
แบบ ข. 1 

 

 

 
 

ค ำขออนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ำยอำคำร 
 

เขยีนที่........................................................ 

วันที่...........เดอืน...................พ.ศ............... 
 

 

 ขา้พเจ้า....................................................................................................เจา้ของอาคารหรือตัวแทนเจา้ของอาคาร 

  เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................................................... 

อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย.................................................ถนน............................................หมูท่ี.่...................... 

ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต................................................จังหวัด......... ........................................ 

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

  เป็นนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบยีนเมือ่............................................ 

เลขทะเบียน.....................................................มีส านักงานตัง้อยู่ที่....................................ตรอก/ซอย.................................  

ถนน......................................หมู่ที่...................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต........................................ 

จังหวัด...............................ไปรษณีย์.........................โทรศัพท์.....................................โทรสาร.......................................... 

โดยมี...........................................................................................................เปน็ผูม้อี านาจลงช่ือแทนนิติบคุคลผูข้ออนุญาต 

อยู่บ้านเลขที่............................ตรอก/ซอย...........................ถนน.................................................หมู่ที่................................. 

ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด............................................... 

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

 ขอ้ 1  ขอย่ืนค าขอรับใบอนุญาตตอ่เจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อท าการ      ก่อสร้างอาคาร     ดัดแปลงอาคาร 

 รือ้ถอนอาคาร  เคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะท าการเคลื่อนย้าย

ตั้งอยู่   เคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น ที่เลขที่........................ .............

ตรอก/ซอย................................................ถนน...........................................................หมู่ที่................................................. 

ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต.....................................................จังหวัด................................................... 

โดยมี........................................................................................................................ .................เปน็เจา้ของอาคาร 

ในที่ดิน   โฉนดที่ดิน    น.ส. 3     น.ส. 3 ก   ส.ค. 1   อื่น ๆ.............................เลขที่........................... 

เป็นที่ดินของ....................................................................................................................................................................... 

 กรณีการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังบ้านเลขที่.........................................ตรอก/ซอย.............................. ...................... 

ถนน......................................หมู่ที่...................ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.......................................... 

จังหวัด..............................ในที่ดิน   โฉนดที่ดิน   น.ส. 3   น.ส. 3 ก   ส.ค. 1   อื่น ๆ................................. 

เลขที่...........................................เป็นทีด่นิของ............................................................... .................................................... 

 

เลขรบัท่ี............................................. 

วนัท่ี.................................................. 

ลงช่ือ..................................ผูร้บัค  ำขอ 
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 ขอ้ 2 เป็นอาคาร 

  (1) ชนดิ............................................จ านวน..........................เพื่อใช้เป็น.................................................. 

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.............................คัน 

  (2) ชนดิ............................................จ านวน..........................เพื่อใช้เป็น.................................................. 

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.............................คัน 

  (3) ชนดิ............................................จ านวน..........................เพื่อใช้เป็น............... ................................... 

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.............................คัน 

 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี้ 

 ขอ้ 3 มี.................................................................เลขประจ าตัวประชาชน........................................ .................... 

เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม เลขที่............................................................... .เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 

 ขอ้ 4 .................................................................เลขประจ าตัวประชาชน.................................... ........................... 

เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เลขที่..........................................................................เปน็ผูอ้อกแบบ 

 ขอ้ 5 ก าหนดแล้วเสร็จ................................วัน นับแต่วันที่ไดร้ับใบอนุญาต 

 ขอ้ 6 ขา้พเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานตา่งๆ มาพร้อมกับค าขอนี้ด้วยแล้ว  ดังนี้ 

  (1)  ส าเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 

  (2)  หนังสอืแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร 

  (3)  หนังสอืแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนนิกิจการของนติบิุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

  (4) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  จ านวน............ชุด ชุดละ...................แผน่ 

  (5) รายการค านวณหน่ึงชุด    จ านวน.......................................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคาร

พิเศษ หรืออาคารที่กอ่สร้างดว้ยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ)่ 

  (6) มาตรการรือ้ถอนอาคารจ านวนหนึ่งชุด ชุดละ.......... .........แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะอาคาร

พเิศษ หรืออาคารที่กอ่สร้างดว้ยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ)่ 

  (7) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคารหรือผู้ออกแบบและค านวณอาคารและส าเนาใบอนุญาต         

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภท

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยการนัน้ แล้วแตก่รณี) 

  (8) หนังสอืแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ช่ือ.........................................................................  

และส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะ

หรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น       

แล้วแตก่รณี และมีความประสงค์จะย่ืนพร้อมค าขออนุญาตนี้ 

  (9) หนังสอืรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนกิหรือสภาวศิวกร แล้วแตก่รณี จ านวน...........................แผ่น 
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  (10) ขอ้มูล  โฉนดที่ดิน   น.ส. 3   น.ส. 3 ก   ส.ค. 1   อื่น ๆ..................................... 

เลขที่..............................................(ผู้ยื่นค าขออาจแนบส าเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้) 

  (11) หนังสอืยินยอมของเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่กอ่สร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น 

  (12) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)............................................................................................................. 

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

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

 

 

                                                                     (ลายมือช่ือ)×...............................................ผู้ขออนุญาต 

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

 

 

หมายเหตุ  1. ขอ้ความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า 

     2. ใส่เครื่องหมาย √  ในช่อง   หนา้ข้อความที่ต้องการ 

                3. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับก าหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลดว้ย 
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บันทึกของเจ้ำหน้ำท่ี 
 

  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนญุาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..............................

เดอืน............................พ.ศ............................. 
 

  ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนยีมใบอนุญาต.......................................เปน็เงิน..............บาท...........สตางค์ 

และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน....... ................... ...เป็นเงิน.................. .บาท..........สตางค์ รวมทั้งสิ้น                  

เป็นเงิน......... ... ..........บาท..... ...............สตางค์(............... .................. ...... ............ ...) ตามใบเสร็จรับเงิน                      

เลม่ที่..............เลขที่..............ลงวันที่....................เดอืน...................พ.ศ..................... 
 

    อนุญาต 

    ไม่อนุญาต 
 

  ความเห็นที่ไม่อนุญาต......................................................................................................... ..................... 

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

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

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

  ออกใบอนุญาตแล้ว เลม่ที่..................ฉบับที.่..............ลงวันที่............เดอืน.....................พศ.................... 

 

 

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

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

                                                                            ต าแหนง่............................................................. 

                                                                                                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

                                                                            วันที่................................................................... 
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ใบนัดตรวจผังบริเวณก่อสร้ำง 

งำนขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร กองช่ำง เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง โทร 053-481173  ต่อ  35 
 

เลขที่.......................................   เขยีนที่                                                             ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านกลาง 

                                                                                        วันที่...............เดอืน.....................พ.ศ....................... 
 

 ตามที่.........................................................................................อยู่บ้านเลขที.่............... ...........หมูท่ี่...................... 

ถนน................................................ต าบล/แขวง...............................................อ าเภอ/เขต.................................................. 

จังหวัด............................................โทร...................................................ได้ย่ืนค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามแบบ ข. 1 

ตอ่เทศบาลต าบลบ้านกลาง ลงวันที่.........................................ขออนุญาตก่อสร้าง............................................................... 

จ านวน...........................................ก่อสร้างที่บรเิวณ หมู่ที่.........................ต าบล....................... ................อ าเภอสันป่าตอง 

จังหวัดเชียงใหม่ บนโฉนดที่ดิน  โฉนดที่ดิน   น.ส. 3   น.ส. 3 ก   ส.ค. 1  เลขที่.............................................. 

โดยมี.................................................................................................เป็นนายตรวจเขตควบคุมอาคาร  ได้นัดผู้ขออนุญาต

มารับการตรวจผังบริเวณที่จะท าการกอ่สร้าง ในวันที่...................................................เวลาประมาณ..............................น. 
 

                                                              (ลงช่ือ)...................................................ผู้รับค าร้อง 

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

                                                             (ลงช่ือ)×...............................................ผู้ขออนุญาต 

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

                                                             (ลงช่ือ)...................................................นายตรวจ 

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

ใบนัดตดิต่อเสยีค่าธรรมเนยีมและขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ต้องน ากลับมาแก้ไขภายใน 

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

                                                              (ลงช่ือ)...................................................ผู้รับค าร้อง 

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

 
 

ใบรับค ำขอผู้ขออนุญำต 

เลขที่................................... 

 ใบนัด ท าการตรวจสอบผังบริเวณกอ่สร้างอาคาร บริเวณ หมู่ที่.............................ต าบล..................................... .... 

อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่  ภายในวันที่..................................................................เวลา......................................น. 

 เมื่อท าการตรวจผังบรเิวณก่อสร้างแล้วภายในวันที่............................................................................โดยตดิต่อเสยี

ค่าธรรมเนยีม และขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  หรือแบบแปลนที่จะตอ้งน ากลับไปแก้ไขที่  กองช่าง  เทศบาลต าบลบ้านกลาง  

อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 



 

6 
 

รำยงำนกำรตรวจสอบสถำนท่ี  ท่ีขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร 

 

 วันที่.....................................................รายของ............................................................ ........................................ 

บนโฉนดที่ดินเลขที่.............................................หมู่ที่..............ต าบล.............................อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นอาคาร.............................................................จ านวน........................หลัง เพื่อใช้เป็น................................................... 

 

 

 

นาย/นาง/น.ส............................................................ผู้ชีสถานที่ให้ตรวจ,เกี่ยวขอ้งเปน็.................... ..............กับผู้ขออนุญาต 

หมำยเหตุ   แผนที่สังเขปให้เขียนผังอาคารที่มีอยู่เดิม ผังอาคารที่ขออนุญาตให้แสดงความกว้าง ยาว ของอาคาร          

และระยะห่างเขตที่ดินและให้แสดงทางระบายน้ าสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ (ถ้ามี)  ไว้ด้วย 

 

บันทึกกำรตรวจ 
 

1. ขนาดกว้าง ยาว ของที่ดินถูกตอ้งตามผังบริเวณที่ขออนุญาตไว้หรือไม.่............................................................................ 

    และถูกตอ้งตามหนังสอืยินยอม (ถ้ามี) หรือไม่................................................................................... .............................. 

2. ทางสาธารณะตดิต่อกับที่ดินเขตทางกว้างเท่าใด.......................เมตร  เป็นถนนชนดิใด..................................................... 

    ........................................................................และเขตทางกว้างเท่าใด................................. .......................................... 

3. มีทางระบายน้ าสาธารณะ..............................................ที่จะระบายน้ าใช้ออกจากอาคารหรือไม.่..................................... 

4. ที่ดินมีสภาพอย่างไร..............................................ระดับดนิเฉลี่ยอยู่ต่ ากวา่ระดับถนนสาธารณะเท่าใด....................เมตร 

    ก.  ถ้าเป็นที่มีคูน้ าอยู่  คูน้ าลึกจากระดับดนิเทา่ไร........................................เมตร 

    ข.  ถ้าเป็นที่ดินที่ถมแลว้.................................................เมตร   สูงกว่าระดับดันเดมิ........................................ .......เมตร 

5. อาคารขออนุญาตก่อสร้างไปแล้วหรอืยัง................................................................................. ........................................ 

     ถูกตอ้งตามแบบแปลนที่ขออนุญาตหรือไม่.......................................................................................... ............... 

 

     (ลงช่ือ)×..................................................ผู้ช้ีเขต              (ลงช่ือ)...................................................นายตรวจ 

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

       ผู้ขออนุญาตเจ้าของที่ดินหรือผู้รับมอบอ านาจ                 วันที่..................................................................... 
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รำยกำรเอกสำรหลักฐำนในกำรขออนุญำตก่อสร้ำง/รื้อถอน/ดัดแปลงอำคำร 

กองช่ำง เทศบำลต ำบลบ้ำนกลำง  อ ำเภอสันป่ำตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

  ของ................................................................................................................................................

ลักษณะอาคาร....................................................................ปลูกสร้างในโฉนดที่ดินเลขที่.........................................

หมู่ที่.........................ต าบล......................................อ าเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร 
เอกสำร 

จ ำนวนแผ่น 
หมำยเหต ุ

1 ค าขออนุญาตก่อสร้าง (แบบ ข.1)  จ านวน  1  ชุด   

2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของอาคาร , ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร   

3 หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์  (กรณีมอบอ านาจ)   

4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบอ านาจ ,ส าเนาทะเบียนบ้านผู้รับมอบอ านาจ   

5 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลที่

ออกให้ไม่เกิน  6  เดอืน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต  หรือเป็นเจ้าของอาคาร) 

  

6 ส าเนาโฉนดที่ดนิทุกหน้า  (เจ้าของที่ดินรับรองส าเนาทุกหน้า)  จ านวน  1  ชุด   

7 หนังสือยนิยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน  (กรณีกอ่สร้างในที่ดินของบุคคลอื่น)   

8 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน , ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน   

9 หนังสือตกลงท าผนังร่วม  (กรณีร่วมผนังขา้งเคียง)   

10 ส าเนาโฉนดที่ดนิข้างเคียง  (กรณีร่วมผนัง  เจ้าของที่ดินรับรองส าเนาทุกหน้า)   

11 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดินข้างเคียง , ส าเนาทะเบียนบ้านเจ้าของ

ที่ดินข้างเคียง 

  

12 แบบแปลนแผนผังบริเวณ , รายการประกอบแบบ  จ านวน  3   ชุด ๆ  ละ   

13 รายการค านวณ  จ านวน  1 ชุด ๆ  ละ   

14 หนังสือรับรองของวิศวกรผูอ้อกแบบและค านวณ  พร้อมใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกร 

  

15 หนังสือรับรองของสถาปนกิผู้ออกแบบ  พร้อมใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพของ

สถาปนกิ 

  

16 หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผูค้วบคุมงาน (แบบ น. 4) , หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูค้วบคุมงาน 

  

17 หนังสือแสดงความยนิยอมของสถาปนกิผู้ควบคุมงาน (แบบ  น.4) , หนังสือรอบรอง

ของสถาปนกิผู้ควบคุมงาน 

  

18 หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน  (กรณีไม่เข้าข่ายวิชาชีพ   
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ที ่ รำยกำรเอกสำร 
เอกสำร 

จ ำนวนแผ่น 
หมำยเหต ุ

19 บันทึกความรับผิดชอบในการกองวัสดุให้เป็นระเบียบเรียบรอ้ย   

20 ใบอนุญาตก่อสร้างแก้ไข เปลี่ยนแปลงอาคาร ภายในเขตปลอดภัยในทางเดนิอากาศ   

21 หนังสือค าเห็นชอบให้กอ่สร้างในเขตปลอดภัยในราชการทหาร   

22 อื่น  ๆ  (ถ้าม)ี   

 

 

หลักฐานตา่งๆ ที่ใช้ประกอบการย่ืนขออนุญาตก่อสร้างอาคารครั้งนี้     จ านวน.........................รายการ 

 

 

                                                  (ลงช่ือ)...................................................เจ้าหนา้ที่ผู้รับค าร้อง 

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

                                                  ต าแหนง่.................................................. 

 
 

                                                 (ลงช่ือ)×...............................................ผู้ขออนุญาตฯ/หรือผู้รับมอบอ านาจ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหตุ 

      1. ผู้ขออนุญาตก่อสร้างจะต้องน าเอกสารและหลักฐานไปย่ืนดว้ยตนเอง หรือมีหนังสอืมอบอ านาจให้ผู้อื่นไปย่ืนแทน 

      2. หนังสอืเอกสารหรือหลักฐานใดที่จ าเป็นต้องใช้เพิ่ม ให้ติดตอ่ขอจากเจ้าหนา้ที่  กองช่าง  เทศบาลต าบลบ้านกลาง 

 

 

 


