
คําขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 
       ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร             แบบ ข.1 
 

 เขียนท่ี………………………...…... 
 วันท่ี……เดือน…….……พ.ศ……. 
 

ขาพเจา ………………………………………….. เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 
  เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขท่ี …………….. ตรอก / ซอย…………………………..

ถนน…………………………หมูท่ี……. ตําบล …………..อําเภอ……………จังหวดั……………… 
 เปนนิติบุคคล ประเภท ………………………….จดทะเบียนเม่ือ………………..……… 

เลขทะเบียน……………สํานักงานต้ังอยูเลขท่ี …………….. ตรอก / ซอย…………………………..
ถนน…………………………หมูท่ี……. ตําบล …………..อําเภอ……………จังหวดั……………… 
โดย ………………………….……มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล  ผูขออนุญาต อยูบานเลขท่ี ………
ตรอก / ซอย………………………….ถนน…………………………หมูท่ี……. ตําบล …………..
อําเภอ……………จังหวดั……………… 
ขอยื่นรับใบอนุญาต ……………………………………… ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปนี ้

ขอ. 1 ทําการกอสรางอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / ร้ือถอนอาคาร ท่ี อยูบานเลขท่ี …………….. 
ตรอก / ซอย…………………………..ถนน…………………………หมูท่ี……. ตําบล …………..
อําเภอ……………จังหวดั………………โดย………………………………………เปนเจาของอาคาร
ในท่ีดินโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1 เลขท่ี ……………เปนท่ีดินของ…………………………………... 

ขอ. 2 เปนอาคาร 
 ( 1 )  ชนิด ………………… จํานวน …………เพื่อใชเปน…………………...……..

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน ……คัน 
 ( 2 )  ชนิด ………………… จํานวน …………เพื่อใชเปน…………………...……..

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน ……คัน 
 ( 3 )  ชนิด ………………… จํานวน …………เพื่อใชเปน…………………...……..

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน ……คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ ท่ีแนบมาพรอมนี้ 

ขอ. 3 โดย……………………………………….เปนผูควบคุมงาน    
และ………………………………….เปนผูออกแบบและ……………………………….เปนผูคํานวณ 

ขอ. 4  กําหนดแลวเสร็จภายใน ………….วนั  นับต้ังแตวนัท่ีไดรับใบอนุญาต 
ขอ. 5  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ  
 ( 1 ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบจํานวน ……..ชุด ชุดละ……แผน 



  ( 2 ) รายการคํานวณ หนึ่ง ชุด จํานวน ……แผน (กรณีท่ีเปนอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ หรืออาคารท่ีกอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
  ( 3 ) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนเจาของอาคาร    (  กรณีตัวแทนเจาของอาคารเปน
ผูขออนุญาต ) 
  ( 4 ) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    วัตถุประสงค  และผูมีอํานาจลงช่ือแทน
นิติบุคคลผูขออนุญาตท่ีออกใหไมเกินหกเดือน อาคาร ( กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ) 
  ( 5 ) หนังสือแสดงวาเปนผูจดัการหรือผูแทน ซ่ึงเปนผูดาํเนินกจิการของนิติบุคคล  
 ( กรณนีิติบุคคลเปนผูขออนุญาต ) 
  ( 6 ) หนังสือยินยอมและรับรองของผูออกแบบคํานวณอาคาร จํานวน ………ฉบับ 
พรอมท้ังสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
จํานวน ………ฉบับ ( กรณีท่ีเปนอาคารท่ีมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณ ี) 
  ( 7 )  สําเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดิน เลขท่ี / น.ส. 3 เลขท่ี / ส.ค. 1 เลขท่ี ……………
จํานวน ………ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน จํานวน ………ฉบับ 
  ( 8 ) หนังสือยนิยอมเปนผูควบคุมงานตามขอ ( 3 ) จํานวน ………ฉบับ 
  ( 9 ) สําเนาหนังสือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงานจํานวน ………ฉบับ ( เฉพาะกรณท่ีีเปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณ ี) 
  ( 10 ) เอกสารอ่ืนๆ…………………………………………………………………… 
            สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน ผูขออนุญาต จํานวน ………ฉบับ 
            สําเนาบัตรประชาชน / สําเนาทะเบียนบาน เจาของท่ีดิน จํานวน ………ฉบับ 
       
      ลงช่ือ ………………………………..ผูขออนุญาต 
          (…………………………………….) 
หมายเหตุของเจาหนาท่ี 
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวาจะอนุญาตหรือ ไมอนญุาตหรือขยายเวลา ภายในวนัท่ี…………… 

ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนญุาต……………………..…..เปนเงิน ………บาท 
ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี ……..…..เลขท่ี……..….ลงวันท่ี……เดือน………………พ.ศ…..……  และ
คาธรรมเนียมตรวจแบบแปลนเปนเงิน ………บาท  ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี ………..เลขท่ี…………. 
ลงวันท่ี..…เดือน…….….……พ.ศ………รวมเปนเงินท้ังส้ิน………บาท (……………………...……..)  

 
      ลงช่ือ ………………………………..เจาหนาท่ี 

           (…………………………………….) 



รายการหลักฐานตางๆ ในการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร 
ของ …………………………………….. 

ลักษณะอาคาร …………………ปลูกสรางในโฉนดท่ีดนิเลขท่ี……………….ถนน………………… 
 

ลําดับท่ี ใบหลักฐาน จํานวนแผน หมายเหตุ 
 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

 

 
(  )  คําขออนุญาต 
(  )  หนังสือมอบอํานาจ 
(  )  ใบยินยอมเจาของท่ีดิน 
(  )  ยกใหซ่ึงท่ีดินเพื่อขยายถนน 
(  )  ใบยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขต 
(  ) ใบรับรองของวิศวกร 
(  ) ใบรับรองของสถาปนิก 
(  )  รายการคํานวณ 
(  )  รายการกอสราง 
(  )  สําเนาโฉนด / เอกสารสิทธ 
(  )  แบบแปลน ……… ชุด ชุดละ………. แผน 
(  )  ใบควบคุมงานของวิศวกร 
(  ) ใบควบคุมงานของสถาปนิก 
(  )  ใบควบคุมงาน อาคาร คสล. ช้ันเดยีว 
(  )  ใบรับรองของผูรับ 
(  )  สําเนาบัตรประจําตัว ฯ 
(  )  สําเนาทะเบียนบาน 
(  )  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
(  )  เอกสารอ่ืนๆ ……………………………. 
       …………………………………………. 

 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 
…………. 

 

 

 
      ลงช่ือ ………………………………..ผูขออนุญาต 

            (…………………………………….) 
 
ลงช่ือ ………………………………..ผูรับคํารอง 

            (…………………………………….) 



บันทึกการตรวจแบบปลกูสราง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร 
ของ …………………………………….. 

ลักษณะอาคาร …………………ปลูกสรางในโฉนดท่ีดนิเลขท่ี……………….ถนน………………… 
 

1. รหัสท่ีดิน 
-ไดตรวจสอบผังบริเวณอาคารท่ีขออนุญาตแลว 
อยูในอาคารดงักลาวอยูใน โซน…………...…… 
ถนน……………………………………...…… 

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

เจาหนาท่ีแผนที่ภาษ ี
3.  ความเห็นสถาปนิก 
-ไดตรวจสอบผังบริเวณอาคารท่ีขออนุญาตแลว      
   คิดเปนพื้นท่ี ………..ตร.ม.  
-คาธรรมเนียมตรวจแบบ เปนเงิน…………บาท  
-ทอระบายน้ํา……..ม.     เปนเงิน…………บาท 
-คาใบอนุญาต…………. เปนเงิน…………บาท 
-รวมเปนเงินท้ังส้ิน……. เปนเงิน…………บาท 

ลงช่ือ ………………..……….…สถาปนกิ 
(………………………………..) 

5.  ความเห็นผูอํานวยการกองชาง 
-ไดตรวจสอบอาคารท่ีขออนุญาตแลว 
 ถูกตอง ควรอนุญาต ตามเสนอ 
 ไมถูกตอง ตองแกไข……………………… 
…………………………..………….……….. 
ลงช่ือ ……………………ผูอํานวยการกองชาง 

   (………………………………..) 
7. ความเห็นเทศมนตรี 
 ควรอนุญาต ตามเสนอ 
 ไมควรอนญุาต ใหแกไข…………………… 
…………………………..………….……….. 
ลงช่ือ …………………………เทศมนตรี        
  (………………………………..) 

2. ความเห็นชางควบคุมเขต 
-ไดตรวจสอบผังบริเวณอาคารท่ีขออนุญาตแลว 
 ถูกตอง ตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 ไมถูกตอง ตองแกไข…………………….. 
…………………………..………….……….. 

ลงช่ือ ………….……………ชางเขต …. 
         (………………………………..) 
4.  ความเห็นวิศวกร 
-ไดตรวจสอบโครงสรางอาคารท่ีขออนุญาตแลว 
 ถูกตอง ตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 ไมถูกตอง ตองแกไข……………………… 
…………………………..………….……….. 
…………………………..………….……….. 

 
ลงช่ือ ………….……………วิศวกร         

(………………………………..) 
6.  ความเห็นปลัดเทศบาล 
 ควรอนุญาต ตามเสนอ 
 ไมควรอนญุาต ตองแกไข 
……………………………………..………….
……………………………………..………….. 
ลงช่ือ …………………………ปลัดเทศบาล 
    (………………………………..) 
8.  คําส่ังเจาพนักงานทองถ่ิน  
 อนุญาต ตามเสนอ 
 ไมอนุญาต ใหแกไข……………………….. 
…………………………..………….……….. 
ลงช่ือ …………..…...…………นายกเทศมนตรี  
   (………………………………..) 



รายการตรวจสถานท่ีอาคารท่ีขออนญุาตปลูกสรางอาคาร ดัดแปลง หรือ รือ้ถอนอาคาร 
วันท่ี …… เดอืน …………………….. พ.ศ………… 

ผังบริเวณปลูกสรางอาคารของ …………………………………….. 
ลักษณะอาคาร …………………ปลูกสรางในโฉนดท่ีดนิเลขท่ี……………….ถนน………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีสังเขป 
 

โดย.…………………………….. ผูช้ีสถานท่ีใหตรวจ เกี่ยวของเปน……………………..กับผูขออนุญาต 
หมายเหตุ แผนท่ีสังเขปใหเขียนผังอาคารเดิม ผังขออนุญาตถาไดปลูกสรางไปแลว แสดงความกวางยาว

ของอาคารและระยะหางเขตที่ดิน และใหเขียนบริเวณท่ีเปนคูน้ํา ไวดวย (ถามี) 
บันทึกการตรวจ 
1. ขนาดกวางยาวของท่ีดินถูกตองตามผังบริเวณท่ีขออนุญาตหรือไม  ………………… 
2. ทางสาธารณะติดตอกับท่ีดนิเขตกวาง เทาใด ……เมตร , เปนถนนชนดิใดถนนกวางเทาใด ………….. 
3. มีทางน้ําสาธารณะท่ีจะระบายออกจากอาคารหรือไม ……………… 
4. อาคารท่ีขออนุญาตกอสรางไปแลวหรือยัง ………………..… กอสรางไปแลวถึงไหน ………..……… 

ถูกตองตามแบบขออนุญาตหรือไม ……………… 
 
ลงช่ือ ………………………….… ผูช้ีเขต                      ลงช่ือ …………………………ชางควบคุมเขต….        
     (………………………………..)                                    (………………………………..) 
ผูขออนุญาต / เจาของท่ีดิน / หรือผูรับมอบอํานาจ 



บัญชีสรุประยะเวลาในการตรวจแบบแปลน 
 

ช่ือของผูขออนุญาต ………………………………………………… 
ลักษณะอาคาร …………………ปลูกสรางในโฉนดท่ีดนิเลขท่ี……………….ถนน………………… 

 
 

ผูตรวจแบบ วัน เดือน 
ปรับแบบ 

วัน เดือน ป 
ตรวจแบบ
เสร็จ 

จํานวน 
วันตรวจ 

ครบ 
 10 วัน 

ลงช่ือผูตรวจ หมายเหตุ 

 
นายตรวจเขต 

 

 
 

    
………………… 

 

 
หัวหนางานสถาปตยกรรม 

 

     
………………… 

 

 
หัวหนางานวิศวกรรม 

 

     
………………… 

 

 
ผูอํานวยการกองชาง 

 

     
………………… 

 

 
ปลัดเทศบาล 

 

     
………………… 

 

 
เทศมนตรี 

 

     
………………… 

 

 
นายกเทศมนตรี 

 

     
………………… 

 

 
 



แบบ น.4 
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29  

( แนบคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร ) 
 เขียนท่ี………………………...…... 
 วันท่ี……เดือน…….……พ.ศ……. 

โดยหนงัสือฉบับนี้ ขาพเจา ………………………………….. ซ่ึงไดรับใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม / ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ประเภท……………………………สาขา…………………… 
แขนง…………………………… ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ………………………….และขณะน้ีไมได
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวชิาชีพดังกลาว อาย…ุ…..ป สัญชาติ……….อยูบานเลขท่ี …………….. 
ตรอก / ซอย…………………………..ถนน…………………………หมูท่ี……. ตําบล …………..
อําเภอ……………จังหวดั………………โทรศัพทท่ีทํางาน……………….โทรศัพทท่ีบาน………………. 
ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคําขอรับใบอนุญาตของ……………………………เพื่อทําการ………………
ท่ีบานเลขท่ี …………….. ตรอก / ซอย…………………………..ถนน…………………………หมูท่ี……. 
ตําบล …………..อําเภอ……………จังหวัด……………… เปนอาคาร 

 ( 1 )  ชนิด ………………… จํานวน …………เพื่อใชเปน……………………...……..
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน ……คัน 

 ( 2 )  ชนิด ………………… จํานวน …………เพื่อใชเปน……………………...……..
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน ……คัน 

 ( 3 )  ชนิด ………………… จํานวน …………เพื่อใชเปน……………………...……..
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน ……คัน 

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ ท่ียื่นใบอนุญาตไว 
ตาม แบบ ข.1 / ข.2 ลงวันท่ี……เดือน…….……พ.ศ……… จนกวาจะดําเนนิการ……………….แลวเสร็จ 

เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานสําคัญ 
 
  ลงช่ือ ………….…….…………ผูควบคุมงาน 
                    (………………………………..) 
 
 ลงช่ือ ………….…….…………ผูยื่นคําขออนุญาต 
                    (………………………………..) 
  
 ลงช่ือ ………….…….………..……พยาน 
                    (………………………………..) 


