แบบ ข. 1
สาหรับเจ้าหน้าที่
เลขรับที่..............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ................................. ผูร้ ับคาขอ

คำขออนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นย้ำยอำคำร
เขียนที่..................................................................
วันที่............เดือน........................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า......................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน.......................................................................
อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย................................. ถนน..................................... หมู่ที่......................
ตาบล/แขวง.......................................... อาเภอ/เขต....................................... จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์............................................ โทรสาร.....................................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.............................
เลขทะเบียน................................................มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่........................ตรอก/ซอย.............................
ถนน............................. หมู่ที่.................ตาบล/แขวง................................... อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด........................ รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์................................... โทรสาร............................
โดยมี.............................................................................. ........เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบคุ คลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่......................... ตรอก/ซอย................................. ถนน..................................... หมู่ที่......................
ตาบล/แขวง.......................................... อาเภอ/เขต....................................... จังหวัด..........................................
รหัสไปรษณีย์........................... โทรศัพท์............................................ โทรสาร.......................... ...........................
ข้อ 1 ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อทาการ  ก่อสร้างอาคาร
 ดัดแปลงอาคาร  รื้อถอนอาคาร  เคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอานาจของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่ น ที่อ าคารจะทาการเคลื่ อ นย้ า ยตั้ง อยู่  เคลื่ อนย้ ายอาคารไปยังท้ องที่ ที่อยู่ ในเขตอ านาจของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นอื่น ที่เลขที่......................... ตรอก/ซอย....................................... ถนน..................................
หมู่ท.ี่ ...............ตาบล/แขวง............................... อาเภอ/เขต.................................. จังหวัด..................................
โดยมี.........................................................................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร
ในที่ดิน  โฉนดที่ดิน  น.ส. 3  น.ส. 3 ก.  ส.ค. 1  อื่นๆ...............................เลขที่.....................
เป็นที่ดินของ..........................................................................................................................................................
กรณีการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังบ้านเลขที่........................ ตรอก/ซอย....................................
ถนน............................... หมู่ที่................. ตาบล/แขวง.................................. อาเภอ/เขต...................................
จังหวัด........................................................... ในที่ดิน  โฉนดที่ดิน  น.ส. 3  น.ส. 3 ก.  ส.ค. 1
 อื่นๆ............................. เลขที่............................... เป็นที่ดินของ....................................................................
ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิด......................................จานวน.................เพื่อใช้เป็น....................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน....................คัน
(2) ชนิด......................................จานวน.................เพื่อใช้เป็น....................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน....................คัน
(3) ชนิด......................................จานวน.................เพื่อใช้เป็น....................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน....................คัน

-2ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่แนบมา
พร้อมนี้
ข้อ 3 มี........................................................เลขประจาตัวประชาชน.........................................
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที่.....................................เป็นผู้ออกแบบและคานวณ
ข้อ 4 มี........................................................เลขประจาตัวประชาชน.........................................
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เลขที่.....................................เป็นผู้ออกแบบ
ข้อ 5 กาหนดแล้วเสร็จใน......................วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ 6 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคาขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้
(1) สาเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร
(2) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร
(3) หนั งสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้ แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล
(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(4) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จานวน............ชุด
ชุดละ...................แผ่น
(5) รายการคานวณ 1 ชุด จานวน....................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
(6) มาตรการรื้อถอนอาคารจานวนหนึ่งชุด ชุดละ..................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคาร
สาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
(7) หนั งสื อ รับรองของผู้ ออกแบบอาคารหรือผู้ ออกแบบและคานวณอาคารและ
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชี พวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมี
ลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี)
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ...................................................
และสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคาร
มีลักษณะหรือขนาดทีอ่ ยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมคาขออนุญาตนี้)
(9) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี จานวน...............แผ่น
(10) ข้อมูล  โฉนดที่ดิน  น.ส. 3  น.ส. 3 ก.  ส.ค. 1  อื่นๆ
................................................. เลขที่............................ (ผู้ยื่นคาขออาจแนบสาเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้)
(11) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อื่น
(12) เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
......................................................................................................................................................................... ......
...............................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................ผู้ขออนุญาต
(......................................................)
หมำยเหตุ 1. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า
2. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความทีต่ ้องการ
3. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกาหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย

-3บันทึกของเจ้ำหน้ำที่
แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................
เดือน..................................... พ.ศ. .......................
ผู้ขออนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..........................................................................
เป็นเงิน........................บาท...................สตางค์ และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.......................................
เป็นเงิน......................บาท.................สตางค์ รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน.................................บาท.......................สตางค์
(........................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่.....................เลขที่ .............................
ลงวันที่................ เดือน............................. พ.ศ. ......................
 อนุญาต
 ไม่อนุญาต
ความเห็นที่ไม่อนุญาต.........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... .........................
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่ ............ ฉบับที่............. ลงวันที่........ เดือน................. พ.ศ.............

(ลายมือชื่อ).......................................................
(............................................................)
ตาแหน่ง..............................................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
วันที่.....................................................................

