
                              แบบ  ข.๑ 
ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

ดัดแปลงอำคำร หรอืรือ้ถอนอำคำร 
 
 
     เขียนที่ .........................................................................................  
     วันที่..................เดือน.............................พ.ศ. .............................. 
 (       )  ข้าพเจ้า  .................................................................................................เจ้าของอาคารหรือ
ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นบุคคลธรรมดา   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 านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาตอยู่บ้านเลขท่ี......................ตรอก/ซอย............................................ถนน......................................... 
หมู่ที่............ต าบล/แขวง.................................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด................................. ...... 
 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต.................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่..........................ตรอก/ซอย
..................................ถนน..............................................หมูท่ี่.................ต าบล/แขวง.........................................
อ าเภอ/เขต.........................................จังหวัด................................................  
โดย................................................................................................เป็นเจ้าของอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน/น.ส.3/
ส.ค.1 เลขท่ี....................................................................เปน็ที่ดินของ................................................................. 
 ข้อ ๒ เป็นอาคาร 
 (๑) ชนิด.................................................จ านวน...........................เพ่ือใช้เป็น......................................... 
           โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจ านวน..............................คัน 
 (๒) ชนิด.................................................จ านวน...........................เพ่ือใช้เป็น......................................... 
           โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจ านวน..............................คัน 
 (๓) ชนิด.................................................จ านวน...........................เพ่ือใช้เป็น......................................... 
           โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจ านวน..............................คัน 
 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี้ 
 
  
 
 
 
 
 

เลขท่ีรับ ........................................................ 
วนัท่ี............................................................... 
ลงช่ือ.............................................ผูรั้บค ำขอ 



ข้อ ๓. มี .......................................................................................... ............................เป็นผู้ควบคุมงาน 
                           ...............................................................................................เป็นผูอ้อกแบบและค านวณ 

ข้อ  ๔.  ก าหนดแล้วเสร็จใน...................................วัน นับตัง้แต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ข้อ  ๕.   พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
     (๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน ......................................ชุด 
ชุดละ..................................แผ่น 
     (๒)  รายการค านวณหนึ่งชุด  จ านวน  ..........................แผ่น ( กรณีท่ีเป็นอาคาสาธารณะ อาคารพิเศษ 
หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไพ่เป็นส่วนใหญ่ 
     (๓) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร ( กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
     (๔) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์ และมีผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่
ออกให้ไม่เกินหกเดือน ( กรณีที่มีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต ) 
     (๕) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล ( กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 
     (๖) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคารจ านวน ...........................ฉบับ 
     (๗) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขท่ี/น.ส.1 เลขที่...............................จ านวน............................ฉบับ 
หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จ านวน ............................................ฉบับ 
     (๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จ านวน ........................................ .........ฉบับ 
สถาปัตยกรรมควบคุม ของผู้ควบคุม   จ านวน.........................................ฉบับ ( เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี ) 
     (๙) เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี ) .......................................................................................................................... .... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................................................................................................ .............. 
 
 
 
                     (ลายมือชื่อ).......................................................... 
                          ( ............................................................) 
           ผู้ขออนุญาต   
  
 
 
หมำยเหตุ  ( ๑ ) ข้อความใดที่ไม่ใช้ขีดฆ่า 
   ( ๒ )  ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง (       )   หน้าข้อความที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 



หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่ 
 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันที่....................... 
เดือน............................................พ.ศ...................................................  
 ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต........................................................................................ 
เป็นเงิน..........................................บาท และค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน............................................. 
เป็นเงิน..........................................บาท....................สตางค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.............................................บาท 
..........................................สตางค์ ( .......................................................................... .....................) ตาม
ใบเสร็จรับเงิน 
เล่มที่..............................เลขที่............................ลงวันที่...................เดือน.................. ............พ.ศ...................... 
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่.....................ฉบับที่..............ลงวนัที่...................เดือน.... ..............พ.ศ........................ 
 
 
 
      (ลายมือชื่อ).................................................. 
      ต าแหน่ง....................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกกำรตรวจแบบก่อสร้ำง  ดัดแปลง   หรือรื้อถอนอำคำร 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑) เอกสำรที่น ำมำยื่นขอใบรับอนุญำต  ให้กำกบำทในช่อง    ในกรณีที่ขำดหลักฐำน 
   ๑. ค าร้องขออนุญาตก่อสร้าง     จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๒. แผนผังและแบบแปลน     จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๓. รายการค านวณ       จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๔. รายการก่อสร้าง      จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๕. ส าเนาโฉนดที่ดิน / เอกสารสิทธิ์    จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๖. หนังสือมอบอ านาจ     จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๗. หนังสือยินยอมให้ใช้ผนังร่วมกัน    จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๘. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารบนที่ดิน   จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๙. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กว.    จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๑๐. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กส.    จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๑๑. หนังสือแสดงความยินยอมของควบคุมงาน  จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๑๒. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน   จ านวน .........................................ฉบับ 
   ๑๓. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร  จ านวน .........................................ฉบับ 
 ( กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต ) 
   ๑๔. เอกสารอื่นๆ..........................................................   จ านวน ........................................ฉบับ 
 
 ผลการตรวจสอบเอกสาร      ครบ         ไม่ครบ 
หมำยเหตุ  ผู้ยื่นค ำร้องจะต้องน ำเอกสำรดังกล่ำวมำประกอบกำรกำรพิจำรณำให้สมบูรณ์แบบ กำรขอ
อนุญำตจึงจะได้รับกำรพิจำรณำ 
- รับทราบการตรวจเอกสารเบื้องต้นแล้ว 
 
        ลงชื่อ.........................................................ผู้ยื่นค าขออนุญาต 
                      ( .........................................................) 
 
- วันที่รับเอกสารครบ........................................................... .... 
 
        ลงชื่อ.........................................................ผู้รับเอกสาร 
                      ( .........................................................) 
 
๒)  กำรตรวจสอบของหัวหน้ำฝ่ำยกำรโยธำ เทศบำลต ำบลส ำโรงทำบ 
     ๒.๑  บริเวณท่ีดินที่จะก่อสร้างอาคารตรงตามแผนผังบริเวณท่ีขออนุญาต 
    ถูกต้อง 
    ไม่ถูกต้อง 
    มีท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 

 ไม่มีท่อหรือทางระบายน้ าสาธารณะ 
     ๒.๒ อาคารที่ขออนุญาตก่อสร้างได้ท าการก่อสร้างไปก่อนได้รับอนุญาตหรือไม่ 
    ยังไม่ท าการกอ่สร้าง 

 ได้ท าการก่อสร้างไปก่อนได้รับอนุญาต 



      และท าการถึงขั้น...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
   ๒.๓  ได้คิดเนื้อที่อาคารที่ขออนุญาตนี้แล้วปรากฏว่าพ้ืนที่อาคารรวมทั้งสิ้น..................................ตารางเมตร 
      ค่าธรรมเนียมตรวจแบบตารางเมตรละ ...........................บาท  คิดเป็น ...............................................บาท 
      ค่าใบอนุญาต ......................................................บาท  และอ่ืนๆ ................................................................ 
      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..................................................................... บาท 
   ๒.๔  ได้ตรวจสอบแบบแปลนแผนผังและรายการค านวณทางด้านวิศวกรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว
ปรากฏว่า 
 
            ถูกต้อง  ควรอนุญาต  

 ไม่ถูกต้อง  ควรแก้ไข 
      
............................................................................................................................. ................................................. 
    
............................................................................................................................. ................................................. 
 
..............................................................................................................................................................................  
 
   

                ลงชื่อ.........................................................หัวหน้าฝ่ายการโยธาเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 
                      ( .........................................................) 
                       ................./..................../.................... 
 
 

      ลงชื่อ.........................................................ปลัดเทศบาลต าบลส าโรงทาบ 
                      ( .........................................................) 
                         
 
 

                 ลงชื่อ.........................................................นายกเทศมนตรีต าบลส าโรงทาบ 
                       ( .........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน 
               

เขียนที.่.................................................................. 
          วันที่....................เดือน.......................................พ.ศ........................... 
ข้าพเจ้า  .................................................................  อยู่บ้านเลขท่ี . ...............ถนน......................................... 

ตรอก/ซอย..................................หมู่ที่......................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต ............................... 
ถนน.................................ตรอก/ซอย..................................ต าบล.....................................อ าเภอ................................. 
จังหวัด..........................................................ยินยอมให้................................................................................................. 
เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดินโฉนดดังกล่าว ได้เนื้อที่.......................................................ตารางเมตร มี
ขนาดที่ดินดังนี้ 

ทิศเหนือ ยาว.............................................เมตร จด................................................................ 
 ทิศใต้  ยาว.............................................เมตร จด................................................................ 
 ทิศตะวันออก ยาว.............................................เมตร จด................................................................ 
 ทิศตะวันตก ยาว.............................................เมตร จด................................................................ 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้............................................................................ .................ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
ดังกล่าวนี้เพราะเป็น.............................................................. ............และได้แนบ....................................................... 
มาด้วยแล้ว ( ถ้าเป็นผู้เช่า ให้แนบสัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอ่ืนให้แนบมาด้วย ) 
 พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตท่ีดิน ( มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1/1000 )   
ที่ยินยอมให้.................................................................................... ..ปลูกสร้างอาคารให้ไว้ด้านหลังหนังสือนี้แล้ว 
 
 
 

       (ลงชื่อ)...........................................................เจ้าของที่ดิน                                                                                                                                                                    
(...........................................................) 

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

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

 
       (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขออนุญาต 

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

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

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


