กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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รายงานการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาต
ใบรายงานที่ .........................................................................................
เรื่อง การกอสรางตอเติมอาคารโดยมิไดรับอนุญาต
จาก นายตรวจแขวงทุงวัดดอน
.
ถึง หัวหนางานควบคุมอาคาร
.

.

เวลา 14.00 น.
ขาพเจาไดตรวจพบเจาของอาคาร
ดวยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2548
นางวิมาลา ขําอินทร อยูบานเลขที่ 45/86 ถนน มังกร ตรอก/ซอย ......................... แขวง/ตําบล.....................
เขต/อําเภอ .....................จังหวัด กรุงเทพฯ ไดใหชาง ทําการกอสรางตอเติมอาคารปกคลุมทางเดินหลัง
ขนาด 4 x 3 สูง 2.50 ม. ผิดขอบัญญัติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องการควบคุมการกอสรางอาคาร
ตรอก/ซอย
.
พ.ศ. 2522 ขอ 76 (4 ) ขึ้นที่อาคารเลขที่ 308 ถนน
แขวง/ตําบล
. เขต/อําเภอ
. โดยมิไดรับอนุญาต เห็นควรประการใดโปรดสั่งการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .............................................................
นายวิทยา บํารุงวิทยา
(ตําแหนง) นายชางโยธา 4
.

.
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รูปที่ ข-1 แสดงแผนที่บาน ประกอบรายงานการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาต
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รูปที่ ข-2 แสดงรูปดานขางอาคารและรูปแปลนอาคาร
ประกอบรายงานการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาต
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ที่
วันที่
เรื่อง การแจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการ
ราย บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
. ไดรับ
เรื่องเดิม บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดย นายสมชาย ซื่อตรง
ชั้น ชั้นใตดิน
. ชั้น จํานวน
1 . หลัง เพื่อใช
อนุญาตใหกอสรางอาคาร ตึก 4
อาคารสํานักงาน- พักอาศัย ที่ซอย เจริญยิ่ง .ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย .ตาม
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคารเลขที่ 100/2548 .ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุ วันที่ 31
สิงหาคม 2548 .

; โดยไมไดแจงชื่อผูควบคุมงานไวในใบอนุญาต
ขอเท็จจริง ผูไดรับอนุญาตฯ ไดมีหนังสือขอแจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการ
ดําเนินการ ตามคํารองเลขที่ 1000 ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 พรอมไดแนบหนังสือแสดงความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แนบ น.4) โดยมีความประสงคให นายวิศว แข็งแรงดี เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภท ภาคีวิศวกร เลขทะเบียน ภย.50000 และ นายสถาปตย ออกแบบสวย เปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปนิ ก ควบคุ ม ประเภท สามั ญ สถาปนิ ก เลขทะเบี ย น สสถ. 3300 เป น ผู ค วบคุ ม การก อ สร า งตั้ ง แต วั น ที่
1 กันยายน 2548
ไดใหเจาหนาที่ตรวจสอบปรากฏวา อาคารยังมิไดดําเนินการกอสราง อยูระหวางการวางผัง
เสาเข็ม
ขอพิจารณาเสนอแนะ การแจงชื่อผูควบคุมงานดังกลาวไมขัดตอมาตรา 29 แหง พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 / พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542/
พ.ร.บ. สถาปนิก 2543 แตอยางใด เห็นควรนําเรียน นายกเทศมนตรี .รับทราบการแจงชื่อผูควบคุมงานใน
ฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ
ลงชื่อ อดทน งานดี . เจาหนาที่ผูพิจารณา
(นายอดทน งานดี)
นายชางโยธา 3
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ตัวอยาง
หนังสือแจงผูไดรับอนุญาตทราบกรณีเจาพนักงานทองถิ่นไดรับทราบ
การแจงชื่อผูควบคุมงานแลว

ที่ อปท 5/2548

สํานักงานเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ถนนเทศบาล 1 อําเภอ.........................
จังหวัด..................... 10001
.

วันที่
เรื่อง การแจงชื่อผูควบคุมงาน
เรียน กรรมการผูจัดการ บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
อางถึง คํารองเลขรับที่ 1000 ลงวันที่ 1 กันยายน 2548

ตามคํา รองที่อ างถึง ทานได มีห นังสื อ ขอแจ งชื่อ ผู ค วบคุม งานพร อ มไดแ นบหนัง สือ แสดงความ
ยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบ น.4) โดยมีความประสงคให นายวิศว แข็งแรงดี เปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร เลขทะเบียน ภย. 50000 และนายสถาปตย ออกแบบสวย เปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปนิกควบคุมประเภทสามัญสถาปนิก เลขทะเบียน สสถ. 3300 เปนผูควบคุมการกอสรางตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2548 นั้น
เจาพนักงานทองถิ่น ไดรับทราบการแจงชื่อผูควบคุมงานดังกลาวแลว ขอใหทานปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526 ) โดยเครงครัดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(
กองชาง
โทร 0-3333-3345
โทรสาร 0-3333-3346
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.)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ตัวอยางจดหมายแจงบอกเลิกการควบคุมงานของผูควบคุมอาคาร (แนบพรอม แบบ น.6)
ที่อยู (ของผูควบคุมงาน)
วันที่ (วันที่กอนวันที่ขอถอนชื่อ)
เรื่อง บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน
เรียน (เจาของอาคารตามที่ระบุในใบอนุญาต) กรรมการผูจัดการบริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
เลขทะเบียน
ตามที่ขาพเจา นายวิศว แข็งแรงดี
4
ไดลงชื่อเปน วิศวกร / สถาปนิกควบคุมงาน การกอสรางอาคารตึก
กอสรางที่ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548
.
100/2548

ภย. 50000
.
ชั้น จํานวน 1 .ชั้น
ตามใบอนุญาตเลขที่

ทั้งนี้ ขาพเจา มีความประสงคจะขอถอนชื่อออกจากการเปนผูควบคุมงานการกอสรางอาคารดังกลาว
ตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2548 เปนตนไป จึงขอแจงมายังทานเพื่อจัดสงผูควบคุมงานคนใหมใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นทราบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
วิศว แข็งแรงดี
(นายวิศว แข็งแรงดี)
(วิศวกร/สถาปนิก ควบคุมงาน)
เลขทะเบียน ภย. 50000
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บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
วันที่ 15 กันยายน 2548
ที่
เรื่อง การบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ราย บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร .
เรื่องเดิม บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดย นายสมชาย ซื่อตรง
ชั้น ชั้นใตดิน
.ชั้น จํานวน
1 . หลัง
ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคาร ตึก 4
ชั้น ชั้นใตดิน
ชั้น
เพื่อใช อาคารสํานักงาน- พักอาศัย และอาคารตึก
จํานวน - หลัง เพื่อใช
ถนน
สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ที่ซอย
เจริญยิ่ง
. ตามใบอนุญาตกอสราง/ ดัดแปลงอาคาร อาคารเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่
นายวิศว
แข็งแรงดี
เปนวิศวกรผูควบคุมงานและ
31 สิงหาคม 2549 โดยมี
เปนสถาปนิกผูควบคุมงานนั้น
นายสถาปตย ออกแบบสวย
ขอเท็จจริง นายวิศว แข็งแรงดี (วิศวกร) และ นายสถาปตย ออกแบบสวย (สถาปนิก) ซึ่ง
เปนผูควบคุมงาน ไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน (แบบ น.6) เลขรับที่ 10 และ 11 . ลงวันที่
12 กันยายน 2548 ขอบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานดังกลาวขางตน ตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2548 และได
แจงเปนหนังสือใหผูไดรับอนุญาตรับทราบแลว (ตามสําเนาที่แนบ) แตผูไดรับอนุญาตฯ มิไดมีหนังสือแจงการ
บอกเลิกผูควบคุมงาน พรอมกับการสงมอบหนังสือแสดความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา 30
(แบบ น.7, แบบ น. 8)
ไดใหเจาหนาที่ตรวจสอบปรากฏวา อาคารอยูระหวางดําเนินการเจาะเสาเข็ม
ตําแหนง ถูกตองตามแบบที่ไดรับอนุญาต
ขอพิจารณาเสนอแนะ การบอกเลิกผูควบคุมงานดังกลาว ไมขัดตอมาตรา 30 แหง พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535/ พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542/
พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 แตอยางใด เห็นควรนําเรียน นายกเทศมนตรี รับทราบการบอกเลิกผูควบคุมงาน
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นและมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาต เพื่อสงหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคางาน
พรอมกับสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม (แบบ น.7, แบบ น.8) พรอมสําเนาบัตร
ผูประกอบวิชาชีพที่ยังไมหมดอายุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ
ลงชื่อ อดทน งานดี
เจาหนาที่ผูพิจารณา
(อดทน งานดี)
นายชางโยธา 3
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวอยาง
หนังสือแจงผูไดรับอนุญาต ใหระงับการดําเนินการ
กรณีผูควบคุมงานขอบอกเลิกการควบคุมงาน

สํานักงานเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ถนนเทศบาล 1 อําเภอ.........................
จังหวัด............................. 10001
วันที่ 20 กันยายน 2548
เรื่อง การขอบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน
.
เรียน กรรมการผูจัดการ บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
.
อางถึง ใบอนุญาตกอสรางอาคาร เลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548

ที่ อปท 1/2548

ตามหนังสืออางถึง ทานไดรับอนุญาตกอสรางอาคารตึก 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใช
อาคารสํานักงาน- พักอาศัยที่ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
และวิศวกรผูควบคุมงานไดมีหนังสือ (น.6) ขอบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานนั้น
บัดนี้ เจาพนักงานทองถิ่น ไดรับทราบการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานดังกลาวแลว และขอใหทาน
ระงับการกอสรางอาคาร หากตองการจะกอสรางตอทานจะตองแจงชื่อวิศวกรผูควบคุมงานคนใหม (แบบ น.7,
น.8) ตามมาตรา 30 วรรค 2 ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(

.)

กองชาง
โทร 0-3333-3345
โทรสาร 0-3333-3346
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ตัวอยาง
หนังสือแจงผูควบคุมงาน กรณีเจาพนักงานทองถิ่นรับทราบ
การบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานแลว

ที่ อปท 1/2548

สํานักงานเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ถนนเทศบาล 1 อําเภอ.........................
จังหวัด..................... 10001
วันที่ 20 กันยายน 2548

เรื่อง การขอบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน
เรียน นายวิศวกร แข็งแรงดี
อางถึง หนังสือแจงการบอกเลิกเปนผูควบคุมงานของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.6)
เลขรับที่ 10 ลงวันที่ 1 กันยายน 2548
ตามหนังสือที่อางถึง ทานไดบอกเลิกการเปนวิศวกร ผูควบคุมงานราย บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
ซึ่งไดรับอนุญาตกอสรางอาคารตึก 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใช อาคารสํานักงาน- พักอาศัย ที่ซอย เจริญ
ยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2549 นั้น
บัดนี้ เจาพนักงานทองถิ่น ไดรับทราบการบอกเลิกการเปนวิศวกรผูควบคุมงานแลว เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2548
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(
กองชาง
โทร 0-3333-3345
โทรสาร 0-3333-3346
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)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ตัวอยางจดหมายแจงบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงานของเจาของอาคาร (แบบมาพรอม แบบ น.5)
บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
วันที่ 21 กันยายน 2548
.

เรื่อง ขอบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงาน

เรียน (สถาปนิก/ วิศวกร ควบคุมงาน ตามที่ระบุในใบอนุญาต) นายสถาปตย ออกแบบสวย
ตามที่ ได ม อบหมายใหท า นเป น วิศ วกร/ สถาปนิ ก ควบคุ ม งาน การก อ สรา งอาคารของ บริ ษั ท
กอสรางอาคารดี จํากัด ตึก 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง กอสรางที่ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3
เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 นั้น
.

บัดนี้มีความประสงคจะขอบอกเลิกตอทานมิใหเปนผูควบคุมงานการกอสรางอาคารดังกลาวแลว
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2548 เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(

)

กรรมการผูจัดการ
(เจาของอาคารตามที่ระบุในใบอนุญาต)

รับทราบ
(สถาปนิก/วิศวกรควบคุมงาน)
หรือสงจดหมายลงทะเบียน แลวถายสําเนาใบตอบรับแนบมาพรอมกับจดหมายแจงบอกเลิกฯ
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บันทักขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ที่
.วันที่ 28 กันยายน 2548
เรื่อง ขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
รายบริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
.
เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
เรื่องเดิม บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
โดย
นายสมชาย ซื่อตรง
.
ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคาร/ ดัดแปลงอาคาร ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน – ชั้น จํานวน 1 หลัง
เพื่อใช อาคารสํานักงาน- พักอาศัย ที่ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ ดัดแปลงอาคาร เลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่
31 สิงหาคม 2549 นั้น
; โดยมี นายวิศว แข็งแรงดี ภย. 50000 เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
และมี นายสถาปตย ออกแบบ สสถ. 3300 เปนสถาปนิกผูควบคุมงาน
ขอเท็จจริง ผูไดรับอนุญาต/ ผูควบคุมงาน ไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน
(แบบ น.5, น.6) ตามคํารองเลขรับที่ 200 ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 และผูไดรับอนุญาตฯ ไดแนบหนังสือแจง
การบอกเลิกผูควบคุมงาน พรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม (แบบ น.7, น.8)
โดยมีความประสงคให นายโยธา มั่นคง เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร
เลขทะเบียน ภย.50100 และนายควบคุม ตรงแนว เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภท สามัญ
สถาปนิก เลขทะเบียน สสถ.3310 เปนผูควบคุมการกอสรางตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2548 เปนตนไป
ไดใหเจาหนาที่ตรวจสอบปรากฏวา อาคารกําลังกอสรางโครงสรางชั้นฐานราก ถูกตองตามแบบที่
ไดรับอนุญาต
ขอพิจารณาเสนอแนะ การเปลี่ยนผูควบคุมงานดังกลาวไมขัดตอมาตรา 30 แหง พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535/ พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 /
พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 แตอยางใด เห็นควรนําเรียน นายกเทศมนตรี รับทราบ การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ
.

ลงชื่อ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ตัวอยาง
หนังสือแจงผูไดรับอนุญาต กรณีเจาพนักงานทองถิ่นไดรับทราบ
การเปลี่ยนผูควบคุมงานแลว

ที่ อปท 9/2548

สํานักงานเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ถนนเทศบาล 1 อําเภอ.........................
จังหวัด..................... 10001
วันที่ 30 กันยายน 2548

เรื่อง การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
เรียน กรรมการผูจ ัดการ บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
อางถึง คํารองเลขที่ 200 ลงวันที่ 23 กันยายน 2548
ตามคํารองที่อางถึง ทานไดขอเปลี่ยนผูควบคุมงานกอสรางอาคารตึก 4 ชั้น จํานวน 1
หลัง เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน- พักอาศัย ที่ซอย เจริญยิ่ง ถนนสุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2549 โดยมี นายวิศว
แข็งแรงดี ภย. 50000 เปนวิศวกรผูควบคุมงาน และมี นายสถาปตย ออกแบบสวย สสถ.3300 เปนสถาปนิก
ผูควบคุมงาน โดยมีความประสงคให นายโยธา มั่นคง เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท
ภาคี เลขทะเบียน ภย. 50100 และ นายควบคุม ตรงแนว เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภท
สามัญ เลขทะเบียน สสถ. 3310 เปนผูควบคุมการกอสรางคนใหม ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2548 เปนตนไปนั้น
เจาพนักงานท องถิ่ น ไดรับทราบการขอเปลี่ย นผูควบคุ มงานดังกลาวแลว ขอใหทานปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) โดยเครงครัดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
.

.

ขอแสดงความนับถือ
(

.)

กองชาง
โทร 0-3333-3345
โทรสาร 0-3333-3346
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ตัวอยาง หนังสือรับรองของผูควบคุมงาน ใชประกอบการขอใบรับรอง
ขาพเจา
นายวิศว แข็งแรงดี เลขทะเบียน ภย. 50000 เปนวิศวกรผูควบคุมงาน/ สถาปนิก
ผูควบคุมงานการกอสราง/ ดัดแปลง/ เคลื่อนยายอาคาร ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน – ชั้น จํานวน 1 .หลัง
เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน- พักอาศัย โดย บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด เปนเจาของอาคาร กอสรางที่ซอย
เจริญยิ่ง ถนนสุขาภิบาล 3 เขตเทศบาล เมืองทองถิ่นทันสมัย อําเภอ.........................จังหวัด...........................
ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548
.

.

ขอรับรองวาไดควบคุมการกอสราง/ ดัดแปลง/ เคลื่อนยายอาคาร ตามใบอนุญาตดังกลาว เปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต
จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

วิศว แข็งแรงดี
(นายวิศว แข็งแรงดี)
วิศวกร/ สถาปนิกผูควบคุมงาน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย โทร
โทรสาร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
ที่
เรื่อง การขอใบรับรองการกอสราง/ ดัดแปลงอาคาร/ เคลื่อนยายอาคาร รายบริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
ตนเรื่อง บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดย นายสมชาย ซื่อตรง
4 .ชั้น
ไดยื่นหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นตรวจสอบการกอสราง/ ดัดแปลง/ เคลื่อนยายอาคาร ตึก
ชั้นใตดิน – ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน – พักอาศัย
ที่ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาล เมืองทองถิ่นทันสมัย ใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่
31 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ตามแบบ ข.6 เลขรับที่ 10 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548
โดยแจงวาไดทําการกอสรางอาคาร/ ดัดแปลงอาคาร/ เคลื่อนยายอาคารเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอใหตรวจสอบ
และออกใบรับรองการกอสรางอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / เคลื่อนยายอาคาร
ข อ เท็ จ จริ ง คณะกรรมการฯ ได ต รวจสอบแล ว ปรากฏวา อาคารได ก อ สร า ง/ ดั ด แปลงอาคาร/
เคลื่อนยายอาคาร เรียบรอยแลว ตรงตามแบบที่ไดรับอนุญาต ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน – ชั้น จํานวน
.โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา – ออกของ
1 หลัง เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน – พักอาศัย
รถ จํานวน 8 คัน ทอระบายน้ํายาว 55 เมตร ซึ่งมีระบบปองกันอัคคีภัยกลาวคือ ระบบไฟฟามีสายดิน,
ระบบควบคุมไฟฟาลัดวงจรที่สวิทบอรด, ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ, หัวฉีดน้ําในอาคารและน้ําสํารองเพื่อดับไฟ,
ระบบฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ, ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง, ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ, พื้นที่ดาดฟามีลาน
กวางไมนอยกวา 6.00 x 6.00 ตารางเมตร, สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม ไฟฟาฉุกเฉินสองสวางเมื่อเกิดอัคคีภัย,
ปายเรืองแสงบอกทางหนีไฟ, และยังมิไดเปดใชอาคารไปกอนไดรับอนุญาต/อาคารไดเปดใชไปกอนไดรับ
อนุญาต ซึ่งไดแยกเรื่องดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
ขอพิจารณาและเสนอแนะ เห็นควรออกหนังสือรับรองการกอสราง/ ดัดแปลง/ เคลื่อนยายอาคาร
ตามที่ขอมา โดยมีเงื่อนไปที่ผูไดใบรับรองฯ ตองปฏิบัติตามคือ
- ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่ง
ออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานําเรียน นายกเทศมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในใบรับรองการ
กอสราง/ดัดแปลงอาคาร/ เคลื่อนยายอาคาร(อ.6)ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามที่แนบมาพรอมนี้ตอไป
เจาหนาที่ผูพิจารณา
ลงชื่อ
อดทน งานดี
(นายอดทน งานดี)
นายชางโยธา 3
.
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หนังสือรับรองใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน
เขียนที่.........................................................
วันที่...............................เดือน.............................พ.ศ. ..........................
ขาพเจา........................................................................................................................ตั้งบานเรือนอยูที่
บานเลขที่ ........................................... ถนน.........................................ตําบล...................................................
อําเภอ.........................................จังหวัด .......................................... เปนเจาของที่ดินโฉนด..................................
........................................................ตั้งอยูที่ .............................................. ถนน ...........................................
ตําบล ...................................................... อําเภอ ........................................... จังหวัด.....................................
ยินยอมให ....................................................................................... เขาปลูกสรางอาคารในที่ดินโฉนดดังกลาวได
มีขนาดที่ดินดังนี้
ทิศเหนือ ................................................................................ เมตร
ทิศใต....................................................................................... เมตร
ทิศตะวันออก ......................................................................... เมตร
ทิศตะวันตก ........................................................................... เมตร
(ลงชื่อ) ................................................................... เจาของที่ดิน
(ลงชื่อ)......................................................ผูขออนุญาตปลูกสราง
อาคาร
(ลงชื่อ)...............................................................................พยาน
(ลงชื่อ) ............................................................................. พยาน

หมายเหตุ ถาหากมีการขีดฆา แกไข ในหนังสือรับรองนี้จะตองใหเจาของที่ดินเซ็นชื่อกํากับทุกแหงดวย
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตัวอยางสรุปการขอตออายุใบอนุญาต)

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ที่
.วันที่ 10 สิงหาคม 2549
เรื่อง การขออนุญาตตออายุใบอนุญาต
รายบริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
.
เรียน

หัวหนาฝายควบคุมอาคาร

โดย
นายสมชาย ซื่อตรง
เรื่องเดิม บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
ไดยื่นแบบ (ข. 5) เลขรับที่ 345 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2548 ขอตออายุใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลงอาคาร
ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน – ชั้น จํานวน 1 หลัง ใชเปน อาคารสํานักงาน- พักอาศัย ที่ซอย เจริญยิ่ง
ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
.

.

ขอเท็จจริง อาคารที่ขอตออายุใบอนุญาตรายนี้ ไดรับอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงอาคาร ครั้งแรก ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่ 30 สิงหาคม 2549
ตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 ตามใบอนุญาตเลขที่ ….…..-……...ลงวันที่ ….…..-……...สิ้นอายุวันที่ ….…..-……...
ตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 2 ตามใบอนุญาตเลขที่ ….…..-……...ลงวันที่ ….…..-……...สิ้นอายุวันที่ ….…..-……...
ตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 3 ตามใบอนุญาตเลขที่ ….…..-……...ลงวันที่ ….…..-……...สิ้นอายุวันที่ ….…..-……...
ตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 4 ตามใบอนุญาตเลขที่ ….…..-……...ลงวันที่ ….…..-……...สิ้นอายุวันที่ ….…..-……...
ตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 5 ตามใบอนุญาตเลขที่ ….…..-……...ลงวันที่ ….…..-……...สิ้นอายุวันที่ ….…..-……...
………………………………………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………………………………………...…………..
อาคารรายนี้ ยังมิไดทําการกอสราง และไดตรวจสอบแนวถนนโครงการแลว ปรากฏวา ที่ดินที่
ขออนุญาตนี้ไมอยูในแนวเขต ประกาศ พ.ร.ฎ. , พ.ร.บ. เวนคืน ฯ
; อาคารที่ขออนุญาตไดกอสรางถึง โครงสรางชั้นที่ 3
สวนที่ไดกอสรางไปแลว
; ถูกตองตามแบบที่ไดรับอนุญาต
ไมถูกตองตามแบบที่ไดรับอนุญาต
ภาคผนวก ข ตัวอยางการกรอกแบบยื่นขออนุญาต
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
ไดพิจารณาตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ขอที่ 6 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 57
(พ.ศ. 2544) ดังนี้
1. ผูขออนุญาตยื่นขอตออายุใบอนุญาตมากอนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุลง ถูกตองตามมาตรา 35
แหง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535
2. การขอตออายุใบอนุญาตครั้งนี้เปนครั้งที่ 1 เห็นควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตกอสราง/
ดัดแปลงอาคาร ออกไปอีก 365 วัน
3. ผูควบคุมงานเปนบุคคลเดิมคือ
วิศวกรผูควบคุมงาน……………………………………… หมายเลขทะเบียน ……………
สถาปนิกผูควบคุมงาน…………………………………… หมายเลขทะเบียน ……………
ขอพิจารณาและเสนอแนะ ไดพิจารณาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544) เห็นวาผูขออนุญาตฯ
ไดยื่นขอตออายุใบอนุญาตฯ กอนใบอนุญาตฯ เดิมจะสิ้นสุดลง จึงเห็นควรอนุญาต / สั่งการอนุญาต ใหตออายุ
ใบอนุญาตฯ ออกไปอีก 365 วัน โดยคิดคาธรรมเนียม การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร 20.00 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเรียนนายกเทศมนตรี อนุญาต / สั่งการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
อาคารายนี้ตอไป
ลงชื่อ
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นายอดทน งานดี เจาหนาที่ผูพิจารณา
(นายอดทน งานดี)
นายชางโยธา 3
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตัวอยางการโอนใบอนุญาต)

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
วันที่
1 ธันวาคม 2548
ที่
เรื่อง การโอนขออนุญาตฯ
ราย บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดยโอนใหแก นายสมชัย ซื่อตรง
เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
เรื่องเดิม บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดย นายสมชาย ซื่อตรง
. ไดยื่น
แบบขอโอนใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร / ดัดแปลงอาคาร เปนอาคาร ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน - . ชั้น
จํานวน 1 .หลัง เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน - พักอาศัย ที่ซอย เจริญยิ่ง .ถนนสุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมือง
ทองถิ่นทันสมัย .
ตามแบบขอโอนใบอนุญาตฯ (ข. 8) เลขรับที่ 11 .ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 สิ้นอายุ วันที่ 31
สิงหาคม 2548 โดยแจงความประสงคขอโอนใบอนุญาตฯ ให นายสมชาย ซื่อตรง .
ขอเท็จจริง อาคารที่โอนใบอนุญาตกอสราง / ดัดแปลงอาคาร เปนอาคาร ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน - .
ชั้น จํานวน 1 . หลัง เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน - พักอาศัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่
30 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่ 30 สิงหาคม 2549
ตรวจสอบแลวปรากฏวา อาคาร กอสรางถึงโครงสรางชั้นที่ 1
ถูกตองตามแบที่ไดรับอนุญาต
การขอโอนใบอนุญาตฯ ไดตรวจสอบเอกสารการขอโอนใบอนุญาตฯ รายนี้แลว มีรายละเอียดการขอโอน
ใบอนุญาตฯ อาคาร ดังนี้
ขอ 1. การขอโอนใบอนุญาต กอสราง / ดัดแปลงอาคาร ครั้งนี้ ผูขออนุญาตฯ ไดแจงเหตุผลในการ
ขอโอนใบอนุญาตฯ วา ไดซื้ออาคารของบริษัทฯ มาเปนชื่อตนเองแตผูเดียว
ขอ 2. ผูรับโอนใบอนุญาตฯ คือ
ทะเบียนเลขที่
จดทะเบียนเมื่อวันที่
ซึ่งเปนนิติบุคคลประเภท
หมูที่ - ซอย
- สํานักงานตั้งอยูเลขที่
แขวง
เขต
โดยกรรมการของบริษัทฯ /
ถนน
หางหุนสวนฯ มี - คน คือ
.
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กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพัน บริษัท / หางหุนสวน ฯ ไดคือ

.ลงลายมือชื่อหรือรวมกันและประทับตราสําคัญของ

บริษัทฯ / หางหุนสวน
; ผูรับโอนใบอนุญาตฯ เปนบุคคลธรรมดาคือ นายสมชาย ซื่อตรง อยูบานเลขที่ 123
หมูที่ 4 ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย อําเภอ
จังหวัด แขวง
ขอ 3. ; ผูขอโอนใบอนุญาตฯ ไดแนบหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และสถาปตยกรรมควบคุม และหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 23 (แบบ น. 4) คือ
นายโยธา มั่งคง
เปนวิศวกรที่ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกร
เลขทะเบี ย น ภย. 50100 และ นายควบคุ ม ตรงแนว เป น สถาปนิ ก ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมควบคุม ประเภท สามัญสถาปนิก เลขทะเบียน สสถ. 3310 โดยยินยอมเปนผูควบคุมงาน
ใหกับ นายสมชาย เจริญยิ่ง
.

.

ขอพิจารณาเสนอแนะ ไดพิจารณาแลวเห็นวา การขอโอนใบอนุญาตฯอาคารรายนี้ ไดยื่นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาถูกตองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ขอ 8 อาคารที่ขออนุญาตฯ ยังไมไดทําการ
กอ สราง/ กอ สรางไปแลวถึง โครงสรางชั้นที่ 1 ถูกตองตามแบบที่ไ ดรับอนุ ญ าต
จึงเห็นควรอนุญาตใหโอนใบอนุญาตจาก บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
เปน นายสมชาย ชื่อตรง

.

.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเรียน นายกเทศมนตรี ลงนามการโอนใบอนุญาตฯ เลขที่ 100/2548
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ตามที่แนบมาพรอมนี้ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตอไป

ลงชื่อ
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……. อดทน งานดี ……… เจาหนาที่ผูพิจารณา
(นายอดทน
งานดี)
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง การขอเปลี่ยนการใชอาคาร รายบริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด

โทรสาร.

เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
ตนเรื่อง บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดย นายสมชาย ซื่อตรง ไดยื่นแบบขอเปลี่ยนการใชอาคาร
ตามแบบ ข.3 เลขรับที่ 03 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 โดยขอเปลี่ยนการใชอาคาร ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน- ชั้น
จํานวน 1 หลัง จากอาคารพาณิชย-พักอาศัย เปนอาคารสํานักงาน-พักอาศัย ที่ซอยเจริญยิ่ง ถนนสุขาภิบาล 3 เขต
เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ขอเท็จจริง อาคารรายนี้ไดรับอนุญาตครั้งแรก เปนอาคารตึก 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปน
อาคารสํานักงาน-พักอาศัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2547 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 สิ้นอายุวันที่ 31
สิงหาคม 2548 บริเวณที่ขออนุญาตไมอยูในบริเวณที่มีประกาศฯ เทศบัญญัติฯ กฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายอื่น
ใดที่หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใช และแบบที่ยื่นขอเปลี่ยนการใชอาคารครั้งนี้ ไมมีสวนใดขัด
ประกาศฯ เทศบัญญัติฯ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่น แตอยางใด โดยบริเวณที่ขออนุญาตเปน
การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวมเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่................................. ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กลาวคือ ที่ดินที่ใชขออนุญาตอยูในแผนผังกําหนดผังเมือง หมายเลข
3.28 (สีน้ําตาล) ซึ่งเปนการใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เปนการใชประโยชนที่ดินตรงตามประเภท
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ
คณะกรรมการไดรวมกันตรวจสอบอาคารรายนี้แลวปรากฏวา อาคารไดกอสรางเสร็จแลว ถูกตอง
ตามแบบและยังมิไดเปดใชอาคารแตอยางใด
ขอพิจารณาและเสนอแนะ ไดพิจารณาแลวการขอเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาว ผูขออนุญาตไดยื่น
แบบและเอกสารประกอบการพิจารณาถูกตองตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ขอ 4 และอาคารที่ขอการ
เปลี่ยนการใชตองจัดที่จอดรถ 51 คัน ตามแบบจัดไว 55 คัน ถูกตองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และ
โครงสรางอาคารเดิม สามารถรับน้ําหนักบรรทุกจรได ถูกตองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) (เปนการ
ขอเปลี่ยนการใชจากอาคารพาณิช ย เปนอาคารสํานักงาน ซึ่งน้ําหนักบรรทุกจรลดลง) เห็นควรอนุญ าตให
เปลี่ยนแปลงการใชอาคารรายนี้ได โดยมีเงื่อนไขในใบอนุญาตดังนี้
.
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
1. ตองปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไข ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530)
2. ต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงฯ และหรื อ
ขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2533
3. ต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตเปลี่ ย นการใช อ าคารฉบั บ ละ 20.00 บาท ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจ ารณา หากเห็นชอบโปรดนําเรียน นายกเทศมนตรี ลงนามใน
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (อ.5) ที่แนบมาพรอมนี้

ลงชื่อ
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อดทน งานดี
(นายอดทน
งานดี)
นายชางโยธา 3
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