กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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คําขออนุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

แบบ ข.1
เลขรับที่.............................................
วันที่...................................................
ลงชื่อ.............................ผูรับคําขอขอ

เขียนที่............................................................................
วันที่...................เดือน........................................พ.ศ. ................
ขาพเจา....................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย........................................
ถนน.....................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...................................โดย........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต...............................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1 ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บานเลขที่..............................................
ตรอก/ซอย........................................ถนน................................หมูที่...........ตําบล/แขวง..........................................
อําเภท/เขต.................................จังหวัด....................................โดย.........................................................................
เปนเจาของอาคาร ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..............................................................
เปนที่ดินของ............................................................................................................................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
(2) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
(3) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ขอ 3 มี...................................................เปนผูควบคุมงาน............................................เปนผูออกแบบ
และคํานวณ
ขอ 4 กําหนดแลวเสร็จใน.......................วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต
ขอ 5 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) แผงผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน...............................................ชุด
ชุดละ................................................แผน
(2) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน.....................................แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ)
(3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีที่
นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคล
เปนผูขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน..............ฉบับ
พรอมทั้งสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม จํานวน
.................ฉบับ (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
(7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..................................................
จํานวน....................................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน จํานวน................................ ฉบับ
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน.................................ฉบับ
(9) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน......................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู
ในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
(10) เอกสารอื่นๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................เปนเงิน.............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน..........................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน...............................................บาท.........................................สตางค
(................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่......................................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่......................ลงวันที่.................................
เดือน........................................พ.ศ. ..............................

(ลายมือชื่อ) ....................................................
ตําแหนง ...................................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คําขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร

แบบ ข.2
เลขรับที่….........................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่...........................................................................
วันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. .................
ขาพเจา....................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
ขอ 1 ทําการเคลื่อนยายอาคารบานเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................หมูที่..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภท/เขต...................................
จังหวัด....................................โดย...........................................................................................................................
เปนเจาของอาคาร ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..............................................................
เปนที่ดินของ............................................................................................................................................................
ไปในเขตทองที่ควบคุมอาคารของ...........................................................................................................................
บานเลขที่........................ตรอก/ซอย........................................ถนน...........................................หมูที่.....................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................................
ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..........................เปนที่ดินของ............................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน.......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน................................คัน
(2) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน.......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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(3) ชนิด..............................จํานวน..........................................เพื่อใชเปน.............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน......................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้
ขอ 3 มี...................................................เปนผูควบคุมงาน............................................เปนผูออกแบบ
และคํานวณ
ขอ 4 กําหนดแลวเสร็จใน.......................วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต
ขอ 5.พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) แผงผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน...............................................ชุด
ชุดละ................................................แผน
(2) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน.....................................แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ)
(3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีที่
นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคล
เปนผูขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน..............ฉบับ
พรอมทั้งสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม จํานวน.................ฉบับ (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
(7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..................................................
จํานวน....................................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่จะเคลื่อนยายอาคารตามขอ 1
จํานวน...................................ฉบับ
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน.................................ฉบับ
(9) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน......................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภท
เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(10) เอกสารอื่นๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต

หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่...................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต.......................เปนเงิน.............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน............................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................................บาท.........................................สตางค
(.......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่..............................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
ตําแหนง .....................................................
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
แบบ ข.3

คําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร

เลขรับที่..............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ...................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา..................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร/
ผูครอบครองอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
ขอ 1 อาคารที่ขออนุญาตไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร/เปลี่ยน
การใชอาคาร/ใบรับรอง เลขที่................/..................ลงวันที่.....................เดือน...........................พ.ศ. ..................
บานเลขที่...........................ตรอก/ซอย........................................ถนน.....................................................................
หมูที่..........................ตําบล/แขวง....................อําเภท/เขต.....................................จังหวัด......................................
โดย................................................................................เปนเจาของอาคาร หรือ......................................................
เปนผูครอบครองอาคาร ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่.....................................................
เปนที่ดินของ.........................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน.......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน................................คัน
(2) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน.......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน................................คัน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(3) ชนิด..............................จํานวน..........................................เพื่อใชเปน.............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..........................คัน
ขอ 3 ขอเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามรายละเอียด ดังนี้
(1) สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร หรือผูครอบครองอาคาร
(2) หนังแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต)
(3) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร จํานวน.......................................ฉบับ (เฉพาะ
กรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช ไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมาแลว)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเปน
ผูขออนุญาต)
(6) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน.................ชุดละ................แผน
(7) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน...........................................แผน (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลง
การใชอาคารนี้ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม)
(8) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคารจํานวน...................ฉบับ
พรอมทั้งสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน ....................ฉบับ (กรณี
ที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
(9) เอกสารอื่นๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................เปนเงิน..............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน...........................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................................บาท.........................................สตางค
(.......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่..............................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
ตําแหนง ....................................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แบบ ข.4

คําขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
เพื่อการอื่น

เลขรับที่...............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา....................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด.........................................โดย...................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่นตอ
เจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1 อาคารที่ขออนุญาตไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร/เปลี่ยน
การใชอาคาร/ใบรับรอง เลขที่.............../.........ลงวันที่.......................เดือน.................................พ.ศ. ..................
บานเลขที่..................................ตรอก/ซอย..................................................ถนน....................................................
หมูที่..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภท/เขต.................จังหวัด..........................................
โดย.....................................................................เปนเจาของอาคาร หรือ.................................................................
เปนผูครอบครองอาคาร เปนอาคารชนิด............................................จํานวน..........................................เพื่อใชเปน
............................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกรถ จํานวน.......................................................คัน
ขอ 2 ขออนุญาตดัดแปลง ใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามขอ 1 ทั้งหมด/บางสวน
เพื่อ................................................
ขอ 3 ขอรับใบอนุญาตกอสรางพื้นที่/สิ่งที่สรางขึ้น ชนิด................................จํานวน............................
เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทนของเดิม จํานวน...................................คัน ตามแผนผัง
บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ ดังนี้
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(1) ที่บานเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.....................................
หมูที่.....................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด...........................
อยูในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่....................เปนที่ดินของ...............................
(2) มี.....................................................เปนผูควบคุมงาน....................................................................
เปนผูออกแบบและคํานวณ
(3) กําหนดแลวเสร็จใน.............................วัน นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
ขอ 4 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) แผงผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน............ชุด ชุดละ................แผน
(2) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน......................................แผน (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปน
อาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ)
(3) สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร
(4) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต)
(5) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปน
ผูขออนุญาต)
(7) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณ (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปน
อาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ) จํานวน.......................................ฉบับ
(8) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..................................................
จํานวน....................................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน จํานวน.........................................ฉบับ
(9) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน จํานวน.................................ฉบับ
(10) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน......................ฉบับ (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ ซึ่งเปนอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม )
(11) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร/เปลี่ยนการใช
อาคาร
(12) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต
หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................เปนเงิน..............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน...........................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................................บาท.........................................สตางค
(.......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่..............................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
ตําแหนง ....................................................
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แบบ ข.5

คําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร
ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถ

เลขรับที่...............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา..................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย...................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.....................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย..................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด...................................โดย...................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน....................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต..........................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
ขอ 1 อาคารที่ขออนุญาตไดรับใบอนุญาต.................................ตามใบอนุญาตเลขที่.............../.........
ลงวันที่.......................เดือน..........................พ.ศ. .............ที่บานเลขที่.......................................................ตรอก/
ซอย..................................................ถนน..........................................หมูที่.....................................ตําบล/แขวง
....................................อําเภท/เขต.........................................จังหวัด..............................................โดย
.................................................................................เปนเจาของอาคาร อยูในที่โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/
ส.ค. 1 เลขที่................................เปนที่ดินของ..........................................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
(2) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
(3) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กําหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่...........................เดือน.........................................พ.ศ. ....................
ขอ 3 เหตุที่ทําการไมเสร็จตามที่ไดรับอนุญาต เพราะ...........................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ขณะนี้ไดดําเนินไปแลวไปแลวถึง............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
จึงขอตออายุใบอนุญาตอีก.................................................วัน
ขอ 4 มี............................................................เปนผูควบคุมงาน...........................................................
เปนผูออกแบบและคํานวณ
ขอ 5 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) เอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร จํานวน............................................ฉบับ (กรณีที่ผูขอตออายุ
ใบอนุญาตไมใชเจาของอาคารที่ไดรับใบอนุญาต
(2) เอกสารแสดงการเปนผูครอบครองอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูขอตออายุใบอนุญาต
ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น)
(3) หนั ง สื อ แสดงความยิ น ยอมจากเจ า ของอาคาร (กรณี ที่ ผู ค รอบครองอาคารเป น ผู ข อต อ อายุ
ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
ที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปน
ผูขออนุญาต)
(6) ใบอนุญาตตามขอ 1 จํานวน...........................................ฉบับ
(7) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน........................................ฉบับ
(8) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน...........................ฉบับ (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูใน
ประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)
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(9) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต

หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................เปนเงิน..............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน...........................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................................บาท.........................................สตางค
(.......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่..............................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
ตําแหนง ....................................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แบบ ข.6

คําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร

เลขรับที่..............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา..................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร/
ผูครอบครองอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบรับรอง.....................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1 อาคารที่ขอใบรับรองไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร
ตามใบอนุญาตเลขที่.............../......................ลงวันที่.......................เดือน..................................พ.ศ. .....................
ที่บานเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย....................................ถนน..........................................
หมูที่.....................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภท/เขต.....................................................
จังหวัด.....................................................โดย..............................................................................เปนเจาของอาคาร
และ................................................................................เปนผูครอบครองอาคาร อยูในที่โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3
เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่................................เปนที่ดินของ..........................................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
(2) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
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(3) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
อาคารตาม...........................................................................เปนอาคารประเภทควบคุมการใช
ขอ 3 ไดทําการ.............................................................................................................อาคารตามขอ 1
เสร็จ เมื่อวันที่...........................เดือน.............................พ.ศ. ......................ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตแลว
ขอ 4 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคารหรือเปนผูครอบครองอาคาร
(2) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูยื่นคําขอ)
(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
ที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(4) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปน
ผูขออนุญาต)
(5) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตกอสรางอาคาร ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเคลื่อนยาย
อาคารตาม ขอ 1 แลวแตกรณี
(6) หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุมการ.......................................อาคาร เปนไป
โดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต
(7) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................เปนเงิน..............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน...........................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................................บาท.........................................สตางค
(.......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่..............................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
ตําแหนง ....................................................
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แบบ ข.7

คําขอใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง

เลขรับที่...............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา.........................................................................................................ผูไดรับอนุญาต/ใบรับรอง
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง........................................................................ตอ
เจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง ................................................เลขที่.............../......................
ลงวันที่.......................เดือน................................พ.ศ. ....................ที่บานเลขที่.......................................................
ตรอก/ซอย.............................ถนน....................หมูที่..................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภท/เขต.....................................................จังหวัด.................................................ในที่โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3
เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่................................เปนที่ดินของ.............................................................................................
ขอ 2 ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดเมื่อวันที่.............................................
เดือน......................................................พ.ศ. ........................................
ขอ 3 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต หรือใบรับรองสูญหาย
ของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสูญหายมาดวย
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด บางส ว นให แ นบใบอนุ ญ าตหรื อ
ใบรับรองที่ถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย

(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต

หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือ
ขยายเวลา ภายในวันที่..................เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองไดชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง.............................เปนเงิน...........................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองแลว เลมที่................................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) ........................................................
ตําแหนง ........................................................

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
แบบ ข.8

คําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนยายอาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคาร

เลขรับที่...............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา...........................................................................................................................ผูไดรับอนุญาต
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอโอนใบอนุญาต...........................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1อาคารที่ขออนุญาต ไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนยาย
อาคาร/เปลี่ยนการใชอาคาร ตามใบอนุญาตเลขที่.........................ลงวันที่.......................เดือน................................
พ.ศ. ....................ที่บานเลขที่..................................................ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................
หมูที่.....................ตําบล/แขวง....................................อําเภท/เขต........................จังหวัด........................................
ในที่โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่................................เปนที่ดินของ..............................................
ขอ 2 ขอโอนใบอนุญาตตามขอ 1 ใหแก................................................................................................
ตั้งแตวันที่................เดือน............................................พ.ศ. ........................................เนื่องจาก..............................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ขอ 3 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) ใบอนุญาตตามขอ 1
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) เอกสารอื่นๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต

สําหรับผูรับโอนใบอนุญาต
เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา...............................................................................................................ผูขอรับโอนใบอนุญาต
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................................
ขอรับโอนใบอนุญาตจาก.................................................................................. ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจาขอรับโอนใบอนุญาต เลขที่...................................../..................................................................ตั้งแต
วันที่..............................เดือน.............................พ.ศ. ............................
ขอ 2 ขาพเจาขอรับรองวา จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตนั้นทุกประการ
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขอใบแทนใบอนุญาตทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต ภายในวันที่..........................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
แจงการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตแลว เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ. .........................

(ลายมือชื่อ) ........................................................
ตําแหนง ........................................................
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตราสวนราชการ)
แบบ น.1
ที่.............../............
.....................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรื่อง แจงการออกใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
เรียน .................................................................................
อางถึง คําขออนุญาต.........................................................ตามแบบ ข. ..................................................................
ลงวันที่....................................เดือน..............................พ.ศ. ................................
ตามคําขออนุญาต....................................................................................ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลว จึงใหทานไปขอรับใบอนุญาตตามแบบ อ.
............................................................ไดที่..............................................................................................................
กอนรับใบอนุญาต ทานตองชําระคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(1) คาธรรมเนียมใบอนุญาต................................................อาคาร เปนเงิน................................บาท
(2) คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเปนเงิน......................................บาท...........................สตางค
รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................................บาท..........................สตางค (.............................................................)
จึงเรียนมาเพื่ อทราบ และใหทานไปขอรับใบอนุ ญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ หนังสือ นี้
มิฉะนั้นจะถือวาทานไมประสงคจะขอใบอนุญาตตามที่ไดยื่นขออนุญาตไว หากประสงคจะขอรับใบอนุญาตอีก
จะตองดําเนินการเชนเดียวกับการยื่นขออนุญาตใหม
ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ) .....................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ.................................................................................อาคาร
เมื่อวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ. ..........................
หมายเหตุ ในการติดตอขอรับใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนําหนังสือฉบับนี้ไปดวย
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
ตามใบรับเลขที่....................ลงวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ............................

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

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
ผูรับหนังสือ
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตราสวนราชการ)
แบบ น.2
ที่.............../............
.....................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรื่อง แจงคําสั่งไมอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
เรียน .................................................................................
อางถึง คําขออนุญาต.........................................................ตามแบบ ข. ..........................................................
ลงวันที่....................................เดือน..............................พ.ศ. ................................
ตามคําขออนุญาต...................................................................................ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวไมอนุญาตใหทานทําการ.......................................
ตามที่ขออนุญาตไว เนื่องจาก...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และใหทานไปรับคําขอพรอมดวยเรื่องราวทั้งหมดคืนได ณ สถานที่ที่ทานได
ยื่นคําขออนุญาต ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนี้ มิฉะนั้นจะถือวาทานไมประสงคจะขอรับเรื่องราว
ทั้งหมดคืน
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ) .....................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ..........................................................................อาคาร
เมื่อวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ. ..........................
หมายเหตุ ในการติดตอขอรับเรื่องราวทั้งหมด เพื่อความสะดวกโปรดนําหนังสือฉบับนี้ไปดวย
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
ตามใบรับเลขที่....................ลงวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ............................

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

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
ผูรับหนังสือ
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตราสวนราชการ)
แบบ น3
ที่.............../............
.....................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรื่อง แจงการขยายเวลาการออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาต
เรียน .................................................................................
อางถึง คําขออนุญาต.........................................................ตามแบบ ข. ..........................................................
ลงวันที่....................................เดือน..............................พ.ศ. ................................
ตามคําขออนุญาต...................................................................................ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวไมสามารถจะแจงผลการพิจารณาได/ภายใน
กําหนด 45 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอใบอนุญาต/ภายในกําหนดการขยายเวลาครั้งที่หนึ่งเพราะเหตุวา................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
จึงขยายเวลาทําการพิจารณาออกไปอีก/ครั้งที่หนึ่ง........................วัน นับแตวันที่.............เดือน............................
พ.ศ. .............................../ครั้งที่สอง.......................วัน นับแตวันที่..............เดือน........................พ.ศ. ..................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ) .....................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ................................................................................อาคาร
เมื่อวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ. ..........................
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สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
ตามใบรับเลขที่....................ลงวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ............................

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

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
ผูรับหนังสือ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แบบ น.4

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค วบคุมงาน ตามมาตรา 29
(แนบคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร)
เขียนที่...........................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา...........................................................................ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม/ใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ประเภท.............................................................
สาขา.................................................................แขนง...................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน
และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อายุ.....................ป สัญชาติ..........................
อยูบานเลขที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................หมูที่........................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท................................................ที่ทํางาน.....................................................................................................
ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคําขอรับใบอนุญาตของ..............................................................................................
เพื่อทําการ................................................ที่บานเลขที่.................................ตรอก/ซอย............................................
ถนน.....................................................หมูที่.......................ตําบล/แขวง..................................................................
อําเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.................................................................เปนอาคาร
(1) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน.........................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน....................คัน
(2) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน.........................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน....................คัน
(3) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน.........................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน....................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ยื่นขอใบอนุญาต
ไวตาม แบบ ข.1/ข.2 ลงวันที่.....................เดือน............................พ.ศ. ................จนกวาจะทําการ........................
แลวเสร็จ
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เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
(ลายมือชื่อ) ..................................................... ผูควบคุมงาน
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... ผูยื่นคําขออนุญาต
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... พยาน
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... พยาน
(...................................................)
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แบบ น.5

หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานของผูไดรับใบอนุญาต
ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
เขียนที่...........................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรียน.......................................................เจาพนักงานทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือของขาพเจา ลงวันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .....................ที่ไดแจง
ให.............................ทราบวาไดบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงานแลว จํานวน.......................ฉบับ
ตามที่ขาพเจา...................................................อยูบานเลขที่................................ตรอก/ซอย.................
ถนน....................................หมูที่...........................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด........................................โทรศัพท........................................ทํางานที่..........................................................
โทรศัพท......................................................ไดรับใบอนุญาตตามแบบ อ.1/อ.2/อ.3 เลขที่......................................
ลงวันที่.............................เดือน................................พ.ศ. ................................เพื่อทําการ.......................................
ที่บานเลขที่..................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................หมูที่..............
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................................
เปนอาคาร
(1) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.....................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...........................คัน
(2) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.....................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...........................คัน
(3) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.....................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...........................คัน
โดยมี...........................................................เปนผูควบคุมงานนั้น บัดนี้ ขาพเจาไดบอกเลิกบุคคลดังกลาวมิใหเปน
ผูควบคุมงานตอไปแลวตั้งแตวันที่........................................เดือน...........................................พ.ศ. .......................
ทั้งนี้ ขาพเจาไดบอกเลิกเปนหนังสือให.................................................................................................
ผูควบคุมงานทราบแลว ดังสําเนาที่แนบมาพรอมนี้ และขณะนี้ขาพเจาไดระงับการดําเนินการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ไวแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ) ................................................... ผูไดรับใบอนุญาต
(.................................................)
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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แบบ น.6

หนังสือแจงการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานของผูควบคุมงาน
ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
เขียนที่...........................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรียน.......................................................เจาพนักงานทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือของขาพเจา ลงวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ......................ที่ไดแจง
ให......................ผูขอรับใบอนุญาต/ผูไดรับใบอนุญาตทราบวาไดบอกเลิกการเปนผูควบคุมแลว
ตามที่ขาพเจา.......................................................................อายุ......................ป สัญชาติ.....................
อยูบานเลขที่......................ตรอก/ซอย....................................................ถนน..........................................................
หมูที่...............................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต....................................................
จังหวัด.................................โทรศัพท........................................ทํางานที่.................................................................
โทรศัพท........................ไดยินยอมเปนผูควบคุมงาน......................................ของ..................................................
ที่บานเลขที่..................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................หมูที่..............
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................................
ตามคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ข.1/ข.2 ลงวันที่............................เดือน...................................พ.ศ. ....................
ไดรับใบอนุญาตตามแบบ อ.1/อ.2/อ.3 เลขที่........................ลงวันที่...........................เดือน...................................
พ.ศ. ..........................เปนอาคาร
(1) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(2) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(3) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
นั้น
บัดนี้ ขาพเจาไดบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานดังกลาวขางตนแลว ตั้งแต วันที่.....................................
เดือน........................................................พ.ศ. .................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ ขาพเจาไดแจงเปนหนังสือให..........................................................................ผูขอรับใบอนุญาต/
ผูไดรับใบอนุญาตทราบแลว ดังสําเนาที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ) .................................................. ผูควบคุมงาน
(.................................................)
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แบบ น.7

หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานพรอมกับการสงมอบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา 30 วรรคสอง
เขียนที่...........................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรียน.......................................................เจาพนักงานทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ลงวันที่.................เดือน............................
พ.ศ. .....................จํานวน................................ฉบับ
ตามที่ขาพเจา............................................................................. อยูบานเลขที่.......................................
ตรอก/ซอย....................................................ถนน.............................................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................
โทรศัพท........................................ทํางานที่.........................................................โทรศัพท.....................................
ไดรับใบอนุญาตตามแบบ อ.1/อ.2/อ.3 เลขที่........................ลงวันที่.........................เดือน.....................................
พ.ศ. .....................เพื่อทําการ........................................................................ที่บานเลขที่.........................................
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน....................................................หมูที่.......................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................
เปนอาคาร
(1) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(2) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(3) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
โดยมี........................................................................เปนผูควบคุมงาน และขาพเจาไดแจงเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามหนังสือลงวันที่..................เดือน......................................พ.ศ. ..........................บอกเลิกผูควบคุมงาน/
ผูควบคุมงานไดแจงขาพเจาโดยหนังสือ ลงวันที่....................เดือน.............................พ.ศ. ......................บอกเลิก
การเปนผูควบคุมงานนั้น
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคให...............................................................เปนผูควบคุมงานคนใหม
ตั้งแตวันที่............................เดือน....................................พ.ศ. .........................ตอไป
ทั้งนี้ ขาพเจาไดสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมมาพรอมนี้ดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ) ................................................. ผูไดรับใบอนุญาต
(.................................................)
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
แบบ น.8

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค วบคุมงานคนใหม
ตามมาตรา 30 วรรคสอง
(แนบกับแบบ น.7)
เขียนที่...........................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา........................................................................ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตให
เป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม/ให เ ป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ประเภท........................สาขา............................
แขวง..............................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....................................................และขณะนี้ไมได
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อายุ........................ป สัญชาติ..................................................
อยูบานเลขที่................................ตรอก/ซอย................................ถนน...........................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................
โทรศัพท........................................ทํางานที่.........................................................โทรศัพท.....................................
ยินยอมเปนผูควบคุมงาน..........................................................ของ.........................................................................
ที่บานเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................. ถนน....................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................................
ไดรับใบอนุญาตตามแบบ อ.1/อ.2/อ.3 เลขที่.......................................ลงวันที่......................เดือน..........................
พ.ศ. .............................เปนอาคาร
(1) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(2) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(3) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
ตอจากที่ผูควบคุมงานคนเดิม ซึ่งผูไดรับใบอนุญาตไดบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงานไปแลว/ผูควบคุมงานคน
เดิมไดบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานไปแลว โดยขาพเจาจะควบคุมงานตั้งแตวันที่............เดือน...........................
พ.ศ. ....................จนกวาจะทําการ.............................................................แลวเสร็จถูกตองตามที่ไดรบใบอนุญาต
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
(ลายมือชื่อ) ..................................................... ผูควบคุมงานคนใหม
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... ผูไดรับใบอนุญาต
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... พยาน
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... พยาน
(...................................................)
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(ตราสวนราชการ)
ที่.............../............

แบบ น.9
.....................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................

เรื่อง แจงการขออนุญาตใหโอนใบอนุญาต
เรียน .................................................................ผูขอโอนใบอนุญาต
อางถึง คําขอโอนใบอนุญาตของทาน ตามแบบ ข.8 ลงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .......................
สิ่งที่สงมาดวย ใบอนุญาต เลขที่...............ลงวันที่..............................เดือน...........................พ.ศ. ......................
จํานวน..........................ฉบับ
ตามคําขอโอนใบอนุญาตของทานแจงวา ทานไดรับใบอนุญาต............................................................
ตามใบอนุญาต เลขที่..........................ลงวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. .................................
และมีความประสงคจะโอนใบอนุญาตดังกลาวใหแก...............................................ตั้งแตวันที่...............................
เดือน...................................พ.ศ. ........................ดวยเหตุผลดังรายละเอียดแจงแลวนั้น
เจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาและตรวจสอบแลว อนุญาตใหทานโอนใบอนุญาตดังกลาวใหแก
......................................................ได
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ) ..........................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ปดหนังสือ ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ...................................................................อาคาร
เมื่อวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ. ..........................
หมายเหตุ ใหเจาพนักงานทองถิ่นบันทึกการโอนไวในใบอนุญาตที่สงคืนใหแกผูขอโอนและคูฉบับไวดวย

144

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
ตามใบรับเลขที่....................ลงวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ............................

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

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
ผูรับหนังสือ
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.1

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เลขที่...................................../...................................
อนุญาตให........................................................................................................................เจาของอาคาร
อยูบานเลขที่............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................
ขอ 1 ทําการ...........................................................................................................................................
ที่บานเลขที่..........................ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................หมูที่...............
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................................
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..................................เปนที่ดินของ......................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(2) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(3) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณเลขที่............./..........
ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ขอ 3 โดยมี...................................เปนผูควบคุมงาน
ขอ 4 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) .......................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่.........................เดือน...........................พ.ศ. ....................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

การตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่............
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง...........................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........./......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่......เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง............................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
......../......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.........เดือน............พ.ศ. ....
.................................................
(ลายมือชื่อ)..............................
ตําแหนง..................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........../......./..........
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คําเตือน
1. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต หรือผูควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและ
หน า ที่ ท างแพ ง ระหว า งผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตกั บ ผู ค วบคุ ม งานนั้ น ในการบอกเลิ ก ตั ว ผู ค วบคุ ม งานนี้ ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานใหม และมีหนังสือแจง
พรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
2. ผูไดรับใบอนุญาตที่ตองจัดใหมีพื้นที่ หรือ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่ อใช เปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับนี้ ตองแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
ไวใหปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ไดรับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถเพื่อการอื่นนั้นตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
3. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช เมื่อไดทํา
การตามที่ไดรับใบอนุญาตเสร็จแลว ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 32 กอนจึงจะใช
อาคารนั้นได
4. ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุญาต ถาประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.2

ใบอนุญาตเคลือ่ นยายอาคาร
(สําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ไปยังทองที่ภายในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นเดียวกัน
หรือสําหรับการเคลื่อนยายอาคารจากทองที่ที่มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช
บังคับ ไปยังทองที่ที่ไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือสําหรับ
การเคลื่อนยายอาคารจากทองที่ที่ไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ไปยังทองที่ที่มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใชบังคับ)
เลขที่................/......................
อนุญาตให........................................................................................................................เจาของอาคาร
อยูบานเลขที่............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................
ขอ 1 ทําการเคลื่อนยายอาคาร ที่บานเลขที่..............................ตรอก/ซอย..........................................
ถนน.........................หมูที่.........ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด....................................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..............................
เปนที่ดินของ..........................................................................................ไปยังบานเลขที่..........................................
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................หมูที่..................................ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3
เลขที่/ส.ค.1 เลขที่....................................เปนที่ดินของ...........................................................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(2) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(3) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณเลขที่............./.........
ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
ขอ 3 มี...................................เปนผูควบคุมงาน
ขอ 4 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) .......................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่.........................เดือน...........................พ.ศ. ....................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

การตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่............
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง...........................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........./......../.........
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การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่......เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง............................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
......../......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.........เดือน............พ.ศ. ....
.................................................
(ลายมือชื่อ)..............................
ตําแหนง..................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........../......./..........

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คําเตือน
1. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต หรือผูควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและ
หน า ที่ ท างแพง ระหวา งผู ได รั บ ใบอนุ ญ าตกั บ ผู ค วบคุ ม งานนั้น ในการบอกเลิ กตั ว ผู ค วบคุ ม งานนี้ ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานใหม และมีหนังสือแจง
พรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
2. ผูได รับใบอนุญาตที่ตองจัดใหมีพื้นที่ หรือ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับนี้ ตองแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถไว
ใหปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ไดรับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
เพื่อการอื่นนั้นตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
3. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช เมื่อไดทําการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตเสร็จแลว ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 32 กอนจึงจะใชอาคาร
นั้นได
4. ใบอนุญ าตฉบับนี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุ ญาต ถาประสงคจ ะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.3

ใบอนุญาตเคลือ่ นยายอาคาร
(สําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ไปยังทองที่ภายในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่น)
เลขที่................/......................
อนุญาตให........................................................................................................................เจาของอาคาร
อยูบานเลขที่............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................
ขอ 1 ทําการเคลื่อนยายอาคาร ที่บานเลขที่..............................ตรอก/ซอย..........................................
ถนน.........................หมูที่.........ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด....................................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..............................
เปนที่ดินของ.......................................................................มายังทองที่ควบคุมของ................................................
บานเลขที่..........................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมูที่..................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................................
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่..........................เปนที่ดินของ................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(2) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(3) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณเลขที่............./.........
ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ขอ 3 มี...................................เปนผูควบคุมงาน
ขอ 4 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(1) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) .......................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่.........................เดือน...........................พ.ศ. ....................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................

(ลายมือชื่อ) ...........................................
(...........................................)
ตําแหนง ...............................................
เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่อาคาร
จะทําการเคลื่อนยายตั้งอยูผูอนุญาต

(ลายมือชื่อ) ...........................................
(...........................................)
ตําแหนง ...............................................
เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่อาคาร
จะทําการเคลื่อนยายตั้งใหมผูอนุญาต

การตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่............
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง...........................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........./......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่......เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง............................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
......../......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.........เดือน............พ.ศ. ....
.................................................
(ลายมือชื่อ)..............................
ตําแหนง..................................
เจาพนักงานทองถิ่น
อนุญาต
........../......./..........

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

153

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

คําเตือน
1. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต หรือผูควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและ
หน า ที่ ท างแพง ระหวา งผู ได รั บ ใบอนุ ญ าตกั บ ผู ค วบคุ ม งานนั้น ในการบอกเลิ กตั ว ผู ค วบคุ ม งานนี้ ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานใหม และมีหนังสือแจง
พรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
2. ผูไดรับใบอนุ ญาตที่ตองจัดใหมีพื้นที่ หรือ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่ กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับนี้ ตองแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
ไวใหปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ไดรับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถเพื่อการอื่นนั้นตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
3. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช เมื่อไดทําการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตเสร็จแลว ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 32 กอนจึงจะใชอาคาร
นั้นได
4. ใบอนุญ าตฉบับนี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุญาต ถาประสงค จ ะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.4

ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น
เลขที่................/......................
อนุญาตให........................................................................................................................เจาของอาคาร
อยูบานเลขที่............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................
ขอ 1 ทําการดัดแปลง ใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................คัน
ตามใบอนุญาต/ใบรับรอง เลขที่.............../................ลงวันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ........................
เปนอาคารชนิด...........................................จํานวน.................................เพื่อใชเปน................................................
ที่บานเลขที่..............................ตรอก/ซอย......................................... ถนน......................................หมูที่...............
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................................
เพื่อการอื่นได
ขอ 2 ใหทําการกอสรางพื้นที่/สิ่งที่สรางขึ้น ชนิด....................................จํานวน...................................
พื้นที่/ความยาว................................................เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทนของเดิม
จํานวน.....................คัน ที่บานเลขที่....................ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................................
หมูที่.............ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่....................เปนที่ดินของ....................................................
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณเลขที่............./.........
ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ขอ 3 มี...................................เปนผูควบคุมงาน
ขอ 4 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(2) .......................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่.........................เดือน...........................พ.ศ. ....................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................

(ลายมือชื่อ) ...........................................
(...........................................)
ตําแหนง ...............................................
เจาพนักงานทองถิ่นผูอนุญาต

การตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่............
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง...........................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........./......../.........
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การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่......เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง............................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
......../......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.........เดือน............พ.ศ. ....
.................................................
(ลายมือชื่อ)..............................
ตําแหนง..................................
เจาพนักงานทองถิ่น
อนุญาต
........../......./..........

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คําเตือน
1. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต หรือผูควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและ
หน า ที่ ท างแพ ง ระหวา งผู ได รั บ ใบอนุ ญ าตกั บ ผู ค วบคุ ม งานนั้น ในการบอกเลิ กตั ว ผู ค วบคุ ม งานนี้ ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานใหม และมีหนังสือแจง
พรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
2. ผูไดรับใบอนุ ญาตที่ตองจัดใหมีพื้นที่ หรือ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่ กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับนี้ ตองแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
ไวใหปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ไดรับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถเพื่อการอื่นนั้นตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
3. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช เมื่อไดทําการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตเสร็จแลว ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 32 กอนจึงจะใชอาคาร
นั้นได
4. ใบอนุญ าตฉบับนี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุญาต ถาประสงค จ ะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.5

ใบอนุญาตเปลีย่ นการใชอาคาร
เลขที่................/......................
อนุญาตให..................................................เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร อยูบานเลขที่...............
ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................หมูที่..........ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................
ขอ 1 เปลี่ยนการใชอาคารที่บานเลขที่........................ ตรอก/ซอย........................................................
ถนน..............................หมูที่...........ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด.............................................โดย....................................เปนเจาของอาคารหรือ...........................................
เปนผูครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่......................................เปนที่ดินของ
........................................................จากที่ไดรับใบอนุญาตไวเดิม เพื่อใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ดังนี้
(1) ชนิด..................................จํานวน................................เพื่อใชเปน...........................โดยมีที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(2) ชนิด..................................จํานวน.............................เพื่อใชเปน.................................โดยมีที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(3) ชนิด..................................จํานวน.............................เพื่อใชเปน.................................โดยมีที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ เลขที่......................
/.....................ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) .......................................................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................
(ลายมือชื่อ) ...........................................
(...........................................)
ตําแหนง ...............................................
เจาพนักงานทองถิ่นผูอนุญาต

คําเตือน
1. หามเจาของ หรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจาก
ที่ระบุไวในใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารฉบับนี้
2. หามเจาของ หรือผูครอบครองอาคารเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่ง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
3. ห า มเจ า ของ หรื อ ผู ค รอบครองอาคารที่ ต อ งมี พื้ น ที่ ห รื อ สิ่ ง ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น ที่ จ อดรถ
ที่กลับ รถ และทางเขาออกของรถตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง ดั ด แปลง หรือ ใชที่จ อดรถ ที่กลั บ รถ และ
ทางเขาออกของรถนั้น เพื่อการอื่นไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
4. ผูไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตองแสดงใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารฉบับนี้ไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.6

ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร
เลขที่................/......................
ใบรับรองฉบับนี้แสดงวา.................................................................เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร
อยูบานเลขที่.............. ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................................หมูที่................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................
ไดทําการ.....................................................................อาคาร เปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่............../.....................ลงวันที่.....................เดือน.................................พ.ศ. ......................ซึ่งอาคารดังกลาว
เปนอาคารประเภทควบคุมการใช เจาพนักงานทองถิ่นจึงออกใบรับรองใหดังตอไปนี้
ขอ 1 เปนอาคาร
(1) ชนิด..........................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน.....................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(2) ชนิด.........................................จํานวน......................................เพื่อใชเปน................................โดยมีที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(3) ชนิด..........................................จํานวน........................................เพื่อใชเปน.............................โดยมีที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
ที่บานเลขที่...................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน.............................................................
หมูที่.......................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
โดย.................................................................เปนเจาของอาคาร และ......................................................................
เปนผูครอบครองอาคาร อยูในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่.....................................................
เปนที่ดินของ........
ขอ 2 ผูไดรับใบรับรองตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับใบรับรองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
หรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) .......................................................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................
(ลายมือชื่อ) ...........................................
(...........................................)
ตําแหนง ...............................................
เจาพนักงานทองถิ่นผูรับรอง

คําเตือน
1. หามเจาของ หรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจาก
ที่ระบุไวในใบรับรองฉบับนี้
2. หามเจาของ หรือผูครอบครองอาคารเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่ง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
3. ห า มเจ า ของ หรื อ ผู ค รอบครองอาคารที่ ต อ งมี พื้ น ที่ ห รื อ สิ่ ง ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น ที่ จ อดรถ
ที่กลับ รถ และทางเขาออกของรถตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง ดั ด แปลง หรือ ใชที่จ อดรถ ที่กลั บ รถ และ
ทางเขาออกของรถนั้น เพื่อการอื่นไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
4. ผูไดรับใบรับรอง ตองแสดงใบรับรองฉบับนี้ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร

หนังสือรับรอง
ของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา ...................................................................................อายุ .........................ป
เชื่อชาติ ......................... สัญชาติ ................................... อยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ............................
ถนน .............................ตรอก / ซอย ............................ ตําบล....................................... อําเภอ ..........................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ............................. โทรศัพทที่บาน ....................................................
ที่ทํางาน ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................โทรศัพทที่ทํางาน ................................................
ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ..................................................................
สาขา........................................................................... แขนง ..................................................................................
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน .......................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
โดยขาพเจาเปนผูคํานวณโครงสราง ควบคุมการกอสราง วางผัง ออกแบบ ทํารายการกอสราง
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด ................................................จํานวน ..................... เพื่อใช ..............................................
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด ................................................จํานวน ..................... เพื่อใช ..............................................
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด ................................................จํานวน ..................... เพื่อใช ..............................................
ของ ..........................................................................................................................................................................
ปลูกสรางในโฉนดที่ .................................................. หมูที่ ..........................ถนน ...............................................
ตรอก/ซอย ................................................................. ตําบล....................................อําเภอ....................................
จังหวัด...................................................................................ตามแผนผังบริเวณ แบบกอสราง รายการคํานวณ
รายการกอสราง ที่ขาพเจาไดลงนามรับรองไวแลว ซึ่งแนบมาพรอมเรื่องราวอนุญาตปลูกสราง
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ลงชื่อ) ………………………………………. วิศวกร
(ลงชื่อ) ………………………………………. ผูขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ดัดแปลง, ตอเติม
(ลงชื่อ) ………………………………………. พยาน
(ลงชื่อ) ………………………………………. พยาน

(โปรดดูคําเตือนดานหลัง)

คําเตือน
1. ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
2. ใหวิศวกรแนบภาพถายใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ หรือภาพถายบัตรประจําตัวแสดงวาไดรับอนุญาต
ใหประกอบวิชาชีพไปดวย
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ใหวิศวกรรับแจงใหผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทราบเปนลายลักษณอักษร
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หนังสือรับรอง
ของ
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม

เขียนที่.........................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา ................................................................................อายุ............................ป
เชื่อชาติ .................... สัญชาติ .............................. อยูบานเลขที่ ................................ หมูที่ .................................
ถนน ........................ตรอก / ซอย ....................... ตําบล ............................................ อําเภอ ...............................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ....................... โทรศัพทที่บาน ..........................................................
ที่ทํางาน ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................. โทรศัพทที่ทํางาน ......................................
ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภท .......................................................
สาขา................................................................................. แขนง ...........................................................................
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน .......................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
ขอรับรอวาขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508 โดยขาพเจา
เปนผูควบคุมการกอสราง วางผัง ออกแบบ ทํารายการกอสราง
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด .............................................จํานวน .................. เพื่อใช ....................................................
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด .............................................จํานวน .................. เพื่อใช ....................................................
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด .............................................จํานวน .................. เพื่อใช ....................................................
ของ ..........................................................................................................................................................................
ปลูกสรางในโฉนดเลขที่ ......................................... หมูที่ ....................... ถนน .....................................................
ตรอก/ซอย .............................................. ตําบล ............................................อําเภอ ..............................................
จังหวัด.............................................................................................อาคารผังบริเวณ แบบกอสราง รายการคํานวณ
ที่ขาพเจาไดลงนามรับรองไวแลว ซึ่งแนบมาพรอมเรื่องราวอนุญาต
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ลงชื่อ) ………………………………………. สถาปนิก
(ลงชื่อ) ………………………………………. ผูขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ดัดแปลง, ตอเติม
(ลงชื่อ) ………………………………………. พยาน
(ลงชื่อ) ………………………………………. พยาน

(โปรดดูคําเตือนดานหลัง)

คําเตือน
1. ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
2. ใหสถาปนิกแนบภาพถายใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ หรือภาพถายบัตรประจําตัวแสดงวา ไดรับอนุญาต
ใหประกอบวิชาชีพไปดวย
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถาปนิกตามหนังสือรับรองฉบับนี้ใหสถาปนิกรับแจงใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทราบเปนลายลักษณอักษร
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(ตัวอยางประกาศแตงตั้งนายชาง นายตรวจ)

คําสั่ง …………………….
ที่ 2453/2548
เรื่อง แตงตั้งขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนนายชาง นายตรวจ
.............................................
โดยที่เปนการสมควรแตงตั้งพนักงาน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) เปนนายชาง นายตรวจ
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดย มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และนายกเทศมนตรี/นายกองคการ
บริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น จึงแตงตั้งพนักงาน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) ซึ่งมี
ความรูหรือคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 เปน นายชาง-นายตรวจ ดังนี้
ใหผูมีรายนามตอไปนี้เปนนายชาง-นายตรวจ
1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
3. ..........................................................................................................
4. ..........................................................................................................
5. ..........................................................................................................
6. ...........................................................................................................
ใหผูมีรายนามตอไปนี้เปนนายตรวจ
1. ..............................................................................................................
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2548
ลายเซ็น..............................................
(ชื่อ.......................สกุล..................)
ตําแหนง.........................................

166

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

