
แบบ ข. 1 
 

 
ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือร้ือถอนอำคำร                    
 
 
  
 

                                                         เขียนที.่......................................................................  
                                                  วันที.่............... เดือน..................................พ.ศ………….……  

ข้าพเจ้า………………………………………………………………เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร  
    O เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี…………….ตรอก/ซอย………………………ถนน………..………………หมู่ที่………..
ต าบล/แขวง……………………………………….อ าเภอ/เขต……….………………..…..จังหวัด…………………………………………  
    O เป็นนิติบุคคลประเภท………….…….…………………………………..จดทะเบียนเมื่อ………………………………..………  
เลขทะเบียน…………………….………ส านักงานตั้งอยู่เลขที่……………………ถนน……………………………….…หมู่ที…่….…..
ต าบล/แขวง……………………..………….อ าเภอ/เขต………………..……………….จังหวัด……………………………………..…….  
โดย……………………………………………………………………………………..ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาต  
อยู่บ้านเลขท่ี……..………ตรอก/ซอย………………….………..ถนน……………………………………..….……..หมู่ที่………..…….  
ต าบล/แขวง…………………….……………..อ าเภอ/เขต…………………………..………..จังหวัด……………….……………..……..  

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต………………………………………………..ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  
ข้อ 1 ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ทีบ่้านเลขท่ี………………….............

ตรอก/ซอย……………………………..ถนน……………………………..หมู่ที่……….……ต าบล/แขวง…………….....………….……  
อ าเภอ/เขต………………………………จังหวัด………………….………………โดย…………………………….………………………….. 
เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3เลขที่/ส.ค.1 เลขที่………………………………………………….………  
เป็นที่ดินของ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………. 
   ข้อ 2 เป็นอาคาร  

(1) ชนิด……………………………………….จ านวน………………..เพ่ือใช้เป็น……………..…………………….  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน…………….คัน  

(2) ชนิด……………………………………….จ านวน………………..เพ่ือใช้เป็น……………………………………  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน…………….คัน  

(3) ชนิด……………………………………….จ านวน………………..เพ่ือใช้เป็น………………………..………….  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน…………….คัน  
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการค านวณประกอบแบบแปลน และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมนี้  

ข้อ 3 มี……………………………………………เป็นผู้ควบคุมงาน…………………………..………................
เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 

ข้อ 4 มี ก าหนดแล้วเสร็จใน……….วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  
ข้อ 5 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ  

(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน……….ชุด  
ชุดละ…………  

(2) รายการค านวณหนึ่งชุด จ านวน…………แผ่น (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ 
หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)  

(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของอาคาร (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)  
 
 
 

เลขที่รับ.................................. 
วันที่……………….………………… 
ลงชื่อ……………….…ผู้รับค าขอ 
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(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาตออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  

(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล  
(กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  

(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณ จ านวน……….ฉบับ  
พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรม
ควบคุม จ านวน…..……. ฉบับ  
(กรณทีี่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)  
(7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที/่ ส.ค. 1 เลขที.่........................  
จ านวน…………….ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จ านวน……………..ฉบับ  
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จ านวน….…………..ฉบับ  
(9) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ  
สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จ านวน………ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภท  
เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)  
(10)เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)…………………………………………………………………………………... 
 
 

                                                                          ลงชื่อ…………………………..……………………  
                                                                                (……………………………………………….)  
                                                                                             ผู้ขออนุญาต  
 
หมำยเหตุ  (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า  

(2) ใส่เครื่องหมาย    √  ในชอ่ง     O  หน้าข้อความที่ต้องการ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่  

จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน  
วันที่………………เดือน……………………………………..พ.ศ. ……………………  

ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต………………………………เป็นเงิน……………………บาท  
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน………………………..…………….เป็นเงิน……………บาท ………………..สตางค์  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่……………………เลขที่…………………ลงวันที่………………เดือน………………..พ.ศ. ………..  
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที…่………..ฉบับ………….ลงวันที่…………เดือน…………………พ.ศ…………  
 
 

                                                                          ลงชื่อ…………………………..……………………  
                                                                                (……………………………………………….)  
                                                                      ต าแหน่ง……………….…………………..…………… 



               อากร  10  บาท  
                                          หนังสือยนิยอมให้ปลูกสร้างอาคารในทีด่ิน 
 
           เขียนท่ี .................................................................. 
      วนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ................... 
             ขา้พเจา้...................................................................................เจา้ของท่ีดิน อยูบ่า้นเลขท่ี................. 
หมู่ท่ี..........ถนน........................ต  าบล................................อ าเภอ.........................จงัหวดั............................ 
.............................ถือกรรมสิทธ์ิโฉนดเลขท่ี / ส.ค.1 เลขท่ี / น.ส3เลขท่ี / น.ส.3ก.เลขท่ี.............................. 
เล่มท่ี...........................หนา้.........................ระวาง........................เลขท่ีดิน........................หนา้ส ารวจ 
......................................ต  าบลทุ่งขา้วพวง  อ าเภอเชียงดาว  จงัหวดัเชียงใหม่ 
              ขา้พเจา้ยนิยอมให.้.................................................................................ผูข้ออนุญาตเขา้ท าการ 
ก่อสร้างอาคารในท่ีดินดงักล่าวไดใ้นเน้ือท่ี..........................................................ตารางเมตร 
                 ทิศเหนือยาว...............................เมตร   จด............................................................... 
   ทิศใตย้าว...................................เมตร    จด.............................................................. 
   ทิศตะวนัออกยาว.......................เมตร    จด............................................................. 
   ทิศตะวนัตกยาว.........................เมตร    จด............................................................. 
              ขา้พเจา้  ยนิยอมให.้......................................................................ผูข้อออนุญาตก่อสร้างอาคารใน 
ท่ีดินของขา้พเจา้ เพราะเป็น............................................และแนบ....................................................มาดว้ย 
แลว้ ( ถา้เป็นผูเ้ช่าใหแ้นบส าเนาสญัญาเช่าท่ีดิน หรือมีหนงัสือแสดงสิทธ์ิอยา่งอ่ืนใหแ้นบมาดว้ย ) 
             พร้อมน้ี ขา้พเจา้ไดแ้สดงแผนผงัโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน ( มาตราส่วนไม่เลก็กวา่ 1: 2000 ) 
และยนิยอมให.้.................................................................ผูข้ออนุญาตก่อสร้างอาคารในท่ีดิน ของขา้พเจา้ได ้
จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานยนืยนัต่อไป 
 
     ลงช่ือ.................................................ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 
             (................................................) 
      ลงช่ือ................................................พยาน 
              (................................................) 
      ลงช่ือ................................................พยาน 
              (................................................) 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ลายมือหรือลายน้ิวมือขา้งบนน้ีเป็นของผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดดงักล่าวขา้งตน้น้ีจริง 
      ลงช่ือ................................................ผูข้ออนุญาต 
              (................................................) 
      ลงช่ือ................................................พยาน 
              (................................................) 
      ลงช่ือ................................................พยาน 
              (................................................) 
 
ค าเตอืน        หนงัสือรับรองการปลูกสร้างอาคารน้ีหากมีการขดู  ลบ  ขีด  ฆ่า  ไม่วา่กรณีใดๆ   เวน้แต่ผูถื้อ 
กรรมสิทธ์ิท่ีดินจะรับรองการขีดฆ่านั้น  เป็นลายลกัษณ์อกัษร  เฉพาะแห่งไว ้
 

 



หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

 
                                                                                          ท่ี......................................... 

                                                                                           วนัท่ี........................................................ 
ขา้พเจา้............................................................ตั้งอยูบ่า้นเรือนเลขท่ี..........................หมู่ท่ี..................... 
ต าบล..................................อ  าเภอ...........................................จงัหวดั....................................................... 
ขอมอบอ านาจให.้........................................................ตั้งบา้นเรือนเลขท่ี................................................                 
หมู่ท่ี......................ต าบล...................................อ าเภอ.......................................จงัหวดั...............................
เป็นผูรั้บเงินแทนขา้พเจา้ จึงลงลายมือไวเ้ป็นส าคญั 

 

 

 

     ลงช่ือ.....................................................ผูม้อบอ านาจ 
              (......................................................) 
     ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
             (........................................................) 
     ลงช่ือ......................................................พยาน 

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

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



หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

 
                                                                                          ท่ี......................................... 

                                                                                           วนัท่ี........................................................ 
ขา้พเจา้............................................................ตั้งอยูบ่า้นเรือนเลขท่ี..........................หมู่ท่ี..................... 
ต าบล..................................อ  าเภอ...........................................จงัหวดั....................................................... 
ขอมอบอ านาจให.้........................................................ตั้งบา้นเรือนเลขท่ี................................................                 
หมู่ท่ี......................ต าบล...................................อ าเภอ.......................................จงัหวดั...............................
เป็นผูรั้บเงินแทนขา้พเจา้ จึงลงลายมือไวเ้ป็นส าคญั 

 

 

 

     ลงช่ือ.....................................................ผูม้อบอ านาจ 
              (......................................................) 
     ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
             (........................................................) 
     ลงช่ือ......................................................พยาน 

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

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



 

หนังสือยินยอมให้ใช้ท่ีดิน 

เขียนที่.......................................................... 
วันที่.............................................................. 

  โดยหนังสือฉบับนี้ (เจ้าของที่ดิน) ข้าพเจ้า............................................................................... 
อายุ.................ปี   เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.................................................................................................. 
เชื้อชาติ.................. สัญชาต.ิ............. อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่..................ถนน................................. 
ตรอก/ซอย............................................. ต าบล.............................. ................อ าเภอ...........................................
จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์.................................. 
                      ได้ยินยอมให้.................................................................................................................. ......... 
อายุ..................ป ีเลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................................................................. ...... 
เชื้อชาติ.................. สัญชาต.ิ............. อยู่บ้านเลขท่ี.......................... หมู่ที่............... ...ถนน................................ 
ตรอก/ซอย............................................. ต าบล..............................................อ าเภอ................ ..........................
จังหวัด.................................................รหสัไปรษณีย์.................. ................ 
เป็นผู้ประกอบกิจการ.......................................................................................................... ................................ 

เอกสารแสดงสิทธิใช้ที่ดินประเภท.......................................ระวาง.....................................เลขที่........................ 

 
                      ข้าพเจ้าขอรับรองข้อความทั้งหมดข้างต้นเป็นความจริง  หากข้อความเป็นเท็จ ข้าพเจ้า
ยอมรับผิดทางกฎหมายทุกประการ 

 

                                                      ลงชื่อ.................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
                                                            (.................................................................) 

                                                       ลงชื่อ................................................................ผู้รับ 
                                                            (..................................................................) 

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

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

 

 

 

หมายเหตุ แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ให้ความยินยอม จ านวน 1 ฉบับ
กรรมสิทธิ์ที่ดินมาด้วย 




