
  ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
  ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร 
        

 เขียนที่  ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส  
       วันท่ี..............เดือน  ......... ...........................พ.ศ. .............................. 

  ข้าพเจ้า  ......................................................................................................... ..............เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 

เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขท่ี ........................ ตรอก / ซอย.....................................  ถนน .............................................หมู่ที่ .................... ต าบล 
/ แขวง................................. อ าเภอ / เขต..................................... จังหวัด.......................................โทรศัพท์............................................................  

เป็นนิติบุคคลประเภท .....................................................................................................  จดทะเบียนเมื่อ  ..................................................................  

เลขทะเบียน ......................................................    มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี  ....................... ตรอก / ซอย ........................................................................
ถนน...........................................หมู่ที่.................. ต าบล / แขวง..................................... อ าเภอ / เขต ........................... จังหวัด.......................................  

โดย ...............................................................................................................  ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  อยู่บ้านเลขท่ี ....................

ตรอก/ซอย  ..................................... ............. ถนน ...........................................................  หมู่ที่ ....................ต าบล/แขวง ...................................................
อ าเภอ / เขต ..................................................................................................  จังหวัด ................................................................................................................. .... 

  ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต............................................................................................... ...ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1  ท าการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / รื้อถอนอาคาร  ที่บ้านเลขท่ี ............................................................

ตรอก/ซอย...................................................................... ถนน ............................................................................................. หมู่ที่............................................ ........
ต าบล               บางนาค               อ าเภอ               เมือง             จังหวัด                นราธิวาส            . 
โดย  ............................................................................................................................................................................................................  เป็นเจ้าของอาคารใน
ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ / น.ส.  3  เลขที่ / ส.ค.  เลขที.่........................................................................................................................................................  

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

 เป็นที่ดินของ            
               

  ข้อ  2  เป็นอาคาร 
  (1)  ชนิด ....................................................................จ านวน................................ เพื่อใช้เป็น .............................................................  
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน .................................... คัน 
  (2)  ชนิด ...................................................................... จ านวน ................................ เพื่อใช้เป็น ..........................................................  
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน  .................................... คัน 
  (3)  ชนิด ...................................................................... จ านวน ............................... ...เพ่ือใช้เป็น ...........................................................  
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน  .................................... คัน 

  ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมนี้  

  ข้อ  3  มี ................................................................................................................................................................... เป็นผู้ควบคุมงาน  
............................................................................................................................................  เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 

  ข้อ  4  ก าหนดแล้วเสร็จใน  ........................... วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
  ข้อ  5  พร้อมแบบนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  มาด้วยแล้ว  คือ  
  (1)  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน  5  ชุด  ชุดละ ........................ แผ่น 
           (2) รายการค านวณ.......... 
 
 
 

เลขที่  …...........................................................  
วันที่  ...................................................................  
ลงชื่อ  ...............................................ผู้รับค า
ขอ 

แบบ ข. 1 
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  (2) รายการค านวณหนึ่งชุดจ านวน ..................................... แผ่น (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ 
หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
  (3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าอาคาร (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)  
  (4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ขออนุญาตที่ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
  (5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 
  (6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร จ านวน..........................ฉบับ  
พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน..................ฉบับ 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 
  (7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดินเลขที่ / น.ส. 3  เลขที่ / ส.ค. 1  เลขที่      
    จ านวน  ฉบับ  หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน  จ านวน  ฉบับ 
  (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จ านวน .........................................................ฉบับ  
  (9) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
งาน จ านวน........................................................  ฉบับ  (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ   ขนาด   อยู่ในประเภทเป็น
วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี) 
  (10)  เอกสารอื่น ๆ  (ถ้ามี)  
.............................................................................................................................................................................................................................................................  

 

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

 (............................................................................ ) 
 
หมายเหตุ (1)  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ขีดฆ่า  
  (2)  ใส่เครื่องหมาย  /  ในช่อง                    หน้าข้อความที่ต้องการ  
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
  จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า  จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือย้ายเวลา  ภายในวันที่  ................................ 

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

  ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง เป็นเงิน  20  บาท และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
แปลนก่อสร้างอาคาร  เป็นเงิน ........................................ บาท......................... สตางค์  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ................................................บาท 

(............................................................................................. ..) ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่ .............................. เลขท่ี......................................................... 

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

  ออกใบอนุญาตแล้ว เลขท่ี.. ....................................ลงวันที่...............เดือน ......................................พ.ศ....................... 

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

        (            ) 

                                                                                 ต าแหนง่  .......................................................................  
 
 



 

หนังสือรับรองของผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

เขียนที่ ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

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

  ข้าพเจ้า......................................................................................อายุ..........ปี อยู่บ้านเลขท่ี.............  

หมู่ที.่........ตรอก/ซอย..............................ถนน....................................ต าบล.........................อ าเภอ........................... 
จังหวัด......................................ก่อสร้างอาคาร, ซ่อมแซมอาคาร, ดัดแปลงอาคาร, ต่อเติมอาคาร........................ชั้น 

จ านวน...................ห้อง ริมถนน..............................................เพ่ือประโยชน์............................................................. 
จากเทศบาลเมืองนราธิวาส 

  ข้าพเจ้าขอรับรองต่อเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุญาต นอกจากข้าพเจ้าจะต้องปฏิบัติตามเทศ
บัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคารแล้ว ข้าพเจ้าจะปฏิบัติดังนี้ คือ  

  1. ข้าพเจ้าจะท ารั้วสังกะสีล้อมบริเวณท่ีท าการก่อสร้าง โดยเฉพาะด้านริมถนน............................  

ให้มิดชิด สูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้สัญจรไปมาและเพ่ือความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย  

  2.อาคารพักอาศัยสูงเกินสองชั้นตึกแถวอาคารพาณิชย์ โรงงานอาคารสาธารณะหรืออาคารพิเศษ ก่อนลงมือ
ก่อสร้างจะต้องท าป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ติดไว้บริเวณก่อสร้างตามข้อความดังนี้ 
คือ 

  การก่อสร้างอาคารชนิด..........................................................................................................  

  จ านวน.................................................เพ่ือใช้..........................................................................  

  ใบอนุญาตเลขท่ี....................../..................ลงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ.............  

  ก าหนดแล้วเสร็จในวันที่.....................เดือน........................................พ.ศ...............................  

  เจ้าของอาคาร...........................................................................................................................  

  ผู้ด าเนินการ..............................................................................................................................  

  ผู้ควบคุมงาน.................................................................เลขทะเบียน ก.ว..................................  

  ผู้ควบคุมงาน.................................................................เลขทะเบียน ก.ส..................................  

  3. ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ข้าพเจ้าจะท าการส ารวจรายละเอียดต าแหน่งความลึก ขนาดของโครงสร้างใต้
ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียงหรือสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ เช่น ท่อประปา, สายเคเบิ้ล เป็นต้น และวางมาตรการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อมิ
ให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพชีวิตร่างกายและทรัพย์สิน 

  ๔. กรณีท่ีจะกระท าการถมดินก่อสร้างอาคาร โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่
ข้างเคียง และมีพ้ืนที่ของเนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มีการ
ระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น  

  หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดค ารับรองที่ให้ไว้กับเทศบาลเมืองนราธิวาสดังกล่าวแล้วข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้
เทศบาลเมืองนราธิวาสสั่งระงับและยึดใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารดังกล่าวเสียทันที  
 

     (ลงชื่อ).................................................ผู้ให้ค ารับรอง  

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

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

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

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

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

 



 
เว้นที่ดินด้านอาคารที่ขออนุญาตปลูกสร้างไว้เป็นทางเท้า 

 

ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

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

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

  ข้าพเจ้า.........................................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี..................  

หมู่ที.่........ตรอก/ซอย.............................ถนน....................................ต าบล...............................อ าเภอ...................... 
จังหวัด...................................เป็นผู้ครอบครองที่ดินตามโฉนดที่ดิน............................................................................ 
เลขที่ดิน...............................................จ านวนพื้นที.่......................ไร่........................งาน.............................ตารางวา 
ตั้งอยู่ ณ บริเวณ....................................................................................................ซึ่งข้าพเจ้าได้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารชนิด
............................................................ประเภท.................................................จ านวน.............หลัง/คูหา 
ได้เว้นแนวการปลูกสร้างอาคารห่างเข้าไปในที่ดินของข้าพเจ้าจากหลักหมุดเขตที่ดิน  

  เลขที่...............................................................................จ านวน.............................................เมตร  

  เลขที่................................................................................จ านวน............................................เมตร  

  เลขที่................................................................................จ านวน............................................เมตร  

  เลขที่................................................................................จ านวน............................................เมตร  

ตามผังบริเวณท่ีขออนุญาตปลูกสร้างที่ยื่นมาพร้อมนี้ ข้าพเจ้าขอเว้นที่ดิน ส่วนที่เว้นไว้เพ่ือเป็นทางเท้าและข้าพเจ้าจะไม่หา
ผลประโยชน์หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดบนที่ดินและทางเท้าท่ีเว้นไว้ หากข้าพเจ้าขัดขืน ข้าพเจ้ายินดีให้เทศบาลจัดการรื้อ
ถอนได้ทันที โดยจะไม่เอาความเจ้าของที่ดินใดๆ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
 
 

     (ลงชื่อ)............................................เจ้าของที่ดิน/เจ้าของอาคาร 
         (....................................................)  

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

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

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

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

 
 

 
 



 
หนังสือรับว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียงเนื่องจากการก่อสร้าง 

 

เขียนที ่ ส านักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส 

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

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองนราธิวาส  

  เนื่องด้วยข้าพเจ้า...............................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี.............  

หมู่ที.่........ตรอก/ซอย................................ถนน......................................ต าบล.................................อ าเภอ............... 
จังหวัด............................จะท าการปลูกสร้างอาคารชนิด.....................................................ริมถนน........................... 
  ในการก่อสร้างครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะท าการก่อสร้างเต็มเนื้อที่ดิน โดยท าการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินทาง ด้านทิศ
.......................................................................ของอาคารที่จะก่อสร้าง 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะรับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามีการก่อสร้างรุกล้ าในที่ดินข้างเคียงและถ้ามีการก่อสร้างท าให้
อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย  ข้าพเจ้าจะท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิม  และจะขอชดใช้ค่าเสียหาย
เนื่องจากการก่อสร้างครั้งนี้ 

 

   
 

     (ลงชื่อ).............................................เจ้าของอาคารที่จะท าการก่อสร้าง  

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

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

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

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

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

 
 


