
 

   คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ 
ดัดแปลงอาคาร/หรือรื้อถอนอาคาร 
                                                                เขียนที ่                                                                  . 
.  

                                                               วันที่          เดือน                         พ.ศ.                        . 
. 

 ข้าพเจ้า                                                               เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
                เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่               ตรอก/ซอย                     ถนน                              .  
หมู่ที ่              ตำบล/แขวง                      อำเภอ/เขต                             จังหวัด                              .  
                เป็นนิติบุคคลประเภท                                    จดทะเบียนเมื่อ                                           .  
เลขทะเบียน                                                     มีสำงานตั้งอยู่เลขที่                                                . 
ตรอก/ซอย                                             ถนน                                        หมู่ที ่                            .    
ตำบล/แขวง                              อำเภอ/เขต                                    จังหวัด                                    . 
โดย                                                                                    ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อยู่บ้านเลขท่ี                            ตรอก/ซอย                               ถนน                                             . 
หมู่ที ่               ตำบล/แขวง                      อำเภอ/เขต                           จังหวดั                               . 

 ขอยื่นคำขอใบอนุญาต                                         ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ทำการก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร   บ้านเลขท่ี              ตรอก/ซอย                       . 
ถนน                  หมู่ที ่       ตำบล/แขวง                    อำเภอ/เขต                    จังหวัด                         .  
โดย                                                                                   เป็นเจ้าของอาคารในโฉนดที่ดิน 
เลขที่/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1 เลขที่                                เป็นที่ดินของ                                                    .                                               
.    
 ข้อ 2 เป็นอาคาร                                    .  

(1) ชนิด                                   จำนวน                            เพ่ือใช้เป็น                                  .            
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว                           โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน               คัน   

(2) ชนิด                                   จำนวน                            เพ่ือใช้เป็น                                  .            
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว                           โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน               คัน 

(3) ชนิด                                   จำนวน                            เพ่ือใช้เป็น                                  .            
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว                           โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จำนวน               คัน 

 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคำนวณท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

 ข้อ 3  มี                                                                                        เป็นผูค้วบคุมงาน 
และ                                                                                             เป็นผูอ้อกแบบและคำนวณ 

 ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จใน            วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 

 

                                                                                                                       2/ข้อ 5... 

 

  แบบ ข.1 

เลขที่รับ                                   . 
วันที่                                       . 
ลงชื่อ                         ผู้รบัคำขอ 
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 ข้อ 5 พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ มาด้วยแล้ว คือ 
 (1) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จำนวน        ชุด  ชุดละ          แผ่น 
 (2) รายการคำนวณ  1  ชุด จำนวน               แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารที่ก่อสรา้ง
ด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
 (3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
 (4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่
ออกให้ไม่เกนิ 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
 (5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 
 (6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร  จำนวน                 ฉบับ 
พร้อมทั้งสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม           ฉบับ 
(กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 
 (7) สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน  เลขท่ี/น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1  เลขที่               จำนวน                ฉบับ 
และหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน  จำนวน                 ฉบับ 
 (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3  จำนวน             ฉบับ 
 (9) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน  
จำนวน          ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่เป็นลักษณะ   ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชา
สถาปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี) 
 (10) เอกสารอื่น (ถ้ามี)                                                                                                     . 

   

                                                       (ลายมือชื่อ)                                                  ผู้ขออนุญาต 
                                                                    (                                                  ) 
 

หมายเหตุ   (1)  ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
               (1)  ใส่เครื่องหมาย / ในช่องหน้า ข้อความที่ต้องการ 

 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 

 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบวา่  จะอนุญาตหรือไม่อนญุาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี                            .       
ผู้ขออนุญาตไดไ้ด้รับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต                                            เป็นเงิน                          บาท                                  
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน                                                         เป็นเงิน                          บาท                   
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน                                                     บาท (                                                        )                           
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลขท่ี                                                   ลงวันท่ี                                                    .                                                        
 ออกใบอนุญาตแล้ว  เลม่ที่                             ฉบับท่ี                            ลงวันท่ี                         .  

                                                                                (ลงช่ือ)                                                . 
                                                                             (                                         )                                                                                
                                                                                ตำแหน่ง                                              .  

  



บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร 
ของ                                                       โทร.                                           . 

อาคารที่มีพ้ืนที่ไม่เกิน ๑๕๐ ตร.ม อาคารที่มีพ้ืนที่เกิน ๑๕๐ ตร.ม 
 คำขออนุญาตก่อสรา้ง ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร (ข.1) 
 บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
 สำเนาภาพถ่ายโฉนดทีด่ิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขท่ี                      
 หนังสือยินยอมให้ก่อสรา้งอาคารในที่ดิน 
 หนังสือยินยอมให้ก่อสรา้งชิดแนวเขตที่ดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
 หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ผู้ทำรายการ

คำนวณ 
 หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ทำการ

ออกแบบ 
 หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (น.4) 
 หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4) 
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
 แบบแปลน แผนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน      2    ชุด 
 รายการประกอบแบบหรือรายการก่อสร้าง  จำนวน   2    ชุด 
 รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง  จำนวน   1  ชุด 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอำนาจลงนาม 
 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน 
 หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างหลังที่จะรื้อ 

 คำขออนุญาตก่อสรา้ง ดัดแปลง  รื้อถอนอาคาร (ข.1) 
 บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
 สำเนาภาพถ่ายโฉนดทีด่ิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขท่ี                      
 หนังสือยินยอมให้ก่อสรา้งอาคารในที่ดิน 
 หนังสือยินยอมให้ก่อสรา้งชิดแนวเขตที่ดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง 
 หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ผู้ทำรายการ

คำนวณ 
 หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ทำการ

ออกแบบ 
 หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (น.4) 
 หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4) 
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
 ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
 แบบแปลน แผนผังบริเวณก่อสร้าง จำนวน    2   ชุด 
 รายการประกอบแบบหรือรายการก่อสร้าง  จำนวน   2    ชุด 
 รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง  จำนวน   1 ชุด 
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอำนาจลงนาม 
 หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน 
 หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 รูปถ่ายสิ่งปลูกสร้างหลังที่จะรื้อ 

หมายเหตุ 
- เท่าฉบับจริง                                                       - กรณีนิติบุคคล 
- กรณีก่อสร้างชิดแนวเขตท่ีดินผู้อื่น                              - ปิดอากรแสตมป์ 3๐ บาท 
- กรณีก่อสร้างในท่ีดินผู้อื่น  
- กรณีท่ีอาคารมีขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

 
 (ลงช่ือ)                                    ผู้ยื่นคำขออนุญาต      (ลงช่ือ)                                 ผู้ตรวจรับเอกสาร        
         (                                        )                                 (                                    ) 

  
 
 
 
คำเตือน 
 1. ผู้ใดก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตามมาตรา 64 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจำท้ังปรับ 
 2. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีบัญญัติไว้สำหรับความผิดน้ันๆ 
 3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การศึกษา  หรือสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำในทาง
การค้า  เพื่อให้เช่า  ให้เช่าซื้อ  ขายหรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใดผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่า
ของโทษท่ีบัญญัติไว้ สำหรับความผิดน้ัน ๆ หรือทั้งจำท้ังปรับ 
 4. ใบอนุญาตให้ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารมีระยะกำหนดเวลาจำกัดให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดใน
ใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอใบอนุญาต 

 

 



เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร 
1. คำขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลงต่อเติมอาคาร  (ข1)  1  ชุด 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้าราชการ , สำเนาทะเบียนบ้าน , สำเนาโฉนด นส ,3 , สค. 1 อย่างละ  1   

ชุด 
3. หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดินในกรณีท่ีไม่ใช่ที่ดินของปลูกสร้าง  พร้อมสำเนาบัตรและทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน 

4. หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ผู้ปลูกสร้างไม่ได้มายื่นคำขอด้วยตัวเอง 

5. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตที่ดินในกรณีที่ต้องก่อสร้างชิดเขตที่ดินของผู้อ่ืน  หรือห่างจากแนวเขตไม่เกิน  
50  ซม. พร้อมหลักฐานที่ดินข้างเคียง  และหลักฐานเอกสารสำเนาของเจ้าของที่ดินที่ขอก่อสร้างชิดเขตที่ดิน 

6. หนังสือตกลงทำผนังร่วมกันในกรณีเป็นตึกแถวหรืออาคารแถว  แต่มิใช่เป็นเจ้าของเดียวกัน  พร้อมหลักฐานที่ดิน
ข้างเคียง  และหลักฐานเอกสารสำเนาบัตร  สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินข้างเคียง 

7. แบบแปลนรายละเอียดอาคาร  ซึ่งประกอบด้วยรายการต่อไปนี้  จำนวน  2  ชุด 
 7.1  แปลนพ้ืน,คาน,ผนังทุกชั้น  แปลนโครงหลังคา รูปด้าน 4 ด้าน มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  1 /100 
 7.2  รูปตัดอย่างน้อย 2 ด้าน   มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  1 /100 
 7.3  แบบขยายรายละเอียดทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  เช่น  ขยายโครงสร้าง  ขยายบันได  ขยาย

ห้อง-ส้วม  ขยายประตูหน้าต่าง  ขยายบ่อเกรอะ-บ่อซึมฯ 
 7.4  แผนที่สังเขป  และผังบริเวณ (ในผังบริเวณให้กำหนดขอบเขตของอาคารแนวรั้วเขตที่ดินตำแหน่งการ

วางบ่อเกรอะ-บ่อซึม  และแนวการวางท่อระบายน้ำ)  มาตราส่วนไม่น้อยกว่า  1/500 
8.  ในกรณีที่เป็นอาคารที่สูงเกิน 2 ชั้น  หรือมีช่วงเสาเกิน 5.00 เมตร  หรือมีอาคารประเภทที่มีพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง

รับน้ำหนักเกิน  500  กิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร  หรือเป็นอาคารควบคุมตาม  พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม  หรือ 
พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม  ให้แนบเอกสารต่อไปนี้เพิ่มเติม 

 8.1  หนังสือรับรองของวิศวกร  พร้อมสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกร 
 8.2  หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงานซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม 
 8.3  รายการคำนวณโครงสร้างของวิศวกร 
 8.4  หนังสือรับรองของสถาปนิกในกรณีท่ีเป็นอาคารควบคุมตาม  พ.ร.บ วิชาชีพสถาปัตยกรรม 
9. ในแบบแปลนให้ระบุชื่อของเจ้าของอาคาร  ชื่อของผู้เขียนแบบ  พร้อมสำเนาวุฒิการศึกษา  หรือใบรับรองของ

ผู้รับผิดชอบงานออกแบบเขียนแบบด้วย 
10. รายการคำนวณโครงสร้างกรณีท่ีเป็นอาคารใช้วัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ในการก่อสร้าง 
11. หนังสือรับรองของวุฒิวิศวกรผู้รับรองรายการคำนวณโครงสร้างกรณีที่เป็นอาคารประเภทต้องใช้หนังสือรับรอง

ของผู้ตรวจสอบรายการคำนวณ 
หมายเหตุ  -  ให้ยื่นเอกสารข้างต้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนที่จะทำการก่อสร้างอาคารนั้น ๆ องค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านพลวง 
 


