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ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 

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

ข้าพเจ้า ………………………………………………………..……………...…………………… เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
   เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน ...............................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ……………………… ตรอก/ซอย ………………………………..………….. ถนน ………….……….………. หมู่ที่ ……….. 
ต าบล/แขวง ……..……………....…..……. อ าเภอ/เขต ……...…..…...…………………… จังหวัด ……………....……………………….. 
รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร .......................................... 
   เป็นนิติบุคคลประเภท …………………………..………….. ขอจดทะเบียนเมื่อ ………………………………… 
เลขทะเบียน ………………….…………… มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ……………………….. ตรอก/ซอย ……………….…………………  
ถนน ………….……….………. หมู่ที่ ……….. ต าบล/แขวง ……..……………………..……. อ าเภอ/เขต ……...………………………… 
จังหวัด ………………………..……….. รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ........................ 
โดยมี …...………….…………….....…………......................…………………… เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อยู่บ้านเลขที่ …………...……….. ตรอก/ซอย ………....………..……………………… ถนน ……………….…………….. หมู่ที่ …….… 
ต าบล/แขวง ………………….…………….. อ าเภอ/เขต ……........…..……..………….. จังหวัด …………………..............…………... 
รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร ..........................................  
  ขอยื่นค าขอต่ออายใุบอนุญาตดังต่อไปนีต้่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 ก่อสร้างอาคาร                       
 ดัดแปลงอาคาร  
 รื้อถอนอาคาร  
 เคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ ที่มีอยู่ในเขตอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่อาคารจะท าการ

เคลื่อนย้ายตั้งอยู ่
 เคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น     
ข้อ ๑ อาคารที่ขอต่ออายุใบอนุญาตได้รับใบอนุญาต  ก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร         

 รื้อถอนอาคาร  เคลื่อนย้ายอาคาร ตามใบอนุญาตเลขที่ ลงวันที ่............. เดือน ........................ พ.ศ. ................ 
ที่เลขที่ …………………………………… ตรอก/ซอย …………………………..…………. ถนน ………………………….. หมู่ที่ …………. 
ต าบล/แขวง ………..…………….……… อ าเภอ/เขต ……………..……………….. จังหวัด …………...……….………………..      
โดยมี …………………………………….……….............................................................................…………… เป็นเจ้าของอาคาร
ในที่ดิน  โฉนดที่ดิน  น.ส. ๓  น.ส. ๓ ก.  ส.ค. ๑  อื่น ๆ ………….....…………… เลขที่…………...………..  
 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรบัเจ้ำหน้ำที ่
เลขที่รับ.............................................. 
วันที่................................................... 
ลงชื่อ....................................ผู้รับค ำขอ 



      -๒- 
เป็นที่ดินของ ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
ใบอนุญาตสิ้นอายุวันที่ ............. เดือน ........................ พ.ศ. ................ 

ข้อ ๒ เป็นอาคาร …………………….…………………………….. 
(1) ชนิด …………………….…………… จ านวน ……… หลัง เพื่อใช้เป็น ……………………………… 

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

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน ……………. คัน 
(3) ชนิด ………………………………… จ านวน ….…… หลัง เพื่อใช้เป็น ……………………………… 

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน ……………. คัน 
ข้อ ๓ เหตุที่ท าการไม่เสร็จตามที่ได้รับใบอนุญาต เนื่องจาก ............................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 
ขณะนี้ได้ด าเนินการไปแล้วถึง ................................................................................................. .................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
จึงขอต่ออายุใบอนุญาตอีก ................ วัน โดยมี ………………………………………….........................................…………… 
เลขประจ าตัวประชาชน .................................................................................................................... เป็นผู้ควบคุมงาน 

ข้อ ๔ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมกับค าขอนีด้้วยแล้ว ดังนี้ 
(๑) ส าเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 
(๒) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร 
(๓) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล         

(กรณีที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)    
(๔) ส าเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร จ านวน .............. ฉบับ 
(๕) ใบอนุญาตตามข้อ ๑ 

     (๖) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ .....................................................    
เลขประจ าตัวประชาชน ........................................................  และส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคาร มีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี และมีความประสงค์    
จะยื่นพร้อมค าขออนุญาตนี้) 

(๖) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี จ านวน .................... แผ่น 

(๗) เอกสารอ่ืน ๆ ถ้าม ี
.........................................................................................................................................................................................
..............................…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     (ลายมือชื่อ) ………..........………………..………………. 
          (…..…………..........………………………..) 
        ผู้ขออนุญาต  

หมำยเหต ุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า 
    ๒. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
  ๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับก าหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
 
 
 
 



-๓- 
 

บันทึกของเจ้ำหน้ำที ่
  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่  . . . . . . . . . .                           
เดือน ............................. พ.ศ. ....................... 
  ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ...........................................................................     
เป็นเงิน ................................... บาท ............. สตางค์ และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน ...................................... 
เป็นเงิน ................................... บาท ............. สตางค์ รวมทัง้สิ้น เป็นเงิน ................................... บาท .............. สตางค์ 
(..............................................................................................) ตามใบเสรจ็รับเงิน เล่มที่ ................. เลขที่ .................. 
ลงวันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. .................... 
   อนญุาต 
   ไม่อนญุาต 
       ความคิดเห็นที่ไม่อนุญาต ............................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
  ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่ ......... ฉบับที่ ......... ลงวันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 
 
 

(ลายมือชื่อ) ………..........………………..………………. 

          (…..…………..........………………………..) 

     ต าแหน่ง .............................................................. 
          เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

 

       วันที่ .................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


