
   คําขออนุญาต      

   � กอสราง    � ดัดแปลง  � รื้อถอน  � เคลื่อนยายอาคาร              
    

                              แบบ ข.1 
 

                เลขที่รับ................................................ 
               วันที.่...................................................... 
                      ลงชื่อ....................................ผูรับคํารอง 
   

เขียนที่  สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

วันที.่..............เดือน..................................... พ.ศ. ...................... 
 

 ขาพเจา..............................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 

 �  เปนบุคคลธรรมดา  เลขประจําตัวประชาชน  �-����-�����-��-� 
อยูบานเลขที.่..................ตรอก/ซอย..............................................ถนน.....................................................หมูที.่............ 
ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด.............................................. 
รหัสไปรษณีย..........................................โทรศัพท.............................................โทรสาร.................................................. 
 

 �  เปนนิตบิุคคลประเภท........................................จดทะเบียนเมื่อ.........................เลขทะเบียน.................. 
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที.่......................ตรอก/ซอย.................................................ถนน.................................................... 
หมูที.่..........ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................. 
รหัสไปรษณีย..........................................โทรศัพท.............................................โทรสาร.................................................. 
โดยม.ี.....................................................................................................เปนผูมอีํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อยูบานเลขที.่....................ตรอก/ซอย..............................................ถนน.........................................หมูที.่...................... 
ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................. 
รหัสไปรษณีย..........................................โทรศัพท.............................................โทรสาร.................................................. 
 

 ขอ 1 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อทําการ �กอสรางอาคาร �ดัดแปลงอาคาร 

� รื้อถอนอาคาร � เคลื่อนยายอาคารในทองที่ที่อยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นที่อาคารจะทําการเคลื่อนยายตั้งอยู        
� เคลื่อนยายอาคารไปยังทองที่ที่อยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอ่ืน ที่เลขที่ ................ 
ตรอก/ซอย.........................................ถนน........................................หมูที.่.................ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.......................................โดยม.ี..................................................................... 

เปนเจาของอาคาร ในที่ดิน � โฉนดที่ดิน � น.ส.3 � น.ส.3 ก. � ส.ค. 1 � อื่นๆ .............................................. 
เลขที.่.............................................เปนที่ดินของ.............................................................................................................. 
 กรณีการเคลื่อนยายอาคารไปยังบานเลขที.่..................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.......................
หมูที.่...............ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................... 

ในที่ดิน � โฉนดที่ดิน � น.ส.3 � น.ส.3 ก. � ส.ค. 1 � อื่นๆ .........................เลขที.่.......................................... 
เปนที่ดินของ.................................................................................................................................................................... 
 

 ขอ 2.  เปนอาคาร 
   (1) ชนิด.......................................................................................................จํานวน.........................หลัง/คูหา 
เพื่อใชเปน..............................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน.........คัน 
   (2) ชนิด.......................................................................................................จํานวน.........................หลัง/คูหา 
เพื่อใชเปน..............................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน.........คัน 
   (3) ชนิด.......................................................................................................จํานวน.........................หลัง/คูหา 
เพื่อใชเปน..............................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน.........คัน 
 

ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้ 
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 ขอ 3. ม.ี..................................................เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-� 
เลขทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที.่........................................................เปนผูออกแบบและคํานวณ 

 ขอ 4. ม.ี..................................................เลขประจําตัวประชาชน �-����-�����-��-� 
เลขทะเบียนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม เลขที.่.................................................เปนผูออกแบบ 

 ขอ 5. กําหนดแลวเสร็จภายใน.....................วัน   นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 
 ขอ 6. ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาพรอมกับคําขอนี้ดวยแลว ดังนี้ 
      (1) สําเนาเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร 
      (2) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร 
      (3) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือตัวแทนซึ่งเปนผูดาํเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีทีน่ิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

      (4) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน           ชดุ ชุดละ         แผน 
      (5) รายการคํานวณหนึ่งชุด  จํานวน................แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ         
หรืออาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ) 
      (6) มาตรการรื้อถอนอาคารจํานวนหนึ่งชุด ชุดละ ............... แผน (กรณีท่ีเปนอาคาร สาธารณะ     
อาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรแลวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ) 
      (7) หนังสือรับรองของผูออกแบบอาคารหรือผูออกแบบและคํานวณอาคารและสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยูใน
ประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณ)ี 
      (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ชื่อ................................................................................... 
และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคาร         
มีลักษณะหรือขนาดที่อยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย วาดวย
การนั้น แลวแตกรณี และมีความประสงคจะยื่นพรอมคําขออนุญาตนี)้ 
      (9) หนังสือรับรองการไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม หรือผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แลวแตกรณี จํานวน ................. แผน 
      (10) ขอมูล � โฉนดที่ดิน � น.ส.3 � น.ส.3 ก. � ส.ค. 1 � อื่นๆ .....................................................

เลขที.่..........................................................................................(ผูยื่นคําขออาจแนบสําเนาเอกสารดังกลาวมาดวยก็ได) 

      (11) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน ในกรณีที่กอสรางอาคารในที่ดินของผูอื่น 
      (12) เอกสารอื่นๆ (ถาม)ี 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................ 
                    (...........................................................) 
                                                                                                            ผูขออนุญาต 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ  1. ขอความใดที่ไมตองการใหขีดฆา 
     2. ใสเคร่ืองหมาย   ในชอง   หนาขอความที่ตองการ 
     3. ในกรณีที่เปนนิติบุคคล หากขอบังคับกําหนดใหตองประทับตราใหประทบัตรานิติบุคคลดวย 
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บันทึกของเจาหนาที่ 
 

 
  พื้นที่ที่ขออนุญาตทั้งหมด.......................ตารางเมตร  คาธรรมเนียม ตร.ม.ละ................บาท       เปนเงิน.................บาท 
  ทอระบายน้าํ/รั้วหรือประตู ที่ขออนุญาต ยาว............เมตร  คาธรรมเนียม  เมตร ละ 1.00 บาท เปนเงิน.................บาท 
  ปายที่ขออนุญาต...........................ตารางเมตร  คาธรรมเนียม  ตร.ม.ละ................บาท           เปนเงิน…..……..….บาท 
  คาธรรมเนียมใบอนุญาต 1 ฉบับ 10 บาท/ 20 บาท/ ปาย 200 บาท และคาคํารองฯ 2 บาท   เปนเงิน…..…..…...บาท 

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

ลงชื่อ .............................................. นายตรวจเขต 
                                                                                               (.................................................) 
 
 
  แจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที.่............................   
เดือน........................... พ.ศ. ......................... 
  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต……………………………..…………………………………………….. 
เปนเงิน........................  บาท .............................สตางค  และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน................................ 
เปนเงิน........................  บาท .............................สตางค รวมท้ังสิ้น เปนเงิน ........................ บาท......................สตางค 
(.............................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที.่.............. เลขที่ ...................................................... 
ลงวันที.่.................. เดือน .................................. พ.ศ. ........................... 
 

 
ความเห็นของผูอํานวยการสํานักชาง 

        อนุญาต 
        ไมอนุญาต……………………………………………. 
       …………………………………………………………………  

 
         (ลงชื่อ) 
                (.......................................................) 
                        ผูอํานวยการสํานักชาง             
                    ........./................./............ 

 

 
ความเห็นของปลัดเทศบาล 

        อนุญาต 
         ไมอนุญาต……………………………………………. 
       …………………………………………………………………  
 
         (ลงชื่อ) 
                (.......................................................) 
                           ปลัดเทศบาล 
                    ........./................./............ 

 
 

ความเห็นของรองปลัดเทศบาล 
        อนุญาต 

   ไมอนุญาต……………………………………………. 
       …………………………………………………………………  

 
         (ลงชื่อ) 
                (.......................................................) 
                           รองปลัดเทศบาล 
                    ........./................./............ 
 

 

 
คําสั่ง 

        อนุญาต 
        ไมอนุญาต 

 
         (ลงชื่อ) 
                (.......................................................) 
                           เจาพนักงานทองถ่ิน 

........./................./............ 
 

 
  
ออกใบอนุญาตแลว เลมที.่.................... ฉบับที.่................. ลงวันที.่................เดือน............................. พ.ศ. ................ 
 

               



เงื่อนไขเจาพนักงานทองถ่ินใหผูไดรับอนุญาตถือปฏิบัติ 
สํานักชาง  เทศบาลนครอุบลราชธาน ี

 

ขาพเจา.................................................................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาํตัวประชาชน----อยูบานเลขท่ี...............หมูที.่......ตรอก/ซอย.................................. 
ถนน...............................ตาํบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..............................จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย.................. 

ขอทําบันทึกยืนยันวาขาพเจา  ไดรับทราบคําสั่งเง่ือนไขของเจาพนักงานทองถิ่นใหผูไดรับอนุญาตถือปฏิบัติตอไปนี ้
[1]  การดําเนินการตอไปนี้  จะตองไดรับอนุญาตจากเทศบาลนครอุบลราชธานีกอน 

1.1 กอสรางอาคารใหม 
1.2 รื้อถอนอาคารเกา 
1.3 ดัดแปลง  ตอเติมอาคาร 
1.4 กอสรางรั้วตดิทางสาธารณะ 
1.5 กอสรางหรือติดตั้งปาย  ขนาดเกิน ........................... ตารางเมตร 
( การกอสรางอาคารกอนไดรับอนุญาตมีความผดิทางกฎหมาย ) 

[2]  การกอสรางท่ีเทศบาลจะอนุญาตไมอนุญาต คือ การกอสรางล้ําแนวเขตตาม พ.ร.บ. ผังเมืองและแนวขยายถนน ซอย ตามกฎหมาย
กระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น 

[3]  ผูไดรับอนุญาตจะตองทําการติดตั้งปายขนาดกวางไมนอย 1.20 x 2.40 เมตร ในบริเวณท่ีไดรับอนุญาต 
( ตามขอความท่ีเทศบาลกําหนดแบบตัวอยางดานลาง ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[4]  จะตองรับผิดชอบตอความเสียหายทุกประการ ซ่ึงเกิดแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่นอันเน่ืองจากการกอสรางอาคารน้ี 
[5]  การกอสรางฟุตบาทดานหนาและดานขางตองมีขนาดและระดับตามท่ีเทศบาลกําหนดในแบบแปลนในสถานท่ีกอสรางจริง 
[6]  เมื่อไดรับอนุญาตแลวเก็บกอง วางท้ิงวัสดุดังกลาวจะตองมีคอกกั้นท่ีแข็งแรงเฉพาะในพื้นท่ีกําหนดใหเทานั้น หามกองวางท้ิง วัสดุสิ่งของ

ตางๆ ในทางเทาหรอืเขตถนนโดยเด็ดขาดเวนแตไดรับอนุญาตจากเทศบาลกอน 
[7]  จะตองสรางบอดักขยะและบอดักไขมันในพื้นท่ีของตัวเองเปนดานดักขยะจุดสุดทายกอนระบายน้ําท้ิงลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ  

ถาหากทางสาธารณะดานหนาขางอาคารไมมีทอระบายน้ํา ผูสรางจะตองจัดทําบอพักภายในบริเวณท่ีดินของตนเอง  หามระบายน้ําลงสูทางสาธารณะ
โดยตรง 

[8]  การกอสรางรั้วชั่วคราวหรือกอสรางสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนจากการกอสรางอาคาร ดานท่ีติดทางสาธารณะจะตองถอยรนแนวรั้วนั้นให
อยูในแนวถอยรนอาคาร 

ขาพเจายินดีปฏิบัติและรับผิดชอบตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 

         (ลงชื่อ) ....................................................... ผูขออนุญาต 
    (....................................................) 

      (ลงชื่อ) ....................................................... พยาน 
    (....................................................) 

      (ลงชื่อ)....................................................... พยาน 
    (....................................................) 

การกอสรางอาคารชนิด............................................................................................... 

จํานวน..........................หลัง / คูหา เพ่ือใชเปน.......................................................... 

ใบอนุญาตเลขท่ี.................. ลงวันที่ ........................................................................... 

กําหนดแลวเสรจ็ในวันที.่............................................................................................. 

เจาของอาคาร............................................................................................................. 

ผูดําเนินการ................................................................................................................ 

ผูควบคุมงาน.........................................................เลขทะเบียน ก.ว............................ 

ผูควบคุมงาน..........................................................เลขทะเบียน ก.ส........................... 

 



หนังสือรับรองการดําเนินการกอสรางอาคาร 
เงื่อนไขการอนุญาตแนบทายใบอนุญาต  เลขที.่........................./......................... 

 
   

  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน----  อาย.ุ...............ป อยูบานเลขที.่........................... 
ตรอก/ซอย..........................................ถนน......................................หมูท่ี................ตําบล/แขวง............................................
อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย............................................ 
 

ขอใหคํารับรองในการกอสรางอาคาร  ดังตอไปนี้ 
1.  ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขการกอสราง  ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  4 (พ.ศ.2546)โดยจัดทํา

รั้วชั่วคราวสูงไมนอยกวา  2.00  เมตร ปดกั้นตามแนวเขตที่ติดตอกับที่สาธารณะ 

       2.  จะตองใชผาใบทึบหรือผาโปรงแสง  หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมปดกั้นตัวอาคาร  เพื่อปองกันเศษ

วัสดุกอสรางรวงหลน และฝุนละอองฟุงกระจาย 

3. จะตองจัดใหมีปลองชั่วคราวสําหรับทิ ้งของ  และตองจัดใหมีมาตรการปองกันฝุนลออกมลพิษ 
และเสียงดัง  อันเกิดจากการกอสราง  รวมทั้งวัสดุและอุปกรณที่ใชการกอสรางรวงหลนอันเปนเหตุใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญ และเปนภยันตรายแกสุขภาพ  ชีว ิติ  รางกาย  และทรัพยสินของประชาชนที่อยู ในบริเวณ
ใกลเคียง 

4.  หามนําเศษวัสดุ  หรือมูลฝอยที่เกิดจากการกอสรางหรือรื ้อถอนอาคาร  กองไวหรือทิ้งลงใน
สาธารณะหรือรางระบายน้ําสาธารณะ  โดยเด็ดขาด  หากฝาฝนจะใหดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางอาญาและทาง
แพงทุกกรณี 

5.  กอนลงมือกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารผูไดรับใบอนุญาตจะตองมีหนังสือแจง 

ชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการ  ตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ พรอม

ทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย 

                 6. ผูไดรับอนุญาตยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายยื่นในสวนที่เกี่ยวของ

ตอไปดวย  และหากมีผลกระทําใหแบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต และเขาขายที่จะตองขอ

อนุญาตดัดแปลง ผูไดรับอนุญาตฯ ยังคงมีหนาที่ที่ตองยื่นขออนุญาตดัดแปลงกับทางเทศบาลใหถูกตองกอน 

 

 

ลงชื่อ.............................................................ผูไดรับอนุญาตฯ 

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

ลงชื่อ.............................................................พยาน 

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

ลงชื่อ.............................................................พยาน 

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

 

 



 

บันทึกรับรองผูควบคุมงานสิ่งปลูกสราง 
 

เขียนที่ สํานักชาง  เทศบาลนครอุบลราชธาน ี
 

วันที่......... เดือน ............................ พ.ศ. .................. 

 

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา....................................................................................................................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน----วุฒิ............................................................ 

สํานักงาน....................................................อยูบานเลขที.่...........ตรอก/ซอย...........................ถนน.................................... 

ตําบล.................................อําเภอ....................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย............................. 

โทรศัพท........................................ 

ขอรับรองวา  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตอสิ่งปลูกสราง  ชนิด ..............................................................................

จํานวน.....................หลัง / คหูา  เพื่อใชเปน .....................................................................................................................

ซึ่งเปนของ...........................................................................................................................................................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ---- 

สิ่งปลูกสรางในโฉนดท่ีดิน � โฉนดที่ดิน �  น.ส. ๓ � น.ส. ๓ ก. � ส.ค. 1 � อ่ืนๆ ....................................................

ตรอก/ซอย..............................ถนน.......................................ตําบลในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธาน ีจังหวัอุบลราชธาน ี

โดยขาพเจาเปนผูควบคุมสิ่งปลูกสราง ดังปรากฏตามผังบริเวณปลูกสรางอาคาร ซึ่งแนบมาพรอมเรื่องราวขออนุญาต

ปลูกสรางอาคารนี้ 

 

(ลงชื่อ)                        ผูควบคุมงานสิ่งปลูกสราง 
              (.......................................................)  
 
   

(ลงชื่อ)                        เจาของสิ่งปลูกสราง      
         (.......................................................)  
 
 
 

(ลงชื่อ)                        พยาน  
              (.......................................................)  
 
 

(ลงชื่อ)     พยาน  
                 (......................................................) 
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