บันทึกการรับเอกสารและการพิจารณาขอรับใบอนุญาตขุดดินและถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543
1. เอกสารที่นามายื่นขอรับใบอนุญาต

 แผนผังและแบบแปลน จานวน 2 ชุด
จานวน..................................แผ่น
 รายการคานวณ 1 ชุด
จานวน.................................แผ่น
 หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของที่ดินผู้ครอบครองที่ดิน (กรณีตัวแทนเจ้าของที่ดินหรือผู้
ครอบครองที่ดินเป็นผู้ขออนุญาต)
จานวน...........................แผ่น
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) จานวน....................ชุด
 สาเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที/่ น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่ ..........................จานวน...........ฉบับ
 หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน
จานวน..............................ฉบับ
 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จานวน..................................ฉบับ
 สาเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงานจานวน........... ฉบับ
(กรณีที่เป็นงานที่มีลักษณะอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 เอกสารอื่น...............................................................................................................................................
ผลการตรวจเอกสารงานกองช่าง
 ครบ
 ไม่ครบ
 แจ้งขออนุญาตแก้ไข
ลงชื่อ.............................................ผู้รับเอกสาร
(.............................................)
วันที่...............เดือน....................พ.ศ.................
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2. การตรวจสถานที่โดยช่างควบคุมเขต





บริเวณพื้นที่ ขุดดิน/ถมดิน อยู่ในโฉนดเลขที่...............................................
ถูกต้องตามผังบริเวณ
ไม่ถูกต้องตามผังบริเวณ
ลงชื่อ..................................................นายช่างโยธาชานาญงาน
( นายจิรายุ กลมกล่อม)

3. เรียน ปลัดอบต.




พิจารณาอนุญาต
ความเห็นอื่นๆ............................................................................................................................. .............
ลงชื่อ.............................................ผูอ้ านวยการกองช่าง
( นายสุธรรม รักษ์มณี )

4. เรียน นายกอบต.




พิจารณาอนุญาต
ความเห็นอื่นๆ ......................................................................................................................................
ลงชื่อสิบตารวจตรี..........................................ปลัดอบต.
( สมยศ ลบหล้า )

5. คาสั่ง นายกอบต.





ถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง
ต้องแก้ไข.............................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................นายกอบต.
( นางสาวรัชนี หลิวทอง )

แบบ ขถด.1
เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

.
.
ผู้รับคำขอ
)

เขียนที่
วันที่

.
เดือน

ข้าพเจ้า

พ.ศ.

.

เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.
.

 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
.
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
โดย
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
มีความประสงค์จะทาการ ขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทาการขุดดิน/ถมดิน ณ
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ในโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่/อื่น ๆ
เป็นที่ดินของ

.
.
.
.

ข้อ 2 ทาการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม
เมตร
พื้นที่
ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น
โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
เมตร
ทิศใต้
. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
เมตร
ทิศตะวันออก
. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
เมตร
ทิศตะวันตก
. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
เมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 โดยมี
วันที่

ข้อ 4 กาหนดแล้วเสร็จภายใน
เดือน
พ.ศ.

เลขทะเบียน
วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน
.และจะแล้วเสร็จวันที่
เดือน

เป็นผู้ควบคุมงาน
พ.ศ.

.

-2ข้อ 5 พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 แผนผังบริเวณที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน และการรมดิน จานวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
 รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ.2543
 ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
จานวน
ฉบับ
 สาเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน และผู้มีอานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอานาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
จานวน
ฉบับ (กรณีที่นิตบิ ุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (กรณีมีการมอบอานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
 รายการคานวณ 1 ชุด จานวน
แผ่น
 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคานวณการขุดดิน/ถมดิน จานวน
ฉบับ พร้อมทั้ง
สาเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ
(กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยูใ่ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

 สาเนาโฉนดที่ดิน เลขที่/ น.ส.3 เลขที่/ ส.ค.1 เลขที่
.
ที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ
 หนังสือสาเนายินยอมของเจ้าของที่ดิน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ซึง่ แสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอานาจ
รับรอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล เจ้าของที่ดิน ซึง่
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน
ฉบับ (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น)
 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จานวน
ฉบับ
 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน
ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 เอกสารและรายละเอียด อื่น ๆ
.
ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
(ลงลายมือชื่อ)

ผู้แจ้ง
(

หมายเหตุ
(1) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ

)
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บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ของ

โทร.

ลาดับที่

รายการ

1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.

ใบแจ้งกำรจุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1)
สำเนำบัตรประจำตัวและสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้แจ้ง
สำเนำภำพถ่ำยโฉนดทีด่ ิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่
.
หนังสือยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในที่ดิน
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ทำรำยกำรคำนวณ/ออกแบบ
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงำน (แบบ ขถด.7)
แบบแปลน แผนผังบริเวณ รำยกำรประกอบแบบ จำนวน
ชุด
รำยกำรคำนวณควำมมั่นคงแข็งแรงโครงสร้ำง จำนวน 1 ชุด
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนและผู้มีอำนำจลงนำม
หนังสือมอบอำนำจให้ผู้อื่นทำกำรแทน
หนังสือหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง



(ลงชื่อ)
(

ผู้แจ้ง
)

.

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)
(

- เท่ำฉบับจริง
- กรณีขุดดิน/ถมดินในที่ดนิ ผู้อนื่
- กรณีที่งำนมีลักษณะ ขนำด อยู่ใน
ประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อม
ภำพถ่ำยใบอนุญำต
- กรณีนิติบุคคล
- ปิดอำกำรแสตมป์ 30 บำท

ผู้ตรวจรับเอกสำร
)

แบบ ขถด.๗
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคมงานขุดดินหรือถมดิน
(แนบใบแจ้งกำรขุดดินหรือถมดิน)
เขียนที.่ ...............................................................
วันที่.............เดือน.................................................พ.ศ.................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ.....................................................ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยวำด้วยวิศวกร ประเภท .................................................................................
สำขำ......................................แขนง.......................................ตำมใบอนุญำตเลขทะเบียน........................…………………
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพดังกล่ำว อำยุ.............ปี สัญชำติ...........…………………...........
อยู่บ้ำนเลขที่ .............................ตรอก/ซอย.................................ถนน.................................หมู่ที่...…………………..........
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด...........................……………….........
โทรศัพท์..................................ที่ทำงำน..............................................................โทรศัพท์........………………….................
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำน ขุดดิน/ถมดินตำมใบแจ้งของ..............................................................………………….............
เพื่อทำกำรขุดดิน/ถมดิน ณ..................................ตรอก/ซอย...........................ถนน.....................หมู่ท…ี่ …..........
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด...............................……………….......
โดยมีควำมลึก/ควำมสูง จำกระดับดินเดิม...............................................เมตร พืน้ ที่ ..............................ตำรำงเมตร
เพื่อใช้เป็น............................................................................................................................. ............………………....
ตำมแผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกบแบบแปลน และรำยกำรคำนวณที่ได้ยื่นยัง แจ้งไว้ตำม
ใบแจ้ง (แบบ ขถด.1) ลง วันที่............เดือน.................................พ.ศ....……....จนกว่ำจะทำกำรขุดดิน่/ถมดินแล้วเสร็จ
เพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
(ลงชื่อ)................................................ผู้ควบคุมงำน
(.................................................)
(ลงชื่อ)................................................ผู้แจ้ง
(.................................................)
(ลงชื่อ)................................................พยำน
(.................................................)
(ลงชื่อ)................................................พยำน
(.................................................)

หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน
(ใช้ในกรณีเจ้าของที่ดินยินยอมให้บุคคลอื่นเป็นผู้ขุดดิน/ถมดิน)
ข้ำพเจ้ำ…………………………………………………อยู่บ้ำนเลขที…่ ……....ตรอก/ ซอย……………………………………..
ถนน……………...…………………หมู่ท…ี่ ……………ตำบล/แขวง ………………………………อำเภอ/เขต……………………………….
จังหวัด………………………………....รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์……………………………………………………
เป็นเจ้ำของที่ดินโฉนดเลขที่…………………………เลขที่ดิน………………………ถนน……………….........หมู่ท…ี่ …………………..
ตำบล/แขวง ……………………..……………..อำเภอ/เขต…………………………………….จังหวัด………………………………………….
ยินยอมให้…………………….……………………..………………..เป็นผู้
( ) ขุดดิน มีควำมลึกจำกระดับพื้ดนิ ……….…….…เมตร และ/หรือมีพื้นที่ปำกบ่อดิน……………...….…เมตร
( ) ถมดิน ที่มีพื้นที…่ ……………………………….ตำรำงเมตร
ในที่ดินแปลงเครื่องหมำยดังกล่ำวข้ำงต้น เพื่อให้ประกอบกำรแจ้งกำรขุดดิน/ถมดิน ต่อเจ้ำพนักงำน
ท้องถิน่ จึงทำหนังสือฉบับนี้ไว้เป็นหลักฐำน
(ลงชื่อ)…………………………………………เจ้ำของที่ดิน
(………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้แจ้ง
(………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………พยำน
(………………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………พยำน
(………………………………………..)

หมายเหตุ
(1) ข้อควำมใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ
(2) ใส่เครื่องหมำย / ในช่อง ( ) ที่ต้องกำร

แบบ ทน.ป.๑

หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
โดยไม่ยื่นคารอรับอนุใบอนุญาตตาม มาตรา ๓๙ ทวิ

เลขรับที่............................................
วันที่..................................................
ลงชื่อ.............................ผูร้ ับหนังสือ

เขียนที่.............................................................
วันที่.............เดือน......................................พ.ศ........................
เรียน..............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
[ ] เป็นบุคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย................................ถนน............................หมู่ที่.........
ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................
[ ] เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................................
เลขทะเบียน....................................................มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่.......................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน.........................................หมู่ที่..............ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด..........................................โดย...............................................................เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
อยู่บ้านเลขที่......................ตรอก/ซอย..............................................ถนน................................................หมู่ที่...............
ตาบล/แขวง..................................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................
มีความประสงค์จะทาการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทาการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารที่บ้านเลขที่..............ตรอก/ซอย............................
ถนน.............................หมู่ที่..........ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด..........................
โดย.....................................................................................................................................................................................
เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่..........................................................................
เป็นที่ดินของ......................................................................................................................................................................
ข้อ ๒ เป็นอาคาร
ชนิด...............................................จำนวน..................................เพื่อใช้เป็น...................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน.............................คัน
ชนิด................................................จำนวน..................................เพื่อใช้เป็น...................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน.............................คัน
ชนิด................................................จำนวน..................................เพื่อใช้เป็น...................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน.............................คัน

-๒ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ โดยมี
(๑)................................................................เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
(๒)................................................................เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
(๓)................................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโคลงสร้าง
(๔)................................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
(๕)................................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ
และระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
(๖) .............................................................. เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ
และระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
(๗) ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย
และการระบายน้าทิ้ง
(๘) ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบาบัดน้าเสีย
และการระบายน้าทิ้ง
(๙) ................................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
(๑๐) .............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
ตามสาเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกล่าว ที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๔ ก าหนดแล้ ว เสร็ จ ใน...............วั น โดยจะเริ่ม ต้ น ก่ อ สร้างอาคาร/ดั ด แปลงอาคาร/รื้อ ถอนอาคาร
เมื่อ.................................................และจะแล้วเสร็จเมื่อ.......................................................
ข้อ ๕ ข้าพเจ้าขอชาระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารจานวน....................บาท
(.................................................)
ข้อ ๖ พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
[ ] (๑) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) จานวน ๕ ชุด ชุดละ..............................แผ่น
[ ] (๒) รายการคานวณโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๒๘) จานวน ๕ ชุด ชุดละ..........................................แผ่น
[ ] (๓) แบบและรายการคานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิง
ไหม้ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
[ ] (๔) แบบและรายการคานวณระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้งในอาคารสูงหรือ
อาคารใหญ่ขนาดพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)

-๓[ ] (๕) แบบและรายการค านวณ ระบบประปาในอาคารสู ง หรื อ อาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
[ ] (๖) แบบและรายการค านวณระบบลิ ฟ ต์ ใ นอาคารสู ง หรื อ อาคารขนาดใหญ่ พิ เศษ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)
[ ] (๗) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคานวณอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๑) (จ) (แบบ ทน.ป.๑) จานวน.................................ฉบับ
[ ] (๘) สาเนาใบอนุญาตของผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคานวณอาคาร หรือผู้ควบคุมงานซึ่ง
รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน....................................ฉบับ
[ ] (๙) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
จานวน................................ฉบับ
[ ] (๑๐) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอานาจรับรอง ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
[ ] (๑๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) จานวน.......................................ฉบับ
[ ] (๑๒) หนังสื อแสดงความเป็นตัว แทนของผู้ แจ้ง ส าเนาบัตรประจาตัว ประชาชน และส าเนา
ทะเบียนบ้านของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว (กรณีการมอบอานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
จานวน.....................................ฉบับ
[ ] (๑๓) สาเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑ เลขที่.................................................ที่จะทาการก่อสร้าง
อาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ขนาดเท่าต้นฉบับจริงซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน.......................ชุด
[ ] (๑๔) สาเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑ เลขที่.................................................ที่จะใช้เป็นที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ ขนาดเท่าต้นฉบับจริงซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน..........................ชุด
[ ] (๑๕) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินตาม (๑๓) และหรือ (๑๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และส าเนาทะเบี ย นบ้ า นของเจ้ า ของที่ ดิ น ทุ ก คน หรื อ ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล ซึ่ งแสดง
วัตถุประสงค์และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอาจรับรอง ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
แล้ว จานวน...................................ฉบับ (กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น)
[ ] (๑๖) หนังสือยืนยันที่จะทาการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสาเนาคาขออนุญาตหรือหนังสือแจ้งความ
ประสงค์จะรื้อถอนอาคาร สาเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจ้งความประสงค์จะรื้อถอนอาคารเดิม
(กรณีมีอาคารเดิมจะต้องรื้อถอนอยู่ในบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร)
[ ] (๑๗) หลั ก ฐานการขออนุ ญ าตเกี่ ย วกั บ อาคารที่ จ ะท าการก่ อ สร้ า ง/ดั ด แปลง/รื้ อ ถอน
ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง จานวน.....................................ฉบับ (ถ้ามี)

-๔[ ] (๑๘) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)....................................................ผู้แจ้ง
(....................................................)

หมายเหตุ

(๑) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(๒) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [ ] หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ ทน.ป.๕
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคานวณอาคาร
หรือผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๑) (จ)
เขียนที…่ ………………………….
วันที่………เดือน………………พ.ศ…...……….…
ข้าพเจ้ า ………………………..............................อายุ ……....…..ปี สั ญ ชาติ …….....……อยู่ บ้ านเลขที่ ………………
ตรอก/ซอย…………….........…….ถนน………….......…………ตาบล/แขวง….............…………….อาเภอ……….......……………..
จังหวัด………………........…...โทรศัพท์…………….....…....…ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
สถาปั ต ยกรรมประเภท……………................สาขา…...............................แขนง……………...............ตามใบอนุ ญ าต
ทะเบียน……...……….............และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวและไม่เ ป็นผู้ได้รับการ
แจ้งเวียนชื่อตามมาตรา ๔๖ ทวิ ขอรับรองว่า
๑. ข้าพเจ้า
( ) เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
( ) เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
( ) เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
( ) เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
( ) เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
( ) เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศและระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
( ) เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย และการระบายน้าทิ้ง
( ) เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ง
( ) เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์

( ) เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

( ) เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์

( ) เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

ตามหนังสือแจ้งของ……………………………......................................ซึ่งประสงค์จะทาการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร
/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร………………….....ชั้น จานวน………...หลังเพื่อใช้………………...
ที่ บ้ านเลขที่ …………………ตรอก/ซอย……………....……….....ถนน………...…...................ตาบล/แขวง……………............
อาเภอ/เขต……………........................จังหวัด…………….......................โดยไม่ยื่นคาขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

-๒๑. การก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร ตามข้อ ๑
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกแบบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องทุกประการ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลายมือชื่อ)………………................ .วิศวกร/สถาปนิก
(………………..............…) ผูร้ ับรอง
(ลายมือชื่อ)…………................………ผู้แจ้ง
(………...............………….)
(ลายมือชื่อ)…….................……………พยาน
(……….................………….)
(ลายมือชื่อ)……………................……พยาน
(……………................…….)

หมายเหตุ (๑) ข้อความที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(๒) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [ ] หน้าข้อความที่ต้องการ

คำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร

แบบ ข.๑
เลขรับที่..............................
วันที่.....................................
ลงชื่อ................. ผู้รับคำขอ
เขียนที่.........................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ......................

ข้ำพเจ้ำ............................................................................................เจ้ำของอำคำร หรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร
เป็นบุคคลธรรมดำอยู่บ้ำนเลขที่............................หมู่ที่.............ซอย.................................ถนน.......................................
ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด......................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................................
เลขที่ทะเบียน..............................................มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่........................ตรอก/ซอย........................................
ถนน......................................ตำบล/แขวง................................อำเภอ/เขต..........................จังหวัด.................................
โดย.............................................................................................................ผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
อยู่บ้ำนเลขที่...........................หมู่ที่................ตรอก/ซอย............................................ถนน............................................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด.............................................
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญำต...............................................ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทำกำรก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/รื้อถอนอำคำร ที่บ้ำนเลขที่..............ตรอก/ซอย.......................
หมู่ที่.............ถนน.................................ตำบล/แขวง.................................. อำเภอ/เขต ปำกเกร็ด จังหวัด นนทบุรี
โดย...................................................................................................เป็นเจ้ำของอำคำร ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓
เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่...........................................................................................................................................................
เป็นที่ดินของ....................................................................................................................................................................
ข้อ ๒ เป็นอำคำร ถำวร/ชั่วครำว
(๑) ชนิด..................................จำนวน..................หลัง/คูหำ/ห้อง เพื่อใช้เป็น......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน....................คัน
(๒) ชนิด..................................จำนวน..................หลัง/คูหำ/ห้อง เพื่อใช้เป็น......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน....................คัน
(๓) ชนิด..................................จำนวน..................หลัง/คูหำ/ห้อง เพื่อใช้เป็น......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน....................คัน
ตำมแผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำรคำนวณที่แนบมำนี้
ข้อ ๓
(๑).........................................................หมำยเลขทะเบียน......................................เป็นผู้ควบคุมงำน
(๒).........................................................หมำยเลขทะเบียน......................................เป็นผู้ออกแบบ
(๓).........................................................หมำยเลขทะเบียน......................................เป็นผู้คำนวณ
ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน...............................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต

-๒ข้อ ๕ พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนเอกสำรต่ำง ๆ มำด้วยแล้วคือ
(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน จำนวน..................ชุ ด ชุดละ.............แผ่น
(๒) รำยกำรคำนวณ 1 ชุด จำนวน.....................แผ่น (กรณีที่เป็นอำคำรสำธำรณะ อำคำร พิเศษ หรือ
อำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัตถุถำวร และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
(๓) หนังสือแสดงควำมเป็นตัวแทนของเจ้ำของอำคำร (กรณีที่ตัวแทนเจ้ำของอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต)
(๔) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทน นิติบุคคล ผู้ขออนุญ ำต
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(๕) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำร หรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินกำรกิจกำรของนิติบุคคล (กรณีที่ นิติบุคคลเป็นผู้
ขออนุญำต)
(๖) หนังสือแสดงควำมยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบ และคำนวณอำคำร จำนวน.................ฉบับ พร้อม
ทั้ งส ำเนำใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ วิ ช ำชี พ สถำปั ต ยกรรมควบคุ ม
จำนวน..............ฉบับ (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภท เป็นวิชำชีพ วิศวกรรมหรือ
วิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)
(๗) สำเนำหรือภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน เลขที่/นส.๓ เลขที่/สค.๑ เลขที่ ..............................................................
จำนวน...............ฉบับ หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน จำนวน.................ฉบับ
(๘) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน ตำมข้อ ๓ จำนวน..................ฉบับ
(๙) ส ำเนำหรื อ ภำพถ่ ำยใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิช ำชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม หรือ วิช ำชี พ สถำปั ต ยกรรม
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงำน จำนวน............ฉบับ (เฉพำะกรณีที่เป็นอำคำรที่ลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)
๙.๑ เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)............................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..............................................
(...........................................)
ผู้ขออนุญำต
หมำยเหตุ (๑) ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำออก
(๒) ใส่เครื่องหมำย
 ในช่อง
 หน้ำข้อควำมที่ถูกต้อง
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที
จะต้องให้ผู้ขออนุญำตทรำบว่ำ จะอนุญำตหรือไม่อนุญำต หรือขยำยเวลำภำยใน
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ.....................
ผู้ขออนุญำตได้ชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต ก่อสร้ำง/ดัดแปลง/รื้อถอนอำคำร เป็นเงิน.............บำท และค่ำธรรมเนียม
กำรตรวจแบบแปลน.............................................เป็นเงิน.................................................บำท.................สตำงค์
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ...............................................บำท.............................สตำงค์ (................................................................)
ตำมใบเสร็จรับเงิน ๑ เล่มที่..............................เลขที่.....................ลงวันที่...............เดือน.......................พ.ศ.................
๒ เล่มที่..............................เลขที.่ ....................ลงวันที่..............เดือน.......................พ.ศ.................

(ลงชื่อ)..................................................
ตำแหน่ง...............................................

คำขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร

แบบ ข.๓
เลขรับที่....................................
วันที่.........................................
ลงชื่อ.........................ผู้รับคำขอ
เขียนที่.................................................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.....................

ข้ำพเจ้ำ....................................................เจ้ำของอำคำรหรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร/ผู้ครอบครองอำคำร
 เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่..........ซอย.....................ถนน.........................
ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด..........................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท.......................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................
เลขที่ทะเบียน........................................นักงำนตั้งอยู่เลขที่.................หมู่ที่................ซอย.................................
ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต............................จังหวัด...........................โดย..................................... ผู้มี
อำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่............ซอย...................ถนน.....................
ตำบล/แขวง....................................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด...................................
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดังต่อไปนี้
ข้อ 1. อำคำรที่ขออนุญำตได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/เคลื่อนย้ำยอำคำร/เปลี่ยน
กำรใช้อำคำร/ใบรับรอง เลขที่................/......................ลงวันที่...........เดือน....................พ.ศ.....................บ้ำนเลขที่
...................หมู่ที่..............ซอย...........................ถนน..........................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต
................................จังหวัด.....................................โดย....................................................................
เป็นเจ้ำของอำคำรหรือ.....................................................................เป็นผู้ครอบครองอำคำรอยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/
น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่.....................................................เป็นที่ดินของ..................................................
ข้อ 2. เป็นอำคำร
(1) ชนิด.........................................จำนวน................................เพื่อใช้เป็น.................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน..............................คัน
(2) ชนิด.........................................จำนวน...............................เพื่อใช้เป็น.................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน..............................คัน
(3) ชนิด.........................................จำนวน...............................เพื่อใช้เป็น.................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน..............................คัน
ข้อ 3. ขอเปลี่ยนกำรใช้อำคำรเพื่อใช้เป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ตำมรำยละเอียดดังนี้
(1) อำคำรตำมข้อ 1. (1) ขอเปลี่ยนกำรใช้เป็น........................................................โดยมีที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทำงเข้ำ ออกของรถจำนวน................คัน
(2) อำคำรตำมข้อ 1. (2) ขอเปลี่ยนกำรใช้เป็น.......................................................โดยมีที่จอดรถ ที่
กลับรถ และทำงเข้ำ ออกของรถจำนวน................คัน
(3) อำคำรตำมข้อ 1. (3) ขอเปลี่ยนกำรใช้เป็น.......................................................โดยมีที่จอดรถ ที่
กลับรถ และทำงเข้ำ ออกของรถจำนวน................คัน
ข้อ 4. พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้วคือ
(1) สำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรแสดงกำรเป็นเจ้ำของอำคำรหรือผู้ครอบครองอำคำร
(2) หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีที่ผู้ครอบครองอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต)

-2(3) ใบรับรองหรือใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร จำนวน...............ฉบับ (เฉพำะกรณีที่อำคำรที่
ขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้ได้รับใบรับรอง หรือได้รับใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำแล้ว)
(4) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญำตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(5) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำร หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล (กรณีที่นิติ
บุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(6) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน จำนวน............ชุด ชุดละ..........แผ่น
(7) รำยกำรคำนวณหนึ่งชุด จำนวน...........แผ่น (เฉพำะกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำรนี้ ทำ
ให้มีกำรเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอำคำรมำกขึ้นกว่ำที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม)
(8) หนังสือแสดงควำมยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอำคำร จำนวน...........ฉบับ
พร้อมทั้งสำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม จำนวน............ฉบับ (กรณีที่เป็นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
(9) เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
(ลำยมือชื่อ)...........................................
(.........................................)
ผู้ขออนุญำต
หมำยเหตุ (1) ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ
(2) ใส่เครื่องหมำย √ ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบว่ำ จะอนุญำตหรือไม่อนุญำตหรือขยำยเวลำภำยในวันที่..............เดือน
.............................พ.ศ............................
ผู้ขออนุญำตได้ชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต.................................เป็นเงิน...........................บำท และ
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลน..........................เป็นเงิน...............................บำท............................สตำงค์ รวมทั้งสิ้น
เป็นเงิน......................................บำท.............................สตำงค์ (.....................................................) ตำมใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่.................เลขที่.................ลงวันที่..........เดือน.................พ.ศ............................
ออกใบอนุญำตแล้ว เล่มที่.............ฉบับที่................ลงวันที่..............เดือน..................พ.ศ...............
(ลำยมือชื่อ)........................................
ตำแหน่ง...........................................

คำขออนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทำงเข้ำ ออกของรถ เพื่อกำรอื่น

แบบ ข.๔
เลขรับที่..................................
วันที่........................................
ลงชื่อ......................ผูร้ ับคำขอ
เขียนที่.................................................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.....................

ข้ำพเจ้ำ....................................................................................................เจ้ำของอำคำรหรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร
 เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บ้ำนเลขที่....................หมู่ที่..........ซอย........................ถนน.......................................
ตำบล/แขวง.........................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด....................................................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท..........................................................จดทะเบียนเมื่อ..................................................
เลขที่ทะเบียน.................................................มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่.................หมู่ที่................ตรอก/ซอย......................................
ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต..................................จังหวัด................................โดย.................................................
ผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่............ซอย...............................ถนน..................................
ตำบล/แขวง................................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................................
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญำตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำรอื่น
ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ อำคำรที่ขออนุญำตได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/เคลื่อนย้ำยอำคำร/เปลี่ยนกำรใช้
อำคำร/ใบรับรอง เลขที่................./.................ลงวันที่...........เดือน.........................พ.ศ...............บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่..........
ตรอก/ซอย........................ถนน.........................ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต............................จังหวัด........................
โดย..........................................................................เป็นเจ้ำของอำคำรหรือ.......................................................................................
เป็นผู้ครอบครองอำคำร เป็นอำคำรชนิด................................................จำนวน......................เพื่อใช้เป็น.........................................
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ ออกของรถ จำนวน..................คัน
ข้อ ๒ ขออนุญำตดัดแปลง ใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ ตำมข้อ ๑ ทั้งหมด/บำงส่วน
เพื่อ.............................................................
ข้อ ๓ ขอรับใบอนุญำตก่อสร้ำงพื้นที่/สิ่งที่สร้ำงขึ้น ชนิด............................................จำนวน.............................
เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถแทนของเดิม จำนวน......................คัน ตำมแผนผังบริเวณ แบบแปลน
รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำรคำนวณ ดังนี้
(๑) ที่บ้ำนเลขที่............................หมู่ที่...............ตรอก/ซอย......................................ถนน..................................
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด...............................................................
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่....................................................................................................................
เป็นที่ดินของ....................................................................................................................................... ..............................................
(๒) มี...............................................เป็นผู้ควบคุมงำน...............................................เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ
(๓) กำหนดแล้วเสร็จใน.......................วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต
ข้อ ๔ พร้อมคำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน จำนวน...........ชุด ชุดละ..........แผ่น
(๒) รำยกำรคำนวณหนึ่งชุด จำนวน..................แผ่น (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อใช้
เป็นทีจ่ อดรถ)
(๓) สำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรแสดงกำรเป็นเจ้ำของอำคำรหรือผู้ครอบครองอำคำร
(๔) หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีที่ผู้ครอบครองอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต)

-๒(๕) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญำตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(๔) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำร หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล (กรณีนิติ
บุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(๗) หนังสือแสดงควำมยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ) จำนวน..............ฉบับ
(๘) สำเนำหรือภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่..................................................................
จำนวน.................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน จำนวน............ฉบับ
(๙) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน จำนวน..........ฉบับ
(๑๐) สำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำต เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุมของผู้ควบคุมงำน จำนวน.....................ฉบับ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้ำงขึ้นเป็นอำคำรเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทำงเข้ำออกของรถ ซึ่งเป็นอำคำรที่มีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภท เป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม)
(๑๑) สำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/เคลี่อนย้ำยอำคำร/เปลี่ยนกำรใช้อำคำร
(๑๒) เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
........................................................................................................................................................... ..............................
.........................................................................................................................................................................................
(ลำยมือชื่อ)...........................................
(.........................................)
ผู้ขออนุญำต
หมำยเหตุ (๑) ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ
(๒) ใส่เครื่องหมำย √ ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบว่ำ จะอนุญำตหรือไม่อนุญำตหรือขยำยเวลำภำยใน
วันที่............เดือน.............................พ.ศ............................
ผู้ขออนุญำตได้ชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต.....................................เป็นเงิน...........................................บำท
และค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลน......................................เป็นเงิน.......................................บำท..............................สตำงค์
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน......................................บำท...................................สตำงค์ (.........................................................................)
ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................เลขที่.................ลงวันที่..............เดือน...................พ.ศ............................
ออกใบอนุญำตแล้ว เล่มที่.............ฉบับที่................ลงวันที่..............เดือน...................พ.ศ.....................
(ลำยมือชื่อ)........................................
ตำแหน่ง.............................................

แบบ ข.5
คำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร รื้อถอนอำคำร เคลื่อนย้ำยอำคำร
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำรอื่น

เลขรับที่................................
วันที่......................................
ลงชื่อ....................ผู้รับคำขอ
เขียนที่..............................................
วันที่...........เดือน................................พ.ศ...................

ข้ำพเจ้ำ............................................................เจ้ำของอำคำร หรือผู้ครอบครองอำคำร (ในกรณีผู้ขอต่อ
อำยุใบอนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ)
 เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บ้ำนเลขที่............หมู่ที่...........ซอย.........................ถนน................................
ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด...........................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ.......................................
เลขทะเบียน.......................................มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่...................หมู่ที่......................ซอย.....................................
ถนน.................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................
โดย......................................................ผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต อยู่บ้ำนเลขที่.......................
หมู่ที่............ซอย..........................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต............................จังหวัด................................
ขอยื่นคำขอต่ออำยุใบอนุญำต........................................................ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดังต่อไปนี้
๑. อำคำรที่ขอใบอนุญำตได้รับใบอนุญำต.................................ตำมใบอนุญำตเลขที่............./...............
ลงวันที่............เดือน............................พ.ศ....................... ทีบ่ ้ำนเลขที่...............หมู่ที่...............ซอย....................................
ถนน................................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.........................................
โดย.................................................................................................เป็นเจ้ำของอำคำร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓
เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.......................................................................เป็นที่ดินของ...................................................................
ข้อ ๒ เป็นอำคำร
(๑) ชนิด.........................................จำนวน.........................เพื่อใช้เป็น......................................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ-ออกของรถ จำนวน.........................คัน
(๒) ชนิด.........................................จำนวน.........................เพื่อใช้เป็น......................................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ-ออกของรถ จำนวน........................คัน
(๓) ชนิด..........................................จำนวน.......................เพื่อใช้เป็น......................................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำ-ออกของรถ จำนวน.......................คัน
กำหนดสิ้นอำยุใบอนุญำต วันที่................เดือน..........................................พ.ศ......................................
ข้อ ๓ เหตุที่ทำกำรไม่เสร็จตำมที่ได้รับอนุญำต เพรำะ...........................................................................
...............................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ขณะนี้ได้ดำเนินกำรไปแล้วถึง..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
จึงขอต่ออำยุใบอนุญำตอีก......................วัน
ข้อ ๔ มี..............................................................เป็นผู้ควบคุมงำน............................................................
เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

-๒ข้อ ๕. พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
(๑) เอกสำรแสดงกำรเป็นเจ้ำของอำคำร จำนวน..............ฉบับ (กรณีที่ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตไม่ใช่เจ้ำ
ของอำคำรที่ได้รับใบอนุญำต)
(๒) เอกสำรแสดงกำรเป็ นผู้ ครอบครองอำคำร(กรณี ที่ผู้ ครอบครองอำคำรเป็นผู้ ขอต่ออำยุใบอนุญ ำต
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทำงเข้ำ-ออกของรถเพื่อกำรอื่น)
(๓) หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีที่ผู้ครอบครองอำคำรเป็นผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต
ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทำงเข้ำ-ออกของรถเพื่อกำรอื่น)
(๔) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(๕) หนั งสื อ แสดงว่ำเป็ น ผู้ จัดกำรหรือผู้ แทนซึ่ งเป็ น ผู้ ดำเนิ นของนิติ บุค คล(กรณี ที่ นิ ติบุ คคลเป็น ผู้ ข อ
อนุญำต)
(๖) ใบอนุญำตตำมข้อ ๑ จำนวน......................ฉบับ
(๗) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนตำมข้อ ๓ จำนวน..................ฉบับ
(๘) สำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำต เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงำน จำนวน............................ฉบับ (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภท
เป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม)
(๙) เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
.
(ลำยมือชื่อ).........................................
(........................................)
ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำต
หมำยเหตุ (๑) ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ
(๒) ใส่เครื่องหมำยถูก √ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตทรำบว่ำ จะอนุญำตหรือไม่อนุญำต หรือขยำยเวลำ ภำยใน
วันที่....................เดือน...................................พ.ศ................................
ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตได้ชำระค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำต...............................................................
เป็นเงิน.....................................บำท(..............................................) ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่.....................เลขที่....................
ลงวันที่..................เดือน.................................พ.ศ.................................
ออกใบอนุญำตแล้ว เล่มที่...............ฉบับที่.................ลงวันที่...............เดือน......................พ.ศ...................

(ลำยมือชื่อ)..........................................
ตำแหน่ง...............................................

คำขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร

แบบ ข.๖
เลขรับที่.............................
วันที่....................................
ลงชื่อ..................ผู้รบั คำขอ
เขียนที่.........................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ......................

ข้ำพเจ้ำ..............................................................จ้ำของอำคำร หรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร/ผู้ครอบครองอำคำร
□ เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บ้ำนเลขที่..........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..........................................
ถนน...................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด...............................
□ เป็นนิติบุคคลประเภท...................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................................
เลขที่ทะเบียน...............................................มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่........................ตรอก/ซอย........................................
ถนน....................................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด................................
โดย.................................................................................................................ผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
อยู่บ้ำนเลขที่..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................
ขอยื่นคำขอรับใบรับรอง...............................................ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ อำคำรที่ขอใบรับรองได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/เคลื่อนย้ำยอำคำร
ตำมใบอนุญำตเลขที่...................../.......................ลงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ..............................
ที่บ้ำนเลขที่......................ตรอก/ซอย............................................ถนน..................................................หมู่ที่...............
ตำบล/แขวง........................................ อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................
โดย......................................................................................................................เป็นเจ้ำของอำคำร ในที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่....................................................................................................................... ................
เป็นที่ดินของ.....................................................................................................................................................................
ข้อ ๒ เป็นอำคำร
(๑) ชนิด........................................จำนวน.............................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน....................คัน
(๒) ชนิด..........................................จำนวน.............................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน....................คัน
(๓) ชนิด..........................................จำนวน.............................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน....................คัน
อำคำรตำม............................................................เป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้
ข้อ ๓ ได้ทำกำร..........................................อำคำรตำมข้อ ๑ เสร็จ เมื่อวันที่.............เดือน...........................
พ.ศ........................ถูกต้องตำมที่ได้รับใบอนุญำตแล้ว

-2ข้อ ๔ พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
(๑) สำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรแสดงกำรเป็นเจ้ำของอำคำรหรือเป็นผู้ครอบครองอำคำร
(๒) หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีที่ผู้ครอบครองอำคำรเป็นผู้ยื่นคำขอ)
(๓) สำเนำหนังสือกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำตที่ออกให้ไม่
เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(๔) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญำต)
(๕) สำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ใบอนุญำตดัดแปลงอำคำร หรือใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย
อำคำรตำมข้อ 1. แล้วแต่กรณี
(๖) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงำนรับรองว่ำได้ควบคุมกำร....................................อำคำรเป็นไปโดยถูกต้อง
ตำมที่ได้รับใบอนุญำต
(๗) เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(ลำยมือชื่อ).......................................................
(....................................................)
ผู้ขอใบรับรอง
หมำยเหตุ (๑) ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ
(๒) ใส่เครื่องหมำย ในช่อง □ หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ข อใบรั บ รองทรำบว่ ำ จะอนุ ญ ำตหรื อ ไม่ อ นุ ญ ำตหรื อ ขยำยเวลำภำยใน
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........................
ผู้ขอใบรับรองได้ชำระค่ำธรรมเนียมใบรับรอง...................เป็นเงิน....................บำท (.......................)
ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ....................
ออกใบรับรองแล้ว เล่มที่..............ฉบับที่.............ลงวันที่. .......เดือน..................พ.ศ...................
(ลำยมือชื่อ).............................................
ตำแหน่ง................................................

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงำน
เขียนที่..................................................
วันที่................เดือน.......................พ.ศ.......................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................................
ได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท....................................สำขำ............................................
ตำมใบอนุญำตเลขทะเบียน............................................................................................................................................
และข้ำพเจ้ำ.................................................................................................................... ....................
ได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม ประเภท...............................สำขำ..........................................
ตำมใบอนุญำตเลขทะเบียน.............................................................................................................................................
ขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นวิศวกรและสถำปนิก ผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
อำคำรชนิด........................................................จำนวน............................หลัง เพื่อใช้เป็น.............................................
ของ...................................................................................................................................................................................
ปลูกสร้ำงที่.......................................ตรอก/ซอย.................................................ถนน......................................................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต...................................ตำมใบอนุญำตเลขที่................/.........................
ลงวันที่....................เดือน...........................................พ.ศ..........................................
ได้ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อย เป็นไปโดยถูกต้องตำมแบบที่ได้รับอนุญำต
เพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
(ลงชื่อ).............................................วิศวกร
(............................................)
(ลงชื่อ).............................................สถำปนิก
(............................................)

คำขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร

แบบ ข.๖
เลขรับที่.............................
วันที่....................................
ลงชื่อ..................ผู้รบั คำขอ
เขียนที่.........................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ......................

ข้ำพเจ้ำ..............................................................จ้ำของอำคำร หรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร/ผู้ครอบครองอำคำร
□ เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บ้ำนเลขที่..........................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย..........................................
ถนน...................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด...............................
□ เป็นนิติบุคคลประเภท...................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................................
เลขที่ทะเบียน...............................................มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่........................ตรอก/ซอย........................................
ถนน....................................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...............................จังหวัด................................
โดย.................................................................................................................ผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต
อยู่บ้ำนเลขที่..........................หมู่ที่.....................ตรอก/ซอย...........................................ถนน..........................................
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................
ขอยื่นคำขอรับใบรับรอง...............................................ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ อำคำรที่ขอใบรับรองได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/เคลื่อนย้ำยอำคำร
ตำมใบอนุญำตเลขที่...................../.......................ลงวันที่.................เดือน...............................พ.ศ..............................
ที่บ้ำนเลขที่......................ตรอก/ซอย............................................ถนน..................................................หมู่ที่...............
ตำบล/แขวง........................................ อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................
โดย......................................................................................................................เป็นเจ้ำของอำคำร ในที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่....................................................................................................................... ................
เป็นที่ดินของ.....................................................................................................................................................................
ข้อ ๒ เป็นอำคำร
(๑) ชนิด........................................จำนวน.............................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน....................คัน
(๒) ชนิด..........................................จำนวน.............................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน....................คัน
(๓) ชนิด..........................................จำนวน.............................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน....................คัน
อำคำรตำม............................................................เป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้
ข้อ ๓ ได้ทำกำร..........................................อำคำรตำมข้อ ๑ เสร็จ เมื่อวันที่.............เดือน...........................
พ.ศ........................ถูกต้องตำมที่ได้รับใบอนุญำตแล้ว

-2ข้อ ๔ พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
(๑) สำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรแสดงกำรเป็นเจ้ำของอำคำรหรือเป็นผู้ครอบครองอำคำร
(๒) หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีที่ผู้ครอบครองอำคำรเป็นผู้ยื่นคำขอ)
(๓) สำเนำหนังสือกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำตที่ออกให้ไม่
เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(๔) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญำต)
(๕) สำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ใบอนุญำตดัดแปลงอำคำร หรือใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย
อำคำรตำมข้อ 1. แล้วแต่กรณี
(๖) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงำนรับรองว่ำได้ควบคุมกำร....................................อำคำรเป็นไปโดยถูกต้อง
ตำมที่ได้รับใบอนุญำต
(๗) เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
(ลำยมือชื่อ).......................................................
(....................................................)
ผู้ขอใบรับรอง
หมำยเหตุ (๑) ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ
(๒) ใส่เครื่องหมำย ในช่อง □ หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
จะต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ ข อใบรั บ รองทรำบว่ ำ จะอนุ ญ ำตหรื อ ไม่ อ นุ ญ ำตหรื อ ขยำยเวลำภำยใน
วันที่....................เดือน.............................พ.ศ..........................
ผู้ขอใบรับรองได้ชำระค่ำธรรมเนียมใบรับรอง...................เป็นเงิน....................บำท (.......................)
ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่...............เลขที่..............ลงวันที่.........เดือน..................พ.ศ....................
ออกใบรับรองแล้ว เล่มที่..............ฉบับที่.............ลงวันที่. .......เดือน..................พ.ศ...................
(ลำยมือชื่อ).............................................
ตำแหน่ง................................................

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงำน
เขียนที่..................................................
วันที่................เดือน.......................พ.ศ.......................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................................
ได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท....................................สำขำ............................................
ตำมใบอนุญำตเลขทะเบียน............................................................................................................................................
และข้ำพเจ้ำ.................................................................................................................... ....................
ได้รับอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม ประเภท...............................สำขำ..........................................
ตำมใบอนุญำตเลขทะเบียน.............................................................................................................................................
ขอรับรองว่ำ ข้ำพเจ้ำเป็นวิศวกรและสถำปนิก ผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
อำคำรชนิด........................................................จำนวน............................หลัง เพื่อใช้เป็น.............................................
ของ...................................................................................................................................................................................
ปลูกสร้ำงที่.......................................ตรอก/ซอย.................................................ถนน......................................................
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต...................................ตำมใบอนุญำตเลขที่................/.........................
ลงวันที่....................เดือน...........................................พ.ศ..........................................
ได้ควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรดังกล่ำวเสร็จเรียบร้อย เป็นไปโดยถูกต้องตำมแบบที่ได้รับอนุญำต
เพื่อเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นสำคัญ
(ลงชื่อ).............................................วิศวกร
(............................................)
(ลงชื่อ).............................................สถำปนิก
(............................................)

แบบ ข.๗
คำขอใบแทนใบอนุญำต
หรือใบแทนใบรับรอง

เลขรับที่................................
วันที่.....................................
ลงชื่อ....................ผู้รับคำขอ
เขียนที่..................................................
วันที่...........เดือน................................พ.ศ...................

ข้ำพเจ้ำ.................................................................................................ผู้ได้รับใบอนุญำต/ผู้ได้รับใบรับรอง
 เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บ้ำนเลขที่....................ตรอก/ซอย.......................................หมู่ที่.....................
ถนน....................................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด..................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท............................................จดทะเบียนเมื่อ......................................................
เลขทะเบียน...........................................มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่......................ตรอก/ซอย...................................หมู่ที่...........
ถนน....................................ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.............................
โดย..........................................................................................ผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอใบแทนใบอนุญำต/ใบแทน
ใบรับรองอยู่บ้ำนเลขที่...................ตรอก/ซอย......................................หมู่ท.ี่ ............ตำบล/แขวง.........................................
อำเภอ/เขต.....................................จังหวัด...........................................
ขอยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญำต/ใบแทนใบรับรอง.............................ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ำพเจ้ำได้รับใบอนุญำต/ใบรับรอง............................................เลขที่.................../.........................
ลงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ...................ที่บ้ำนเลขที่..............ตรอก/ซอย.........................ถนน........................
หมู่ที่...........ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด.........................................
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่............................................................................................................
เป็นที่ดินของ..........................................................................................................................................................................
ข้อ ๒ ใบอนุญำต/ใบรับรองดังกล่ำวได้สูญหำย/ถูกทำลำย/ชำรุดเมื่อวันที่.......เดือน..............พ.ศ.............
ข้อ ๓ พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
(๑) ในกรณีที่ใบอนุญำตหรือใบรับรองสูญ หำย ให้นำใบแจ้งควำมว่ำใบอนุญำต หรือใบรับรองสูญหำย
ของสถำนีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญำตหรือใบรับรองนั้นสูญหำยมำด้วย
(๒) ในกรณีที่ใบอนุญำตหรือใบรับรองถูกทำลำยหรือชำรุดบำงส่วนให้แนบใบอนุญำตหรือใบรับรองที่ถูก
ทำลำยหรือชำรุดบำงส่วนนั้นมำด้วย

(ลำยมือชื่อ)...................................................
(................................................)
ขอรับใบแทนใบอนุญำต/ใบแทนใบรับรอง

-๒หมำยเหตุ (๑) ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ
(๒) ใส่เครื่องหมำยถูก √ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร

หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบรับรองทรำบว่ำ จะอนุญำตหรือไม่อนุญำต หรือ
ขยำยเวลำ ภำยในวันที่......................เดือน......................................พ.ศ........................................
ผู้ขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ ำตหรือใบแทนใบรับรองได้ช ำระค่ำธรรมเนียมใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทน
ใบรับรอง..................................................................เป็นเงิน........................................บำท(.................................................)
ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่.................เลขที่...................ลงวันที่...........เดือน........................พ.ศ...........................
ออกใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบรับรองแล้ว เล่มที่....................................ฉบับที่............................
ลงวันที่............เดือน.............................พ.ศ..........................
(ลำยมือชื่อ)...............................................
ตำแหน่ง...............................................

แบบ ข.๘
คำขอโอนใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร รื้อถอนอำคำร
เคลื่อนย้ำยอำคำรหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร

เลขรับที่................................
วันที่.......................................
ลงชื่อ....................ผู้รับคำขอ
เขียนที่..............................................
วันที่...........เดือน................................พ.ศ...................

ข้ำพเจ้ำ...........................................................................................................................ผู้ได้รับใบอนุญำต
□ เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บ้ำนเลขที่.................ตรอก/ซอย...................................ถนน............................
หมู่ที่.............ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................จดทะเบียนเมื่อ....................................................
เลขทะเบียน..................................................มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่..........................ตรอก/ซอย...........................................
ถนน...............................หมู่ที่............ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด............................
โดย...............................................................................................................ผู้มีอำนำจลงชือ่ แทนนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญำต
อยู่บ้ำนเลขที่........................ตรอก/ซอย...................................................ถนน................................................หมู่ที่...............
ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต................................................จังหวัด........................................................
ขอยื่นคำขอโอนใบอนุญำต..................................................ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ อำคำรที่ขออนุญำต ได้รับใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/รื้อถอนอำคำร/เคลื่อนย้ำย
อำคำร/เปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมใบอนุญำตเลขที่............../...............ลงวันที่............เดือน..........................พ.ศ....................
ที่บ้ำนเลขที่.........................ตรอก/ซอย..............................................ถนน.......................................................หมู่ที่..............
ตำบล/แขวง..............................................อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด....................................................
ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.................................................................................................................
เป็นที่ดินของ...........................................................................................................................................................................
ข้อ ๒ ขอโอนใบอนุญำตตำมข้อ ๑ ให้แก่....................................................................................................
เมื่อวันที่..............เดือน............................พ.ศ.......................เนื่องจำก...................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..
ข้อ ๓ พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
(๑) ใบอนุญำตตำมข้อ ๑
(๒) เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
............................................................................................................................. .............................................
...........................................................................................................................................................................

(ลำยมือชื่อ)...................................................
(....................................................)
ผู้ขอโอนใบอนุญำต

สำหรับผู้ขอรับโอนใบอนุญำต
เขียนที่....................................................
วันที่..............เดือน..........................พ.ศ............................
ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................................................ผูข้ อรับโอนใบอนุญำต
□ เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บ้ำนเลขที่....................ตรอก/ซอย...................................ถนน.................................
หมู่ที่....................ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................
□ เป็นนิติบุคคลประเภท................................................จดทะเบียนเมื่อ...........................................................
เลขทะเบียน...........................................มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่..........................ตรอก/ซอย..............................................
ถนน................................หมู่ท.ี่ ...........ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด..........................
โดย.....................................................................................................ผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับโอนใบอนุญำต
อยู่บ้ำนเลขที่........................ตรอก/ซอย............................................ถนน..............................................หมู่ที่.....................
ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................
ขอรับโอนใบอนุญำตจำก.........................................................................ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้ำพเจ้ำขอรับโอนใบอนุญำตเลขที่............./...............ตั้งแต่วันที่...........เดือน......................พ.ศ.................
ข้อ ๒ ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำจะปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ได้รับอนุญำตตำมใบอนุญำตนั้นทุกประกำร

(ลำยมือชื่อ)...........................................................
(..........................................................)
ผู้รับโอนใบอนุญำต

แบบ ข.๑

คำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำรหรือรื้อถอนอำคำร

เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

.
.
ผู้รับคำขอ
)

เขียนที่
วันที่

.
เดือน

ข้าพเจ้า

พ.ศ.

.

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.
.

 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
.
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
โดย
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ขอยื่นคาขอใบอนุญาต

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทาการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
.
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
โดย
เป็นเจ้าของอาคารในโฉนดที่ดิน
เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
.เป็นที่ดินของ
.
ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิด
โดยมีพื้นที่/ความยาว
(2) ชนิด
โดยมีพื้นที่/ความยาว
(3) ชนิด
โดยมีพื้นที่/ความยาว

.
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน

.
คัน
.
คัน
.
คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 มี

เป็นผู้ควบคุมงาน
เป็นผู้ออกแบบและคานวณ

และ
ข้อ 4 กาหนดแล้วเสร็จใน

วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
2/ข้อ 5...

.

.

-2ข้อ 5 พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มาด้วยแล้ว คือ
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จานวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
(2) รายการคานวณ 1 ชุด จานวน
แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)

(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิตบิ ุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิตบิ ุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคานวณอาคาร จานวน
ฉบับ
พร้อมทั้งสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จานวน
ฉบับ
(กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(7) สาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
จานวน
ฉบับ
และหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน จานวน
ฉบับ
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จานวน
ฉบับ
(9) สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ของผู้ควบคุมงาน จานวน
ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่เป็นลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(10) เอกสารอื่น (ถ้ามี)

.
(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ขออนุญาต.
)

หมายเหตุ (1) ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมำย / ในช่องหน้ำ ข้อควำมที่ต้องกำร
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบว่ำ จะอนุญำตหรือไม่อนุญำตหรือขยำยเวลำภำยในวันที่
ผู้ขออนุญำตได้รับชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต
เป็นเงิน
และค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลน
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
บำท (
ตำมใบเสร็จรับเงิน เลขที่
ลงวันที่
ออกใบอนุญำตแล้ว เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่
(ลงชื่อ)
(
ตำแหน่ง

.
บำท
บำท
)
.
.
.
)
.

บัญชีรายการเอกสารประกอบคาขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ของ
ลาดับที่
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
(ลงชื่อ)
(

โทร.

รายการ
คำขออนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอนอำคำร (ข.1)
บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้ำนของผู้ขออนุญำต
สำเนำภำพถ่ำยโฉนดทีด่ ิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่
.
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้ำงชิดแนวเขตที่ดินจำกเจ้ำของที่ดินข้ำงเคียง
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ทำรำยกำรคำนวณ
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม ผูท้ ำกำรออกแบบ
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงำน (น.4)
หนังสือยินยอมสถำปนิกผู้ควบคุมงำน (น.4)
ใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
ใบอนุญำตเป็นผูป้ ระกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
แบบแปลน แผนผังบริเวณก่อสร้ำง จำนวน
ชุด
รำยกำรประกอบแบบหรือรำยกำรก่อสร้ำง จำนวน
ชุด
รำยกำรคำนวณควำมมั่นคงแข็งแรงโครงสร้ำง จำนวน 1 ชุด
หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนและผู้มีอำนำจลงนำม
หนังสือมอบอำนำจให้ผู้อื่นทำกำรแทน
หนังสือหรือเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ผู้ยื่นคำขออนุญำต
)

(ลงชื่อ)
(

.
หมายเหตุ

- เท่ำฉบับจริง
- กรณีก่อสร้ำงในที่ดินผู้อื่น
- กรณีก่อสร้ำงชิดแนวเขตที่ดินผู้อื่น
- กรณีที่อำคำรมีขนำดอยู่ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรมหรือสถำปัตยกรรม
ควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภำพถ่ำย
ใบอนุญำต

- กรณีนิติบุคคล
- ปิดอำกำรแสตมป์ 30 บำท

ผู้ตรวจรับเอกสำร
)

คาเตือน
1. ผู้ใดก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรก่อนได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกินสำมเดือน ปรับไม่เกินหกหมื่นบำทหรือทั้งจำทัง้ ปรับ
2. ถ้ำเป็นกำรกระทำของผู้ดำเนินกำรต้องระวำงโทษเป็นสองเท่ำของโทษทีบ่ ัญญัตไิ ว้สำหรับควำมผิดนัน้ ๆ
3. ถ้ำเป็นกำรกระทำอันเกี่ยวกับอำคำรเพื่อพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรศึกษำ หรือสำธำรณสุข หรือเป็นกำร
กระทำในทำงกำรค้ำ เพื่อให้เช่ำ ให้เช่ำซื้อ ขำยหรือจำหน่ำย โดยมีค่ำตอบแทนซึง่ อำคำรใดผู้กระทำต้องระวำงโทษ
จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่ำของโทษทีบ่ ัญญัตไิ ว้ สำหรับควำมผิดนั้น ๆ หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. ใบอนุญำตให้ทำกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรมีระยะกำหนดเวลำจำกัดให้ใช้ได้ตำม
ระยะเวลำที่กำหนดในใบอนุญำต ถ้ำผู้ได้รบั ใบอนุญำตประสงค์จะขอต่อใบอนุญำต จะต้องยืน่ คำขอต่อใบอนุญำต

คำขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร

แบบ ข.๒
เลขรับที่....................................
วันที่..........................................
ลงชื่อ........................ผู้รับคำขอ
เขียนที่.................................................
วันที่..............เดือน...............................พ.ศ.....................

ข้ำพเจ้ำ........................................................................................เจ้ำของอำคำรหรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร
 เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บ้ำนเลขที่.................หมู่ที่..........ซอย...........................ถนน............................
ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด..........................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเมื่อ...............................................
เลขที่ทะเบียน.......................................มีสำนักงำนตั้งอยู่เลขที่....................หมู่ที่................ซอย............................................
ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต............................จังหวัด.............................โดย...................................................
ผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำต อยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่............ซอย.........................ถนน.............................
ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด...........................................
ขอยื่นคำขอรับใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำรต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทำกำรเคลื่อนย้ำยอำคำรบ้ำนเลขที่................หมู่ที่..........ซอย.........................ถนน........................
ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต............................จังหวัด.............................โดย...................................................
เป็นเจ้ำของอำคำร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที.่ ..............................................................................
เป็นที่ดนิ ของ.............................................................................................................................................................................
ไปในเขตท้องที่ควบคุมอำคำรของ.............................................................................................................................................
บ้ำนเลขที่...................หมู่ที่..............ซอย.................................ถนน................................ตำบล/แขวง......................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่...............................................เป็นที่ดินของ............................................
ข้อ ๒ เป็นอำคำร
(๑) ชนิด.......................................จำนวน....................................เพื่อใช้เป็น...............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน..............................คัน
(๒) ชนิด.........................................จำนวน..................................เพื่อใช้เป็น...............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน..............................คัน
(๓) ชนิด.........................................จำนวน..................................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จำนวน..............................คัน
ตำมแผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำรคำนวณที่แนบมำพร้อมนี้
ข้อ ๓ มี.............................................เป็นผู้ควบคุมงำน...................................เป็นผู้ออก แบบและคำนวณ
ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน....................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต
ข้อ ๕ พร้อมคำขอนี้ ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำง ๆ มำด้วยแล้ว คือ
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลนจำนวน..................ชุด ชุดละ................แผ่น
(๑) รำยกำรคำนวณหนึ่งชุด จำนวน..................แผ่น (เฉพำะกรณีที่เป็นอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ
หรืออำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัตถุถำวร และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
(๒) หนังสือแสดงควำมเป็นตัวแทนของเจ้ำของอำคำร (กรณีที่ตัวแทนเจ้ำของอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต)

-๒–
(๓) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญำตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(๔) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำร หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจกำรของนิติบุคคล (กรณีที่นิติ
บุคคลเป็นผู้ขออนุญำต)
(๕) หนังสือแสดงควำมยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอำคำร จำนวน..........ฉบับพร้อม
ทั้ ง ส ำเนำหรื อ ภำพถ่ ำ ยใบอนุ ญ ำตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช ำชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ วิ ช ำชี พ สถำปั ต ยกรรมควบคุ ม
จำนวน................ฉบับ (กรณี ที่เป็ น อำคำรมีลั กษณะ ขนำด อยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)
(๖) สำเนำหรือภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่................................................
จำนวน.................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินที่จะเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมข้อ ๑ จำนวน...............ฉบับ
(๗) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนตำมข้อ ๓ จำนวน.................ฉบับ
(๘) สำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุมของผู้ควบคุมงำน จำนวน.......................ฉบับ (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)
(๙) เอกสำรอื่น ๆ (ถ้ำมี)
..................................................................................................................................................................................................... .
......................................................................................................................................................................................................
(ลำยมือชื่อ).......................................................
(....................................................)
ผู้ขออนุญำต
หมำยเหตุ (๑) ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ
(๒) ใส่เครื่องหมำย √ ในช่อง  หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญำตทรำบว่ำ จะอนุญำตหรือไม่อนุญำตหรือขยำยเวลำภำยใน
วันที่.....................เดือน.......................................พ.ศ........................................
ผู้ขออนุญำตได้ชำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต.............................................เป็นเงิน...........................บำท
และค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลน...................................เป็นเงิน....................................บำท............................สตำงค์
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.........................................................บำท...........................สตำงค์(...........................................................)
ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่.......................เลขที่......................ลงวันที่..............เดือน...............................พ.ศ............................
ออกใบอนุญำตแล้ว เล่มที่...................ฉบับที่.....................ลงวันที่..............เดือน...............................พ.ศ............................
(ลำยมือชื่อ)........................................
ตำแหน่ง............................................

แบบ น.๕
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
เขียนที่......................................
วันที่...........เดือน...................พ.ศ....................
เรียน...........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือของข้าพเจ้า ลงวันที่..................เดือน..........................................พ.ศ....................................
ที่ได้แจ้งให้.............................................................................ทราบว่าได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว
จานวน.............ฉบับ
ตามที่ข้าพเจ้า............................................................อยู่บ้านเลขที่................ซอย........................................
ถนน........................................หมู่ที่..............ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต..........................................
จังหวัด............................................โทรศัพท์....................................................
ได้รับใบอนุญาตตามแบบอ.๑/อ.๒/อ.๓ เลขที่............../................ลงวันที่.............เดือน..............................พ.ศ....................
เพื่อทาการ...........................................................ที่บ้านเลขที่...............ซอย...............................ถนน......................................
หมู่ที่...........ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................เป็นอาคาร
(๑) ชนิด........................................จานวน.........................เพื่อใช้เป็น...........................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว.........................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจานวน.................คัน
(๒) ชนิด.........................................จานวน.........................เพื่อใช้เป็น..........................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว...........................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจานวน...............คัน
(๓) ชนิด..........................................จานวน........................ เพื่อใช้เป็น........................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว...........................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจานวน................คัน
โดยมี.........................................................................เป็นผู้ควบคุมงานนั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้บอกเลิกบุคคลดังกล่าวมิให้เป็น
ผู้ควบคุมงานต่อไปแล้ว ตั้งแต่วันที่...............เดือน...............................พ.ศ...................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้บอกเลิกเป็นหนังสือให้.....................................................................ผู้ควบคุมงานทราบแล้ว
ดังสาเนาที่แนบมาพร้อมนี้และขณะนี้ข้าพเจ้าได้ระงับการดาเนินการตามที่ได้รับใบอนุญาตไว้แล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)...............................................ผู้ได้รับใบอนุญาต
(..........................................)

แบบ น.๖
หนังสือแจ้งการบอกเลิกการ เป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
เขียนที่......................................
วันที่...........เดือน...................พ.ศ....................
เรียน.....................................................................เจ้าพนักท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือของข้าพเจ้า ลงวันที่.....................เดือน...............................พ.ศ..............................
ที่ได้แจ้งให้....................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต/ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบว่าได้บอกเลิก
การเป็นผู้ควบคุมแล้ว
ตามที่ข้าพเจ้า............................................อายุ...........ปี สัญชาติ...............อยู่บ้านเลขที่.....................
ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................หมู่ที่...........ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................โทรศัพท์..................................................
ทางานที่........................................................โทรศัพท์....................................................................
ได้ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน.........................................................ของ.............................................................................
ที่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................หมู่ที่...............
ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด...................................................
ตามคาขอรับใบอนุญาตตามแบบ ข.๑/ข.๒ ลงวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ................................
ได้รับใบอนุญาตตามแบบ อ.๑/อ.๒/อ.๓ เลขที่.........../............ลงวันที่...........เดือน..................พ.ศ...........เป็นอาคาร
(๑) ชนิด.....................................จานวน.......................เพื่อใช้เป็น...................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว.........................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจานวน.................คัน
(๒) ชนิด.....................................จานวน........................เพื่อใช้เป็น..................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว.........................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจานวน.................คัน
(๓) ชนิด.....................................จานวน........................เพื่อใช้เป็น................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว.........................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถจานวน.................คัน
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้บอกเลิกการ เป็นผู้ควบคุมงานดังกล่าวข้างต้นแล้วตั้งแต่
วันที่.....................เดือน.........................พ.ศ.................................
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งเป็นหนังสือให้............................................................ผู้ได้รับใบอนุญาต ทราบแล้ว
ดังสาเนาที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)...............................................ผูค้ วบคุมงาน
(..........................................)

แบบ น.๗
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งหนังสือแสดงความยินยอม
ของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง
เขียนที่.............................................
วันที่.............เดือน.......................พ.ศ........................
เรียน......................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ ลงวันที่..........เดือน.....................พ.ศ...................
จานวน...................ฉบับ
ตามที่ข้าพเจ้า..............................................อยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่.........ซอย................................
ถนน.................................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด.................................
โทรศัพท์..........................................ที่ทางาน..................................................โทรศัพท์......................................................
ได้รับใบอนุญาตตามแบบ อ.๑/อ.๒/อ.๓ เลขที่............../.....................ลงวันที่.........เดือน.....................พ.ศ....................
เพื่อทาการ........................................................ที่บ้านเลขที่.................หมู่ที่..........................ซอย.....................................
ถนน...............................ตาบล/แขวง...........................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................
เป็นอาคาร
(๑) ชนิด.........................................จานวน.....................เพื่อใช้เป็น.....................................................
โดยมี พื้นที่/ความยาว............................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน.....................คัน
(๒) ชนิด.........................................จานวน.....................เพื่อใช้เป็น.....................................................
โดยมี พื้นที่/ความยาว............................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน....................คัน
(๓) ชนิด.........................................จานวน.....................เพื่อใช้เป็น....................................................
โดยมี พื้นที่/ความยาว............................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน...................คัน
โดยมี..........................................................................................เป็นผู้ควบคุมงาน และข้าพเจ้าได้แจ้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหนังสือ ลงวันที่.......................เดือน............................พ.ศ......................บอกเลิกผู้ควบคุมงาน
/ผู้ควบคุมงานได้แจ้งข้าพเจ้าโดยหนังสือ ลงวันที่.................เดือน............................พ.ศ.......................บอกเลิกการเป็น
ผู้ควบคุมงานนั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความประสงค์ ให้...................................................................เป็นผู้ควบคุมงานคนใหม่
ตัง้ แต่วันที่.............เดือน..............................พ.ศ..................ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)..........................................ผู้ได้รับใบอนุญาต
(............................................)

แบบ น.๘
หนังสือเสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตร ๓๐ วรรคสอง (แนบกับแบบ น.๗)
เขียนที่..........................................
วันที่...........เดือน..........................พ.ศ................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า....................................................ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปัตยกรรมประเภท.................................สาขา..........................แขนง...........................
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน...................................................และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้ประกอบวิชาชีพ
ดังกล่าว อายุ..........ปี สัญชาติ................... อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่..............ซอย.............................................
ถนน............................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................
โทรศัพท์.......................................ที่ทางาน........................................................โทรศัพท์...................................................
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน....................................ของ.......................................................ทีบ่ ้านเลขที่..............หมู่ที่..........
ซอย.....................................ถนน......................................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต............................
จังหวัด.....................................ได้รับใบอนุญาตตามแบบ อ.๑/อ.๒/อ.๓ เลขที่..................................................................
ลงวันที่.............เดือน............................พ.ศ..........................เป็นอาคาร
(๑) ชนิด.........................................จานวน..............................เพื่อใช้เป็น.............................................
โดยมี พื้นที่/ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า -ออกของรถ จานวน.......................คัน
(๒) ชนิด.........................................จานวน..............................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมี พื้นที่/ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า -ออกของรถ จานวน.......................คัน
(๓) ชนิด.........................................จานวน..............................เพื่อใช้เป็น..............................................
โดยมี พื้นที่/ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า -ออกของรถ จานวน.......................คัน
ต่อจากที่ผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งได้รับอนุญาตได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงาน/ผู้ควบคุมงานคนเดิม
ได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงานตั้งแต่วันที่.......... เดือน....................พ.ศ...............
จนกว่าจะทาการ..................................................แล้วเสร็จถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลายมือชื่อ).........................................ผู้ควบคุมงานคนใหม่
(.......................................)
(ลายมือชื่อ).........................................ผู้ได้รับใบอนุญาต
(.......................................)
(ลายมือชื่อ).........................................พยาน
(.......................................)
(ลายมือชื่อ).........................................พยาน
(.......................................)

แบบ น.๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา ๒๙
(แนบคาขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร)
เขียนที่............................................
วันที่..............เดือน................................พ.ศ.......................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.........................................................................................ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ-สถาปัตย
กรรมควบคุมกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมประเภท.................................สาขา..................................................
แขนง.............................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน...........................................และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว อายุ............ปี สัญชาติ.....................อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่............
ซอย...................................ถนน.............................ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต......................................
จังหวัด.................................โทรศัพท์..........................................ที่ทางาน................................โทรศัพท์..........................
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามคาขอรับใบอนุญาตของ.......................................................เพื่อทาการ..............................
ที่บ้านเลขที่......................หมู่ที่.............ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต...............................................
จังหวัด...........................................เป็นอาคาร................................
(๑) ชนิด.......................................จานวน...................................เพื่อใช้เป็น........................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก จานวนคัน........................คัน
(๒) ชนิด.......................................จานวน....................................เพื่อใช้เป็น.......................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก จานวนคัน........................คัน
(๓) ชนิด.......................................จานวน....................................เพื่อใช้เป็น.......................................................
โดยมีพื้นที่/ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก จานวนคัน........................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่ยื่นขอใบอนุญาต
ตามแบบ ข.๑/ข.๒ ลงวันที่..........เดือน......................พ.ศ...................จนกว่าจะทาการ...................................แล้วเสร็จ
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลายมือชื่อ)..............................................ผู้ควบคุมงาน
(.............................................)
(ลายมือชื่อ)..............................................ผู้ยื่นคาขอใบอนุญาต
(.............................................)
(ลายมือชื่อ).............................................พยาน
(.............................................)
(ลายมือชื่อ)..........................................พยาน
(...........................................)

หนังสือตกลงก่อสร้างผนังร่วม
เขียนที่................................................
วันที่............เดือน.........................พ.ศ..................
ข้าพเจ้า......................................................................อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.........ซอย.................................
ถนน...............................ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.....................................
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน โฉนดที่ดินเลขที่..........................................เลขที่ดิน........................ตาบล/แขวง..............................
อาเภอ/เขต..............................จังหวัด................................
ยินยอมให้ นาย/นาง..........................................................อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่.......ซอย........................
ถนน..............................ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................................
ทาการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของข้าพเจ้า และยินยอมให้ใช้โครงสร้างอาคาร เช่น ฐานราก เสา คาน
และผนัง ร่วมกับโครงสร้างอาคารและผนังอาคารของข้าพเจ้า
ในการนี้ นาย/นาง.............................................................................................ยินยอมชาระค่าก่อสร้างให้แก่
นาย/นาง....................................................................เป็นเงิน.............................บาท (.................................................)

(ลงชื่อ)..................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(.................................................)

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
หนังสือมอบอานาจ
ที่..................................................................................
วันที่.............เดือน............................พ.ศ. ...............
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..................................................... .....ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร...................................
เลขที่.....................................ออกให้ ณ ................................เมื่อวันที่................................อยู่บ้านเลขที่..............
หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ตาบล.............................
เขต/อาเภอ....................................... จังหวัด...............................................
ขอมอบอานาจให้............................................................ ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร..............................................
เลขที่..................................... ออกให้ ณ.............................. เมื่อวันที่...............................อยู่บ้านเลขที่................
หมู่ที่...................ตรอก/ซอย.................................. ถนน.......................................แขวง/ตาบล.............................
เขต/อาเภอ....................................... จังหวัด...............................................
เป็ น ผู้ มี อ านาจรั บ เงิน ........................................................ แทนข้ าพเจ้า จนกว่าจะมี การเปลี่ ย นแปลง
การมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้
กระทาด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ.................................................ผู้มอบอานาจ
(…………………………………………….……….…)
ลงชื่อ.................................................ผู้รับมอบอานาจ
(…………………………………………….……….…)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(…………………………………………….……….…)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(…………………………………………….……….…)

หนังสือยินยอมให้ทำกำรก่อสร้ำง/ดัดแปลง/รื้อถอนอำคำรในที่ดิน
เขียนที่..................................................
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า..........................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่..........ซอย...........................
ถนน..............................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต...................................จังหวัด....................................
ถือกรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดินเลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่.....................................................................................................
ซึง่ ตัง้ อยู่ ณ ถนน..................................................ซอย.......................................ตาบล/แขวง.................................................
อาเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................ยินยอมให้........................................................................
เข้าทาการปลูกสร้างอาคารในที่ดินโฉนดดังกล่าวได้ในเนื้อที่..................................................ตารางวา ที่ขนาดที่ดินดังกล่าว
ทิศเหนือ
ยาว..............................................เมตร
จด...................................................
ทิศใต้
ยาว..............................................เมตร
จด....................................................
ทิศตะวันออก ยาว..............................................เมตร จด....................................................
ทิศตะวันตก ยาว..............................................เมตร
จด....................................................
ข้าพเจ้ายินยอมให้............................................................................................ปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้
เพราะเป็น........................................................................และได้แนบ.......................................................................มาด้วย
(ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบสาเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือสัญญากรรมสิทธิ์อย่างอื่นก็ให้แนบมาด้วย)
พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1: 2,000)
ที่ยินยอมให้......................................................................................................ปลูกสร้างอาคารได้ไว้ด้านหลังหนังสือแล้ว
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(...................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(...................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(.....................................................)
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าลายมือชื่อ หรือลายนิ้วมือข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดดังกล่าวข้างบนนี้จริง
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง/
(...............................................) ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(.....................................................)
คำเตือน
หนังสือยินยอมให้ทาการก่อสร้างอาคารฉบับนี้ ห้ามมีการขีดฆ่า ลบ ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
จะรับรองการขีดฆ่านั้นเป็นรายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้

หนังสือยินยอมให้ ปลูกสร้ างอาคารชิดเขตที่ดนิ
เขียนที่..........................................................
วันที่...........เดือน...........................................พ.ศ...........
ข้ าพเจ้ า.............................................................................ตังบ้
้ านเรื อนอยู่บ้านเลขที่..........................
ถนน....................................ตรอก/ซอย.........................................ตาบล/แขวง...............................................
อาเภอ/เขต................................................จังหวัด..........................................................
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดนิ โฉนดที่ดินเลขที่ / นส. 3 เลขที่ / สค.1 เลขที่...........................................................
ซึง่ ตังอยู
้ ่ ณ ............................................ถนน....................................ตรอก / ซอย........................................
ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.........................................
ยินยอมให้ ...........................................................................ตังบ้
้ านเรื อนอยู่บ้านเลขที่........................
ถนน.....................................ตรอก/ซอย..........................................ตาบล/แขวง............................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................................เป็ นผู้ซงึ่ ถือกรรมสิทธิในที่ดิน
หรื อได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ / นส. 3 เลขที่ / สค. 1 เลขที่...........................................
ซึง่ ตังอยู
้ ่ ณ ..............................................ถนน...................................ตรอก / ซอย........................................
ตาบล/แขวง........................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด......................................
ปลูกสร้ างอาคารชนิด....................................................................ชิดเขตที่ดินด้ านที่ตอ่ เนื่องกับที่ดินตามโฉนด
ของข้ าพเจ้ าได้ ระยะ.....................................เมตร
พร้ อมนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบสาเนาโฉนดที่ดิน / นส.3 / สค.1 ของข้ าพเจ้ าดังกล่าวข้ างต้ น พร้ อมเอกสาร
อื่น ๆ ประกอบมาพร้ อมนี ้ด้ วยแล้ ว
ลงชื่อ ........................................................... เจ้ าของกรรมสิทธิ์ที่ดนิ ผู้ให้ การยินยอม
(.............................................................)
ลงชื่อ .............................................................. ผู้รับการยินยอม
(.............................................................)
ลงชื่อ .............................................................. พยาน
(.............................................................)
หมายเหตุ

ผู้รับมรดกหรื อผู้รับช่วงต่อในกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ ตกลงกันนันจะต้
้ องยอมรับผลปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ข้ างต้ นนี ้ตลอดไป

คาเตือน

หนังสือยินยอมให้ ปลูกสร้ างอาคารชิดเขตที่ดินนี ้ ห้ ามมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ไม่วา่ กรณีใด ๆ
เว้ นแต่ ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆ่านันเป็
้ นลายลักษณ์อกั ษรเฉพาะแห่งนัน้ ๆ ไว้

หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียงและการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสีย
เนื่องจากการก่อสร้างอาคาร
เขียนที่................................................
วันที่............เดือน...............................พ.ศ................
เนื่องด้วยข้าพเจ้า.................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.............
ถนน.............................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด....................................
จะได้ทาการปลูกสร้างอาคาร ชนิด...................................จานวน................เพื่อใช้เป็น...................................
ปลูกสร้างที่ ซอย.........................................ถนน.......................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต......................................จังหวัด.........................................
๑. ในการก่อสร้างอาคารครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบทุกๆ กรณีถ้ามีการก่อสร้างรุกล้าในที่ดินข้างเคียง
และถ้ามีการก่อสร้างทาให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย ข้าพเจ้าจะทาการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี
เหมือนเดิมและจะขอชดใช้ค่าเสียหาย ในเมื่อทาให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทาลายหรือเสียหายเนื่องจากการ
ก่อสร้างนี้
๒. ในการก่อสร้างอาคารครั้งนี้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติเรื่องการก่อสร้าง ระบบบาบัดน้าเสียให้ถูกต้องตาม
แบบแปลน และระยะเวลาการก่อสร้างอาคาร ตามรายละเอียดดังนี้
ก. บ่อเกรอะ และบ่อซึม (สาหรับห้องน้าส้วมภายในอาคาร)
ข. บ่อบาบัดน้าทิ้งในครัวเรือน ใช้เป็นบ่อกรองก่อนระบายลงทางน้าสาธารณะ
(สาหรับอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก)
ค. บ่อดักไขมัน บ่อดัดขยะ บ่อบาบัดขนาดเล็ก (สาหรับอาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร
สานักงาน ฯลฯ)
ง. บ่อบาบัดน้าเสียรวม ชนิดเปิด บาบัดโดยวิธีธรรมชาติ (สาหรับหมู่บ้านจัดสรร อาคาร
ขนาดใหญ่ โรงงาน ฯลฯ)
จ. บ่อบาบัดน้าเสียรวม ชนิดบ่อเปิด บาบัดโดยวิธีใช้เครื่องบาบัด (สาหรับอาคารขนาดใหญ่
อาคารพิเศษ เช่นอาคารชุด โรงแรม แฟลต ห่อพัก ฯลฯ)
ฉ. บ่อบาบัดน้าเสียชนิดออกแบบพิเศษ (สาหรับโรงงานที่มีมลภาวะ ชุมชนขนาดใหญ่ สโมสร
ตลาดสด ฯลฯ)

ลงชื่อ....................................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง
(..............................................)
ลงชื่อ....................................................พยาน
(...............................................)
ลงชื่อ....................................................พยาน
(...............................................)

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม
เขียนที่...................................................
วันที่.................เดือน.........................พ.ศ..........................
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า................................................................................................อายุ.............ปี
เชื้อชาติ................สัญชาติ...................อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่..............ถนน.........................................
ซอย..............................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต.............................จังหวัด.............................
ที่ทางาน..................................โทรศัพท์..............................................................ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ประเภท..........................................สาขา..................................................แขนง.......................................
สถาปัตยกรรมควบคุม
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..............................................และขณะนี้ไม่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม พ.ศ.๒๕๐๕
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม พ.ศ.๒๕๐๘
โดยข้าพเจ้าเป็นผู้คานวณโครงสร้างควบคุมการสร้าง วางผัง ออกแบบ ทารายการก่อสร้าง
เป็นสิ่งปลูกสร้าง ชนิด........................................จานวน......................เพื่อใช้เป็น..............................................
เป็นสิ่งปลูกสร้าง ชนิด........................................จานวน......................เพื่อใช้เป็น..............................................
เป็นสิ่งปลูกสร้าง ชนิด.........................................จานวน..................... เพื่อใช้เป็น..............................................
ของ.....................................................ปลูกสร้างในโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/................................................
หมู่ที่...........ถนน............................ซอย..............................ตาบล..................................อาเภอ..............................
จังหวัด......................................
ตามผังบริเวณ แบบก่อสร้าง รายการคานวณ รายการก่อสร้าง ที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรอง
ไว้แล้วซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราวขออนุญาตปลูกสร้าง
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

(ลงชื่อ).........................................................วิศวกร/สถาปนิก
(...........................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง
(..........................................................)ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
(ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................)
(ลงชื่อ).........................................................พยาน
(.........................................................)

