
คาํขออนุญาตก่อสร ้างอาคาร

ดดัแปลงอาคาร หร ือร ือ้ถอนอาคาร

เขียนที่.........................................................
วันท่ี..............เดือน...........................พ.ศ......................

ข้าพเจ้า....................................................................................เจ้าของอาคาร หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ที่..........ซอย.........................ถนน.............................

ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................................
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................

 เป็นนิติบุคคลประเภท........................................................จดทะเบียนเม่ือ...........................................
เลขทะเบียน...........................มีสํานักงานตั้งอยู่เลขท่ี...................ซอย.....................ถนน........................................
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด...............................................
โดย......................................................................................................... ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขท่ี..........................หมู่ที่................ซอย........................................ถนน.....................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..............................................
หมายเลขโทรศัพท์......................................................................

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต.........................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทําการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ท่ีบ้านเลขท่ี.....................ซอย....................
หมู่ที.่................ถนน..........................ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต ................................................
จังหวัด........................................โดย............................................................................เป็นเจ้าของอาคาร
ในที่ดินโฉนดท่ีดินเลขที/่น.ส.3เลขที่/ส.ค.1 เลขที่...........................ระวาง................................ตําบล.......................
โดยเป็นท่ีดินของ.......................................................................................................................................................

ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิด.............................................จํานวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น....................................................

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน....................คัน
(2) ชนิด.............................................จํานวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น....................................................

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน....................คัน
(3) ชนิด.............................................จํานวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น....................................................

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน....................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณท่ีแนบมานี้

ข้อ 3 โดยมี.............................................................................................................เป็นผู้ควบคุมงาน
และ.......................................................................................................................................เป็นผู้ออกแบบ
และ.......................................................................................................................................เป็นผู้คํานวณโครงสร้าง

/ 4. กําหนดให้แล้วเสร็จ....

เลขรบัท่ี................................................

วนัที่......................................................

ลงช่ือ..................................... ผูร้บัคาํขอ

แบบ ข



- 2 –

ข้อ 4 กําหนดแล้วเสร็จใน......................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 5 พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน..................ชุด ชุดละ.............แผ่น
(2) รายการคํานวณ 1 ชุด จํานวน.....................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรือ

อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต

ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคล

เป็นผู้ขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบ และคํานวณอาคาร จํานวน...................ฉบับ

พร้อมทั้งสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม จํานวน..............ฉบับ (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภท เป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(7) สําเนาหรือภาพถ่ายโฉนดท่ีดิน เลขที่/นส.3 เลขที/่สค.1 เลขที่ ......................ระวาง............................
จํานวน.................ฉบับ

(8) หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน จํานวน.................ฉบับ
(9) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ 3 จํานวน..................ฉบับ
(10)สําเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุมของผู้ควบคุมงาน จํานวน............ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารท่ีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(11) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)........................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

ผู้ขออนุญาต / ผู้รับมอบอํานาจ

/ หมายเหตุ (1) ข้อความท่ีใด....
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หมายเหตุ (1) ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก
(2) ใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง  หน้าข้อความท่ีถูกต้อง

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลาภายในวันที่.............เดือน........................
พ.ศ................. ผู้ขออนุญาตได้ชําระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/ร้ือถอนอาคาร เป็นเงิน.............บาท
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เป็นเงิน...................................บาท......................สตางค์
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น .................................บาท..............สตางค์ (...........................................................................)
ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที.่..............................................ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ................

เลขที.่..............................................ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ................
เลขที.่..............................................ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ................
เลขที.่..............................................ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ................

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

ตําแหน่ง................................................

/ หมายเหตุ (1) ข้อความท่ีใด....
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บันทึกผลการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง / ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร

1. รหัสท่ีดิน

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

2. ชนิดอาคาร.......................................จํานวน................ช้ัน 6. ความเห็นของสถาปนิก
จํานวน...............หลัง พ้ืนท่ีใช้สอย.................................ตร.ม. .......................................................................................
โซนสี....................................................................................... .......................................................................................
ประเภทท่ีดิน.......................................................................... (ลงช่ือ)...........................................................................
พ้ืนท่ีใช้สอยของประเภทที่ดินท้ังหมด.............................ตร.ม. (........................................................................)
พ้ืนท่ีใช้สอยอาคารคิดเป็นร้อยละ........................................... ตําแหน่ง........................................................................
ของพ้ืนท่ีใช้สอยของประเภทท่ีดินท้ังหมด
(ลงช่ือ)...............................................................ผู้ตรวจผังเมือง 7. ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

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

3. ความเห็นของนายช่างเขต (ลงช่ือ)...........................................................................
................................................................................................ (........................................................................)
................................................................................................ ตําแหน่ง........................................................................
ได้คิดพ้ืนท่ีใช้สอยอาคารท่ีขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่า
(1) พ้ืนท่ีของอาคารรวมทั้งส้ิน......................................ตร.ม. 8. ความเห็นของผู้อํานวยการกองช่าง
(2) ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ.........................................ตร.ม. ………………………………………………………………………….….
ตร.ม. ละ....................บาท คิดเป็นเงิน.........................บาท (ลงช่ือ)..............................................................................
(3) ค่าใบอนุญาต เป็นเงิน 20 บาท (.............................................................................)
(4) ค่าคําร้อง เป็นเงิน 2 บาท ตําแหน่ง...........................................................................
รวมเป็นเงินท้ังสิ้น.........................................................บาท

(ลงช่ือ)................................................................................ 9. ความเห็นของปลัดเทศบาล
(................................................................................) ............................................................................................

ตําแหน่ง.............................................................................. ............................................................................................
ตําแหน่ง.............................................................................. (ลงช่ือ)................................................................................
4. ความเห็นของนายตรวจ (.............................................................................)
............................................................................................. ตําแหน่ง..............................................................................
.............................................................................................
(ลงช่ือ).................................................................................
ตําแหน่ง.............................................................................. 10. คําส่ังเจ้าพนักงานท้องถ่ิน (นายกเทศมนตรี)
5. ความเห็นของวิศวกรผู้ตรวจสอบงานโครงสร้าง ............................................................................................
............................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................ (ลงช่ือ)................................................................................
(ลงช่ือ)................................................................................. (.............................................................................)
ตําแหน่ง............................................................................... ตําแหน่ง..............................................................................

/ รายงานผลการตรวจ....
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รายงานผลการตรวจสอบสถานท่ีท่ีขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร

วันท่ี...................................................
การตรวจผังบริเวณปลูกสร้างอาคารของ...................................................................................................
สถานที่ปลูกสร้าง....................................................................................................................................
เป็นอาคารชนิด.................................................ขนาด................ชั้น รวมจํานวน..........................หลัง/คูหา
เพื่อใช้..............................................................................
โดยมี...............................................เป็นผู้ชี้สถานท่ีให้ตรวจ เกี่ยวข้องเป็น..............................กับผู้ขออนุญาต

หมายเหตุ : แผนท่ีโดยสังเขปให้เขียนผังอาคารท่ีมีอยู่เดิม / ผังขออนุญาตหากได้ปลุกสร้างไปแล้ว ให้แสดงความ
กว้างความยาวของอาคารและระยะห่างจากเขตที่ดินและให้เขียนบริเวณที่เป็นคูน้ําไว้ด้วย (ถ้ามี)
บันทึกการตรวจ

1. ขนาดกว้างยาวของท่ีดินถูกต้องตามผังบริเวณอนุญาตและถูกต้องตามหนังสือยินยอม (ถ้ามี)
ด้านที่ 1 ................................................เมตร
ด้านที่ 2 ................................................เมตร
ด้านที่ 3 ................................................เมตร
ด้านที่ 4 ................................................เมตร
ด้านที่ 5 ................................................เมตร
ด้านที่ 6 ................................................เมตร
ด้านที่ 7 ................................................เมตร
ด้านที่ 8 ................................................เมตร

2. ทางสาธารณะติดต่อกับท่ีดินเขตกว้างเท่าใด......................................................เมตร
3. มีทางน้ําสาธารณะ (ระบุช่ือ)......................................................................................

ท่ีจะระบายน้ําออกจากอาคารหรือไม่........................................................................
4. อาคารที่ยื่นขออนุญาต ก่อสร้างไปแล้วหรือยัง..........................................................
5. ถ้าก่อสร้างไปแล้วถึงไหน...........................................................................................
6. ถูกต้องตามแบบขออนุญาตหรือไม่...........................................................................

(ลงชื่อ)…………………………………………………….ผู้ช้ีเขต (ลงชื่อ)…………………………………….ช่างควบคุมเขต
(...........................................................) (................................................)

ผู้ขออนุญาต / เจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอํานาจ ตําแหน่ง...................................................

/ แผนท่ีโดยสังเขป....



- 6 –
แผนท่ีโดยสังเขป

รูปถ่ายแสดงสถานท่ี

(ลงชื่อ)...................................................ช่างควบคุมเขต
(....................................................)

ตําแหน่ง.................................................

/ เอกสารท่ีใช้ในการขออนุญาต....
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เอกสารที่ใช้ในการอนุญาตก่อสร้างอาคาร

ลําดับที่ รายการ มี ไม่มี
1. คําร้องขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.1)
2. หนังสือมอบอํานาจในการขออนุญาตก่อสร้างแทน(กรณีเจ้าของไม่ได้

ดําเนินการเองพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท)
3. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในท่ีดินพร้อมแบบสําเนาโฉนดท่ีดิน สําเนาทะเบียน

บ้าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีเจ้าของท่ีดินไม่ใช่เจ้าของอาคาร)
4. หนังสือมอบอํานาจจากเจ้าของที่ดินให้ดําเนินการยื่นขออนุญาตแทน (กรณี

เจ้าของที่ดินไม่ใช่เจ้าของอาคารพร้อมคิดอากรแสตมป์ 10 บาท)
5. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตน้อย

กว่า 50 เซนติเมตร)
6. รายการคํานวณที่เป็นอาคารท่ีก่อสร้างด้วยวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่
7. หนังสือรับรองของสถาปนิก (กรณีอาคารพื้นท่ีมากว่า 150 ตารางเมตร)
8. หนังสือรับรองของวิศวกร

- อาคารสาธารณะทุกประเภท
- กรณีอาคารสูงตั้งแต่ 3 ชั้นข้ึนไป หรือโครงสร้างช้ันใดช้ันหนึ่งสูงเกิน 4 เมตร
หรือมีช่องความกว้างของอาคารตั้งแต่ 5 เมตร
- สะพานท่ีมีช่วงยาวตั้งแต่ 10 เมตร
- กรณีสะพานมีช่วงยาวตั้งแต่ 10 เมตร
- โครงสร้างกําแพงกันดินตั้งแต่ 1.50 เมตร
- ป้ายที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรและมีความสูงจากพื้นท่ีดิน 15 เมตร หรือ
ป้ายติดบนหลังคาดาดผ้า ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรข้ึนไป

9. แบบแปลก่อสร้างจํานวน 3 ชุด ชุดละ ................................ แผ่น
รายละเอียดแบบแปลนประกอบด้วย
- ผังบริเวณ (แสดงขอบนอกอาคารระยะห่างจากขอบนอกถึงที่ดินแสดงทางน้ํา
ไหลกรณีท่ีมีการระบายน้ําสู่ทางน้ําสาธารณะ) มาตราส่วนไม่เกิน 1:500
- แปลนพื้นท่ีชั้นต่าง ๆ มาตราส่วนไม่เกิน 1:100
- รูปด้านอาคาร (ไม่น้อยกว่าสองรูป) มาตราส่วนไม่เกิน 1:100
- รูปติดตามยาว,รูปตัดตามขวาง มาตราส่วนไม่เกิน 1:75
- ผังคานรับพ้ืนชั้นต่าง ๆ มาตราส่วนไม่เกิน 1:100
- ผังฐานราก มาตราส่วนไม่เกิน 1:100
- แบบขยายโครงสร้างคาน เสา ฐานราก มาตราส่วนไม่เกิน 1:50

10. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
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