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บันทึกตรวจสอบเอกสารและหลักฐานคําขออนุญาต 
 

ตามแบบ ข. ...................  เลขที่รับ .......................................  ลงวันที่ ................................................................ 

ชื่อเจาของอาคาร ...................................................................  ลักษณะอาคาร...................................................... 

พื้นที่/ความยาว ……………………………..................……......…….. เพื่อใชเปน ........................................................... 
 

ลําดับ

ที่ 

รายการ จํานวน 

(แผน) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

คําขออนุญาต.................................... แบบ ข. ......... จํานวน 1 ชุด 

แผนผังบริเวณ , แบบแปลน , รายการประกอบแบบ จาํนวน 5 ชุด 

สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต จาํนวน 1 ชุด 

สําเนาทะเบียนบานของผูขออนญุาต จํานวน 1 ชุด 

สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พรอมสารบัญจดทะเบียนครบทุกแผน จํานวน 1 ฉบับ 

รายการคํานวณ จาํนวน 1 ชุด .................. แผน (กรณีเปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถถุาวร

และวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 

 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

กรณีกอสรางในที่ดินบุคคลอ่ืน 

หนังสือยินยอมเจาของที่ดิน 

สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนของเจาของที่ดิน 

สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดิน 

หนังสือสัญญาเชาที่ดินซึ่งยังคงผูกพันกันอยู (กรณีเปนที่ดินเชา) 

 

 

11. 

12. 

13. 

14. 

กรณีกอสรางชดิแนวเขตทีด่ินขางเคียงนอยกวา 50 ซม. 

หนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตที่ดิน 

สําเนาบัตรประชาชนของผูยินยอม จํานวน 1 ชุด 

สําเนาทะเบียนบานของผูยินยอม จํานวน 1 ชุด 

สําเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน พรอมสารบัญจดทะเบียนครบทุกแผน จํานวน 1 ฉบับ 

 

 

15. 

16. 

17. 

กรณีอาคารอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสถาปตยกรรมควบคุม 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) 

หนังสือรับรองพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

หนังสือรับรองพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

 

 

18. 

19. 

กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน วตัถุประสงคผูที่มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบคุคล ผูขออนุญาตที่ออกใหไมเกิน 6 เดอืน  

หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือตัวแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล 

 

 

20. 

กรณีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต 

หนังสือมอบอํานาจเปนตัวแทนเจาของอาคาร พรอมอากร 30 บาท 

 

21. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ (ถามี) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

รวมจํานวนเอกสารทั้งหมด..................................รายการ จํานวน .................. แผน 

 

ลงชื่อ..............................................ผูขออนุญาต 

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

เบอรโทร......................................... 
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สําหรับเจาหนาที ่

ครั้งที่ 1 ไดตรวจสอบเบื้องตนแลวเอกสารและหลักฐาน  

 ครบถวน นัดตรวจสอบสถานที่กอสรางในวันที่............................................ เวลา ........................................ 
 ไมครบถวน ………………………………………………………..……………………………………………………………...………… 

 
- แจงผลตรวจสอบแลว    - รับทราบผลตรวจสอบแลว 

 
ลงชื่อ..............................................เจาหนาที ่   ลงชื่อ..............................................ผูขออนุญาต 

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

วันที่ ...............................................   วันที่ ............................................... 

 

ครั้งที่ 2 ไดตรวจสอบเบื้องตนแลวเอกสารและหลักฐาน  

 ครบถวน นัดตรวจสอบสถานที่กอสรางในวันที่............................................ เวลา ........................................ 
 ไมครบถวน ………………………………………………………..……………………………………………………………...………… 

 
- แจงผลตรวจสอบแลว    - รับทราบผลตรวจสอบแลว 

 
ลงชื่อ..............................................เจาหนาที ่   ลงชื่อ..............................................ผูขออนุญาต 

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

วันที่ ...............................................   วันที่ ............................................... 

 

ครั้งที่ 3 ไดตรวจสอบเบื้องตนแลวเอกสารและหลักฐาน  

 ครบถวน นัดตรวจสอบสถานที่กอสรางในวันที่............................................ เวลา ........................................ 
 ไมครบถวน ………………………………………………………..……………………………………………………………...………… 

 
- แจงผลตรวจสอบแลว    - รับทราบผลตรวจสอบแลว 

 
ลงชื่อ..............................................เจาหนาที ่   ลงชือ่..............................................ผูขออนุญาต 

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

วันที่ ...............................................   วันที่ ............................................... 
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บันทึกการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 
 

ตามแบบ ข. ...................  เลขที่รับ .......................................  ลงวันที่ ................................................................ 

ชื่อเจาของอาคาร ...................................................................  ลักษณะอาคาร...................................................... 

พื้นที่/ความยาว ……………………………..................……......…….. เพื่อใชเปน ........................................................... 
 

ผลการตรวจสอบ 

 1. ไดตรวจสอบสถานที่แลว เมื่อวันที่.................................................... เวลา ........................................ 

 2. ผูนําชี้แนวเขตที่ดิน.............................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 

 3. การตรวจสอบตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดบุรีรัมย พ.ศ.2560 

    เขตสี........................................... เปนที่ดินประเภท............................................................................. 

      ใหใชประโยชนตามคําขออนุญาต ได   ใหใชประโยชนตามคําขออนุญาต ไมได 

 4. แนวเขตที่ดิน  

      ถูกตองตามเอกสารสิทธิ์   ไมถูกตองตามเอกสารสิทธิ์ 

4.1 ทางสาธารณประโยชนติดตอแนวเขต  ม ี  ไมมี 

     ชนิดผวิทาง................................................... เขตทางกวาง....................... ม.  

     ระดับสถานที่กอสรางสูง (+) /ต่ํา(-) กวาทางสาธารณประโยชนหรือทางเดินเทา ..................... ม. 

     ระดับสถานที่กอสรางสูง (+) /ต่ํา(-) กวาที่ดินขางเคียง ..................... ม. 

4.2 ทางน้ําสาธารณะติดตอแนวเขต  ม ี  ไมมี  

     ชื่อทางน้ํา..................................................... เขตทางน้ํากวาง.................... ม. 

4.3 ระบบระบายน้ําทิ้งสาธารณะ   ม ี  ไมมี 

     ใชวธิีการระบายน้ําทิ้ง...................................................................................................................... 

5. สภาพสถานทีข่ออนุญาตมีการปลูกสรางอาคารหรือไม  

      มีอาคารเดิม  ไมมีอาคารเดิม  อื่น ๆ ........................................................... 

 6. สภาพที่ดินขางเคียงมีการปลูกสรางอาคารหรือไม  ม ี  ไมมี 

 7. อืน่ ๆ (ถามี) 

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

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

 

ลงชื่อ................................................ ผูนําชี้แนวเขต  ลงชื่อ...........................................นายชางเขตฯ 

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

เบอรโทร...........................................   วันที่............................................. 
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บันทึกการตรวจสอบแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ 
 

ตามแบบ ข. ...................  เลขที่รับ .......................................  ลงวันที่ ................................................................ 

ชื่อเจาของอาคาร ...................................................................  ลักษณะอาคาร...................................................... 

พื้นที่/ความยาว ……………………………..................……......…….. เพื่อใชเปน ........................................................... 
 

ผลการตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงที่เกีย่วของ 

1. กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 

การคํานวณออกแบบโครงสราง      ถูกตอง  ไมถูกตอง 

2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ  

 ถูกตอง  ไมถูกตอง 

3. กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 

หมวด 1 แบบและวิธีการเก่ียวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย  ถูกตอง  ไมถูกตอง 

หมวด 2 แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม    ถูกตอง  ไมถูกตอง 

หมวด 3 ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ   ถูกตอง  ไมถูกตอง 

หมวด 4 ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองกรณีฉุกเฉิน    ถูกตอง  ไมถูกตอง 

4. กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 

ระบบบําบัดน้ําเสีย       ถูกตอง  ไมถูกตอง 

ระบบการกําจัดและการระบายน้ําทิ้ง     ถูกตอง  ไมถูกตอง 

5. กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 

หมวด 1 ลักษณะอาคาร        ถูกตอง  ไมถูกตอง 

หมวด 2 สวนตางๆ ของอาคาร 

สวนที่ 1 วัสดุของอาคาร      ถูกตอง  ไมถูกตอง 

สวนที่ 2 พื้นทีภายในอาคาร     ถูกตอง  ไมถูกตอง 

สวนที่ 3 บันไดของอาคาร      ถูกตอง  ไมถูกตอง  

สวนที่ 4 บันไดหนีไฟ      ถูกตอง  ไมถูกตอง  

สวนที่ 5 ทางเดินเชื่อมระหวางอาคาร    ถูกตอง  ไมถกูตอง  

หมวด 3 ที่วางภายนอก       ถูกตอง  ไมถูกตอง  

หมวด 4 แนวอาคารและระยะตางๆ ของอาคาร    ถูกตอง  ไมถูกตอง  

 

ลงชื่อ..............................................นายชางเขตฯ 

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

วันที่ ............................................... 
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คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร 
 

ตามแบบ ข. ...................  เลขที่รับ .......................................  ลงวันที่ ................................................................ 

ชื่อเจาของอาคาร ...................................................................  ลักษณะอาคาร...................................................... 

พื้นที่/ความยาว ……………………………..................……......…….. เพื่อใชเปน ........................................................... 
 

1. คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต………………………………………….…… ฉบับละ .........................บาท 

2. คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต.................................................. ฉบับละ .........................บาท 

3. คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร 

 อาคารสูงไมเกิน 2 ชั้นหรือสูงไมเกิน 12 เมตร  

      ตารางเมตรละ 0.50 บาท  พื้นที ่....................... ตารางเมตร   คิดเปนเงิน ...............................บาท 

 อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้นแตไมเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แตไมเกิน 15 เมตร 

     ตารางเมตรละ 2 บาท  พื้นที ่....................... ตารางเมตร   คิดเปนเงิน ...............................บาท 

 อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร  

     ตารางเมตรละ 4 บาท  พื้นที ่....................... ตารางเมตร   คิดเปนเงิน ...............................บาท 

 อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพ้ืนรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 500 กิโลกรัมตอตารางเมตร  

     ตารางเมตรละ 4 บาท  พื้นที ่....................... ตารางเมตร   คิดเปนเงิน ...............................บาท 

 พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ 

      ตารางเมตรละ 0.50 บาท  พื้นที ่....................... ตารางเมตร   คิดเปนเงิน ...............................บาท 

 ปาย ใหคิดตามพื้นที่ของปาย โดยเอาสวนกวางที่สุดคูณดวยสวนที่ยาวที่สุด 

     ตารางเมตรละ 4 บาท  พื้นที ่....................... ตารางเมตร   คิดเปนเงิน ...............................บาท 

 อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพงประตูรั้วหรือกําแพง  

     ความยาวเมตรละ 1 บาท ความยาว .......................... เมตร   คิดเปนเงิน ...............................บาท 

รวมเปนเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ..........................บาท 

4. คาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาตรวจแบบแปลน รวมเปนเงินทั้งสิ้น .................................................บาท 

 

ลงชื่อ.................................................นายชางเขตฯ 

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

วันที่ ............................................... 

หมายเหตุ  

1. ใหคิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน 

2. เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปใหถือเปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง 

3. ความสูงของอาคารเปนเมตร ใหวัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคา หรือสวนของอาคารที่สูงที่สุด 

4. อาคารมีพื้นชั้นลอย ใหคิดพ้ืนชั้นลอยเปนพื้นที่ของพื้นอาคาร 
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รายงานสรุปผลการตรวจสอบการขออนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 

ตามแบบ ข. ...................  เลขที่รับ .......................................  ลงวันที่ ................................................................ 

ชื่อเจาของอาคาร ...................................................................  ลักษณะอาคาร...................................................... 

พื้นที่/ความยาว ……………………………..................……......…….. เพื่อใชเปน ........................................................... 
 

เรียน เจาพนักงานทองถิ่น 
 

ขาพเจาไดทําการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ ตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. การตรวจสอบเอกสารและหลักฐานคําขออนุญาต 

    ครบถวน  ไมครบถวน…………………………………………………………………..……………………….... 

2. การตรวจสอบสถานทีข่ออนุญาต 

    ถูกตอง  ไมถูกตอง………………………………………………………………………………………………… 

3. การตรวจสอบแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ 

    ถูกตอง  ไมถูกตอง………………………………………………………………………………………………… 

4. คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร  

    รวมเปนเงินทั้งสิ้น .................................................บาท 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

 อนุญาต  ไมอนุญาต 

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

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

 

ลงชื่อ.................................................นายชางเขตฯ 

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

วันที่ ............................................... 

เรียน ผูอํานวยการกองชาง   

- เพื่อโปรดพิจารณา 

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

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

 

ลงชื่อ................................................. 

   (นายชัยวัฒน  สายสังข) 

   หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง 

วันที่ ............................................... 
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เรียน ปลัดเทศบาลตําบลประโคนชัย 

 - เพื่อโปรดพิจารณา  

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

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

 

ลงชื่อ................................................. 

  (นายทรงยศ  ชัยอินทร) 

   ผูอํานวยการกองชาง 

วันที่ ............................................... 

เรียน นายกเทศมนตรี 

 - เพื่อโปรดพิจารณา  

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

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

 

ลงชื่อ................................................. 

  (นายบุญจันทร  ทองแถม) 

      ปลัดเทศบาลตําบลประโคนชัย 

วันที่ ............................................... 

ความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่น 

 อนุญาต  ไมอนุญาต 

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

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

 

ลงชื่อ................................................. 

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

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

      เจาพนักงานทองถิ่น 

วันที่ ............................................... 

 


