
แบบ  ข.1 
เลขรับที่........................................... 
วันที่................................................. 
ลงชื่อ...............................ผูรับคําขอ 

คําขออนุญาตกอสรางอาคาร 
ดัดแปลงอาคารหรือร้ือถอนอาคาร 

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

 ขาพเจา................................................................................เจาของอาคาร  ตัวแทนเจาของอาคาร 
                           เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขที่..................................ตรอก/ซอย................................. 
ถนน.............................หมูที่..............ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวดั.................................................... 
                           เปนนิติบุคคลประเภท..................................................จดทะเบียนเมือ่........................... 
เลขทะเบียน......................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.................ตรอก/ซอย.........................ถนน................... 
หมูที่...........ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต.................................จังหวดั............................ 
โดย...............................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนติิบุคคลผูขออนุญาต  อยูบานเลขที่.................... 
ตรอก/ซอย....................ถนน............................................หมูที่..............ตําบล/แขวง................................. 
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 
 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต.........................................................................ตอเจาพนกังานทองถ่ิน 
ดังตอไปนี ้

ขอ 1   ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร    ที่บานเลขที่................................. 
ซอย....................................ถนน...............................................หมูที่..................ตําบล..............................
อําเภอ...........................จังหวดั...............................โดย..........................เปนเจาของอาคารในโฉนดที่ดิน 
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 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายละเอียดประกอบแบบแปลน  และรายละเอียดคํานวณที่
แนบมาพรอมนี้ 
 ขอ 3  มี................................เปนผูควบคุมงาน...................................เปนผูออกแบบและคํานวณ 
 ขอ 4   กําหนดแลวเสร็จใน............................................วัน นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 
 ขอ 5  พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 
    (1)  แผนผังบริเวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนจํานวน...........ชุด ๆ ละ.........แผน 
    (2)  รายการคํานวณ  1  ชุด  จํานวน.......................แผน    (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ  อาคาร
พิเศษ  อาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
    (3)  หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร   (กรณีที่ตวัแทนเจาของอาคารที่เปนผู
ขออนุญาต) 
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   (4)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน   วัตถุประสงค   และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูขออนุญาตที่ออกใหไมเกิน  6  เดือน  (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
    (5)  หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกจิการของนิติบุคคล       (กรณีที่
นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
    (6)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร  
จํานวน..............ฉบับ  พรอมทั้งสําเนาใบอนุญาต  เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม  จํานวน............ฉบับ  (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ   ขนาด    อยูในประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี) 
     (7)  สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่........................................
จํานวน.....................ฉบับ  หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน  จํานวน....................ฉบับ 
     (8)  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3  จํานวน.......................ฉบับ 
     (9)  สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาต   เปนผูประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม   หรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมงานของผูควบคุมงาน  จํานวน..........................ฉบับ  (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแต
กรณี) 
     (10) เอกสารอื่น  ๆ  (ถามี)......................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

                                                             (ลายมือชื่อ)........................................................... 
                                   (............................................................) 
    ผูขออนุญาต 

หมายเหตุ (1)  ขอความใดที่ไมใชใหขดีฆา 
  (2)  ใสเครื่องหมาย  √  ในชอง               หนาขอความที่ตองการ 
 
 
หมายเหตุของเจาหนาท่ี 
 จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา  จะอนญุาตหรือไมอนุญาต  หรือขยายเวลา  ภายใน
วันที่.........................เดือน..........................................พ.ศ.................................... 
 ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนญุาต..............................................................................
เปนเงิน......................บาท  ……และคาธรรมเนียมตรวจแบบแปลน...................................................
เปนเงิน.............บาท..................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงนิ...............................บาท......................สตางค 
(................................................)  ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่.....................เลขที่...................ลงวันที่...........
เดือน.........................พ.ศ.......................ออกใบอนุญาตแลวเลมที่...........................ฉบับที่.......................
ลงวันที่..........เดือน..........................พ.ศ............... 
 

                                                              (ลายมือชื่อ)........................................................... 
                                      (.........................................................) 
             ตําแหนง........................................................... 

 



บันทึกรายการรับหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
ช่ือ......................................................................ผูยื่นคําขอรับใบอนุญาต.................................................. 
ประเภท...........................................................ชนิด............................................จํานวน............................ 
เพื่อใช..............................................................................สถานที่ทําการ.................................................... 
ตามหลักฐานดังตอไปนี ้

ตองมี หลักฐาน จํานวน ตรวจถูกตอง ตรวจวนัที่

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.   คําขออนุญาต 
2.   หนังสือมอบอํานาจ 
3.   หนังสือยนิยอมเจาของที่ดิน 
4.   หนังสือสัญญาเชา 
5.   หนังสือยนิยอมใหกอสรางชิดเขตที่ดนิ 
6.   หนังสือยนิยอมกอสรางรวมผนังกัน 
7.   หนังสือยกที่ดินใหเพื่อตดั - ขยายถนน 
8.   หนังสือเงือ่นไขการรักษาความสะอาด 
9.   หนังสืออนุญาตจากกรมการศาสนา 
10.  หนังสือรับรองของสถาปนิก 
11.  หนังรับรองของวิศวกร 
12.  สําเนาโฉนด 
13.  แบบกอสราง 
14.  รายการประกอบแบบกอสราง 
15. รายการคํานวณ 
16.  สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบานผูรับ
ใบอนุญาต 

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

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

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

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

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

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

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

 
         หลักฐานตาง ๆ ที่ใชประกอบการขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารหลังนี้ไดยืน่ครบถวนและตรวจ
หลักฐานไวแลว   ตั้งแตวันที่............................เดือน..................................พ.ศ............................. 
 

                            (ลงชื่อ)...............................................เจาหนาที่ผูรับ - ตรวจ 
                                                                  (...............................................)  

 
                     (ลงชื่อ)................................................ผูขออนุญาต - ผูมอบหลักฐาน 

                                                                 (.................................................)  
หมายเหต ุ
          1.  ผูขอรับใบอนุญาตกอสรางไปยื่นหลักฐานดวยตนเอง  หรือมอบอํานาจใหผูอ่ืนยื่นแทน 
          2.  หนังสือหลักฐานใดที่จําเปนตองใชเพิ่มใหติดตอเจาหนาที ่
          3.  ใหผูรับใบอนุญาตมารับนายตรวจเขตการกอสรางไปตรวจสถานที่ในวนัที่............................... 
                เดือน..........................................พ.ศ..........................เวลา..................................น. 
  
 
 



ผังกําหนดสถานที่กอสราง 
 

คําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารที่..............................................................ซ่ึงผูขอรับใบอนุญาต 
...........................................................................กําหนดเมือ่วันที่.................................................... 
ผลกําหนดตรวจสถานที่............................................................... ผูขอรับใบอนุญาตรับทราบและ
รับจะกอสรางตามที่กําหนดนี้ทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1..................................................................   (ลงชื่อ)...............................................ผูยื่นขอรับใบอนุญาต 
2..................................................................             (...............................................) 
3.................................................................. 
4..................................................................  (ลงชื่อ)...............................................ผูกําหนดสถานที ่
5..................................................................             (...............................................) 
 



                                  
แบบ  น. 4 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน  ตามมาตรา  29 
(แนบคําขอรับใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร)                                                        

                                                                                                        เขียนที.่............................................... 
                                                                                 วันที่.................เดือน............................พ.ศ............... 
 โดยหนงัสือฉบับนี้  ขาพเจา.......................................................................ซ่ึงเปนผูไดรับอนุญาต 
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตามกฎหมายวาดวยวิชาชพีวิศวกรรม/ใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมประเภท................................... 
สาขา..........................................แขนง.................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน........................... 
และขณะนี้ไมไดถูกเพกิถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว  อายุ...........................ป  
สัญชาติ..............อยูบานเลขที่....................ตรอก/ซอย........................ถนน............................................... 
หมูที่....................ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.......................................................... 
จังหวดั........................................โทรศัพท...........................................ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคํา
ขอรับใบอนุญาตของ...................................................เพื่อทําการ.............................................................. 
ที่บานเลขที่............ตรอก/ซอย.........................................ถนน.........................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง...........................อําเภอ/เขต..............................จังหวดั..........................................เปนอาคาร 
 (1)  ชนิด........................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน........................... 
โดยมีพื้นที่/ความยาว................................มีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกรถจํานวน................คัน 
 (2)  ชนิด........................................................จํานวน.......................เพื่อใชเปน............................ 
โดยมีพื้นที่/ความยาว................................มีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกรถจํานวน................คัน 
 (3)  ชนิด........................................................จํานวน.......................เพื่อใชเปน............................ 
โดยมีพื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกรถจํานวน...............คัน 
 ตามแผนผังบริเวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณทีย่ื่นขอ
ใบอนุญาตไวตามแบบ  ข.1/ข.2  ลงวันที่...............เดือน.....................................พ.ศ......................จนกวา 
จะทําการ.......................................แลวเสร็จ 
 เพื่อเปนหลักฐาน  ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

 

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

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

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



หนังสือยินยอมใหทําการกอสรางอาคารชดิเขตที่ดิน 
                                                                                                                          
                                                                                                   เขียนที่.....................................................                        
                                                                                 วันที่.............เดือน..............................พ.ศ................. 
 
ขาพเจา.............................................................................อายุ.........ป  ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่.............. 
ถนน...........................................ตําบล..............................อําเภอ.........................จังหวดั.......................... 
เปนเจาของอาคารผูขออนุญาตกอสรางอาคารชนิด.........................................................ไดขออนุญาต
กอสรางอาคารตอ เจาพนักงานทองถ่ินเพื่อทําการกอสรางในที่ดนิของ.....................................................
โฉนดเลขที่.....................เลขที่ดิน......................ตําบล.......................................อําเภอ..............................
จังหวดั.............................................. 
ไดตกลงกับนาย/นาง/นางสาว..........................................อายุ.........ป  ตัง้บานเรือนอยูบานเลขที่.............. 
ถนน..............................................ตําบล..................................................อําเภอ........................................
จังหวดั............................................ 
ผูเปนเจาของทีด่ินโฉนดเลขที่.................เลขที่ดิน.....................ตําบล.......................อําเภอ.................... 
จังหวดั...................................................เพื่อกอสรางอาคารประเภทชิดเขตที่ดินโดยมเีงื่อนไขตอไปนี้คือ 
 1.  กอสรางอาคารแยกโครงสรางและผนังอาคารโดยกอสรางชิดเขตที่ดินของทั้งสองฝาย 
 2.  ผูรับมรดกหรือรับชวงตอในกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีโครงสรางอาคารชิดเขตที่ดินนี้จะตองปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขขางตนตลอดไป 
 
 หนังสือนี้ทําขึน้สองฉบับ   มีขอความตรงกันทุกประการ   แตละฝายเก็บไวฝายละหนึ่งฉบับ  
ผูลงนามไดอานและเขาใจดแีลว  จึงลงลายมือไวตอหนาเจาของที่ดินและพยาน  เพือ่เปนหลักฐาน 
 
 
                                                 ลงชื่อ........................................เจาของอาคารผูขออนุญาตกอสรางอาคาร 
                                                       (...........................................)ชิดเขตทีด่ิน 
 
                                                 ลงชื่อ...........................................เจาของอาคารหรือเจาของที่ดินขางเคยีง  
                                                        (...........................................)ผูยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน 
          
                                                   ลงชื่อ...........................................พยาน 
                                                           (...........................................) 
 
                                                   ลงชื่อ...........................................พยาน 
                                                           (...........................................) 
 
 
หมายเหต ุ เจาของที่ดินขางเคียงจะตองแนบเอกสาร  ดังนี ้
  1.  สําเนาโฉนดที่ดินฉบับขางเคียง 
  2.  สําเนาบัตรประชาชนฉบบัเจาของที่ดิน 
  3.  สําเนาทะเบียนบาน 



หนังสือยินยอมใหทําการกอสรางอาคารประเภทใชผนงัรวมกัน 
                                                                                                   เขียนที่.....................................................                      
                                                                               วันที่...........เดือน................................พ.ศ................... 
 

               ขาพเจา..............................................................อายุ.........ป  ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่.............. 
ถนน.........................................ตําบล................................อําเภอ..........................จังหวดั.......................... 
เปนเจาของอาคารผูขออนุญาตกอสรางอาคารชนิด.......................................ไดขออนญุาตกอสรางอาคาร  
ตอเจาพนกังานทองถ่ินเพื่อทําการกอสรางในที่ดนิของ.................................................โฉนดเลขที่......... 
เลขที่ดิน........................ตําบล...............................อําเภอ..........................จังหวดั......................................
ไดตกลงกับนาย/นาง/นางสาว..........................................อายุ.........ป  ตัง้บานเรือนอยูบานเลขที่.............. 
ถนน..............................................ตําบล..................................................อําเภอ........................................
จังหวดั....................................... 
ผูเปนเจาของทีด่ินโฉนดเลขที่.................เลขที่ดิน.................ตําบล....................อําเภอ........................
จังหวดั.......................................   
เพื่อกอสรางอาคารประเภทใชผนังรวมกันโดยมีเงื่อนไขตอไปนี้คือ 
 1.  กอสรางอาคารประเภทใชโครงสรางและผนังรวมกนั 
 2.  การใชผนังอาคารและโครงสรางที่รวมกันนั้น  ผูสรางคนหลังจะตองสรางใหมีชวงเสา 
หางกันและรบัน้ําหนกัไดเทากับโครงสรางของผูกอสรางอาคารคนแรก  ทั้งทางแนวราบและแนวดิ่ง 
 3.  คาใชจายเฉพาะสวนทีใ่ชโครงสรางและผนังรวมกนันี้แตละฝายจาย  50%  ของคาใชจาย
เฉพาะสวนนี ้
 4.  ผูรับมรดกหรือรับชวงตอในกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีโครงสราง  และผนังอาคารรวมกันนี้จะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตนตลอดไป 
 

 หนังสือนี้จัดทาํขึ้นสองฉบับ  มีขอความตรงกันทุกประการ  แตละฝายเก็บไวรายละหนึ่งฉบับ  
ผูลงนามไดอานและเขาใจดแีลว  จึงลงลายมือไวตอหนาเจาหนาที่ของที่ดินและพยาน  เพื่อเปนหลักฐาน 
 

                                     ลงชื่อ....................................................เจาของอาคารผูขออนุญาตกอสรางอาคาร 
                                (....................................................)ประเภทใชผนังรวมกัน 
       
                        ลงชื่อ.....................................................เจาของอาคารหรือเจาของที่ดินขางเคียง 
                               (....................................................)ผูยนิยอมใหกอสรางอาคาร 
 

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

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

หมายเหตุ  เจาของที่ดินขางเคียงจะตองแนบเอกสารดงันี้ 
1. สําเนาโฉนดทีด่ินฉบับขางเคยีง 
2. สําเนาบัตรประชาชน 
3. สําเนาทะเบยีนบาน 

 



หนังสือยินยอมใหทําการปลกูสรางอาคารและที่ดิน 
 

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

 
 ขาพเจา........................................................ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่............................ 
ถนน............................ตําบล............................อําเภอ...............................จังหวดั........................ 
ยินยอมให...................................................................เขาทําการปลูกสรางอาคารในที่ดนิโฉนดที่ดิน 
น.ส. 3  ก  เอกสารสิทธิอ่ืน ๆ เลขที่....................................เลขที่ดิน.........................................................
ตําบล...............................อําเภอ.................................จังหวัด.....................................ไดมีขนาดที่ดนิดังนี ้
 

                       ทิศเหนือ........................................................เมตร 
                                                  ทิศใต.............................................................เมตร 
                                                  ทิศตะวนัออก.................................................เมตร 
                                                  ทิศตะวนัตก...................................................เมตร 
 

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

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

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

 
 

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

 
 

         (ลงชื่อ)........................................................พยาน 
                                                             (........................................................) 
 
หมายเหตุ        ถาหากมีการขีดฆาแกไขในหนังสือรับรองนี้จะตองใหเจาของที่ดนิเซ็นตช่ือกํากับไว 
                            ทุกแหงดวย 
 


