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 คําขออนุญาตกอสรางอาคาร 
 ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร แบบ ข.1 

 
 
 
 
       เขียนที่……………..………...…………………….. 
       วันที่ .….….. เดือน ….....…………. พ.ศ. …….….. 
 ขาพเจา.......................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 
  เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่............................ตรอก/ซอย......................................................... 
ถนน………………..หมูที่................ตําบล/แขวง ………………อําเภอ/เขต ………………จังหวัด……………. 
  เปนนิติบุคคลประเภท...................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................... 
เลขทะเบียน..................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่..............................ตรอก/ซอย........................................ 
ถนน………………….……..หมูที่................ตําบล/แขวง ……………..………อําเภอ/เขต …………..…………
จังหวัด….……………….โดย.............................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย..................................ถนน………….……………..หมูที่....................
ตําบล/แขวง ………………….………อําเภอ/เขต ……………………………จังหวัด…………………………. 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต...................................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้ 
 ขอ 1 ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บานเลขที่..................................................
ตรอก/ซอย................................ถนน………….…………..หมูที่...................ตําบล/แขวง ………………….……
อําเภอ/เขต ………………………จังหวัด………………………โดย..................................................................... 
เปนเจาของอาคาร ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่................................................................... 
เปนที่ดินของ............................................................................................................................................................ 
 ขอ 2 เปนอาคาร 
 (1) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน................................................ 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................คัน 
 (2) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน................................................ 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................คัน 
 (3) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน................................................ 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้ 

เลขรับที่ ............................................. 
วันที่................................................... 
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ 
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 ขอ 3 มี............................................... เปนผูควบคุมงาน...................................................เปนผูออกแบบ 
และคํานวณ 
 ขอ 4 กําหนดแลวเสร็จใน....................วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต 
 ขอ 5 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 (1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน...............................................ชุด 
ชุดละ.................................................แผน 
 (2) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน.....................................แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคาร 
พิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
 (3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 
 (4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีที่ 
นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
 (5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเปน 
ผูขออนุญาต) 
 (6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน..................ฉบับ 
พรอมทั้งสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
จํานวน....................ฉบับ (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ 
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) 
 (7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่..................................................... 
จํานวน............................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน จํานวน............................ฉบับ  
 (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน............................ฉบับ  
 (9) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม 
ควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน.......................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภท 
เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) 
 (10) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
       (ลงลายมือช่ือ) ............................................................. 
              (...........................................................) 
                     ผูขออนุญาต 
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หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 
  (2) ใสเครื่องหมาย      ในชอง      หนาขอความที่ตองการ 
 

หมายเหตุของเจาหนาที่ 
  จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..............
เดือน......................................พ.ศ. ......................... 
  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต....................เปนเงิน...........................................บาท 
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน..................................................เปนเงิน..............................................บาท 
........................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน.....................................................บาท.......................................สตางค 
(................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...................................................................... 
เลขที่.............................................ลงวันที่.........................เดือน................................................พ.ศ. ...................... 
  ออกใบอนุญาตแลว เลมที่............................................ฉบับที่............................ลงวันที่.................. 
เดือน.............................................พ.ศ. ......................... 
 
 
       (ลายมือช่ือ) ............................................................. 

       ตําแหนง .................................................................. 
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(ตราสวนราชการ) 
แบบ น.1 

ท่ี................./..................... 

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

เรื่อง แจงการออกใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รือ้ถอน/เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรอืเปลี่ยนการใชอาคาร 
เรียน ..................................................................................... 
อางถึง คําขออนุญาต.....................................................ตามแบบ ข. ......................................................... 
 ลงวันที่.............. เดือน...................................... พ.ศ. .................... 

 ตามคําขออนุญาต....................................................................ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลว  จึงใหทานไปขอรับใบอนุญาตตามแบบ อ. 
...........................................................ไดท่ี................................................................................................... 
 กอนรับใบอนุญาต  ทานตองชําระคาธรรมเนียม  ดังตอไปนี้ 

(1) คาธรรมเนียมใบอนุญาต....................................อาคาร เปนเงิน.............................บาท 
(2) คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเปนเงิน................................บาท..................สตางค 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น......................................บาท..................สตางค (..........................................................) 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและใหทานไปขอรับใบอนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือนี้มิฉะนั้นจะถือวาทานไมประสงคจะขอใบอนุญาตตามที่ไดยื่นขออนุญาตไว หากประสงคจะ
ขอรับใบอนุญาตอีกจะตองดําเนินการเชนเดียวกับการยื่นขออนุญาตใหม 
 
    (ลายมือช่ือ) ............................................................. 
     (............................................................) 
    ตําแหนง      ............................................................. 
     เจาพนักงานทองถิ่น 
 
  ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ....................................................อาคาร 
  เมื่อวันที่................... เดือน...........................................พ.ศ. ........................ 

หมายเหตุ  ในการติดตอขอรบัใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนําหนังสอืฉบับนี้ไปดวย 
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สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ 
 

 สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่....................เดือน........................................พ.ศ. ...................... 
 ตามใบรับเลขที่.....................ลงวันที่....................เดือน........................................พ.ศ. ..................... 

 สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่....................เดือน.....................................พ.ศ. ...................... 
 
 
 (ลงลายมือช่ือ) ............................................................. 
  (...........................................................) 
   เจาหนาท่ีผูสงหนังสือ 
 
 

 (ลงลายมือช่ือ) ............................................................. 
  (...........................................................) 
   ผูรับหนังสือ 
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(ตราสวนราชการ) 
แบบ น.2 

ท่ี................./..................... ………………………………………. 
วันที่………….เดือน................................พ.ศ. ................ 

เรื่อง แจงคําสั่งไมอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
เรียน ..................................................................................... 
อางถึง คําขออนุญาต....................................................ตามแบบ ข. .......................................................... 
 ลงวันที่.................... เดือน......................................... พ.ศ. ...................... 
 ตามคําขออนุญาต....................................................................ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวไมอนุญาตใหทานทําการ............................. 
ตามที่ขออนุญาตไว  เนื่องจาก...................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบและใหทานไปรับคําขอพรอมดวยเรื่องราวทั้งหมดคืนได  ณ  สถานที่
ท่ีทานไดยื่นขออนุญาต  ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนี้  มิฉะนั้นจะถือวาทานไมประสงคจะ
ขอรับเรื่องราวทั้งหมดคืน 

ขอแสดงความนับถือ 
 

  (ลายมือช่ือ) ............................................................. 
(............................................................) 

    ตําแหนง    .............................................................. 
                 เจาพนักงานทองถิ่น 
 
  ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ..............................................................อาคาร 
  เมื่อวันที่................... เดือน...........................................พ.ศ. ........................ 
หมายเหตุ  ในการติดตอขอรบัเรื่องราวทั้งหมด  เพื่อความสะดวกโปรดนําหนังสือฉบับนี้ไปดวย 
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สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ 
 

 สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่....................เดือน.........................................พ.ศ. ..................... 
 ตามใบรับเลขที่.....................ลงวันที่...................เดือน.........................................พ.ศ. ..................... 

 สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่................เดือน.........................................พ.ศ. ..................... 
 
 
 (ลงลายมือช่ือ) ............................................................. 
  (...........................................................) 
   เจาหนาท่ีผูสงหนังสือ 
 
 

 (ลงลายมือช่ือ) ............................................................. 
  (...........................................................) 
   ผูรับหนังสือ 
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แบบ น.4 
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน  ตามมาตรา 29 

(แนบคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร) 
 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา...........................................................................ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม/ใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ประเภท............................................................
สาขา.....................................................แขนง...............................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน    
และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อายุ....................ป  สัญชาติ...........................  
อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย..................................ถนน………….……………..หมูที่....................
ตําบล/แขวง ………………….………อําเภอ/เขต ……………………………จังหวัด………………………….  
โทรศัพท.....................................................ที่ทํางาน................................................................................................           
ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคําขอรับใบอนุญาตของ............................................................................................. 
เพื่อทําการ.......................................................ที่บานเลขที่................................. ตรอก/ซอย...................................
ถนน………….…………………………..……..หมูที่..........................ตําบล/แขวง ……………….……….……
อําเภอ/เขต ……………………………………..…จังหวัด……………………………………………เปนอาคาร 
 (1) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................ 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...............................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน...................... คัน 
 (2) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................ 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...............................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน...................... คัน 
 (3) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................ 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...............................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน...................... คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณที่ยื่นขอใบอนุญาต
ไวตาม แบบ ข.1/ข.2  ลงวันที่......................เดือน ………………......…………. พ.ศ. …….........จนกวาจะทําการ
แลวเสร็จ 
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เพื่อเปนหลักฐาน  ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
 

(ลายมือช่ือ) ............................................................. ผูควบคุมงาน 
 (...........................................................) 
 
 
(ลายมือช่ือ) ............................................................. ผูยื่นคําขออนุญาต 
 (...........................................................) 
 
 
(ลายมือช่ือ) ............................................................. พยาน 
 (...........................................................) 
 
 
(ลายมือช่ือ) ............................................................. พยาน 
 (...........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน 

96 ภาคผนวก  ข 

(ตราสวนราชการ) 
แบบ อ.1 

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร 
เลขที่................................./.................................... 

 อนุญาตให...........................................................................................................................เจาของอาคาร 
อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย..................................ถนน………….……………..หมูที่....................
ตําบล/แขวง ………………….………อําเภอ/เขต ……………………………จังหวัด…………………………..
 ขอ 1  ทําการ.............................................................................................................................................. 
ที่บานเลขที่............................. ตรอก/ซอย..................................ถนน………….………………หมูที่.................... 
ตําบล/แขวง ……………….……….…อําเภอ/เขต …………………………จังหวัด………………………….… 
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1  เลขที่............................... เปนที่ดินของ.......................................... 
 ขอ 2  เปนอาคาร 
 (1) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................... 
พ้ืนที่/ความยาว.......................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน........................ คัน 
พ้ืนที่..................................................ตารางเมตร 
 (2) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................... 
พ้ืนที่/ความยาว.......................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน........................ คัน 
พ้ืนที่..................................................ตารางเมตร 
 (3) ชนิด......................................จํานวน................................เพื่อใชเปน............................................... 
พ้ืนที่/ความยาว.......................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน........................ คัน 
พ้ืนที่..................................................ตารางเมตร 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณเลขที่............/...........  
ที่แนบทายในอนุญาตนี้ 
 ขอ 3  โดยมี.................................................................เปนผูควบคุมงาน 
 ขอ 4  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
 (1) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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 (2) ......................................................................................................................................................... 
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่......................เดือน..............................................พ.ศ. ...................... 
 ออกให ณ วันที่......................เดือน ………………......………. พ.ศ. ………......... 
 
       (ลายมือช่ือ) ............................................................. 
           (...........................................................) 
       ตําแหนง      ............................................................. 
             เจาพนักงานทองถิ่น 

 
 

การตออายุใบอนุญาต 
 

 การตออายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาต 
 ครั้งที่......................... ครั้งที่......................... ครั้งที่......................... 
 ใหตออายุใบอนุญาต ใหตออายุใบอนุญาต ใหตออายุใบอนุญาต 
 ฉบับนี้จนถึง ฉบับนี้จนถึง ฉบับนี้จนถึง 
 วันที่........เดือน...........พ.ศ. ............ วันที่........เดือน...........พ.ศ. ............ วันที่........เดือน...........พ.ศ. ............ 
 …………………………………. …………………………………. …………………………………. 
 (ลายมือช่ือ).................................... (ลายมือช่ือ).................................... (ลายมือช่ือ).................................... 
 ตําแหนง........................................ ตําแหนง........................................ ตําแหนง........................................ 
 เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานทองถิ่น 
 ผูอนุญาต ผูอนุญาต ผูอนุญาต 
 .........../............/............. .........../............/............. .........../............/............. 

 
 


