
หมายเหตุ 1. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า 
  2. ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
 

การต่ออายุใบอนุญาต 
 การต่ออายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต 
      ครั้งที่...........      ครั้งที่................       ครั้งที่........... 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง       ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง      ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่ ....... เดือน ..............พ.ศ......    วันที่ ....... เดือน ..............พ.ศ......      วันที่ ....... เดอืน ..............พ.ศ...... 
โดยมีเงื่อนไข................................      โดยมีเงื่อนไข...............................       โดยมีเงื่อนไข................................ 
....................................................         ................................................          .................................................  
(ลายมือชื่อ) ................................     (ลายมือชื่อ) ..................................    (ลายมือชื่อ) ..................................... 
ตำแหน่ง ....................................              ตำแหน่ง ..............................         
ตำแหน่ง ................................... 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต           เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต         เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต 
 
      การต่ออายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต  การต่ออายุใบอนุญาต 
  ครั้งที่...........      ครั้งที่................       ครั้งที่........... 
ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง       ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง      ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
วันที่ ....... เดือน ..............พ.ศ......    วันที่ ....... เดือน ..............พ.ศ......      วันที่ ....... เดอืน ...... ........พ.ศ...... 
โดยมีเงื่อนไข................................      โดยมีเงื่อนไข...............................       โดยมีเงื่อนไข................................ 
....................................................         ................................................          ............................................. .... 
(ลายมือชื่อ) ................................     (ลายมือชื่อ) ..................................    (ลายมือชื่อ) ..................................... 
ตำแหน่ง ....................................              ตำแหน่ง ..............................         
ตำแหน่ง ................................... 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต           เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต         เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต 
 

คำเตือน 
 1. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่ม
ก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.3 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 2. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่จะระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต  หรือผู้ควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  ทั้งนี้  ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิ
และหน้าที่ทางแพ่ง ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น  ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมนี้ ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่   และมีหนังสือ
แจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 
 3. ผู้ได้รับใบอนุญาต ที่ต้องจัดให้มีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และ
ทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ
ไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณท่ีรับใบอนุญาต  การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของ
รถเพ่ือการอ่ืนนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 



 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายออกอาคารประเภทควบคุมการใช้   เมื่อได้ทำ
การที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว  ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา   ๓๒  ก่อนจึงจะใช้
อาคารนั้นได้ 
 5. ใบอนุญาตฉบับนี้   ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต  ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตจะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
  6. ผู้ได้รับใบอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

 
แบบ อ.๑ 

 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร(รอ) 

เลขที่ ............/..๒๕65.............. 
  อนุญาตให้................................................เจ้าของอาคารอยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ที.่.............
ตรอก/ซอย.......................................ถนน...............................ตำบล/แขวง........................ อำเภอ ...................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................... 
  ข้อ ๑. ทำการ ..................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที.่..................
ตรอก/ซอย...........................ถนน...................................ตำบล/แขวง.................... อำเภอ ...............................
จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์..........................ในที่ดิน  โฉนดทีดิน  น.ส.3  น.ส.3 ก  ส.ค..1   
 อ่ืน ๆ น.ส. 4 จ......เลขที่ .......................เป็นที่ดิน... ........................................................ 
  ทำการเคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ท่ีอยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ที่อาคารจะทำ
การเคลื่อนย้ายตั้งอยู่ ไปยังบ้านเลขท่ี ................................. ตรอก/ซอย ....................................
ถนน .........................หมู่ที่ ...................... ตำบล/แขวง ...................................... อำเภอ/เขต ...... ......................
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์ .................................ในที่ดิน  โฉนดทีดิน  น.ส.3  น.ส.3 ก 
 ส.ค..1   อ่ืน ๆ........เลขท่ี ....................................... เป็นที่ดินของ .................................................. ......... 
  ข้อ ๒. เป็นอาคาร 
  (๑) ชนิด....................................จำนวน.......แห่ง ...เพ่ือใช้เป็น................................................ 
พ้ืนที่/ความยาว  .................... ม.. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า ออกของรถจำนวน ………............คัน 
พ้ืนที่ ...............................…เมตร. 
  (๒) ชนิด....................................จำนวน.......แห่ง ...เพ่ือใช้เป็น................................................ 
พ้ืนที่/ความยาว  .................... ม.. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า ออกของรถจำนวน ………............คัน 
พ้ืนที่ ...............................…เมตร     

  ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ 
เลขที่ .............../๒๕๖5............. ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้   

  ข้อ ๓. โดยมี........................................... เป็นผู้ควบคุมงานหรือ ...................................... 



เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร 
  ข้อ ๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
  (๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  (๒) .......................อนุญาตให้ก่อสร้างตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาตเท่านั้น..................... 
  ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ............... เดือน ..................................พ.ศ. .................... 
   ออกให้  ณ  วันที่ ...................... เดือน .........................................พ.ศ. ................... 
 
 

(ลายมือชื่อ) ................................................... 
              (........................................) 

    ตำแหน่ง ...................................................               
         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 

 

 

คำเตือน 

 
 1. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่ม
ก่อสร้าง ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.3 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

2. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้พนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและ
หน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับอนุญาต
ต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้ง     
พร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 
 3. ผู้ ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มี พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้
ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
เพ่ือการอ่ืนนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการ
ตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา  32 วรรคสี่ ก่อน จึง
จะใช้อาคารนั้นได ้
 5. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 
 
 
 
 



 


