
            แบบ ข. ๑ 
 
 
 
 
 

ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 

เขียนที่ …………………………………………. 

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

ข้าพเจ้า ………………………………………………………..……………...…………………… เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 

   เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน ...............................................................................
อยู่บ้านเลขท่ี ……………………… ตรอก/ซอย ………………………………..………….. ถนน ………….……….………. หมู่ที่ ……….. 
ต าบล/แขวง ……..……………....…..……. อ าเภอ/เขต ……...…..…...…………………… จังหวัด ……………....……………………….. 

รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร .................. ........................ 

   เป็นนิติบุคคลประเภท …………………………..………….. ขอจดทะเบียนเมื่อ ………………………………… 
เลขทะเบียน ………………….…………… มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี ……………………….. ตรอก/ซอย ……………….…………………  

ถนน ………….……….………. หมู่ที่ ……….. ต าบล/แขวง ……..……………………..……. อ าเภอ/เขต ……...………………………… 
จังหวัด ………………………..……….. รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ ................................ โทรสาร ........................ 
โดยมี …...………….…………….....…………......................…………………… เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อยู่บ้านเลขท่ี …………...……….. ตรอก/ซอย ………....………..……………………… ถนน ……………….…………….. หมู่ที่ …….… 
ต าบล/แขวง ………………….…………….. อ าเภอ/เขต ……........…..……..………….. จังหวัด …………………..............…………... 

รหัสไปรษณีย์ .................................... โทรศัพท์ ........................................ โทรสาร .................. ........................  

  ข้อ ๑ ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เ พ่ือท าการ  ก่อสร้างอาคาร                       
 ดัดแปลงอาคาร  รื้อถอนอาคาร  เคลื่อนย้ายอาคาร ในท้องที่ ที่มีอยู่ในเขตอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น   
ที่อาคารจะท าการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่  เคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอ่ืน                             
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  อ่ืน ๆ ………….....…………… เลขที…่………...……….. เป็น
ที่ดินของ ……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 

  กรณีการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังบ้านเลขท่ี ………....………… ตรอก/ซอย …………………………..…………. 
ถนน ………………………….. หมู่ที่ …………. ต าบล/แขวง ………..…………….……… อ าเภอ/เขต ……………..……………….. 
จังหวัด ………........................... .....….… ในที่ดิน    โฉนดที่ดิน   น.ส. ๓   น.ส. ๓ ก.   ส.ค. ๑                          
 อ่ืน ๆ …….............……… เลขที่ …………...……….. เป็นที่ดินของ …………………………………………………....................…..
  

 
 

 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
เลขที่รับ.............................................. 
วันที่................................................... 
ลงช่ือ....................................ผู้รับค ำขอ 



 
-๒- 

 
ข้อ ๒ เป็นอาคาร …………………….…………………………….. 

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

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

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

ตามผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี้ 
ข้อ ๓ มี ……………………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน ......................................... 

เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขท่ี ...................................... เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 
ข้อ ๔ มี ……………………………………………………… เลขประจ าตัวประชาชน ......................................... 

เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขท่ี ...................................... เป็นผู้ออกแบบ 
ข้อ ๕ ก าหนดแล้วเสร็จใน …………… วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
ข้อ ๖ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมกับค าขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 

(๑) ส าเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 
(๒) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร 
(๓) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล         

(กรณีที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)    
(๔) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน ……..… ชุด                   

ชุดละ ……….... แผ่น 
(๕) รายการค านวณหนึ่งชุด จ านวน ……………… แผ่น (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ 

อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
(๖) มาตรการรื้อถอนอาคารจ านวนหนึ่งชุด ชุดละ ............... แผ่น (กรณีที่เป็นอาคาร

สาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
(๗) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคารและผู้ออกแบบและราการค านวณอาคาร   

และส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคาร         
มีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย          
ว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี) 

(๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ .....................................................
และส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคาร         
มีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย          
ว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมค าขออนุญาตนี้) 

(๙) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี จ านวน .................... แผ่น 

(๑๐) ข้อมูล  โฉนดที่ดิน   น.ส. ๓   น.ส. ๓ ก.   ส.ค. ๑    อ่ืน ๆ 
…….............……… เลขที่ …………...……….. (ผู้ยื่นค าขออาจแบบส าเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้) 

(๑๑) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น) 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
(๑๒) เอกสารอ่ืน ๆ ถ้ามี 

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

..............................…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

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

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่ 
  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบ จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่  . . . . . . . ...                           
เดือน ............................. พ.ศ. .......................  
  ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ...........................................................................     
เป็นเงิน ................................... บาท ............. สตางค์ และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน ...................................... 
เป็นเงิน ................................... บาท ............. สตางค์ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน .................................. . บาท .............. สตางค์ 
(..............................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ................. เลขท่ี .................. 
ลงวันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. .................... 
   อนุญาต 
   ไม่อนุญาต 
       ความคิดเห็นที่ไม่อนุญาต ............................................................................................................. 
............................................................................................................................. ............................................................
..................................................................................................................................... .................................................... 
  ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่ ......... ฉบับที่ ......... ลงวันที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. ................ 
 

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

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

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

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



-๔- 
บันทึกรำยกำรรับหลักฐำนในกำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

ชื่อ ……………………………………………………………………………… ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ……………………………….…………. 
ประเภท ………………………………………………….. ชนิด ………………………………………………… จ านวน ……………………..…... 
เพ่ือใช้ …………………………………....……………..…………….. สถานที่ท าการ …………………..………………..….…..…………………
หมู่ที่ ……….…. ซอย ……….…………..………………. ต าบล ……..…………………..…………. อ าเภอ ……………………………….…..
จังหวัด …………………………………………. ตามหลักฐานดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ รายการ จ านวน ถูกต้อง วัน/เดือน/ปี 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 

ค าขออนุญาต (แบบ ข.1) 
แบบก่อสร้าง (พิมพ์เขียว) จ านวน 4 ชุด 
รายการประกอบแบบก่อสร้าง 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต 
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
หนังสือมอบอ านาจส าเนาบัตรประชาชน 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท 
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
หนังสือสัญญาเช่า 
ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน 
ส าเนาโฉนดที่ดิน 
หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน (ใช้ในกรณีอาคารธรรมดา) 
หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) 
ส าเนาภาพถ่ายของผู้ควบคุมงาน 
หนังสือรับรองของสถาปนิก 
ส าเนาภาพถ่ายของสถาปนิก 
หนังสือรับรองของวิศวกร 
ส าเนาภาพถ่ายของวิศวกร 
รายการค านวณของวิศวกร 

   

  หลักฐานต่าง ๆ  ที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหลังนี้ ได้ยื่นครบถ้วนและตรวจรับ
หลักฐานไว้แล้ว ตั้งแต่วันที่ ……… เดือน ………………………. พ.ศ. ……….. 
 
     (ลงชื่อ) ………………….……………………. เจ้าหน้าที่ผู้รับ, ตรวจ 
              (……..………………………………..) 
     (ลงชื่อ) ………………….……………………. ผู้ขออนุญาต, ผู้มอบหลักฐาน 
              (……..………………………………..) 
 
หมำยเหตุ 1.  ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างต้องไปยื่นหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทน 

2. หนังสือหลักฐานใดที่จ าเป็นต้องใช้เพิ่มเติมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ 
 
 



 
 

-๕- 
 

  เขียนที่ .................................................. 

 วันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ............... 
         
 ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว ................................................................................. ผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
รับทราบว่า กองช่าง เทศบาลต าบลบางปู มีหน้าที่ตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
เท่านั้น  ทั้งนี้  ผู้ยื่นขออนุญาตยังจะต้องขออนุญาตส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับอาคารในข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 

 กรมทางหลวง -   อาคารทุกชนิดที่อยู่ติดเขตทางหลวงจะต้องถอยร่นห่างจากเขตทางหลวง  
ตามท่ีกรมทางหลวงก าหนด 

 กรมท่ีดิน -   อาคารที่เข้าข่ายเป็นอาคารชุด เช่น คอนโดมิเนียม ฯลฯ อาคารที่สร้างเข้า
ลักษณะจัดสรร 

 กรมธุรกิจพลังงาน -   อาคารที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง การ
บรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว, พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิง  พ.ศ.  
2542 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง -   อาคารที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติป้องกันอันตรายอันเกิดแก่การเล่น
มหรสพ 

 กรมเจ้าท่า -   อาคารที่ปลูกสร้างล่วงล้ าในเขตน่านน้ า, ทะเล  ตามพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน้ าไทย 

 ราชพัสดุจังหวัด -   การยินยอมให้ใช้ที่ดินของราชพัสดุ 
 จังหวัดสมุทรปราการ -   อาคารที่ขอจัดตั้งเป็นโรงแรม 
 กระทรวงอุตสาหกรรม -   อาคารที่เข้าข่ายเป็นลักษณะโรงงาน 
 กระทรวงวิทยาศาสตร์ -   การจัดท าโครงการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง - อาคารและโรงเรือนที่จะปลูกสร้างบนที่ดินที่ติดกับแนวเขตเดินสายส่ง 
 กองบ ารุงรักษาสายส่ง  ไฟฟ้าแรงสูง 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 หน่วยงานอื่น ๆ  -   ตามกฎหมายที่ว่าด้วยเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 

   ข้าพเจ้ารับทราบและจะปฏิบัติตามความข้างต้นทุกประการ 
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