
 

 

แบบ  ข. 1 

ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  ดัดแปลงอำคำร  หรือรื้อถอนอำคำร 
          
           เลขที่รับ..............................................
           วันที่...................................................
            ลงชื่อ.....................................ผู้รับค ำขอ 

                            เขียนที่……………………………............   
          วันที่.............เดือน……………….พ.ศ. …………… 

 

  ข้ำพเจ้ำ.........................................................................................เจ้ำของอำคำร หรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร 
เป็นบุคคลธรรมดำ  อยู่บ้ำนเลขที่....................ตรอก/ซอย..............................ถนน.................................................. 
หมู่ที่..................ต ำบล/แขวง..............................อ ำเภอ/เขต..............................จังหวัด...............................……… 
  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................ 
เลขทะเบียน........................มีส ำนักงำนต้ังอยู่เลขที่.....................ตรอก/ซอย.................ถนน.............หมู่ที่.................. 
ต ำบล/แขวง...............................อ ำเภอ/เขต................................จังหวัด...............................โดย.................................. 
ผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต อยู่บ้ำนเลขที่....................................ตรอก/ซอย........................................ 
ถนน...................หมู่ที่.................ต ำบล/แขวง........................อ ำเภอ/เขต...........................จังหวัด................................ 
 ขอยื่นค ำขออนุญำต......................................................................................ตอ่เจ้ำพนักงำนท้องที่  ดังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ 1. ท ำกำรก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/ร้ือถอนอำคำร ที่บ้ำนเลขที่..........ตรอก/ซอย............................. 
ถนน..............หมู่ที่...............ต ำบล/แขวง.....................อ ำเภอ/เขต.....................จังหวัด................................................ 
โดย.................................................................. ............เป็นเจ้ำของอำคำร ในที่ดิน โฉนดที่ดิน/น.ส.3,น.ส.3ก,ส.ค.1 
เลขที่............................เป็นที่ดินของ............................................................. 
 ข้อ 2. เป็นอำคำร 
 (1) ชนิด.......................................... .จ ำนวน.........................................เพื่อใช้เป็น..........................................   
                  โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ  จ ำนวน.........................................................ตำรำงเมตร 

(2) ชนิด................................................จ ำนวน..................................... เพื่อใช้เป็น....................................... 
      โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จ ำนวน........................................................ตำรำงเมตร 
(3) ชนิด.................................................จ ำนวน....................................เพื่อใช้เป็น....................................... 

                     โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ  จ ำนวน.................................................ตำรำงเมตร 
ข้อ 3.  มี..........................................................................................................................เป็นผู้ควบคุมงำน 
           มี...........................................................................................................เป็นผู้ออกแบบและค ำนวณ 
ข้อ 4.  ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน.................................................วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญำต 
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ข้อ  5.  พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำแนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ  มำด้วยแล้ว   คือ 
 

(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลนจ ำนวน.........ชุด........ ชุดละ...............แผ่น 
(2) รำยกำรค ำนวณ 1 ชุด จ ำนวน.........................แผ่น (กรณีที่เป็นอำคำรสวนสำธำรณะ  อำคำรพิเศษหรือ 

อำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัตถุถำวร  และวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
       (3)  หนังสือแสดงควำมเป็นตัวแทนของอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต      (กรณีที่ตัวแทนเจ้ำของอำคำรเป็นผู้ 
 ขออนุญำต) 

(4)  ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต 
ที่ออกให้ไม่เกิน  6  เดือน  (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต) 

       (5)   หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ 
             อนุญำต 

(6) หนังสือแสดงควำมยินยอมและรับรองผู้ออกแบบและค ำนวณอำคำร  จ ำนวน.........ฉบับ  พร้อมส ำเนำ 
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมจ ำนวน.....................ฉบับ 
(กรณีที่เป็นอำคำรลักษณะ  ขนำด อยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรม 
ควบคุม แล้วแต่กรณี) 

       (7 )  ส ำเนำหรือภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / น.ส.3ก / ส.ค. 1    เลขที่ ...................จ ำนวน...............ฉบับหรือ 
               หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน   จ ำนวน.......................ฉบับ 

(8)   หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนตำมข้อ 3  จ ำนวน.....................ฉบับ 
(9)   ส ำเนำหรือจำกภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม  หรือสถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ 
        ควบคุมจ ำนวน...............ฉบับ    (เฉพำะกรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ  ขนำดอยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพ 

 วิศวกรรมควบคุม    หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี) 
       (10) เอกสำรอ่ืนๆ  (ถ้ำมี) 
               ........................................................................................................................................................... 
               ........................................................................................................................................................... 
              …………………………………………………………………………………………………..……………… 
 
                                                                                         (ลงชื่อ)....................................................... 
                                                                                                   (..................................................) 
                                                                                                                   ผู้ขออนุญำต 
 
หมายเหตุ               (1)  ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ 
                           (2)  ใส่เคร่ืองหมำย    /   หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 
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หมายเหตุของเจ้าหน้าท่ี      
                                                                                           

                               จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบว่ำ  จะอนุญำต  หรือไม่อนุญำต  หรือขยำยเวลำภำยใน
วันที่....................เดือน...............................พ.ศ. ............................. 
         ผู้ขออนุญำตได้ช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต................................................................            
เป็นเงิน.......................บำท   และค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลน........................................................... 
เป็นเงิน.......................บำท ....................สตำงค์   รวมทั้งสิ้น  เป็นเงิน......................บำท................สตำงค์ 
(...........................................................)  ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................เลขที่................................... 
ลงวันที่.............................เดือน...................................................พ.ศ. ...................................................... 
 
 
                                                                       (ลำยมือชื่อ)............................................................ 
                                                                         ต ำแหน่ง.............................................................. 
 
หมำยเหตุ 
 

 
พื้นที่อำคำร                           ชั้นล่ำง =………………………ตร.ม. 
                                  ชั้น 1,2,3,4,5,6,=……………………...ตร.ม. 
                                        รวมพื้นที่   =………………………ตร.ม. 
ค่ำธรรมเนียมตรวจแบบ ตร.ม. ละ    =………………………บำท 
                                        เป็นเงิน     =………………………บำท 
รำงระบำยน้ ำ.......................ยำว       =………………………เมตร 
ค่ำธรรมเนียมเมตรละ 1.00 บำท      =……………………….บำท 
                                        เป็นเงิน    =……………………….บำท 
                     รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน     =………………………..บำท 
 
 
 

 
 
 



องค์การบริหารส่วนต าบล...ดอยงาม.. 
บันทึกการตรวจหลักฐาน ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร 

ของ.............................................................................. 
 

เอกสารที่น ามายื่นขอรับการอนุญาต จ านวน  
(ฉบับ) 

หมายเหตุ 

1.  ค ำร้องขออนุญำต   
2.  หนังสือมอบอ ำนำจ   

3.  ใบยินยอมของเจ้ำของที่ดิน/ ธนำคำร   

4.  ยกให้ซึ่งที่ดินเพื่อขยำยถนน   
5.  ใบยินยอมให้ปลูกสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน   
6.  ใบรับรองของสถำปนิก   

7.  ใบรับรองของวิศวกร   

8.  รำยกำรค ำนวณ   

9.  รำยกำรก่อสร้ำง   
10.  หลักฐำนที่ดิน   
11.  แบบก่อสร้ำง 3 ชุดๆ ละ...................แผ่น   
12.  ใบควบคุมงำนวิศวกร   

13.  ใบควบคุมงำนสถำปนิก   
14.   ใบควบคุมงำนอำคำร คสล.ชั้นเดียว,ไม้ชั้นเดียว   
15.   ใบรับรองของผู้รับ   

16.  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน,บัตรข้ำรำชกำรอ่ืนๆ   
17.  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   
18.  อ่ืนๆ   

                                         
   (ลงชื่อ)........................................................ผู้ขออนุญำต 

                                                                           (...........................................................) 
                                                                   (ลงชื่อ)......................................................ผู้รับค ำร้อง 
                                                                            (...........................................................) 
 
 
 

 



   หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน  ตามมาตรา  29 
  (แบบค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร) 
 

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

  โดยหนังสือฉบับนี้ข้ำพเจ้ำ.....................................................................ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญำตให้เป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรม  ประเภท......................................สำขำ
..................................แขนง.....................................ตำมใบอนุญำตเลขทะเบียน.......................................  และขณะนี้
ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพดังกล่ำว อำยุ.................ปี   เชื้อชำติ.....................  สัญชำติ...............อยู่
บ้ำนเลขที่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................หมู่...............ต ำบล/แขวง
...............................อ ำเภอ/เขต...........................จังหวัด..............................โทรศัพท์.................................ยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงำนตำมค ำขอรับใบอนุญำตของ.............................................................เพื่อท ำกำร............................................ที่
บ้ำนเลขที่...................ตรอก/ซอย........................................ถนน..........................................หมู่...............ต ำบล/แขวง
...............................อ ำเภอ/เขต................................จังหวัด...................................เป็นอำคำร 

1. ชนิด.........................................จ ำนวน..........................เพื่อใช้เป็น.............................. 
โดยมีพื้นที่/ควำมยำว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกรถ  จ ำนวน....................................คัน 

2. ชนิด........................................................จ ำนวน................................เพื่อใช้เป็น................................. 
โดยมีพื้นที่/ควำมยำว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกรถ  จ ำนวน....................................คัน 

3. ชนิด........................................................จ ำนวน.................................เพื่อใช้เป็น.............................. 
โดยมีพื้นที่/ควำมยำว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกรถ  จ ำนวน....................................คัน 
ตำมแผนผังบริเวณแบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลนและรำยกำรค ำนวณที่ยื่นขอใบอนุญำตไว้ตำมแบบข. 1/ข.2  
ลงวันที่..............เดือน...........................พ.ศ..................จนกว่ำจะท ำกำร..........................................................แล้วเสร็จ 

เพื่อเป็นหลักฐำนข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
 

(ลงชื่อ)................................................ผู้ควบคุมงำน 
                                                       (................................................) 

 
(ลงชื่อ)...............................................ผู้ยื่นค ำขออนุญำต 

                                                       (...............................................) 
 
(ลงชื่อ)............................พยำน    (ลงชื่อ)........................................พยำน 
          (..............................)     (...................................) 
 

 
 



หนังสือยินยอมให้ท าการก่อสร้าง   ดัดแปลง  ต่อเติมอาคารบนท่ีดิน 
 

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

 ข้ำพเจ้ำ.......................................................อยู่บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่................ตรอก/ซอย.................. 
ถนน............................ต ำบล....................อ ำเภอ.............................จังหวัด...........................................ถือกรรมสิทธิ์ 
ที่ดินใน  โฉนด/ น.ส.3 ก/ ส.ค.1    เลขที่.....................เลขที่ดิน......................................หน้ำส ำรวจ............................. 
ซึ่งตั้งอยู่ ณ ตรอก/ซอย...................................ถนน........................................ต ำบล ดอยงำม จังหวัด เชียงรำย 
ยินยอมให้..............................................................เข้ำท ำกำรก่อสร้ำง  ดัดแปลง   หรือ  ต่อเติมอำคำรในที่ดินแปลง
ดังกล่ำวข้ำงต้นได้ ในเน้ือที่.........................................ตำรำงเมตร  โดยมีเขตที่ดินขอบเขตดังนี้ 
 ทิศเหนือ ยำว.................................เมตร จด................................................................................... 
 ทิศใต ้  ยำว.................................เมตร จด.................................................................................. 
 ทิศตะวันออก ยำว.................................เมตร จด................................................................................. 
 ทิศตะวันตก ยำว.................................เมตร จด................................................................................. 
อำคำรในที่ดินดังกล่ำวได้เพรำะเป็น............................................และได้แนบ...............................................มำด้วยแล้ว      
(ถ้ำเป็นผู้เช่ำให้แนบส ำเนำสัญญำเช่ำที่ดิน ,  หรือถ้ำมีเอกสำรแสดงสิทธิ์อย่ำงอื่นให้แนบมำด้วย) 
 

     (ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
      (..............................................) 
 

     (ลงชื่อ)..................................................พยำน 
      (...............................................) 
 

     (ลงชื่อ)..................................................พยำน 
      (................................................)  
 

 ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำลำยมือชื่อหรือลำยพิมพ์นิ้วมือข้ำงบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงดังกล่ำว 
 

     (ลงชื่อ)...............................................ผู้ขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร 
      (............................................) 
 

     (ลงชื่อ)...............................................พยำน 
      (...........................................) 
 

     (ลงชื่อ)..............................................พยำน 
      (..........................................) 
 หนังสือยินยอมนี้ห้ำมมิให้มีกำรขูด  ลบ  ขีด  ฆ่ำข้อควำม ไม่ว่ำกรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะ
รับรองกำรขีดฆ่ำนั้น  เป็นลำยลักษณ์อักษร  เฉพำะแห่งไว้เท่ำนั้น



 


