คําขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ (ขร.1)

เลขรับที่ ตอ.
วันที่
ลงชื่อ

/ 25

.

.

ผูรับคําขอ

เขียนที่.....................................................
วันที่...................เดือน........................................พ.ศ. ........................
ขาพเจา................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา บัตรประจําตัวเลขที่
อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย...............................................................ถนน..................................................หมูที่...............
ตําบล / แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด....................................................................
เปนนิติบุคคลประเภท ........................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................................
เลขทะเบียน...............................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่............................ ตรอก/ซอย...............................................................
ถนน.........................................หมูที่..................ตําบล / แขวง..........................................อําเภอ/เขต........................................................
จังหวัด...................................................โดย.................................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล/ผูขอใบรับรองฯ
อยูบานเลขที่..................................... ตรอก/ซอย.....................................................ถนน.................................................หมูที่.......................
ตําบล / แขวง........................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................โทร............................
ขอยื่นคําขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ ขอยื่นเรื่องตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ ๑ อาคารที่ขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ เปนอาคารที่
ไดรับใบอนุญาตกอสราง อาคาร เลขที่...........................................................................................................................
ลงวันที่....................เดือน...........................................พ.ศ..........................
ไดรับใบอนุญาตเปดใชอาคาร...................................................ลงวันที่............เดือน..........................พ.ศ....................
บานเลขที่.................................................ตรอก/ซอย............................................ถนน...........................................หมูที่..........................
ตําบล / แขวง...........................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด.......................................................................
โดย......................................................................................................................เปนเจาของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ /น.ส.๓
เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่...................................................................เปนที่ดินของ...........................................................................................
ขอ ๒ ชนิดอาคารขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
ประเภทอาคารที่ขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
โดย เปนการตรวจสอบประจําป
เปนการตรวจสอบใหญ
(๑) ชนิด........................................................จํานวน.................................เพื่อใชเปน................................................
ประเภท........................................................................................................................................................................................................
โดย เปนการตรวจสอบประจําป
เปนการตรวจสอบใหญ
(๒) ชนิด......................................................จํานวน.................................เพื่อใชเปน................................................
ประเภท......................................................................................................................................................................................................
-2- ขอ ๓ โดยมี...

-2ขอ ๓ โดยมี............................................................................................................................เปนผูตรวจสอบอาคาร
เลขทะเบียนเลขที่..................................................................................
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.................................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล/ผูตรวจสอบ
อยูบานเลขที่............................ ตรอก/ซอย.....................................................ถนน............................................หมูที่......................
ตําบล / แขวง..........................................อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด.....................................................
ตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่.....................เดือน..............................................พ.ศ.................................
ขอ ๔ หลักฐานที่ใชในการยื่นขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา 32 ทวิ (ขร.1)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ของผูขอและเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และ ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ ออกไมเกิน 6 เดือน
(กรณีนิติบุคคลเปนผูขอ)พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ของผูขอและเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร
สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม ของผูตรวจสอบสภาพอาคาร
สําเนาการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบสภาพอาคาร ของผูตรวจสอบสภาพอาคารหรือคณะผูตรวจสอบสภาพอาคาร
รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผูตรวจสอบสภาพอาคาร ผูตรวจสอบรับรองความถูกตองและเจาของอาคารเปน
ผูตรวจรับรอง การรับการตรวจสอบสภาพอาคาร............................................................................................รายงานจริง/หลัง จํานวน 2 ชุด
สําเนากรมธรรมประกันภัย ความรับผิดชอบตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก เจาของ
อาคารรับรองสําเนาถูกตอง กรมธรรมเลขที่..............................................................ของบริษัท......................................................................
ผังบริเวณ
รูปแบบแปลน
อื่น ๆ...................................................................................................................................................................................
ตามรายงานการตรวจสอบอาคารที่ขาพเจาไดลงนามรับรองไวแลวเพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
( ลายมือชื่อ ) .......................................................เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคารหรือ
(.......................................................) ผูไดรับมอบหมาย
( ลายมือชื่อ ).......................................................ผูรับมอบอํานาจ / ผูยื่นขอใบรับรอง
(......................................................)
( ลายมือชื่อ ).......................................................ผูตรวจสอบอาคารที่ไดรับใบอนุญาต
(......................................................)
เลขทะเบียนผูตรวจสอบ.............................
( ลายมือชื่อ ).......................................................พยาน
(.....................................................)
( ลายมือชื่อ ).......................................................พยาน
(......................................................)

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

เลขบัตรประจําตัวประชาชน

ปดอากรแสตมป 30 บาท

หนังสือมอบอํานาจผูขอใบรับรองตรวจสอบอาคาร 32 ทวิ
เขียนที่.....................................................................................................
วันที่..............เดือน......................พ.ศ..........................
เรื่อง มอบอํานาจในการขอใบรับรองตรวจสอบอาคาร 32 ทวิ
ตามที่ขาพเจา...........................................................................ไดยื่นเรื่องราวขอใบรับรองตรวจสอบอาคาร 32 ทวิ
ตามใบรับเรื่องราวที่.............../........................ลงวันที่...............เดือน.............................................พ.ศ............................ขาพเจาขอ
มอบอํานาจให.......................................................................อายุ................ป เชื้อชาติ...............................สัญชาติ.........................
อยูบานเลขที่.............................หมูที่...................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด......................................เปนผูมีอํานาจติดตอดําเนินการในการขอรับใบตรวจสอบอาคาร ใบคําสั่งแกไข และลงนามรับทราบ
ขอบเขตงานแกไขที่เกี่ยวของกับงานอาคารตามที่เจาหนาที่กําหนดใหตลอดจนขอรับหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารและดําเนินการอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับการขอใบรับรองตรวจสอบอาคารแทนขาพเจาจนเสร็จการ และขาพเจาขอรับผิดชอบในการกระทําของ
..................................................................เสมือนหนึ่งขาพเจาไดปฏิบัติดวยตนเองทุกประการ

( ลายมือชื่อ ) .......................................................เจาของอาคาร/ ผูครอบครองอาคารหรือ
(.......................................................) ผูไดรับมอบหมาย
( ลายมือชื่อ ).......................................................ผูรับมอบอํานาจ
(......................................................)
( ลายมือชื่อ ).......................................................พยาน
(.....................................................)
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

( ลายมือชื่อ ).......................................................พยาน
(......................................................)
เลขบัตรประจําตัวประชาชน

กองชาง อบต.บางเสาธง เลขที่รับ ตอ.........../............
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ...............
ใบรับขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ขอใบรับรองตรวจสอบอาคารประจําป
ขอใบรับรองการตรวจสอบใหญ ทุกๆป
ครั้งที่..................................................
ครั้งที่........................................................
ประเภทอาคารที่ตรวจสอบ.........................................................................................
อื่นๆ........................................................
ซึ่งมีชื่อ...............................................................เปนผูยื่นขอใบรับรองตรวจสอบอาคาร ของ....................................................................
เลขที่..............ถนน......................................ซอย.............................หมูที่.......... ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
อาคารใชเปน.............................................................จํานวนชั้น ค.ส.ล......................ชั้น พื้นที่.............................................ตารางเมตร
โดยมีผูตรวจสอบ

ประเภทบุคคลธรรมดา............................................................ใบอนุญาตตรวจสอบเลขที่.....................................
ประเภทนิติบุคคล....................................................................ใบอนุญาตตรวจสอบเลขที่.....................................

เปนผูตรวจสอบอาคาร เมื่อวันที่.........เดือน............................พ.ศ...............เวลา...........................- ........................... น.
ลงชื่อ.........................................................ผูยื่นใบรับรอง

ลงชื่อ.........................................................ผูรับเรื่อง

เบอรโทรผูมาติดตอ........................................................................
หมายเหตุ ตองนําใบรับนี้มาแสดงตอเจาหนาที่ทุกครั้งที่มาติดตอ โทร. 02-707-1671 ถึง 3 ตอ 170 , 420
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กองชาง อบต.บางเสาธง เลขที่รับ ตอ.........../............
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ...............
ใบรับขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร

ขอใบรับรองตรวจสอบอาคารประจําป
ขอใบรับรองการตรวจสอบใหญ ทุกๆป
ครั้งที่..................................................
ครั้งที่........................................................
ประเภทอาคารที่ตรวจสอบ.........................................................................................
อื่นๆ........................................................
ซึ่งมีชื่อ...............................................................เปนผูยื่นขอใบรับรองตรวจสอบอาคาร ของ....................................................................
เลขที่..............ถนน......................................ซอย.............................หมูที่.......... ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
อาคารใชเปน.............................................................จํานวนชั้น ค.ส.ล......................ชั้น พื้นที่.............................................ตารางเมตร
โดยมีผูตรวจสอบ

ประเภทบุคคลธรรมดา............................................................ใบอนุญาตตรวจสอบเลขที่.....................................
ประเภทนิติบุคคล....................................................................ใบอนุญาตตรวจสอบเลขที่.....................................

เปนผูตรวจสอบอาคาร เมื่อวันที่.........เดือน............................พ.ศ...............เวลา...........................- ........................... น.
ลงชื่อ.........................................................ผูยื่นใบรับรอง

ลงชื่อ.........................................................ผูรับเรื่อง

เบอรโทรผูมาติดตอ........................................................................

หมายเหตุ ตองนําใบรับนี้มาแสดงตอเจาหนาที่ทุกครั้งที่มาติดตอ โทร. 02-707-1671 ถึง 3 ตอ 170 , 420

