
 

                                                              แบบ ข. 1 
                         ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร                                  เลขรับท่ี……………... 

         ดัดแปลงอำคำร หรือร้ือถอนอำคำร                          วนัท่ี……………….. 
            ลงช่ือ….…………ผูรั้บ 

เขียนท่ี…………………………………………… 
วนัท่ี………..เดือน………………………พ.ศ…………….. 

 ขา้พเจา้…………………………………………………………………..เจา้ของอาคารหรือตวัแทนเจา้ของอาคาร 
 เป็นบุคคลธรรมดา   อยูบ่า้นเลขท่ี………………ตรอก/ซอย………………..………หมู่ท่ี...……..…………….... 
ถนน............................ต าบล/แขวง……………………..อ าเภอ/เขต………………..…………จงัหวดั……...……………… 
 เป็นนิติบคุคลประเภท………………………………………….จดทะเบียนเม่ือ…………………………………... 
เลขทะเบียน…………………………………….…มีส านกังานตั้งอยูท่ี่………………ตรอก/ซอย…………………………... 
ถนน………………………….หมู่ท่ี……………ต าบล/แขวง………………………….อ าเภอ/เขต………….……………… 
จงัหวดั………………………….โดย……………………………………………………….ผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติบคุคลผู ้
ขออนุญาต อยูบ่า้นเลขท่ี…………ตรอก/ซอย…………………………..ถนน………………..…………หมู่ท่ี…………..… 
ต าบล/แขวง……………………………อ าเภอ/เขต……………………………….จงัหวดั………………………………….. 
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต……………………………………………………………..ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 
 1.  ท าการก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร ท่ีบา้นเลขท่ี……………ตรอก/ซอย…………..……………….. 
หมู่ท่ี……………..ต าบล/แขวง…………………………..อ าเภอ/เขต…………………………จงัหวดั……………………... 
โดย……………………………………………………………………เป็นเจา้ของอาคารในท่ีดินโฉนด……………………. 
เลขท่ี…………………………………………………………………..เป็นท่ีดินของ………………………..………………. 
 2.  เป็นอาคาร 
  (1)  ชนิด…………………………………………………จ านวน……………เพื่อใชเ้ป็น………………. 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถจ านวน…………………คนั 
  (2)  ชนิด…………………………………………………จ านวน……………เพื่อใชเ้ป็น………………. 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถจ านวน…………………คนั 
  (3)  ชนิด…………………………………………………จ านวน……………เพื่อใชเ้ป็น………………. 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถจ านวน…………………คนั 
 ตามแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 3.  มี……………………………………เป็นผูค้วบคุมงาน…………………………….เป็นผูอ้อกแบบและค านวณ 
 4.  ก าหนดแลว้เสร็จใน………………………………..วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต 
 5.  พร้อมน้ีขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่างๆมาดว้ยแลว้ คือ 
      (   )  5.1  แผนผงับริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน…………….ชุด ชุดละ………….แผน่ 
      (   )  5.2  รายการค านวณหน่ึงชุด จ านวน……..……………แผน่ (กรณีท่ีเป็นอาคารลกัษณะพิเศษ หรืออาคารท่ี
ก่อสร้างดว้ยวตัถุถาวรและวสัดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
 
 
 



  
 
 
 
           (   )  5.3  หนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนเจา้ของอาคาร (กรณีท่ีตวัแทนเจา้ของอาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
 (   )  5.4  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน วตัถุประสงค ์และผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติบคุคลผูข้ออนุญาต ท่ี
ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 
 (   )  5.5  หนงัสือแสดงว่าเป็นผูจ้ดัการหรือซ่ึงเป็นผูด้  าเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้อ
อนุญาต) 
 (   )  5.6  หนงัสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูอ้อกแบบและค านวณอาคาร จ านวน………………ฉบบั 
พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ จ านวน…………ฉบบั 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาด อยูใ่นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แลว้แต่กรณี) 
 (   )  5.7  ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดท่ีดิน.................... เลขท่ี.................................……………………………… 
จ านวน…………….ฉบบั หรือหนงัสือยินยอมของเจา้ของท่ีดิน จ านวน……………………..ฉบบั 
 (   )  5.8  หนงัสือแสดงความยินยอมของผูค้วบคุมงานตามขอ้ 3 จ านวน…………………ฉบบั 
 (   )  5.9  ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาสถาปัตยกรรม
ควบคุม จ านวน………………..ฉบบั (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาด  อยูใ่นประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ แลว้แต่กรณี) 
 (   )  5.10 เอกสารอื่นๆ………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
      ลงช่ือ………………………………………………………. 
       (………………………………………………..) 
                      ผูข้ออนุญาต 
หมำยเหต ุ (1)  ขอ้ความใดท่ีไม่ใชใ้หข้ีดฆ่า 

(2) ใส่เคร่ืองหมาย  ✓ ในช่อง หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำท่ี 
 จะตอ้งแจง้ให้ผูข้ออนุญาตทราบวา่ จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวนัท่ี…………………… 
 ผูข้ออนุญาตไดช้ าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต……………………………………เป็นเงิน……………….บาท 
และค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน……………………………………………………..เป็นเงิน………………..บาท 
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน……………………..บาท……………………สตางค ์(………………………………………………….) 
 ออกใบอนุญาตแลว้ เล่มท่ี……………..ฉบบัที่………………………ลงวนัท่ี………………………………… 
 
       ลงช่ือ…………………………เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจ 
                     (……………………………………) 
                                 วนัท่ี………………………………… 
 
 
 



   
  
 
 
 

(ปิดอากรแสตมป์ 10 บาท)  

หนังสือยินยอมให้ก่อสร้ำงอำคำรในท่ีดิน 
เขียนท่ี………………………………………… 

วนัท่ี…………เดือน………………………พ.ศ…………… 
 ขา้พเจา้………………………………………………………….เจา้ของท่ีดิน ตั้งบา้นเรือนอยูท่ี่……………… 
ถนน………………………..ต าบล…………………………..อ าเภอ…………………………จงัหวดั……………………… 
ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนด เลขท่ี……………………………………………………………ซ่ึงตั้งอยู ่ณ ถนน………………... 
ต าบล……………………..ผูข้ออนุญาตเขา้ท าการก่อสร้างอาคารในท่ีดินโฉนดดงักล่าวไดใ้นเน้ือท่ี………………….ตร.ม 
 ทิศเหนือยาว……………………………………………..เมตร จด……………………………………… 
 ทิศใตย้าว………………………………………………..เมตร จด………………………………………. 
 ทิศตะวนัออกยาว……………………………………….เมตร จด………………………………………. 
 ทิศตะวนัตกยาว…………………………………………เมตร จด………………………………………. 
 ขา้พเจา้ยินยอมให้………………………………………………………….ผูข้ออนุญาตก่อสร้างอาคารในท่ีดิน
ดงักล่าวน้ีเพราะเป็น…………………………………….และไดแ้นบ……………………………………………มาดว้ยแลว้ 
 พร้อมน้ีขา้พเจา้ไดแ้สดงแผนผงัโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน ( มาตราส่วน ไม่นอ้ยกว่า 1: 1000 )  และยนิยอมให ้
………………………………………………………………….ผูข้ออนุญาตก่อสร้างอาคารได ้
 
     ลงช่ือ………………………………………….ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
             (………………………………………….) 
     ลงช่ือ …………………………………………พยาน 
             (………………………………………….) 
     ลงช่ือ………………………………………….พยาน 
             (…………………………………………) 
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าลายมือช่ือหรือลายพิมพน้ิ์วมือ เป็นของผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินในโฉนดดงักล่าวครบถว้นจริง 
และหากมีขอ้ผดิพลาดในเอกสารขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดๆ ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบเองทั้งหมด 
 
     ลงช่ือ………………………………………..ผูข้ออนุญาต 
             (……………………………………….) 
     ลงช่ือ………………………………………..พยาน 
             (………………………………………..) 
     ลงช่ือ……………………………………..…พยาน 
             (……………………………..…………) 
ค ำเตือน  หนงัสือรับรองการก่อสร้างน้ีห้ามมีการ ลบ ขีด ขดู ฆ่า ไม่ว่ากรณีใดๆเวน้แต่ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินจะรับรองการ ขดู 
ขีด ลบ ฆ่า นั้นเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 
หมำยเหต ุ พยานเม่ือไดเ้ซ็นช่ือให้เขียนภายในวงเลบ็ให้ชดัเจน ช่ือและนามสกุลให้ชดัเจน 
 



 

 
 

หนังสือมอบอ ำนำจ 
 

เร่ือง………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ท าท่ี……………………………………………………………………. 

               วนัท่ี ………. เดือน…………………….. พ.ศ. ………………….. 
 โดยหนงัสือฉบบัน้ีขา้พเจา้…………………………………………………………………………………………. 
อาย…ุ………….ปี  เช้ือชาติ………………………..  สัญชาติ………………………  บุตร…………………………………. 
อยูบ่า้นเลขท่ี………………… หมู่ท่ี……….  ถนน ………………………………  ตรอก/ซอย…………………………….. 
ต าบล………………………………….  อ าเภอ……………………………..  จงัหวดั ………………………….…………... 
 ไดม้อบอ านาจให้…………………………………………………………………………………………………… 
อาย…ุ………….ปี  เช้ือชาติ………………………..  สัญชาติ………………………  บุตร…………………………………. 
อยูบ่า้นเลขท่ี………………… หมู่ท่ี……….  ถนน ………………………………  ตรอก/ซอย…………………………….. 
ต าบล………………………………….  อ าเภอ……………………………..  จงัหวดั ………………………….…………... 
เป็นผูมี้อ านาจจดัการ…………............…………………………………………………………..…แทนขา้พเจา้ไดจ้นเสร็จ 
 การใดท่ี…………………………………………………………………....ผูรั้บมอบอ านาจไดก้ระท าไป 
ตามหนงัสือมอบอ านาจฉบบัน้ีแลว้ ขา้พเจา้ขอรับผิดชอบโดยถือเสมือนว่าขา้พเจา้เป็นผูก้ระท าเองทั้งส้ิน เพื่อเป็นหลกัฐาน
ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวมือ ไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานแลว้ 

 
ลงช่ือ…………………..……………….ผูม้อบอ านาจ 

  
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นลายน้ิวมือช่ือหรือลายพิมพน้ิ์วมืออนัแทจ้ริงของผูม้อบอ านาจ   และผูม้อบอ านาจไดล้ง

ลายมือช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวมือต่อหนา้ขา้พเจา้ 
 
ลงช่ือ …………………………….….ผูรั้บมอบอ านาจ 

 

       
ลงช่ือ………………………………………..….พยาน 

 

       
ลงช่ือ………………………………………..….พยาน 

 

 
ค ำอธิบำย   1.  การลงลายมือช่ือหรือพิมพล์ายน้ิวมือ ถา้ใชอ้ยา่งใด ให้ขดีฆ่าขอ้ความท่ีไม่ใชอ้อก ในกรณีพิมพล์ายน้ิวมือ ให้              
ใชพิ้มพล์ายน้ิวหวัแม่มือซา้ย 

2. ถา้มีการขีดฆ่าและตกเติม ตอ้งใหผู้ม้อบอ านาจเซ็นช่ือก ากบัไวด้ว้ย 
3. ถา้สามีหรือภริยาเป็นผูม้อบอ านาจ ควรให้ภริยาหรือสามีลงช่ือเป็นพยานดว้ย 
4. ผูม้อบอ านาจเป็น บริษทัฯ ห้างฯ ร้านฯ ใหป้ระทบัตรา บริษทัฯ ห้างฯ ร้านฯ ๆไวท่ี้ช่ือผูม้อบอ านาจ 

วิธีปิดอำกรแสตมป์      1.  ถา้มอบอ านาจให้บคุคลคนเดียวหรือหลายคนกระท าการคร้ังเดียวปิด  10  บาท 
2. ถา้มอบอ านาจใหบุ้คคลคนเดียวหรือหลายคนร่วมกนักระท าการมากกว่าคร้ังเดียว ปิด  30  บาท               

 



ใบคําร้องขอเลขรหัสประจําบ้าน 

เลขท่ีคาํร้อง…………………….……ลงวนัท่ี…….เดือน……………...พ.ศ………... สถานท่ีรับแจง้………………..………………..….…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการบา้น 

ตั้งอยูบ่า้นเลขท่ี……………………หมู่ท่ี………………ตรอก……………………………..…………………………          ���� 

ซอย………………………………����    ถนน………………………..…………………………………………          ���� 

ท่ีตั้งบา้นอยูฝ่ั่ง         ซา้ย          ขวา   ของตรอก หรือซอย หรือถนน  ตาํบล/แขวง…………………………………… 

เขต/อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ……………………………….…………จงัหวดั………………….…………….……………….   ������ 

ประเภทบา้น  �  บา้นอยูอ่าศยั  �  โรงเรียน  �  วดั  �  ค่ายทหาร  �  อ่ืน ๆ ………….………………………….. 

ช่ือหมู่บา้น……………………………………….ช่ือบา้น……………………………………………………………. 

ช่ือชุมชน…………………………….……….����  รหสัไปรษณีย ์ …………………………………………….      ����� 

อยูร่ะหวา่งบา้นเลขท่ี………………………ใกลเ้คียงกบัสถานท่ีสาํคญัคือ…………………………………………… 

ลกัษณะบา้น : วสัดุบา้น         �  บา้นไมเ้ด่ียว              �  บา้นไมเ้รือนแถว   �  ตึกเด่ียว    �   ตึกแถว 

� คร่ึงตึกคร่ึงไมเ้ด่ียว  �  คร่ึงตึกคร่ึงไมแ้ถว �  อาคารชุด 

� บา้นท่ีเป็นพาหนะ หรือสามารถเคล่ือนท่ีได ้

จาํนวน…………ชั้น         จาํนวน…………หอ้ง 

ขนาดของบา้น…………..….ตรารางเมตร จาํนวนพ้ืนท่ีท่ีอยูอ่าศยัตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข……...…..….ลูกบาศกเ์มตร 

ประเภทเอกสารถือครอง   �  โฉนด   �   น.ส.3   �  ส.ค.1   �  อ่ืน ๆ …………………………………………….. 

เลขท่ีเอกสารถือครอง………….…………….ขนาดของพ้ืนท่ีตามเอกสารถือครอง…………………………..ตารางวา 

เลขท่ีหนงัสืออนุญาตใหป้ลูกสร้าง…………………………………………………………………………..…………. 

ปลูกสร้างโดยขออนุญาตหรือไม่          �  ไม่ไดข้ออนุญาตเพราะอยูน่อกเขต กฎหมายควบคุม 

                                                        �  ขออนุญาตถูกตอ้ง       �  ไม่ไดข้ออนุญาต 

 

รายการ 

เจา้ของบา้น

และ 

ผูย้ืน่คาํร้อง 

เจา้ของบา้น     เลขประจาํตวัประชาชน…………………………………………..……ช่ือ…………………..………………………………….. 

ผูย้ืน่คาํร้อง      ช่ือ…………………………………………………………..…………………………………………..………………………… 

                      อยูบ่า้นเลขท่ี………….………..หมู่ท่ี…………….ช่ือหมู่บา้น….……………………………ตรอก………….……………….. 

                      ซอย……………………….……ถนน…………...………….……….แขวง/ตาํบล…………..………………………………… 

                      เขต/อาํเภอ/ก่ิงอาํเภอ………………………………..………….จงัหวดั………..………..……………………………………... 

ในฐานะ          �   เจา้บา้น         �   ไดรั้บมอบหมายจากเจา้บา้น  �  อ่ืน ๆ………………………………………………….………………. 

ร้องขอต่อนายทะเบียน…………………………………….……………เพ่ือดาํเนินการแจง้การปลูกบา้นใหม่ ขอกาํหนดเลขหมายประจาํบา้น 

หลกัฐานประกอบการแจง้ 

�  บตัรประจาํตวัของเจา้บา้น เลขท่ี ………………..………………..       �  บตัรประจาํตวัของผูไ้ดรั้บมอบหมายเลขท่ี………………….…………………… 

�  หนงัสือมอบหมายอาํนาจจาก………………………..……………       �  สาํเนาทะเบียนบา้นฉบบัเจา้บา้นเลขท่ี…………………….……………….…….. 

�  หนงัสืออนุญาติใหป้ลูกสร้างอาคาร …………………….……….        �  สัญญาซ้ือขายบา้น……………………………………………………………….. 

�  สัญญาเช่าบา้น……………...………………………………..……       �  อ่ืน …………………………………..…………………..………………………. 

 

ลงช่ือ…………………………………………..ผูย้ืน่คาํร้อง 

        (………………………………………….) 

ลงช่ือ……………………………………..นายทะเบียนผูรั้บแจง้ 

        (…………………………………….) 

ตาํแหน่ง กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้น หมู่ท่ี....... วนัท่ี……….เดือน……...…พ.ศ……… 

หลกัฐานการรับแจ้งเกีย่วกบับ้าน 

     สาํนกัทะเบียน………………………………………จงัหวดั…………………….…..ไดรั้บแจง้จาก………………….……………………………ตามใบรับแจง้ 

เลขท่ี………….….…………………ลงวนัท่ี………………………………………...เก่ียวกบัเร่ืองแจง้การปลูกบา้นใหม่ ขอกาํหนดเลขประจาํบา้นไวเ้รียบร้อยแลว้ 

     ลงช่ือ………………………………………………..นายทะเบียนผูรั้บแจง้ 

            (………………………………………………..)           ตาํแหน่ง…………………………………วนัท่ี……………เดือน…………………..พ.ศ………… 

              �  ไดรั้บหลกัฐานการรับแจง้เก่ียวกบับา้นแลว้                  ลงช่ือ…………………………………………..ผูย้ืน่คาํร้อง 

ท.ร.900 

  



 

          เสนอ   นายทะเบียน 

� ตรวจสอบหลกัฐานแลว้ปรากฏวา่……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………. 

� ตรวจดูบา้นและสถานท่ีแลว้ปรากฏวา่…………………………………………………………. 

                                                      …………………………………………………………………………………………………. 

� ไดส้อบสวนเพิ่มเติมแลว้ปรากฏวา่…………………………………………………………….. 

                                                      …………………………………………………………………………………………………. 

          ความเห็น                          �   ควรดาํเนินการตามท่ีแจง้โดยกาํหนดเลขหมายและจดัทาํทะเบียนบา้นเลขท่ี……….………… 

� ไม่สมควรดาํเนินการตามท่ีแจง้  โดย………………………………………...………………… 

� อ่ืน ๆ …………………………………………………………………………………………… 

คาํสั่งนายทะเบียน 

�   …………………………………………..………………… 

�   …………………………………………..………………… 

                                  ลงช่ือ………………………………… 

                                        (…………………………………) 

                                   ตาํแหน่ง……………………………… 

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

 

ลงช่ือ……………………………….… นายทะเบียนผูรั้บแจง้ 

       (…………………………………) 

ตาํแหน่ง  กาํนนั/ผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี………….. 

วนัท่ี…….เดือน……….…….พ.ศ…………. 

บนัทึกการปฏิบติังาน 

รายการปฏิบติั                                                                                                  ลงช่ือผูป้ฏิบติั                  

�  ไดก้าํหนดเลขหมายประจาํบา้นเลขท่ี……………………………………… 

�  ไดเ้ลขรหสัประจาํบา้นเลขท่ี………………………………………..………. 

�  ไดจ้ดัทาํทะเบียนบา้นน้ีข้ึนแลว้……..……………………………………… 

�  อ่ืน……………………………………………..…………………………… 

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………. 

                        

   ไดรั้บสาํเนาทะเบียนบา้น  เลขท่ี …………………………….ลงช่ือ………………….……………………….ผูรั้บ 

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

 

ไดรั้บสาํเนาทะเบียนบา้น  เลขท่ี……………………………………………………………………………………………………….. 

                                            ลงช่ือ…………………………………………………ผูย้ืน่คาํร้อง 

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