
แบบ ข. 1 
 
 

 
      คําขออนุญาตก�อสร�างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร  

              เขียนท่ี                        
                          วันท่ี           เดือน                     พ.ศ.               ฺ 

. ข�าพเจ�า                       เจ�าของอาคาร หรือตัวแทนเจ�าของอาคาร 
 (   ) เป�นบุคคลธรรมดา อยู$บ�านเลขท่ี            ตรอก/ซอย                                           
ถนน                                หมู$ท่ี   ตําบล/แขวง                                                       
อําเภอ/เขต                                                  จังหวัด                        
 (   ) เป�นนิติบุคคล ประเภท                  จดทะเบียนเม่ือ                    
. เลขทะเบียน                              มีสํานักงานต้ังอยู$เลขท่ี            ตรอก/ซอย                                              
ถนน หมู$ท่ี                ตําบล/แขวง                      
.อําเภอ/เขต    จังหวัด                      
.โดย   ผู�มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู�ขออนุญาต อยู$บ�านเลขท่ี                     .
ตรอก/ซอย        ถนน     หมู$ท่ี              . 
ตําบล/แขวง                             อําเภอ/เขต   จังหวัด     
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต       เจ�าพนักงานท�องถ่ินดังต$อไปนี้ 
 ข�อ 1 ทําการก$อสร�างอาคาร / ต$อเติมอาคาร / รื้อถอนอาคาร ท่ีบ�านเลขท่ี                                              
ตรอก/ซอย  ถนน     หมู$ท่ี                         
ตําบล/แขวง อําเภอ/เขต    จังหวัด           
โดย         เป�นเจ�าของอาคาร
ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี / น.ส.3 เลขท่ี / ส.ค.1 เลขท่ี                                          
.เป�นท่ีดินของ               
. ข�อ 2 เป�นอาคาร 
      1) ชนิด       จํานวน   เพ่ือใช�เป�น        
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเข�าออกของรถ จํานวน   คัน         
      2) ชนิด    จํานวน   เพ่ือใช�เป�น        
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเข�าออกของรถ จํานวน   คัน        
      3) ชนิด    จํานวน   เพ่ือใช�เป�น        
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเข�าออกของรถ จํานวน   คัน         
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณท่ีแนบมาพร�อมนี้ 
 ข�อ 3 มี              เป�นผู�ควบคุมงาน 
.มี             เป�นผู�ออกแบบและคํานวณ 
 ข�อ 4 กําหนดแล�วเสร็จใน   วัน นับต้ังแต$วันท่ีได�รับใบอนุญาต 
 ข�อ 5 พร�อมคําขอนี้ข�าพเจ�าได�แนบเอกสารหลักฐานต$าง ๆ มาด�วยแล�วคือ. 
     1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน             ชุด ชุดละ       แผ$น 
     2) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน    แผ$น (กรณีเป�นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ
หรืออาคารท่ีก$อสร�างด�วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป�นส$วนใหญ$) 
     3) หนังสือแสดงความเป�นตัวแทนของเจ�าของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจ�าของอาคารเป�นผู�ขออนุญาต) 
     4) สําเนาหนังสือรับรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงคB และผู�มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู�ขออนุญาต 
ท่ีออกให�ไม$เกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป�นผู�ขออนุญาต)     /5) หนังสือ………… 

เลขรับท่ี                                      . 

วันท่ีรับ                                       . 

(ลงช่ือ)                            ผู�รับคําขอ 
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    5) หนังสือแสดงว$าเป�นผู�จัดการหรือผู�แทนซ่ึงเป�นผู�ดําเนินการกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป�นผู�ขอ
อนุญาต)  
    6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู�ออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน       ฉบับ     
พร�อมท้ังสําเนาใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปFตยกรรมควบคุม จํานวน         ฉบับ 
(กรณีท่ีเป�นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู$ในประเภทเป�นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปFตยกรรมควบคุมแล�วแต$
กรณี) 
   7) สําเนาหรือภาพถ$ายโฉนดท่ีดิน เลขท่ี / น.ส.3 เลขท่ี / ส.ค.เลขท่ี          .
จํานวน  ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ�าของท่ีดิน จํานวน   ฉบับ 
   8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงานตามข�อ 3 จํานวน     ฉบับ 
   9) สําเนาหรือภาพถ$ายใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปFตยกรรมควบคุมของผู�
ควบคุมงาน จํานวน                   ฉบับ   (เฉพาะกรณีท่ีเป�นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู$ในประเภท
เป�นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปFตยกรรม ควบคุม แล�วแต$กรณี) 
   10) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ�ามี)                                
                 

       (ลายมือชื่อ)       . 

          (     ) 
       ผู�ขออนุญาต 
หมายเหตุ  
 (1) ข�อความใดท่ีไม$ใช�ให�ขีดฆ$า 
 (2) ใส$เครื่องหมาย  √  ในช$อง  �  หน�าข�อความท่ีต�องการ 
 

หมายเหตุของเจ�าหน�าท่ี 

  จะต�องแจ�งให�ผู�ขออนุญาตทราบว$า จะอนุญาตหรือไม$อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี            . 
เดือน                  พ.ศ.    . 
 ผู�ขออนุญาตได�ชําระค$าธรรมเนียมใบอนุญาต                 . 
เป�นเงิน   บาท               สตางคBและค$าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน                     
เป�นเงิน   บาท     สตางคB รวมท้ังสิ้นเป�นเงิน  บาท           สตางคB 
(      ) ตามใบเสร็จรับเงินเล$มท่ี  เลขท่ี             
ลงวันท่ี เดือน    พ.ศ.   . 

 ออกใบอนุญาตแล�ว เล$มท่ี    ฉบับท่ี             
ลงวันท่ี                          เดือน     พ.ศ.    . 

 (ลายมือชื่อ)      . 
                  (       ) 
        ตําแหน$ง              
 



รายการเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตก�อสร�าง / ร้ือถอนอาคาร / ดัดแปลงอาคาร 

กองช�าง องค(การบริหารส�วนตําบลดงมะไฟ 
  ช่ือผู�ขออนุญาต            เป�นอาคาร                                ช้ัน จํานวน   หลัง 

 

ที่ รายการ จํานวน หมายเหต ุ
1 หลักฐานการชําระภาษีท่ีดินต$อองคBการบริหารส$วนตําบล   
2 คําขออนุญาตก$อสร�างฯ (แบบ ข.1) 1 ชุด   
3 แบบแปลนแผนผังบริเวณรายการประกอบแบบ 5 ชุด    
4 ชุดสําเนาบัตรประชาชนของเจ�าของอาคาร   
5 สําเนาทะเบียนบ�านของเจ�าของอาคาร   
6 สําเนาโฉนดท่ีดินเท$าตัวจริงห�ามย$อ/ขยายทุกหน�า/แผ$น(เจ�าของท่ีดินรับรองสําเนาทุกหน�า)   
7 หนังสือยินยอมให�ก$อสร�างอาคารในท่ีดิน (กรณีก$อสร�างในท่ีดินของบุคคลอ่ืน)   
8 สําเนาบัตรประชาชนของเจ�าของท่ีดิน   
9 สําเนาทะเบียนบ�านของเจ�าของท่ีดิน   

10 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู�ออกแบบ   
11 ใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพสถาปFตยกรรมควบคุมของผู�ออกแบบ   
12 รายการคํานวณ 1 ชุด   
13 หนังสือรับรองของวิศวกรผู�ออกแบบและคํานวณ   
14 ใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู�ออกแบบและคํานวณ   
15 หนังสือแสดงความยินยอมของสถาปนิกควบคุมงาน(แบบน.4)   
16 ใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพสถาปFตยกรรมควบคุมงานของสถาปนิกผู�ควบคุมงาน   
17 หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู�ควบคุมงาน (แบบน.4)   
18 ใบอนุญาตเป�นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงานของผู�ควบคุมงาน   
19 หนังสือตกลงทําผนังร$วมชิตเขต (กรณีร$วมผนังข�างเคียงหรือห$างกันไปถึง 50 ซม.)   
20 สําเนาโฉนดท่ีดินข�างเคียง (เจ�าของท่ีดินรับรองสําเนาทุกหน�า) ผนังร$วมหรือชิดเขต   
21 สําเนาบัตรประชาชนของเจ�าของท่ีดินข�างเคียง   
22 สําเนาทะเบียนบ�านของเจ�าของท่ีดินข�างเคียง   
23 หนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมปM (กรณีมอบอํานาจ)   
24 สําเนาบัตรประชาชนของผู�มอบอํานาจ และผู�รับมอบอํานาจ   
25 สําเนาทะเบียนบ�านของผู�มอบอํานาจและผู�รับมองอํานาจ   
26 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงคB และผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลท่ี

ออกให�ไม$เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป�นผู�ขออนุญาตหรือเป�นเจ�าของอาคาร) 
  

27 สําเนาบัตรประชาชนของผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล   
28 สําเนาทะเบียนบ�านของผู�มีอํานาจหรือผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล   
29 ใบอนุญาตให�ก$อสร�าง แก�ไข เปล่ียนแปลงอาคาร ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ   
30 อ่ืน ๆ (ถ�ามี) เช$น ใบเปล่ียนช่ือ นามสกุล คําส่ังศาล เป�นต�น (รับรองสําเนาถูกต�อง)   

 
 
 

  ลงชื่อ                   ผู�ขออนุญาต     ลงชื่อ                     จนท.รับคําขออนุญาตฯ 
     (                      )                                (                  ) 
 
 



รายงานการตรวจสอบสถานท่ีท่ีขออนุญาตก$อสร�างอาคาร 

        วันที ่      . 
ผังบริเวณก$อสร�างอาคารของ                   
.ก$อสร�างที่           เป�นอาคาร         ชั้น 
จํานวน                          .เพื่อใช�         . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนท่ีสังเขป 

หมายเหตุ  แผนที่สังเขปให�เขียนผังอาคารที่มีอยู$เดิม ผังขออนุญาตถ�าได�ปลูกสร�างไปแล�ว แสดงความกว�างยาว  ของอาคารและ
ระยะห$างเขตที่ดินและให�เขียนบริเวณที่เป�นคูน้าํ (ถ�ามี) ไว�ด�วย 
บันทึกการตรวจ 1.  ขนาดกว�างยาวของที่ดินถูกต�องตามผังบริเวณอนุญาตหรือไม$และถูกต�องตามหนังสือยนิยอม (ถ�ามี) 
 หรือไม$                             
  2.  ทางสาธารณะตดิต$อที่ดินขนาดกว�างเท$าใด               เมตร 
เป�นถนนชนิดใด       ถนนกว�างเท$าใด              เมตร 
  3.  มีทางน้าํสาธารณะ                                                                                            
ที่จะระบายน้าํออกจากอาคารหรือไม$            
 
ลงชื่อ           ผู�ชี้เขต ลงชื่อ                             ช$างควบคุมเขต 
       (                      )        (                   ).           

ผู�ขออนุญาต  เจ�าของที่ดิน  หรือผู�รับมอบอํานาจ 

  (              ) 
  วัน          เดือน                     พ.ศ.            . 

  หมายเหตุ  

   1. ผู�ขออนุญาตต�องกรอกข�อความต$าง ๆ และลงช่ือให�สมบูรณB ข�อความใดไม$ใช$ให�ขีดฆ$า 
 2. ให�เจ�าของเอกสารตามท่ีระบุ เช$น เจ�าของท่ีดิน ลงช่ือรับรองสําเนาถูกต�องทุกหน�า 
 3. กรณีท่ีเอกสารหรือรายการแบบแปลนหากมีข�อบกพร$องไม$ถูกต�องภายหลัง  องคBการบริหารส$วนตําบลดงมะไฟ
จะแจ�งให�ทราบภายในเวลา  45 วัน  นับแต$วันท่ีองคBการบริหารส$วนตําบลดงมะไฟ  ได�รับคําขออนุญาต 
 4. กรณีแก�ไขเอกสารหรือแบบแปลน ผู�แก�ไขจะต�องลงช่ือและวันท่ีท่ีตําแหน$งท่ีแก�ไขน้ัน ๆ 
 5. ใบรับเอกสารองคBการบริหารส$วนตําบลฯ เก็บไว�ติดเรื่องหน่ึงส$วน ให�ผู�ขออนุญาตไปส$วนหน่ึง 



ใบรับเอกสารคําขออนุญาตและนัดตรวจสถานท่ี 
 

ชื่อผู�ขออนุญาต       โทร        
ได�ยื่นเอกสารการขออนุญาตก$อสร�าง / ดัดแปลง / ร้ือถอนอาคาร ต$อองคBการบริหารส$วนตําบลดงมะไฟ 
เลขที่รับ   /       ลงวันที่          /               /               กําหนดนัดตรวจสอบสถานที ่
วันที่  เดือน   พ.ศ.   เวลาประมาณ                   น.  
สถานที่บริเวณ                                                                                                        
                                                                                      
                                                                       
 
 
 
 
ลงชื่อ           ผู�ขออนุญาต     ลงชื่อ                           นายตรวจเขต 
         /     /                                               /                /                  

 
 

...................................................................................................................................................................................... 
 
 

ใบรับเอกสารคําขออนุญาตและนัดตรวจสถานท่ี 
 

 ส$วนราชการ กองช$าง  องคBการบริหารส$วนตําบล  ได�รับเอกสารการขออนุญาตก$อสร�าง / ดดัแปลง / ร้ือถอนอาคาร 
จาก                        ผู�ขออนุญาต เลขที่รับ      /                            . 
ลงวันที่  เดือน   พ.ศ.  กําหนดนัดตรวจสอบสถานที่ วันที่                       
. เดือน    พ.ศ.  เวลาประมาณ           น.  
 สถานที่บริเวณ                                                                                                                  . 
.                                                                                                         
                                                                                                                                                     . 
 
 
 
 

ลงชื่อ                              จนท.ผู�รับเอกสาร 
                           (                ) 

  .            /                 /             .   
 

คําเตือน 

1.ห�ามก$อสร�างดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร ก$อนได�รับอนุญาต หากฝOาฝPนต�องได�รับโทษตามกฎหมาย 
2.กรุณามารับเจ�าหน�าท่ีตามกําหนด เวลา ดังกล$าว 

 


