
 

            แบบ ข.๑ 

 

ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร      เลขที่รับ.......................................... 

ดัดแปลงอำคำร  รื้อถอนอำคำร      วันที.่.............................................. 

         ลงช่ือ............................ผู้รับค ำรอ้ง 

        เขียนที.่....................................................... 

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

ข้ำพเจ้ำ...................................................เจ้ำของอำคำรหรอืตัวแทนเจำ้ของอำคำรเป็นบุคคลธรรมดำ  

อยู่บ้ำนเลขที.่..............หมูท่ี่..............ตรอง/ซอย.........................ถนน.........................หมูบ่้ำน.........................

ต ำบล/แขวง...........................อ ำเภอ/เขต...........................จังหวัด........................... 

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

เลขทะเบียน.................................มีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่...............หมูท่ี.่.................ตรอง/ซอย........................

ถนน...........................หมูบ่้ำน...............................ต ำบล/แขวง...........................อ ำเภอ/เขต........................... 

จังหวัด........................... 

 ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำต................................................................................ต่อเจำ้พนักงำนท้องถิ่น 

ดังตอ่ไปนี ้

 ข้อ ๑.  ท ำกำรก่อสร้ำงอำคำร / ดัดแปลงอำคำร / รื้อถอนอำคำร / ที่บ้ำนเลขที่................หมูท่ี.่..........

ตรอง/ซอย...........................ถนน...........................หมู่บ้ำน................................ต ำบล/แขวง...........................

อ ำเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................โดย.............................................................เป็นเจ้ำของ

อำคำรในโฉนดที่ดนิ / น.ส.๓ / ส.ค.๑ เลขที.่..........................เป็นที่ดินของ...................................................... 

 ข้อ ๒.  เป็นอำคำร 

(๑) ชนิด...............................................จ ำนวน..............เพื่อใช้เป็น......................................... 

โดยมีที่จอดรถ  กลับรถ  และทำงเข้ำ – ออก  ของรถ  จ ำนวน.....................คัน 

(๒) ชนิด...............................................จ ำนวน..............เพื่อใช้เป็น......................................... 

โดยมีที่จอดรถ  กลับรถ  และทำงเข้ำ – ออก  ของรถ  จ ำนวน.....................คัน 

(๓) ชนิด...............................................จ ำนวน..............เพื่อใช้เป็น......................................... 

โดยมีที่จอดรถ  กลับรถ  และทำงเข้ำ – ออก  ของรถ  จ ำนวน.....................คัน 

  ตำมผังบริเวณแบบแปลน  รำยละเอียดประกอบแบบแปลนและรำยละเอียดกำรค ำนวณที่

แนบมำนี้ 

 ข้อ ๓.  ม.ี.......................................................................เป็นผู้ควบคุมงำนเป็นผู้ออกแบบและค ำนวณ 

 ข้อ ๔.  ก ำหนดแลว้เสร็จใน..................................วัน  นับตั้งแตไ่ด้รับใบอนุญำต 

 

 

 

 



 

- ๒ – 

ข้อ ๕. พร้อมค ำขอนี้  ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักาำนต่ำง   มำด้วยแล้วคอื 

(๑.)  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รำยกำรประกอบแบบแปลน  จ ำนวน.......ชุด ชุดละ.......แผ่น 

(๒.)รำยกำรค ำนวณ ๓ ชุด จ ำนวน..........แผน่(กรณีที่มีอำคำรสำธำรณะอำคำรพิเศษหรอื   

อำคำรที่ก่อสร้ำงดว้ยวัตถุถำวรทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

(๓.) หนังสือแสดงกำรเป็นเจ้ำของอำคำร (กรณีตัวแทนเจ้ำของอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต) 

 (๔.) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน  วัตถุประสงค์ละ  ผูม้ีอ ำนำจลงชื่อแทนนิตบิุคคล  ผู้

ขออนุญำตที่ออกใหไ้ม่เกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต) 

 (๕.) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำร  หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคล (กรณีนิติ

บุคคลเป็นผู้ขออนุญำต) 

  (๖.) หนังสือแสดงควำมยินยอมและรับรองของผูอ้อกแบบ  และรำยกำรค ำนวณ  

จ ำนวน................ฉบับ 

(๗.) เสำเนำหรอืภำพถ่ำยโฉนดที่ดนิ / น.ส.๓ / ส.ค.๑ เลขที.่........................จ ำนวน........ฉบับ 

  (๘.) หนังสือยินยอมของเจำ้ของที่ดิน  จ ำนวน.............ฉบับ 

  (๙.) ส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำต  เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพ

สถำปัตยกรรมควบคุม จ ำนวน..............ฉบับ (เฉพำะกรณีเป็นอำคำรลักษณะขนำดอยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุมหรือสถำปัตยกรรมควบคุม) 

  (๑๐.) เอกสำรอื่น   ถ้ำมี 

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

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

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

 

 

      (ลงช่ือ)............................................... 

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

                                         ผูข้ออนุญำต 

  

 

หมำยเหตุ (๑.) ข้อควำมใดไม่ใช้ให้ขดีฆ่ำ 

   (๒.) ใส่เครื่องหมำย / ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 

 

 



 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙ 

(ไม่เข้าข่าย พ.ร.บ.วชิาชีพวิศวกรรม) 
 

        เขียนที.่....................................................... 

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

 โดยหนังสอืฉบับนี ้ขำ้พเจ้ำ.......................................................................อำยุ.................................ปี 

สัญชำต.ิ..............................อยู่บ้ำนเลขที.่.........................หมูท่ี.่......................ถนน....................................... 

ตรอก/ซอย...................................ต ำบล/แขวง............................................อ ำเภอ/เขต................................... 

จังหวัด........................................ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนตำมค ำขอรับใบอนุญำต เพื่อท ำกำรก่อสร้ำงอำคำร 

ดัดแปลง/รื้อถอนอำคำรบ้ำนเลขที่..................................หมูท่ี่................................ถนน.................................. 

ตรอก/ซอย....................................ต ำบล/แขวง..........................................อ ำเภอ/เขต.................................... 

จังหวัด......................................เป็นอำคำรชนิด................................................จ ำนวน.................................. 

 ตำมผงับริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำรค ำนวณ ที่ยื่นขอใบอนุญำตไว้ใน

แบบ ข.๑. ลงวันที่...........................................................จนกว่ำจะท ำกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

 เพื่อเป็นหลักาำน ข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 

 

     (ลงช่ือ)....................................................ผูค้วบคุมงำน 

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

 

     (ลงช่ือ)...................................................เจ้ำของอำคำร 

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

 

     (ลงช่ือ)..................................................พยำน 

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

 

     (ลงช่ือ)..................................................พยำน 

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

 

 

 

 

 

 



                 แบบ อ.๑ 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร,ดัดแปลงอาคาร,รื้อถอนอาคาร 
เลขที.่................./........................ 

  อนุญาตให้.................................................................................................................เจ้าของอาคาร 
อยู่บ้านเลขท่ี...................................ตรอก/ซอย............-.................ถนน.............-...........................หมู่ที.่.................. 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 
  ข้อ ๑. ท าการ............................................................................. ...................................................... 
ที่บ้านเลขที.่.....................................ตรอก/ซอย............-..................ถนน............-...........................หมู่ที.่.................. 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต................................................จงัหวัด........................................... 
ในที่ดินโฉนดที่ดิน น.ส.๓,ส.ค.๑ เลขที.่........................................................................................................................ 
เป็นที่ดินของ................................................................................................................................................................ 
  ข้อ ๒. เป็นอาคาร................................................................ ............................................................. 

(๑) ชนิด.......................... จ านวน..........................เพ่ือใช้เป็น.......................................................... 
พ้ืนที/่ความยาว..........................................................................................ทีจ่อดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ 
จ านวน.....................................................คัน พื้นที.่.....................................................ตารางเมตร 

(๒) ชนิด...............-...........................จ านวน.............-....................เพ่ือใช้เป็น..........-....................... 
พ้ืนที/่ความยาว........................-................................................................ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ 
จ านวน...................-................................คัน พื้นที.่...................-...................................ตารางเมตร 

(๓) ชนิด................-..........................จ านวน...............-..................เพ่ือใช้เป็น...........-.................... 
พ้ืนที/่ความยาว.......................-................................................................ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ 
จ านวน....................-...............................คัน พื้นที.่.....................-.................................ตารางเมตร 
  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ 
เลขที.่..................-.............................ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ 
  ข้อ ๓. โดยมี..............................................................เป็นผู้ควบคุมงานและผู้ออกแบบและค านวณ 
  ข้อ ๔. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 
  (๒).................................. ....................................................................................................... 

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

     ออกให้ ณ วันที่....................เดือน.....................................พ.ศ.................... 
 
 
      (ลายมือชื่อ)...................................................... 
             ( นางอุบลรัตน์  ปิยะโกศล ) 
      ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ 
        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 



 

 
การต่ออายุใบอนุญาต 

 

การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที.่..............     การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที.่.............. การต่ออายุใบอนุญาตครั้งที.่.............. 

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง        ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง        ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่........เดือน.................พ.ศ..........   วันที่........เดือน....................พ.ศ........    วันที่........เดือน....................พ.ศ........... 
โดยมีเงื่อนไข....................................    โดยมีเงื่อนไข.....................................    โดยมีเงื่อนไข........................................ 
........................................................     ........................................................    ............................................................. 
(ลงชื่อ).............................................    (ลงชื่อ).............................................    (ลงชื่อ).................................................. 
ต าแหน่ง..........................................     ต าแหน่ง..........................................    ต าแหน่ง................................................ 
      เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต            เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต               เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต 
 
 

ค าเตือน 
 

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะ 
บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทาง
เพ่ง ระหว่างผู้ได้รับอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้นในการบอกเลิกตัวควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับอนุญาตต้องระงับการ
ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อน จนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้ง พร้อมกับส่งมอบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพ้ืนที่หรือสิ่งก่อสร้างข้ึน เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และ 
ทางเข้าออกของรถ ตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ไว้ให้
ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ เพ่ือการ
อ่ืนนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

๓. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ท าการ 
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๒ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้น
ได ้ 

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุ 
ใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อำกรแสตมป์ ๕ บำท 

หนังสือยนิยอมให้ท าการก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

        เขียนที.่....................................................... 

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

 ข้ำพเจ้ำ.........................................................................อยู่บ้ำนเลขที.่.....................หมูท่ี.่................... 

ถนน..................................ตรอก/ซอย..............................ต ำบล.............................อ ำเภอ.............................. 

จังหวัด...................................ยินยอมให.้.............................................................เข้ำท ำกำรก่อสร้ำงอำคำรใน

ที่ดนิโฉนดที่ดนิ เลขที่..................................................เล่ม......................................หนำ้................................. 

ระวำง.......................................................เลขที่ดนิ......................................หนำ้ส ำรวจ................................. 

ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด........................................ 

ในเนื้อที่ดิน.................................ไร่................................งำน..................................ตำรำงวำ มขีนำด ดังนี้ 

ทิศเหนอืยำว................................................................เมตร จด..................................................................... 

ทิศใต้...........................................................................เมตร จด..................................................................... 

ทิศตะวันออก...............................................................เมตร จด..................................................................... 

ทิศเหนอืตก..................................................................เมตร จด.................................................................... 

 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้............................................................................................ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน

ดังกล่ำว เพรำะ.................................................................และได้แนบ.................................................มำด้วย 

(ถ้ำเป็นผูเ้ชำ่ ให้แนบส ำเนำเช่ำที่ดนิ หรอืถ้ำมีหนังสอืแสดงสิทธิ์อย่ำงอื่นให้แนบมำด้วย) 

 พร้อมนี้ ข้ำพเจ้ำได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดนิและเขตที่ดนิ (มำตรำส่วนไม่นอ้ยกว่ำ ๑/๑๐๐๐) ที่ยินยอม

ให้....................................................................................ก่อสร้ำงอำคำรได้ไว้ด้ำนหลังหนังสอื 
 

     (ลงช่ือ)...........................................ผูถ้ือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

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

     (ลงช่ือ)...........................................พยำน(.......................................) 

     (ลงช่ือ)...........................................พยำน(.......................................) 
 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำลำยมอืชื่อหรอืลำยพิมพน์ิว้มอืข้ำงบนนีเ้ป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดนิดังกล่ำว

ข้ำงบนนีจ้ริง 

     (ลงช่ือ)...........................................ผูข้ออนุญำต 

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

     (ลงช่ือ)...........................................พยำน(.......................................) 

     (ลงช่ือ)...........................................พยำน(.......................................) 

ค าเตือน   ๑. หนังสือยินยอมกำรปลูกสร้ำงอำคำรนี้ หำ้มมกีำร ขูด ขดี ฆ่ำ ไม่ว่ำกรณีใด เว้นแต่ผู้ถือ 

                  กรรมสิทธิ์ที่ดินรับรองกำร ขูด ขีด ฆ่ำ นั้น เป็นลำยลักษณ์อักษรเฉพำะแห่งไว้ 

      ๒. ให้ลงลำยมอืชื่อและตัวบรรจงให้ชัดเจนทั้งผูถ้ือกรรมสิทธิ์ที่ดิน,ผูข้ออนุญำต.พยำน  



 

หนังสือมอบอ านาจ 

เขียนที.่.................................................................. 

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

โดยหนังสอืฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ ....................................................................... อำยุ ................ ปี 

เชื้อชำติ ................ สัญชำติ ................ อยู่บ้ำนเลขที.่......... หมูท่ี่ ............. ตรอก/ ซอย............................. 

ถนน ...........................................ต ำบล/แขวง .................................อ ำเภอ/เขต ......................................... 

จังหวัด.....................................หมำยเลขโทรศัพท์.......................... 

ปัจจุบันอำศัยอยู่ที่...................................................................................................................................... 

ได้มอบอ ำนำจให้.......................................... ................................................................... อำยุ ............... ปี 

เชื้อชำติ ................ สัญชำติ .............. อยู่บ้ำนเลขที.่........... หมูท่ี่ ........... ตรอก/ ซอย............................... 

ถนน ...............................................ต ำบล/แขวง ..............................อ ำเภอ/เขต ....................................... 

จังหวัด.................................หมำยเลขโทรศัพท์................................... 

เป็นผู้มอี ำนำจ............................................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................แทนข้ำพเจ้ำ 

ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำกำรกระท ำที่ผู้รับมอบอ ำนำจได้กระท ำไปนั้น ให้ถือเสมือนหนึ่งเป็น 

กำรกระท ำของข้ำพเจ้ำ และเพื่อเป็นหลักาำนรับรองหนังสอืฉบับนี้ ผูม้อบอ ำนำจ และผู้รับมอบอ ำนำจ 

ต่ำงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 

 

ลงช่ือ................................................ผูม้อบอ ำนำจ 

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

ลงช่ือ................................................ผูร้ับมอบอ ำนำจ 

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

ลงช่ือ................................................พยำน 

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

ลงช่ือ................................................พยำน 

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

 

 

 

 

 

 

 


