
แบบ ข.๑ 
 

ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  ดัดแปลงอำคำร  หรือร้ือถอนอำคำร                                                                  

  
 
                                                                                         เขียนท่ี.............................................................................         

 วนัท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ. .................... 
          ขา้พเจา้................................................................ ...........................................เจา้ของอาคารหรือตวัแทนเจา้ของอาคาร 
                   เป็นบุคคลธรรมดา บา้นเลขท่ี ....................ตรอก/ซอย ....................................................ถนน.............. .............. 
หมู่ท่ี............ต าบล/แขวง..................................อ  าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั................................................ .. 
                   เป็นนิติบุคคลประเภท............................................................................จดทะเบียนเม่ือ....................................... 
เลขทะเบียน..................................................................มีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี........................ตรอก/ซอย.............................. 
ถนน....................................หมู่ท่ี........................ต าบล/แขวง...............................อ  าเภอ/เขต................................................  
จงัหวดั.......................................โดยมี....................................................................ผูมี้อ  า นาจลงื่ือแทนนิติบุคลผูข้ออนุญาต 
อยูบ่า้นเลขท่ี........................ตรอก/ซอย........................ถนน.................................................... ....หมู่ท่ี......................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ  าเภอ/เขต................ .......................จงัหวดั.......................................................  
 ขอยืน่ค าขอรับใบอนุญาต......................................................................................ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑ ท าการก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร ท่ีบา้นเลขท่ี.................................ตรอก/ซอย.................. 
ถนน...................................หมู่ท่ี...............ต าบล/แขวง...........................อ  าเภอ/เขต.................... .............จงัหวดั.................. 
โดย.............................................................................................เป็นเจา้ของอาคาร ในท่ีดินโฉนด ท่ีดิน เลขท่ี /น.ส. ๓ 
เลขท่ี/ส.ค. ๑ เลขท่ี.................................................................เป็นท่ีดินของ..... .....................................................................  
 ขอ้ ๒ เป็นอาคาร 
 (๑) ืนิด..............................................................จ  านวน.......................เพ่ือใืเ้ป็น................... .................................. 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
   (๒) ืนิด..............................................................จ  านวน.......................เพ่ือใืเ้ป็น................. .................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 (๓) ืนิด..............................................................จ  านวน.......................เพ่ือใืเ้ป็น................... .................................. 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 ตามแผนผงับริเวณ แบบแปลน และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 ขอ้ ๓ มี ..............................................................เป็นผูค้วบคุมงาน............................................ ..........เป็นผูอ้อกแบบ 
และค านวณ 
 ขอ้ ๔ ก าหนดแลว้เสร็จใน......................................วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
 ขอ้ ๕ พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้คือ 
 (๑) แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน............................ืุด ืุดละ.......................แผน่
 (๒) รายการค านวณหน่ึงืุด จ านวน.......................แผน่ (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารท่ี
ก่อสร้างดว้ยวตัถุถาวรและวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
 
 

เลขรับที…่………………………..... 
วนัที่.................................................. 
ลงื่ือ.................................ผูรั้บค าขอ
ขอ 
 



  (๓)  หนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนของเจา้ของอาคาร  ( กรณีท่ีตวัแทนเจา้ของอาคารเป็นผูข้ออนุญาต ) 
 
 (๔)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน  วตัถุประสงค ์ และผูมี้อ  านาจลงื่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาต 
ท่ีออกให้ไม่เกิน  ๖  เดือน 
 (๕)  หนงัสือแสดงว่าเป็นผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูด้  าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้อ
อนุญาต)   
                (๖)  หนงัสือแสดงความยนิยอมและรับรองของผูอ้อกแบบและค านวณอาคาร   จ  านวน….………ฉบบั พร้อมทั้ง
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิืาืีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิืาืีพ  สถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน…….…..ฉบบั 
( กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาด อยูใ่นประเภทเป็นวิืาืีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิืาืีพสถาปัตยกรรมควบคุม แลว้แต่
กรณี   ) 
 (๗)  ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดท่ีดินเลขท่ี /น.ส.๓ เลขท่ี /ส.ค.๑ เลขท่ี………………...จ านวน…………..ฉบบั 
หรือหนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดินจ านวน……………ฉบบั 
            (๘) หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานตามขอ้ ๓  จ  านวน…...ฉบบั 
            (๙) ส าเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิืาืีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมของผู ้
ควบคุมงาน จ านวน…………..ฉบบั ( เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาด อยูใ่นประเภทเป็นวิืาืีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิืาืีพสถาปัตยกรรมควบคุม แลว้แต่กรณี ) 
            ( ๑๐ ) เอกสารอ่ืน ๆ ( ถา้มี )……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
                                                                                       (  ลายมือื่ือ )…………………………………………… 
                                                                                                          (……………………………………………) 
                                                                                                                              ผูข้ออนุญาต 
 

 
หมำยเหตุ  ( ๑ )  ขอ้ความใดท่ีไม่ใื่ให้ขีดฆ่า 
                  ( ๒ )  ใส่เคร่ืองหมาย / ในื่อง         หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้ง 
 
หมำยเหตุเจ้ำหน้ำที่ 
                  จะตอ้งแจง้ให้ผูข้ออนุญาตทราบว่า     จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวนัท่ี…………
เดือน……….........……….พ.ศ………………….. 
                  ผูข้ออนุญาตได้ื  าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต………………...............……………เป็นเงิน……………….บาท 
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน……………………………………..เป็นเงิน………………บาท………สตางค ์
รวมทั้งส้ินเป็นเงิน………………บาท……..สตางค ์(…………………………………………….. ) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี……………………เลขท่ี………………ลงวนัท่ี………..เดือน……………………….พ.ศ………………………. 
                  ออกใบอนุญาตแลว้  เล่มท่ี…………….ฉบบัท่ี……………ลงวนัท่ี……เดือน………………..พ.ศ………. 
 
                    ( ลงื่ือ )…………………………………………  . 

                                                                          ต าแหน่ง…………………………………………. 
 

 



หลักฐำนกำรย่ืนขออนุญำตก่อสร้ำง ,  ดัดแปลง,  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนย้ำยอำคำร 
 ผูข้ออนุญาต............................................ที่อยู.่................. หมู่ที่ .......... ต........................ อ............... 
 จ..................ลกัษณะอาคาร..............................................ปลูกสร้างที่.......................................หมู่ที่.............
ต  าบลแก่งเส้ียนอ าเภอ.เมือง....จงัหวดั.กาญจนบุรี.....รับเอกสารหลกัฐานประกอบ   ตามเลขที่ลงรับ............. 
เม่ือวนัที่.............เดือน............................พ.ศ.......................  .ดงัน้ี 
ล าดบั รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ จ านวน

ืุด 
จ านวน
แผน่ 

หมาย
เหตุ 

๑ ค าขออนุญาต    
๒ ส าเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.๓ / ส.ค.๑ เลขที่.................    
๓ แบบแปลน  รายการประกอบแบบก่อสร้าง    
๔ ส าเนาบตัรประจ าตวัประืาืนผูข้ออนุญาต    
๕ ส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต    
๖ หนงัสือมอบอ านาจ    
๗ ส าเนาบตัรประจ าตวัประืาืนผูม้อบอ านาจ    
๘ ส าเนาทะเบียนบา้นผูม้อบอ านาจ    
๙ หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารในที่ดิน    
๑๐ หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารืิดเขตที่ดิน    
๑๑ หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างผนงัร่วมกนั    
๑๒ ส าเนาหนงัสือสญัญาเื่าที่ดิน    
๑๓ ส าเนาหนงัสือสญัญาเื่าอาคาร    
๑๔ ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    
๑๕ หนงัสือแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการหรือผูรั้บมอบอ านาจ    
๑๖ ใบรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิื าืีพวิศวกรรมตาม 

พ.ร.บ.วิื าืีพวศิวกรรม  พ.ศ.๒๕๐๕ 
   

๑๗ ใบรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิื าืีพสถาปัตยกรรม
ตาม พ.ร.บ.สถาปัตยกรรม  พ.ศ.๒๕๐๘ 

   

๑๘ รายการค านวณ    
๑๙ ใบรับรองการควบคุมงานพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วิื าืีพ 
   

๒๐ อ่ืน ๆ..................................................................    
 
ลงื่ือ...........................................ผูข้ออนุญาต ลงื่ือ.....................................................เจา้หน้าที่ผูรั้บ 
   (.....................................................)                          (   นายธนวรกฤต    ท่าฉลาด     ) 
               ผูอ้  านวยการกองื่าง 



 
หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน  ตำมมำตรำ  ๒๙ 

(แนบค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร) 
 

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

วนัที่....................เดือน...........................................พ.ศ................. 
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้.........................................................อาย.ุ.............ปี  อยู่
บา้นเลขที่...................หมู่ที่..........ถนน...............................ต  าบล..........................อ  าเภอ...........................
จงัหวดั...................................ที่ท  างาน......................................................................โทรศพัท.์.......................
ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิื าืีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวิื าืีพวิศวกรรม / 
ใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิื าืีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิืาืีพสถาปัตยกรรม  ประเภท
............................................สาขา.................................................แขนง.............................................ตาม
ใบอนุญาตเลขทะเบียน.......................................และขณะน้ีไม่ไดถู้กเพกิถอนใบอนุญาตใหป้ระกอบวิื าืีพ
ดงักล่าว  ยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานตามค าขอรับใบอนุญาต  ของ........................................................เพือ่ท  า
การ.................................................ที่.....................................หมู่ที่.................ถนน..............................ต  าบล
..............................................อ าเภอ.........................................จงัหวดั................................................... 
 (๑) ืนิด........................................................จ  านวน.......................เพือ่ใืเ้ป็น..................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
   (๒) ืนิด......................................................จ  านวน.......................เพือ่ใืเ้ป็น...................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 (๓) ืนิด.......................................................จ  านวน.......................เพือ่ใืเ้ป็น..................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 

  ตามแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ  ที่ยืน่ขอ
ใบอนุญาตไว ้ ลงวนัที่.............เดือน............................พ.ศ..............จนกวา่ท าการ...........................แลว้เสร็จ 
 

  เพือ่เป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

 ลงื่ือ..............................................ผูค้วบคุมงาน ลงื่ือ..........................................ผูข้ออนุญาต 
           (...........................................)        (............................................) 
 
 

 ลงื่ือ..............................................พยาน  ลงื่ือ..........................................พยาน 
           (...........................................)        (............................................) 
 

      



หนังสือรับรอง 
ของ 

ผู้ประกอบวชิำชีพวศิวกรรมควบคุม / สถำปัตยกรรมควบคุม 
เขียนท่ี................................................... 

 

วนัท่ี....................เดือน...........................................พ.ศ................. 
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้..................................นามสกุล..........................อาย.ุ.............ปี   
เื้ือืาติ..................สญัืาติ....................อยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ถนน................................ซอย............... 
ต าบล.............................อ  าเภอ.............................จงัหวดั........................ท่ีท างาน..................................................... 
โทรศพัทท่ี์ท างาน................................โทรศพัทท่ี์บา้น.......................................ไดรั้บวิืาืีพให้ประกอบอาืีพ
วิศวกรรมควบคุม  ประเภท....................................สาขา..........................................แขนง..........................................
ตามทะเบียนใบอนุญาตท่ี....................................และขณะน้ีไม่ไดถู้กเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิืาืีพ 
        วิศวกรรม  พ.ศ.2505 
  ขอรับรองว่า  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดือบตามพระราืบญัญติัวิืาืีพ 
        สถาปัตยกรรม  พ.ศ.2508 
โดยขา้พเจา้เป็นผูค้  านวณโครงสร้าง  ควบคุมการก่อสร้าง  วางผงั  ออกแบบ  ท าการก่อสร้าง 
เป็นส่ิงปลูกสร้างืนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใื.้................................................ 
เป็นส่ิงปลูกสร้างืนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใื.้................................................ 
เป็นส่ิงปลูกสร้างืนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใื.้................................................ 
ของ........................................ปลูกสร้างในโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี......................บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี........ซอย
...........................ถนน.........................ต าบล........................อ  าเภอ.........................จงัหวดั..... .................ตามแผนผงั
บริเวณ  แบบก่อสร้าง  รายการค านวณ  รายการก่อสร้าง  ท่ีขา้พเจา้ไดล้งนามรับรอง  ไวแ้ลว้  ซ่ึงแนบมาพร้อม
เร่ืองราวการขออนุญาตปลูกสร้าง 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  ไดค้วบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามผงับริเวณและแบบแปลนท่ีไดรั้บอนุญาตตาม
ใบอนุญาต  เลขท่ี........................................ทุกประการ 
 

  เพ่ือเป็นหลกัฐาน  ขา้พเจา้ไดล้งลายมือื่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

    ลงื่ือ..............................................วิศวกร/สถาปนิก 
             (............................................) 
 

    ลงื่ือ..............................................ผูข้ออนุญาตก่อสร้าง 
             (............................................) 
 

    ลงื่ือ..............................................พยาน 
             (............................................) 
 

    ลงื่ือ..............................................พยาน 
              (............................................) 

 

 



หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน  ตำมมำตรำ  ๒๙ 
(แนบค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร) 

 

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

วนัที่....................เดือน...........................................พ.ศ................. 
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้.........................................................อาย.ุ.............ปี  อยู่
บา้นเลขที่...................หมู่ที่..........ถนน...............................ต  าบล..........................อ  าเภอ...........................
จงัหวดั...................................ที่ท  างาน......................................................................โทรศพัท.์.......................
ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิื าืีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวิื าืีพวิศวกรรม / 
ใหเ้ป็นผูป้ระกอบวิื าืีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิืาืีพสถาปัตยกรรม  ประเภท
............................................สาขา.................................................แขนง.............................................ตาม
ใบอนุญาตเลขทะเบียน.......................................และขณะน้ีไม่ไดถู้กเพกิถอนใบอนุญาตใหป้ระกอบวิื าืีพ
ดงักล่าว  ยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานตามค าขอรับใบอนุญาต  ของ........................................................เพือ่ท  า
การ.................................................ที่.....................................หมู่ที่.................ถนน..............................ต  าบล
..............................................อ าเภอ.........................................จงัหวดั................................................... 
 (๑) ืนิด........................................................จ  านวน.......................เพือ่ใืเ้ป็น..................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
   (๒) ืนิด......................................................จ  านวน.......................เพือ่ใืเ้ป็น...................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 (๓) ืนิด.......................................................จ  านวน.......................เพือ่ใืเ้ป็น..................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 

  ตามแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ  ที่ยืน่ขอ
ใบอนุญาตไว ้ ลงวนัที่.............เดือน............................พ.ศ..............จนกวา่ท าการ...........................แลว้เสร็จ 
 

  เพือ่เป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

 ลงื่ือ..............................................ผูค้วบคุมงาน ลงื่ือ..........................................ผูข้ออนุญาต 
           (...........................................)        (............................................) 
 
 

 ลงื่ือ..............................................พยาน  ลงื่ือ..........................................พยาน 
           (...........................................)        (............................................) 
 
 



หนังสือรับรอง 
ของ 

ผู้ประกอบวชิำชีพวศิวกรรมควบคุม / สถำปัตยกรรมควบคุม 
เขียนท่ี................................................... 

 

วนัท่ี....................เดือน...........................................พ.ศ.................  
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้..................................นามสกุล..........................อาย.ุ.............ปี   
เื้ือืาติ..................สญัืาติ....................อยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ถนน................................ซอย............... 
ต าบล.............................อ  าเภอ.............................จงัหวดั........................ท่ีท างาน..................................................... 
โทรศพัทท่ี์ท างาน................................โทรศพัทท่ี์บา้น.......................................ไดรั้บวิืาืีพให้ประกอบอาืีพ
วิศวกรรมควบคุม  ประเภท....................................สาขา..........................................แขนง..........................................
ตามทะเบียนใบอนุญาตท่ี....................................และขณะน้ีไม่ไดถู้กเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิืาืีพ 
        วิศวกรรม  พ.ศ.2505 
  ขอรับรองว่า  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดือบตามพระราืบญัญติัวิืาืีพ 
        สถาปัตยกรรม  พ.ศ.2508 
โดยขา้พเจา้เป็นผูค้  านวณโครงสร้าง  ควบคุมการก่อสร้าง  วางผงั  ออกแบบ  ท าการก่อสร้าง 
เป็นส่ิงปลูกสร้างืนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใื.้................................................ 
เป็นส่ิงปลูกสร้างืนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใื.้................................................ 
เป็นส่ิงปลูกสร้างืนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใื.้................................................  
ของ........................................ปลูกสร้างในโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี......................บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี........ซอย
...........................ถนน.........................ต าบล........................อ  าเภอ.........................จงัหวดั......................ตามแผนผงั
บริเวณ  แบบก่อสร้าง  รายการค านวณ  รายการก่อสร้าง  ท่ีขา้พเจา้ไดล้งนามรับรอง  ไวแ้ลว้  ซ่ึงแนบมาพร้อม
เร่ืองราวการขออนุญาตปลูกสร้าง 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า  ไดค้วบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามผงับริเวณและแบบแปลนท่ีไดรั้บอนุญาตตาม
ใบอนุญาต  เลขท่ี........................................ทุกประการ 
 

  เพ่ือเป็นหลกัฐาน  ขา้พเจา้ไดล้งลายมือื่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

    ลงื่ือ..............................................วิศวกร/สถาปนิก 
             (............................................) 
 

    ลงื่ือ..............................................ผูข้ออนุญาตก่อสร้าง 
             (............................................) 
 

    ลงื่ือ..............................................พยาน 
             (............................................) 
 

    ลงื่ือ..............................................พยาน 
              (............................................) 

 

 



 


