แบบ ข.1

คำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร

เลขรับที…่ ………......…/….…..…...…….
วันที่…………/………….…../………......…
ลงชื่อ………………….…….…ผูร้ ับคำร้อง
เขียนที่....................................................................................
วันที่……………….…เดือน……..………..….…พ.ศ…………….….......

ข้ำพเจ้ำ…………………………………....……………………………………เจ้ำของอำคำรหรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร
เป็นบุคคลธรรมดำอยู่บ้ำนเลขที…่ ……….…..……ตรอก/ซอย…………..…………ถนน………..……..…....……….
หมู่ท…ี่ ………..…..ตำบล/แขวง………………..……...…….อำเภอ/เขต……………..….…..…………..จังหวัด………………….…………...
เป็นนิติบุคคล…………..……………..………………………..ขอจดทะเบียนเมื่อ………………..……….……..………….
เลขทะเบียน…………………………..………มีสำนักงำนตัง้ อยู่เลขที่…....................…..….…ตรอก/ซอย………………….………..…….
ถนน………………….………หมู่ท…ี่ ……….……ตำบล/แขวง……………………..…….อำเภอ/เขต……………………………………..………
จังหวัด……………………….………………โดย…………………………………………………………………โดยมีอำนำจลงชื่อแทนนิตบิ ุคคล
ขอยื่นคำร้องขออนุญำต………..ก่อสร้ำงอำคำร/ต่อเติมอำคำร…...…ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทำกำรก่อสร้ำงอำคำร / ดัดแปลงอำคำร / รื้อถอนอำคำรที่บ้ำนเลขที…่ ………………………………
ตรอก/ซอย………………………….…………ถนน………………………………หมู่ท…ี่ ……....….ตำบล/แขวง……...........................…....
อำเภอ/เขต……………...…...................................................……….จังหวัด…….……………….……………..........................……….
โดย……………………………………………………………..………………………………………………………….…………….เป็นเจ้ำของอำคำร
โฉนดที่ดินเลขที่ดินเลขที…่ ………………………………………………………………….………………………………………………….…………..
เป็นที่ดินของ…………………………………………………………………………………..…………..……………………………………………………
ข้อ 2 เป็นอำคำร……………………………………………………………………………………………..……………………
(1) ชนิด………………..……………………...………………….จำนวน…………….……………………..หลัง
เพื่อใช้เป็น………………………………….……………โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน………………..คัน
(2) ชนิด……………………………..…………………………….จำนวน………………………….………..หลัง
เพื่อใช้เป็น……………………………………….………โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน………………..คัน
(3) ชนิด……………………………………..…………………….จำนวน……………………….…………..หลัง
เพื่อใช้เป็น……………………………………….………โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน………………..คัน
ตำมแผนผังบริเวณแบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำรที่แนบมำพร้อมนี้
ข้อ 3 โดยมี…………………………………………….…………………………...…เป็นผูอ้ อกแบบคำนวณโครงสร้ำง
และมี……………………………………………………………………………………………………...…………………..เป็นผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จภำยใน...…365..…..วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญำต
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ข้อ 5 เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
(1) สำเนำบัตรประจำตัว , สำนำทะเบียนบ้ำน ของผู้ยื่นขออนุญำต และของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(2) สำเนำหรือภำพโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ ส.ค.1 เลขที่……………………………..………………
………………………………………………..…………………………………….……………….จำนวน..……………..…………….….….……..ชุด
(3) หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน และสำเนำบัตรประจำตัว , สำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำของ
ที่ดินที่ยินยอม จำนวน……......................….…….….ชุด
(4) หนังสือมอบอำนำจพร้อมสำเนำบัตรประจำตัว และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับมอบอำนำจ
จำนวน………........................…..……ชุด
(5) สำเนำหนังสือรับรองจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ขอ
อนุญำตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(6) แผนผังบริเวณแบบแปลน จำนวน…..……….........………ชุด ชุดละ…….…..…………...…….แผ่น
(7) รำยกำรคำนวณ..……………………...……..ชุด (กรณีที่เป็นอำคำรสำธำรณะอำคำรพิเศษ หรือ
อำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัตถุประสงค์ทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
(8) หนังสือ แสดงควำมยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอำคำร พร้อมทั้งสำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม จำนวน….……….............ชุด
(กรณีเป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพ สถำปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่
กรณี)
(9) หนัง สื อ แสดงควำมยินยอม และรับ รองของผู้ควบคุม งำนกำรก่ อสร้ำง พร้ อมทั้ ง ส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม จำนวน….….…....…..ชุด (กรณี
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำด อยู่ในประเภทวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพ สถำปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)
(10) เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)……………………….…………………………………………………..

(ลงมือชื่อ)..............................................................................
(..........................................................................)
ผู้ขออนุญำต
โทร. .............................................................................

รำยงำนกำรตรวจสถำนที่ขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร
ผังบริเวณปลูกสร้ำงอำคำรของ………………………………………………………………………………………………...………………………...
ปลูกสร้ำงที่ หมูท่ …ี่ ………..……ซอย………………....…………ถนน……………..…….…...……ตำบล..............................................
เป็นอำคำร………………….………………จำนวน………..………..หลัง เพื่อใช้………………………………..……………….…………………..

หมำยเหตุ แผนที่สังเขปให้เขียนผังอำคำรที่มีอยู่เดิม (ถ้ำมี) และถ้ำอำคำรที่ขออนุญำตได้ปลูกสร้ำงไปแล้วให้
เขียนผังไว้ด้วยโดยแสดงควำมกว้ำง/ยำว ของอำคำร ระยะห่ำงเขตที่ดินให้เขียนบริเวณที่เป็นคูน้ำ(ถ้ำมี)ไว้ด้วย
1. ขนำดกว้ำงยำวของที่ดินถูกต้องตำมผังบริเวณขออนุญำตหรือไม่  ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
และถูกต้องตำมหนังสือยินยอม (ถ้ำมี) หรือไม่
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
2. ทำงสำธำรณะติดต่อกับที่ดิน ถนนกว้ำง…….…….……….เมตร เป็นถนนชนิด  คสล.  ลำดยำง
 ลูกรัง และเขตถนนกว้ำง………………………….เมตร
3. มีทำงระบำยน้ำเป็น  ท่อ คสล.  ร่องหรือรำงระบำยน้ำ ที่จะระบำยน้ำใช้ออกจำกอำคำร
4. อำคำรที่ขออนุญำตก่อสร้ำงหรือยัง  ยังไม่ก่อสร้ำง  ก่อสร้ำงแล้ว ถูกต้องตำมแบบหรือไม่
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
ตรวจเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.

ลงชื่อ………………………….……………………..ผู้ขออนุญำตนำตรวจสถำนที่
(……………………………….………………)
ลงชื่อ…………………………….…………………..เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสถำนที่
(……………………………….………………)

แบบ ข.1

คำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร

เลขรับที…่ ………............……...
วันที่…..................................……
ลงชื่อ………………..…..……ผูร้ ับคำร้อง
เขียนที่..............เทศบำลเมืองบำงคูวัด….........
วันที่…18.....เดือน…มกรำคม…..พ.ศ…2561.......

ข้ำพเจ้ำ………...............…นำยสมำน

สำมัคคี……….….....……เจ้ำของอำคำรหรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร
เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บ้ำนเลขที…่ ..55/5.....ตรอก/ซอย..…หลวงปู่ยิ้ม.......ถนน….....สำย 345.......
หมู่ท…ี่ ..5......ตำบล/แขวง…...บำงคูวัด…..อำเภอ/เขต…...เมืองปทุมธำนี..…..จังหวัด...........ปทุมธำนี…..........
เป็นนิติบุคคล…………….…….….…-………….……..…..ขอจดทะเบียนเมื่อ…………..………..…-….………………….…..….
เลขทะเบียน….………..…-……….….…มีสำนักงำนตั้งอยูเ่ ลขที…่ ……….…-…………………ตรอก/ซอย………...………-……...…….
ถนน………...…-…….….…หมูท่ ี่…….…-….....ตำบล/แขวง………….………-…………..……..อำเภอ/เขต…….……....…-……….…….
จังหวัด………………-……..………....…โดย…………….….…....…-…….………….…โดยมีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
อยูบ่ ้ำนเลขที…่ ………...……-………………...ตรอก/ซอย…………..……-………….…..ถนน……......…-…….....…หมู่ท.ี่ .……-……....
ตำบล/แขวง………..…..……-……..….....….อำเภอ/เขต……...………...….-……..........…...จังหวัด………..…....…-………….……....
ขอยื่นคำร้องอนุญำต……..........…ก่อสร้ำงอำคำร…...........………ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทำกำรก่อสร้ำงอำคำร / ดัดแปลงอำคำร / รื้อถอนอำคำรที่บ้ำนเลขที่…………..…-………………
ตรอก/ซอย…..…..หลวงปู่ยิ้ม……......ถนน..........สำย 345……..หมูท่ …ี่ …...5…..ตำบล/แขวง…....บำงคูวัด…....
อำเภอ/เขต.……เมืองปทุมธำนี……....จังหวัด………ปทุมธำนี..…....โดย……..….นำยสมำน สำมัคคี...............
เป็นเจ้ำของอำคำรโฉนดที่ดินเลขที่ดินเลขที่ น.ส.3 / เลขที่ / ส.ค. 1 เลขที่………..…….…..….1234…………………....….
เป็นที่ดินของ………….…………………………………….....…นำยสมำน สำมัคคี…………………………….…….…………….....
ข้อ 2 เป็นอำคำร…………….……………………..…..……พักอำศัย…..…..…..…...............….…..….…..……
(1) ชนิด…………..….…คสล. 2 ชั้น………….……….จำนวน………..……1…….….....หลัง
เพื่อใช้เป็น…....…ที่พักอำศัย….….....โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน.......…-….......คัน
(2) ชนิด…………….……………-………………………………….จำนวน………….…..-…………...หลัง
เพื่อใช้เป็น…………..………-….......….……โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน….....…-……….คัน
(3) ชนิด……………….…………-………………………………….จำนวน…………..…..-……..…..หลัง
เพื่อใช้เป็น…………….……-…...……………โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน……..…-……….คัน
ตำมแผนผังบริเวณแบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำรที่แนบมำพร้อมนี้
ข้อ 3 มี…...........................….......นำยสมำน สำมัคคี……………….…………….เป็นผู้คุมงำน
…..............……………………....................-………………..……………………..……….………………...เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ
ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จภำยใน………365….....วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญำต

-2-

ข้อ 5 เอกสำรหลักฐำนประกอบคำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
(4) สำเนำบัตรประจำตัว , สำนำทะเบียนบ้ำน ของผู้ยื่นขออนุญำต และของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
(5) สำเนำหรือภำพโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ ส.ค.1 เลขที่……………1234……………
……………………………………………………………………………….จำนวน..…………1.….……..ชุด
(6) หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน และสำเนำบัตรประจำตัว, สำเนำทะเบียนบ้ำนของเจ้ำ
ของที่ดินที่ยินยอม จำนวน……...…-….…….….ชุด
(4) หนังสือ มอบอำนำจพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้รับมอบอำนำจ
จำนวน………......-.....…..……ชุด
(5) สำเนำหนังสือรับรองจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญำตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(6) แผนผังบริเวณแบบแปลน จำนวน…..……2..………ชุด ชุดละ………5…...…….แผ่น
(8) รำยกำรคำนวณ..………-...……..ชุด (กรณีที่เป็นอำคำรสำธำรณะอำคำรพิเศษ หรือ อำคำรที่
ก่อสร้ำงด้วยวัตถุประสงค์ทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
(8) หนังสือแสดงควำมยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอำคำร พร้อมทั้งสำเนำ
ใบอนุญ ำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม จ ำนวน ….….-..........ชุด
(กรณีเป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพ สถำปัตยกรรมควบคุมแล้ว แต่
กรณี)
(9) หนังสือแสดงควำมยินยอม
และรับรองของผู้ควบคุมงำนกำรก่อสร้ำง พร้อมทั้งสำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม จ ำนวน……-...…..ชุด
(กรณีเป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภทวิชำชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพ สถำปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่
กรณี)
(10) เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)……………………….…………-……………………………………..

(ลงมือชื่อ)..............................................................................
( นำยสมำน สำมัคคี )
ผู้ขออนุญำต
โทร. ......................02-999-1919...................

รำยงำนกำรตรวจสถำนที่ขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำร
ผังบริเวณปลูกสร้ำงอำคำรของ………………..……นำยสมำน สำมัคคี……….....…………..……….…….…...
ปลูกสร้ำงที่ หมูท่ …ี่ …7………ซอย………หลวงปู่ยิ้ม…………ถนน…..……สำย 345….....……ตำบลบำงคูวัด
เป็นอำคำร…..……คสล. 2 ชั้น…..……จำนวน………1………..หลัง เพื่อใช้………..……ที่พักอำศัย………..…..
ไปจังหวัดปทุมธานี
ไปที่สานักงานเทศบาลเมืองบางคูวดั
ไปบางบัวทอง

ถนนสาย 345
สถานที่ปลูกสร้ าง

ไปสะพานนนทบุรี
สี่ แยกบางคูวดั

ซอยหลวงปู่ ยิม้

หมำยเหตุ แผนที่สังเขปให้เขียนผังอำคำรที่มีอยู่เดิม (ถ้ำมี) และถ้ำอำคำรที่ขออนุญำตได้ปลูกสร้ำงไปแล้วให้
เขียนผังไว้ด้วยโดยแสดงควำมกว้ำง/ยำว ของอำคำร ระยะห่ำงเขตที่ดินให้เขียนบริเวณที่เป็นคูน้ำ(ถ้ำมี)ไว้ด้วย
1. ขนำดกว้ำงยำวของที่ดินถูกต้องตำมผังบริเวณขออนุญำตหรือไม่
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
และถูกต้องตำมหนังสือยินยอม (ถ้ำมี) หรือไม่
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
5. ทำงสำธำรณะติดต่อกับที่ดิน ถนนกว้ำง…….…………..…….เมตร เป็นถนนชนิด  คสล.  ลำดยำง
 ลูกรัง
และเขตถนนกว้ำง………………………….เมตร
6. มีทำงระบำยน้ำเป็น  ท่อ คสล.  ร่องหรือรำงระบำยน้ำ ที่จะระบำยน้ำใช้ออกจำกอำคำร
7. อำคำรที่ขออนุญำตก่อสร้ำงหรือยัง  ยังไม่ก่อสร้ำง  ก่อสร้ำงแล้ว ถูกต้องตำมแบบหรือไม่
 ถูกต้อง
 ไม่ถูกต้อง
ตรวจเมื่อวันที่

เดือน

พ.ศ.

ลงชื่อ…………………………………………………..ผู้ขออนุญำตนำตรวจสถำนที่
( นำยสมำน สำมัคคี )
ลงชื่อ…………………………..……………………..เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสถำนที่
( นำยนำไทย ใสสะอำด )

