

      


