
 
                                             ข.1 

 
 

                            ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
                                  ดัดแปลงอาคาร  หรือร้ือถอนอาคาร 
 
 

เขียนที่  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาหงาย 
                                             วันที่.............เดือน……...............…..….พ.ศ....................... 
 ข้าพเจ้า.......................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
   เป็นบุคคลธรรมดาอยู่บ้านเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย...........................ถนน...............……....... 
หมู่ที่...............ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................... 
เลขทะเบียน.................................มีส านักงานตั้งอยู่ที่เลขที่.................ตรอก/ซอย.................................................. 
ถนน...................................หมู่ที่...........ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต................................................ 
จังหวัด......................................โดย....................................................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  ผู้ขออนุญาต 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย.........................ถนน................หมู่ที.่...........ต าบล/แขวง........................ 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด................................................... 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต............................................................ต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1.ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารที่บ้านเลขท่ี................ตรอก/ซอย..................... 
ถนน......................หมู่ที.่..........ต าบล        บางตาหงาย         อ าเภอ      บรรพตพิสัย          จังหวัด    นครสวรรค์                 
โดย......................................................................เป็นเจ้าของอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.ภ.เลขที/่ส.ค.1     
เลขที่................................................................. เลขที่ดิน    ................................................................................ 
เป็นที่ดินของ……............................................................................................................................................  
 ข้อ   2  เป็นอาคาร 

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

(2) ชนิด....................................................จ านวน..........................เพ่ือใช้เป็น.......................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน.....................................คัน 
 ข้อ 3  มี     .............................................................. .................เป็นผู้ควบคุมอาคาร 
                        ................................................................................ เขียนแบบ/ออกแบบ 
                         ...................................................................... .........วิศวกร 
                         ...............................................................................สถาปนิก 
 ข้อ  4  ก าหนดแล้วเสร็จใน...................................................วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
  

/ข้อ 5... 
 

 

เลขที่รับ…...................... 
วันที่...................................... 
ลงชื่อ......................ผู้รับค าขอ 



 
-  2  - 

  
             ข้อ  5  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 

(1) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน............ชุด  ชุดละ........................แผ่น 
(2) รายการค านวณหนึ่งชุด  จ านวน ..............แผ่น  (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ  หรืออาคารที่

ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร  (กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้

ไม่เกินหกเดือน  (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ

อนุญาต) 
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบค านวณอาคาร   จ านวน..................ฉบับ 

พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน............ฉบับ  
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่
กรณ)ี 

(7)  ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน  เลขท่ี/น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1ลขที.่....................................................... 
จ านวน...............................ฉบับ  หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน  จ านวน..........................ฉบับ 

(8)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3  จ านวน...............................ฉบับ 
(9)  ส าเนา  หรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม     

ควบคุมงาน   จ านวน........................ฉบับ 
(เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แล้วแต่กรณี) 
 (10) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ผู้ขออนุญาต  2 ฉบับ 
                      ส าเนาบัตรทะเบียนบ้าน  ผู้ขออนุญาต  2  ฉบับ 
                    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน เจ้าของที่ดิน  2 ฉบับ 

  ส าเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน  2 ฉบับ 
 

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

                                                                                       (.....................................................) 
                                                                         ผู้ขออนุญาต 

 
 
 
 
 



หนังสือยินยอมให้ท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
 

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

  ข้าพเจ้า...........................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่................หมู่ที่.................. 
ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ต าบล...........................อ าเภอ............................ 
จังหวัด...........................ถือกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน / นส.3 ก / นส. 3 / สค. 1 เลขที่................................................... 
ซึ่งตั้งอยู่ ณ ............................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................ต าบล...............................อ าเภอ
........................................................จังหวัด............................................................................................ 
ยินยอมให้........................................................................................เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดินดงักล่าวได ้
ในเนื้อที่...................................ตารางเมตร  มีขนาดดงันี้ 
 ทิศเหนือ ยาว.................................. ...........เมตร                จด..................................................... 
 ทิศใต้ยาว...................................................เมตร                จด..................................................... 
 ทิศตะวันออกยาว........................................เมตร           จด..................................................... 
 ทิศตะวันตกยาว..........................................เมตร           จด..................................................... 
  พร้อมนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้....................................................................ปลูกสร้างอาคารในที่ดนิ 
ดังกล่าวนี้  เพราะเปน็..............................................และได้แนบ..........................................................มาด้วยแล้ว 
(ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบส าเนาสัญญาเช่าที่ดนิ หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอืน่ก็ให้แนบมาด้วย) 
  พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผงัโฉนดที่ดนิและเขตที่ดิน  (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 : 2,000)  
ที่ยินยอมให้......................................................................................ปลูกสร้างอาคารไดไ้ว้ด้านหลังหนังสือนี้แล้ว 
 

     (ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
              (                                  ) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
              (                                  ) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
              (                                  ) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เปน็ของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าว จริง 
 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ขออนุญาต 
              (                                  ) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
              (                                  ) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
              (                                  ) 
 
 
ค าเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ หากมีการขูด ลบ ขีด ฆา่ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดนิจะรับรอง
การขีด ฆ่า นั้น  เปน็ลายลักษณอ์ักษรเฉพาะแห่งไว้ 



บันทึกรายการรับหลักฐานในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร 

            ค าขออนุญาต   O  ก่อสร้างอาคาร             O  ดัดแปลงอาคาร               O  รื้อถอนอาคาร 

ชื่อผู้ขออนุญาต.......................................................................................... ............................ 
เลขลงรับที่..................................วันที่................เดือน.................................พ.ศ................. ........... 

ล าดับ หลักฐาน ในกรณ ี จ านวน หมายเหต ุ
1 ค าขออนุญาต ข.1 ทุกกรณ ี   

2 ส าเนาโฉนดหรือเอกสารสิทธิท่ีดิน ทุกกรณ ี   

3 แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด ทุกกรณ ี   

4 บันทึกเงื่อนไขเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น ทุกกรณ ี   

5 ส าเนาบัตรประชาชนผู้ขออนุญาต ทุกกรณ ี   

6 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต ทุกกรณ ี   

7 หนังสือมอบอ านาจ ให้บุคคลอื่นท าการแทนหรือมีชื่อในโฉนดร่วมกัน   

8 ใบยินยอมเจ้าของท่ีดิน สร้างในท่ีดินของผู้อื่นหรือมีชื่อในโฉนดหลายคน   

9 ส าเนาบัตรประชาชน ทุกกรณ ี   

10 ส าเนาทะเบียนบ้าน ทุกกรณ ี   

11 ใบยินยอมให้ปลูกสร้างชิดแนวเขตท่ีดิน ต้องการปลูกสร้างชิดแนวเขตท่ีดิน   

12 ใบยินยอมปลูกสร้างผนังร่วมกัน ต้องการปลูกสร้างผนังร่วมกัน   

13 ส าเนาสัญญาเช่าท่ีดิน เช่าท่ีดินปลูกสร้างอาคาร   

14 ยกที่ดินเพื่อขยายถนน ท่ีดินถนนหรือทางสาธารณะกันไว้เป็นแนวผังเมือง   

15 หนังสืออนุญาตจากกรมศาสนา เป็นท่ีดินของวัด   

16 หนังสืออนุญาตจากราชพัสดุให้ก่อสร้างอาคาร ท่ีราชพัสดุ   

17 บันทึกก่อสร้างในท่ี ส.ค.1 เป็นท่ี ส.ค.1   

18 ใบยินยอมของธนาคาร ท่ีดินจ านองธนาคาร   

19 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล นิติบุคคลขออนุญาต   

20 ส าเนาหนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซ่ึง
มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 

นิติบุคคลขออนุญาต   

21 ใบรับรองวิศวกรรมพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตาม พ.ร.บ.กว.2505   

22 ใบรับรองสถาปนิกพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ตาม พ.ร.บ.กส.2508   

23 รายการค านวณ  1  ชุด อาคารเกินกว่า 3 ชั้นหรืออาคารพิเศษ   

24 ใบรับรองการควบคุมงานก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

อาคารตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไประบุความรับผิดชอบ   

25 รายการก่อสร้าง 3 ชุด อาคารพิเศษ,อาคารขนาดใหญ่   

26 อื่นๆ.............................................. .......................................   

          
                            ข้าพเจ้า ขอยื่นหลักฐานต่างๆ จ านวน...............รายการ ไว้ให้เจา้หน้าท่ีถูกต้องแล้ว 
 
          (ลงช่ือ).................................................เจา้ของอาคาร       (ลงช่ือ)...................................................เจ้าหน้าท่ีรับแจ้ง 
                   (.................................................)                             (...................................................) 
        (ลงช่ือ)..................................................ผู้แทนเจ้าของอาคาร 
                  (.................................................)   



บันทึกประกอบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 

                                                       เขียนที่  ส านกังานองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาหงาย 
                        วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ.................. 

เรียน  นายช่าง,นายตรวจ 
 ข้าพเจ้า.......................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..................หมู่ที่........... 
ถนน......................................ต าบล.................................อ าเภอ..........................จังหวัด......... ............... 
มีความประสงค์จะยื่นแบบแปลนแผนผังและเอกสารต่างๆ ประกอบการขออนุญาต..................................... 
เป็นอาคารชนิด..................................................................................สถานที่ก่อสร้าง............... .............. 
.............................................................................. .............................................................................. 
และข้าพเจ้าขอยืนยันที่จะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทุกประการ ดังนี้ 
 ยังไม่มีการก่อสร้าง/ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร 
           ก่อสร้าง/ดัดแปลง..................% คือ................................................................................... 
 ก่อสร้าง/ดัดแปลง เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 ขอได้โปรดพิจารณาเอกสารและตรวจสอบสถานที่  เพ่ือให้เป็นไปตามความประสงค์ ต่อไป 

                                                                   ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                       ลงชื่อ............................................เจ้าของอาคาร 
                                                              (...........................................) หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
 
ความเห็น..................................................................................................................... .................... 
......................................................................................... .............................................................. 
............................................................................................................................. .......................... 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                      ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่ 
      (.........................................) 
 
 
หมายเหตุ   พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
มาตรา 21  ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้างอาคาร เว้นแต่เจ้าของอาคารจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มาตรา 22 ห้ามมิให้ผู้ใดดัดแปลงอาคาร เว้นแต่เจ้าของอาคารจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 
 
 
 



การตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ของ........................................................................ตามค าขอเลขท่ี........................................... 
ได้ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อใช้ในกิจการ............................................................ 
ร่วมกับ............................................................... ......ผู้น าตรวจ ซึ่งเก่ียวข้องเป็น................................. 
กับผู้ขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่า 
1. ที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้าง      ถูกต้อง                      ไม่ถูกต้องตามหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์       
2. ผังบริเวณ                         ถูกต้อง                      ไม่ถูกต้องตามท่ีขออนุญาต      
3. อาคารแผนผังที่ขออนุญาต     ไม่รุกล้ า                     รุกล้ าที่สาธารณะ      
4. อาคารที่ขออนุญาต              ยังไม่มีการก่อสร้าง        ก่อสร้างไปแล้ว ถ้าก่อสร้างไปแล้ว 
    ก่อสร้างไปได้เพียงใด....................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ..................... 
5. ติดถนนโครงการคมนาคมและขนส่งสาย........................................................................................  
    เขตทางก าหนดกว้าง......................เมตร 
6. แนวอาคารด้านหน้าอยู่ห่างจากจุดก่ึงกลางถนน.................................เมตร 
7.   อยู่ในเขตทาง                      อยู่นอกเขตทาง      
                                     แผนที่แสดงสถานที่ขออนุญาตก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 สถานที่จริงเป็นไปตามแผนผังข้างบนนี้ 
 

ลงชื่อ...........................................นายตรวจเขต        ลงชื่อ...........................................ผู้น าตรวจสถานที่ 
       (............................................)                          (...........................................)  
 



การก าหนดผังบริเวณก่อสร้างตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคารและผังเมือง ฯลฯ 
(เพื่ออนุญาตให้ก่อสร้าง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ลงชื่อ..............................................นายตรวจเขต 

                   (...............................................) 
 
 ค ารับรองของผู้ขออนุญาต  ข้าพเจ้าได้น าชี้แนวเขตท่ีดินและรับทราบก าหนดแนวอาคารไว้ถูกต้องแล้วและรับรอง
ว่าไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร เช่น กันสาดฐานราก,รุกล้ าที่สาธารณะ หรือเขตทางโดยเร็วเด็ดขาดและปฏิบัติตาม        
ที่ก าหนดนี้ทุกประการ 
 
 

ลงชื่อ..............................................ผู้ขออนุญาต 
                   (...............................................) 



บันทึกการตรวจแบบก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคาร 
1.ความเห็นของนายตรวจ 
 ได้ตรวจสอบผังบริเวณ.......................................................ของ................................................................ 
ได้คิดพ้ืนที่อาคารที่ขออนุญาตนี้แล้ว  ปรากฏว่า 

1. พ้ืนที่อาคารรวมทั้งสิ้น........................................ตารางเมตร          
       ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน............................ตารางเมตร ๆ ละ............บาท  คิดเป็นเงิน................บาท……...
สตางค์ 

2. รั้วยาวทั้งสิ้น........................เมตร  ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน...........................เมตร ๆ ละ................บาท 

      คิดเป็นเงิน............................บาท………………..สตางค์ 
             ค่าใบอนุญาต........................................................บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น.........................บาท…………....สตางค์    

เห็นควร          อนุญาต      ไม่อนุญาต 

                    ลงชื่อ.......................................................นายตรวจ 
                                         (นายอ านาจ  ไหววิจิตร)                                           
                        ผู้อ านวยการกองช่าง 

2.ความเห็นของนายช่าง   
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………… 
 
ลงชื่อ.........................................................นายช่าง  
                   (นายอ านาจ  ไหววิจิตร)  
            ผู้อ านวยการกองช่าง                

  
3.ความเห็นของผู้อ านวยการกองช่าง        
.....................................................................................
..................................................................................... 
       
ลงชื่อ............................................ผู้อ านวยการกองช่าง         
        (นายอ านาจ  ไหววิจิตร) 
          ผู้อ านวยการกองช่าง         
 

4.ความเห็นของหัวหน้างานควบคุมอาคาร 
………………………………………………………………………………..……
……………………………………………..………………………………… 
 
ลงชื่อ............................................หัวหน้างานควบคุมอาคาร 
         (นายอ านาจ  ไหววิจิตร)                   
           ผู้อ านวยการกองช่าง                        
 
5.ความเห็นของปลัด 
..........................................................................................  
..............................................................................................  
       
      ลงชื่อ..........................................................ปลัด อบต.            

                   (นายพิษณุ  สหัสธรรมรังษี) 
                 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    

 
 
6.ค าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น               อนุญาตก่อสร้าง     ไม่อนุญาตก่อสร้าง 
  
 
 
                       ลงชื่อ             
                              (นายสมคิด  สุรินทร) 
                                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางตาหงาย  

 
 


