
แบบ  ข 1

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้าพเจ้า............................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร

...................................ตรอก  หรือซอย..................................ถนน........................
..............ตําบล / แขวง..............................อ ําเภอ/ เขต...........................................จังหวัด................................

โทรศัพท.์...............................................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท.............................................................. ............................

เลขทะเบียน............................. .........................................ตรอก / ซอย....................................
จังหวัด.......................................โดย.............................................เป็น

.......................ตรอก / ซอย..................................ถนน............................จังหวัด..................................
โทรศัพท.์...........................................................................................................

..............ก่อสร้างอาคาร............................................ .

ข้อ 1 ทําการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / / ....................................
..................บ้าน.................................... ตําบลกระโทก อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยมี

(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................... /
น.ส.3 ก. / ส.ค. 1 ...................................................................................................... โดยมี(นาย/นาง/
นางสาว)........................................................... ดิน

ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิดอาคาร...........................................................................จ ํานวน...........................หลัง

................................................โ .................คัน
(2) ชนิดอาคาร...........................................................................จ ํานวน...........................หลัง

น................................................โ .................คัน
(3) ชนิดอาคาร...........................................................................จ ํานวน...........................หลัง

น................................................โ .................คัน
ตามแผนผังบริเวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณ



ข้อ 3 โดยมี......................................................เป็นผู ้ควบคุมงาน และ…………….…………….......
เป็นผู ้ออกแบบและมี..............................................................................เป็นผู ้ค ํานวณโครงสร้าง

ข้อ 4 365
ข้อ 5 บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ

(1) แผนผังบริเวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน   จ ํานวน.................................ชุด
ชุดละ....................แผ่น

(2) ......................แผ่น (
)

(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร(กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู ้อนุญาต)
(4)

( )
(5) หนังสือแสงดว่า เป็นผู ้จ ัดการหรือตัวแทนเป็นผู ้ดําเนินการของนิติบุคคล(

เป็นผู ้ขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู ้ออกแบบคํานวณอาคาร  จ ํานวน.......................ฉบับ

มงานหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม  จํานวน.................ฉบับ
( และ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)

(7) / น.ส. 3 ก. / ส.ค. 1 ..............................................
จ ํานวน..............................ฉบับ .................................ฉบับ

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู ้ควบคุมงานตามข้อ3 จํานวน..............................ฉบับ
(9) สําเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม ของผู ้ควบคุมงาน  จํานวน..............................ฉบับ (
ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี)

(10) เอกสาร
............................................................................................................................. ......................................................
.............................................................................................................................................................................

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

ผู ้ขออนุญาต



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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้าพเจ้า............................................................................ ................. ...............

ตรอก หรือซอย.......................ถนน.........................ตําบล / แขวง..............................อ ําเภอ/ เขต..........................
จังหวัด...................................................โทรศัพท.์............................................... /
น.ส.3 ก. / ส.ค. 1 ...................................................................................................
........................................... ......................
ตําบลพลับพลา  อําเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา

ยินยอมให.้.......................................................................................
ในฐานะเป็น..........................................................ทําการปลูกสร้างอาคารแบบ.......................................................

................................. ...........................................................
ใ น ......................ไร่...........................งาน............................. .-

ทิศเหนือ จด.............................................................................
ทิศใต้ จด.............................................................................
ทิศตะวันออก จด.............................................................................
ทิศตะวันตก จด.............................................................................

(ถ้าเป็นผู ้ เช่าให้
)

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

( )...............................................ผูข้ออนุญาตก่อสร้าง
( )...............................................พยาน

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



อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต

(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง จํานวน...................... ฉบับๆละ....................................บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร จํานวน...................... ฉบับๆละ.....................................บาท
(3) จํานวน...................... ฉบับๆละ.....................................บาท
(4) จํานวน...................... ฉบับๆละ......................................บาท
(5) จํานวน...................... ฉบับๆละ......................................บาท
(6) โอนใบอนุญาตก่อสร้าง จํานวน...................... ฉบับๆละ.....................................บาท

2. ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร
(1.) อาคารสูงไม่เกิน 2 12 เมตร ................................ ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 0.50 บาท เป็นเงิน........................................บาท

(2.) อาคารสูง 3 หรือสูงเกิน 12 เมตร ................................ ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 2.00 บาท เป็นเงิน........................................บาท

(3.) อาคารสูงเกิน 3 หรือสูงไม่เกิน 15 เมตร ................................ ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 4.00 บาท เป็นเงิน........................................บาท

(4.) 500 กก./ตร.ม. ................................ ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 4.00 บาท เป็นเงิน........................................บาท

(5.) ................................ ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 0.50 บาท เป็นเงิน........................................บาท

(6.) ...................ตารางเมตรละ 4.00 บาท เป็นเงิน........................................บาท

(7.)
ความยาว ................................... เมตรๆละ 1.00 บาท        เป็นเงิน........................................บาท

..................................................บาท
(...........................................................)


