
 
กองชาง  อบต.บางเสาธง  เลขที่รับ.................../................... 

 
ใบรับเรื่องราว       ขออนุญาตกอสรางอาคาร                  ขอใบรับรองการกอสรางอาคาร 
                       ขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร           อื่น ๆ 

 

 
วันท่ี.................เดือน...................................พ.ศ........................ 

 

 ซึ่งมีชือ่..................................................................เปนผูขออนุญาตกอสราง  ถนน ...................................... 
ซอย.................................................หมูท่ี..................ตําบล บางเสาธง   อําเภอบางเสาธง    จังหวัดสมุทรปราการ   
โดย...........................................................................เปนนายตรวจ  ประจําเขตท่ี..................................................... 

 นัดตรวจสอบสถานท่ี............................................................... 
สงเขต..............วันท่ี.................เดือน................................พ.ศ.  25.......   เวลา......................................................น. 
 

  .....................................................       ลงชื่อ............................................ผูรับเร่ือง 
 
 

หมายเหต ุ   ตองนําใบรับน้ีมาแสดงตอเจาหนาท่ีทุกคร้ังท่ีไปติดตอ  โทร. 02 – 707 – 1671  ถึง 3   ตอ 170    

 
 
 
 

กองชาง  อบต.บางเสาธง  เลขที่รับ.................../................... 
 
ใบรับเรื่องราว       ขออนุญาตกอสรางอาคาร                  ขอใบรับรองการกอสรางอาคาร 
                       ขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร           อื่น ๆ 

 

 
วันท่ี.................เดือน...................................พ.ศ........................ 

 

 ซึ่งมีชือ่..................................................................เปนผูขออนุญาตกอสราง  ถนน ...................................... 
ซอย.................................................หมูท่ี..................ตําบล บางเสาธง    อําเภอบางเสาธง    จังหวัดสมุทรปราการ   
โดย...........................................................................เปนนายตรวจ  ประจําเขตท่ี..................................................... 

 นัดตรวจสอบสถานท่ี............................................................... 
สงเขต..............วันท่ี.................เดือน................................พ.ศ.  25.......   เวลา......................................................น. 
 

  .....................................................       ลงชื่อ............................................ผูรับเร่ือง 
 
 

หมายเหต ุ   ตองนําใบรับน้ีมาแสดงตอเจาหนาท่ีทุกคร้ังท่ีไปติดตอ  โทร. 02 – 707 – 1671  ถึง 3   ตอ 170    

 



                                     ทะเบียนตรวจแบบกองชาง องคการบรหิารสวนตําบลบางเสาธง                               1 
เจาของอาคารชื่อ.....................................................อาคาร............................................ใชเปน..................................... 
กอสรางที่ หมูที่.....................ถนน........................................ตําบลบางเสาธง  อําเภอบางเสาธง  จังหวัดสมุทรปราการ 
 

 
รายการตรวจ/ผูตรวจแบบ 

วัน/เดือน/ป 
ที่รับ/สงเรื่อง 

วัน
ตรวจสอบ

(วัน) 

 
ความเห็น / คําสั่ง 

 
หมาย
เหตุ 

ตรวจสอบเขต , สถานที่กอสราง 
คิดคาธรรมเนียม,รางใบอนุญาต 

(นายตรวจเขตที่.........) 

รับเร่ือง 
...../........./..... 

สงเร่ือง 
...../........./..... 

         กําหนดผังบริเวณตามแบบแปลน 
        อื่นๆ....................................................................... 
        ลงช่ือ......................................... 
              (                                                  ) 

 

ตรวจสอบผังเมือง , การชําระภาษีที่ดิน 
(นายตรวจเขตที่..........) 

รับเร่ือง 
...../........./..... 

สงเร่ือง 
...../........./..... 

         ไมขัด พ.ร.บ.ผังเมือง,สามารถกอสรางได 
        ขัด พ.ร.บ. ผังเมือง 
         ลงช่ือ......................................... 
                (                                                 ) 

 

              ตรวจสอบ งานวิศวกรรม 
(หัวหนางานวิศวกรรมฯ) 

รับเร่ือง 
...../........./..... 

สงเร่ือง 
...../........./..... 

         ถูกตองตาม พ.ร.บ./กฎกระทรวง 
        ใหแกไข.................................................................. 
                 ลงช่ือ......................................... 
                          (นายทรงชัย    แสงทอง) 

 

งานสถาปตยกรรม/ พิจารณาเร่ือง/เสนอ
แกไข 

(หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร) 

รับเร่ือง 
...../........./..... 

สงเร่ือง 
...../........./..... 

         ควรอนุญาตใหกอสราง ฯ ได 
        ใหแกไข................................................................ 
                 ลงช่ือ......................................... 
                       (นายทรงชัย    แสงทอง) 

 

ความเห็น 
(ผูอํานวยการกองชาง)  

รับเร่ือง 
...../........./..... 

สงเร่ือง 
...../........./..... 

         เห็นควรอนุญาตใหกอสราง ฯ ได 
         อื่นๆ ................................................................... 
                  ลงช่ือ......................................... 
                         (นายประสิทธิ์  จันทรเมือง) 

 

ความเห็น 
(รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

รับเร่ือง 
...../........./..... 

สงเร่ือง 
...../........./..... 

         ควรอนุญาตใหกอสราง ฯ ได 
         อื่นๆ ..................................................................... 
                   ลงช่ือ......................................... 
                       (นายกิตตธเนศ   ภานุวัฒนะรัศมิ์) 

 

ความเห็น 
(ปลัดองคการบริหารสวนตําบล) 

รับเร่ือง 
...../........./..... 

สงเร่ือง 
...../........./..... 

         เห็นควรอนุญาต ฯ  
         อื่นๆ ...................................................................... 
                    ลงช่ือ......................................... 
                              (น.ส.สุชาดา    หงษจร) 

 

คําสั่งเจาพนักงานทองถิน่ 
(นายกองคการบริหารสวนตําบล) 

รับเร่ือง 
...../........./..... 

สงเร่ือง 
...../........./..... 

         อนุญาต 
       อ่ืนๆ ....................................................................... 
 

                    ลงช่ือ......................................... 
                                 (นายเกษม     แซลี้) 
                นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 

 

 
 



 
                                           องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง                                                      

รายการหลักฐานตาง ๆ  ในการขออนญุาตปลูกสรางอาคารฯ  เลขรับที่................/.................... 
ของ................................................................เปนอาคาร....................................................................................... 

ใบหลักฐาน จํานวนแผน หมายเหตุ 
 
1.  คํารองขออนุญาต(ข. 1) 
2.  หนังสือมอบอํานาจ 
3.  ใบยินยอมใหกอสรางอาคารในที่ดิน 
4.  ใบยกใหซึ่งที่ดินเพื่อขยายถนน 
5.  ใบยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตที่ดิน 
6.  ใบรับรองของสถาปนิก 
      ภาพถายบัตรสถาปนิก 
7.  ใบรับรองของวิศวกร 
      ภาพถายวิศวกร 
8.  ใบควบคุมงานวิศวกร (น.4) 
      ภาพถายบัตรวิศวกร  ผูควบคุมงาน 
9.  ใบควบคุมงานสถาปนิก (น.4) 
      ภาพถายบัตรสถาปนิก  ผูควบคุมงาน 
10. รายการคํานวณโครงสราง 
11. รายการกอสราง 
12. หลักฐานที่ดิน (โฉนดที่ดิน , น.ส.3) 
13. แบบกอสราง  2  ชุด ๆ ละ.................แผน 
14. หนังสือสัญญาเชาที่ดิน 
15. ใบอนุญาตต้ังโรงงาน / ขยายโรงงาน 
16. สําเนาบัตรประจําตัวฯ 
17. สําเนาทะเบียนบาน 
18. สําเนาหนังสือจดทะเบียนหางฯ/บริษัท 
19.สําเนาการชําระภาษีฯ ประจําป 
20. อื่น ๆ 

 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
.............................. 
............................... 
............................... 
................................ 
................................ 
................................ 
................................ 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 
................................. 

 
-  การตรวจสอบเอกสารและแบบแปลน   
แลวปรากฏวา  (   )  เอกสารถูกตอง 
                      (    )  เอกสารไมถูกตอง 
 
ลงชื่อ.....................................ผูขออนุญาต 
        (................................ผูรับมอบอํานาจ) 
 
-  เอกสารพรอมแบบแปลนไมถูกตองตาม 
   พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร   พ.ศ.  2522  หรือ 
   กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  และไดชี้แจงพรอม 
   สงเอกสารใหผูย่ืนรับคืนไปแลว 
 
ลงชื่อ.....................................ผูขออนุญาต 
        (................................ผูรับมอบอํานาจ) 
 
-  ผูขออนุญาตไดนําเอกสารและหลักฐานที่แกไข 
   สงคืนแลว 
 
ลงชื่อ.....................................ผูขออนุญาต 
        (................................ผูรับมอบอํานาจ) 
 
 
 

 
                                              ลงชื่อ.................................................ผูขออนุญาต 
                (..............................................) 
 
       ลงชื่อ...............................................ผูรับคํารอง 
                         (..............................................)  
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รายงานการตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 

 ผังบริเวณปลูกสรางอาคารของ....................................................................สรางที่...........................................................................................
เปนอาคาร...................................................จํานวน..................หลัง / คูหา / หอง / เพื่อใชเปน................................ตรวจเมื่อวันที่.......................................
เวลา.................น.  ผูช้ีสถานที่ตรวจ  เก่ียวของเปน...................................ผูขออนุญาต   ตามคําขอเลขรับที่…………………./ 25…………………….. 
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5 
บันทึกตรวจ   

1. ขนาดกวางยาวของที่ดินถูกตองตามผังบริเวณขออนุญาตหรือไม.................................................................................................................. 
        2.     และถูกตองตามหนังสือยินยอม (ถามี)  หรือไม............................................................................................................................................. 
              ตําแหนงของหมุดโฉนดขอบเขตในผังบริเวณถูกตองหรือไม............................................................................................................................. 
        3.    ทางสาธารณะติดตอกับที่ดินกวางเทาใด......................เมตร  เปนถนนชนิดใด.................... และเขตถนนกวางเทาใด......................................... 

ทางสวนบุคคลติดตอกับที่ดินกวางเทาใด....................เมตร  เปนถนนชนิดใด.................และเขตถนนกวางเทาใด........................ ……………. 
        4.     ระยะกันแนวจากเขตถนนและแนวคลองสาธารณะตามผังเมือง...................................................................................เมตร 

  การใชประโยชนในที่ดินหมายเลข..................................เขตสี................................เปนที่ดินประเภท...........................................................    

5. มีทางนํ้าสาธารณะของเดิมเปน....................................เปนที่รองรับการระบายนํ้า จากอาคาร  เปนทอ  ................................เมตร                
6.      ที่ดินมีสภาพเปนอยางไร..................................... ระดับเฉล่ียอยูตํ่ากวาถนนสาธารณะเทาไร............................................เมตร 

ก. ถาเปนที่คูน้ําอยูดวย  น้ําลึกจากระดับดินเทาไร............................................................................................เมตร 
ข. ถาเปนที่ถมแลว  ไดถม..................................................สูงจากระดับเทาใด................................................เมตร 

        7.     ระดับพื้นช้ันลางอาคารสูงจากถนนสาธารณะ...................................เมตร  สูงจากระดับดินเทาใด...................................เมตร               
        8.     อาคารท่ีขออนุญาตไดปลูกสรางไปแลวหรือไม.........................................สรางไปแลวถึงไหน................................................ 
                 ถูกตองตามแบบขออนุญาตหรือไม.................................................................... 

9. อาคารที่ปลูกสรางไปแลว 
                          รุกลํ้าที่สาธารณะ  กวาง.................................เมตร  ยาว.........................................................เมตร 
                          ไมรุกลํ้าที่สาธารณะ..................................................... 

10. การกําหนดผังบริเวณ                                             11.การตรวจสอบตามกฎกระทรวงผังเมืองรวม 
กําหนดตามแบบแปลนที่ยื่นมา                            ไมขัดพ.ร.บ.ผังเมือง,สามารถอนุญาตกอสรางได 
ใหแกไขตามท่ีกําหนดใหม                                    ไมเกินจํานวนรอยละของพื้นที่ที่ไดรับการยกเวนของแตละโซน 
อื่น ๆ .........................................................        อื่น ๆ .......................................................... 

หมายเหต ุ อนึ่ง  ในการเขาตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้  ไมกอใหเกิดความเสียหายใด  ๆ  แกตัวอาคาร  หรือสถานท่ีแตอยางใด 
ขาพเจาฯ  ไดรับทราบขอความตามขาพเจาแลว  จึงไดบันทึกไวเปนหลักฐาน  

 
                  ลงช่ือ..................................................................ผูขออนุญาต                             ลงช่ือ.............................................นายตรวจเขตที่......... 
                 (...........................................................................)                                                    (....................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



    หนังสือรับรองผูขออนุญาตกอสรางอาคาร                                                       
มาตรการปองกันอันตรายและเหตุเดือดรอนรําคาญ  เนื่องจากการกอสรางอาคารในเขตองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธงเจาของผู 
ขออนุญาตจะตองปฏิบัติตามมาตรการปองกันอันตรายและเหตุเดือดรอนรําคาญ  และเงื่อนไขในการกอสราง ดังนี ้

1.  จัดทําร้ัวสังกะสีช่ัวคราว สูง 2.00 เมตร โดยรอบสถานที่ที่กอสรางและแสดงเครื่องหมายวา เปนเขตกอสรางอันตราย  
การเขา – ออก บริเวณกอสรางใหระมดัระวัง 

2.  มาตรการปองกันอันตรายในการตอกเสาเข็มและกอสรางช้ันใตดิน ใหดําเนินการดังนี้ 
                       2.1  ตอกเสาเข็มเหล็กลึก 10.00 เมตร ติดกันโดยรอบเขตที่ดิน หางที่ดิน 0.80 เมตร ยึดคํ้ายันใหมั่นคงแข็งแรง และดูแลใหอยูในสภาพทีดี่ตลอด               
เพื่อปองกันดินขางซายพังทลายในการขุดดินกอสรางฐานรากและฐานช้ันใตดิน 

2.2 หลังจากตอกเสาเข็มลึกตามขอ 2.1 กอนตอกเสาเข็มใหทําการขุดดินเปนคูลึก 2.00 x 2.00 เมตร  โดยรอบเขต ที่ดิน 0.80 เมตร ทกุดาน 
2.3 การตอกเสาเข็มตําแหนงในคูที่ขุด 2.2 ใหทํานั่งรานไมเปน เพื่อต้ังปนจ่ันสําหรับตอกเสาเข็ม 
2.4 จัดลําดับการตอกเสาเข็มโดยตอกดานใกลอาคารกอนไปหาดานที่ไมมีอาคาร 
2.5 ต้ังนั่งรานเหล็กสูง 14.00 เมตร หรืออยางนอย 2 ใน 3 ของความสูงปนจ่ันตอกเสาเข็มแลวใหกันภายนอกดวยผาใบอยางหนาโดยรอบทุกดาน 

3. จัดทําโครงสรางนั่งรานเหล็กช่ัวคราวและติดต้ังผาใบดานนอกอาคารทุกดาน ความสูงเทากับความสามารถอาคารขณะ 
กอสรางเพื่อปองกันวัสดุตกหลน 

4. จัดใหมีปลองช่ัวคราว และติดต้ังสําหรับทิ้งของ และปองกันฝุนละอองอันเกดิจากการกอสรางสูงถึงทุกช้ันขณะทาํการกอสราง 
5. จัดใหมีการกอสรางระหวางเวลา 0.60 –18.00 น. เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 
6. ไมกองวัสดุในพื้นที ่เพื่อไมใหกีดขวางทางสัญจร 
7. ไมทํารากฐานในเวลากลางคืน เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 
8. จะตรวจสอบเคร่ืองจักรในการทํางานอยางสม่ําเสมอใหเกิดความพรอมในการใชงาน เพื่อปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึน 
9. คนงานและผูที่เก่ียวของทุกคนตองแตงกายรัดกุมมีอุปกรณปองกันอันตรายใหพรอมมูล เชน สวมหมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย สวมรองเทาหุมสน 

เปนตน 
10. จัดทําบันไดทางข้ึน-ลงช่ัวคราวใหคนงาน และจัดทํานั่งรานขณะทํางานจะตรวจสอบใหมั่นคงแข็งแรง ใหจัดทําราวกันตกสูง 0.90 เมตร ถูกตอง

ตามกฎกระทรวงกําหนด 
11. จัดทําลิฟทขนถายวัสดุใหครบถวน การจัดทําจะควบคุมใหมั่นคงแข็งแรงตามที่กําหนด 
12. การกระทําเพื่อปฏิบัติการใดที่จะเปนอันตราย ตองใหวิศวกรเปนผูพิจารณาเห็นชอบในการดําเนินการตอไปได ถึงลงมือทําการกอสรางตอไปทุก

คร้ัง 
13. กรณีการกอสรางทําใหอาคารขางเคียงไดรับความเสียหาย ผูขออนุญาตจะทําการซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีและชดใชคาเสียหายในกรณีทําให

ทรัพยสินอาคารขางเคียงเสียหายดวย 
14. ผูขออนุญาต ยินดีปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 173 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 (ประกาศผังเมือง

รวมสมุทรปราการ) ซ่ึงหากทางราชการจําเปนตองดําเนินการอื่นใดตามกฎหมายที่เก่ียวของ ผูขออนุญาตจะไมยกเอาการไดรับอนุญาตนี้เปน
ขออางเพื่อการขัดขวางหรือตอสู การดําเนินการดังกลาว 

15. ผูขออนุญาตทราบดีวา การไดรับอนุญาต ฯ นี้ เปนการพิจารณาตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 เทานั้น 
ซ่ึงหากมีกฎหมายหรือระเบียบอื่น ๆ ของทางราชการที่เก่ียวของ ผูขออนุญาตยินดีปฏิบัติตามทุกประการ และจะไมยกเอาการไดรับอนุญาตนี้ข้ัน
เปนขออางเพื่อจะไมปฏิบัติตามดังกลาว หรือฟองเรียกคาเสียหายอื่นใด ทั้งทางแพงหรือทางอาญาจากเจาพนักงานทองถิ่น ฯ ผูอนญุาตตลอดจน
เจาหนาที่ผูปฏิบัติ 

16. พรอมหนังสอืรับรองฉบับนี้ไดเสนอแบบแปลนในการดําเนินการมาตรการปองกันอันตรายมาเพื่อพิจารณาดวย  เพื่อเปนหลักฐานและเพื่อปฏิบัติ
โดยเครงครัด  ผูขออนุญาตไดอานและเขาใจมาตรการปองกันอันตราย  และเหตุเดือนรอนรําคาญขางตนแลว  จึงลงลายมือช่ือไว 

17. 17.ข้าพเจ้ายืนยันว่าที่ดินที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่อยู่ในกฤษฎีกาเวนคืนฯและข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติทุกประการหากภายหลัง
ปรากฎว่าอาคารท่ีข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ทําการก่อสร้าง ลุกล้ําแนวเขตที่สาธารณะ โดยผิดไปจากรูปแบบ ข้าพเจ้ายินยอมร้ือถอนสิ่ง
ปลูกสร้างดังกล่าว ออกจากแนวเขตที่สาธารณะ โดยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิ้น 

ลงช่ือ...........................................ผูขออนุญาต  ลงช่ือ...........................................นายตรวจเขต 
       (...........................................)          (...........................................) 
ลงช่ือ............................................พยาน                   ลงช่ือ............................................พยาน                
       (...........................................)          (...........................................) 
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แบบ  ข. ๑ 
 
 
 
 
 

 
 

                                         เขียนท่ี องคการบริหารสวนตําบลบางเสาธง 
 

                  วันที่...................เดือน........................................พ.ศ. ........................ 
 ขาพเจา................................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 
  เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย............................................................... 
ถนน.....................................หมูที่...............ตําบล / แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................................    
จังหวัด................................................... 
 

  เปนนิติบุคคลประเภท ........................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................... 
เลขทะเบียน...............................................มีสํานักงานต้ังอยูเลขที่............................ ตรอก/ซอย..................................................... 
ถนน.........................................หมูที่..................ตําบล / แขวง..........................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวัด...................................................โดย.................................................................ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 

อยูบานเลขท่ี............................ ตรอก/ซอย.....................................................ถนน............................................หมูที่...................... 
ตําบล / แขวง..........................................อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด..................................................... 
 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต............................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปน้ี 

 ขอ ๑  ทําการกอสรางอาคาร / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร ที่บานเลขท่ี......................................................... 
ตรอก/ซอย............................................ถนน...........................................หมูที่....................ตําบล / แขวง...บางเสาธง........................ 
อําเภอ/เขต....บางเสาธง.......จังหวัด..สมุทรปราการ.....โดย................................................................................................................ 
เปนเจาของอาคาร ในที่ดินโฉนดท่ีดิน    เลขท่ี /น.ส.๓     เลขท่ี/ส.ค.๑    เลขท่ี.................................................................................. 
เปนที่ดินของ...................................................................................................................................................................................... 
 

 ขอ ๒ เปนอาคาร 
 (๑)  ชนิด...............................................จํานวน.................................เพ่ือใชเปน.............................................. 

โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ  จํานวน..............................คัน  

(๒)  ชนิด...............................................จํานวน.................................เพ่ือใชเปน.............................................. 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ  จํานวน..............................คัน  

(๓)  ชนิด...............................................จํานวน.................................เพ่ือใชเปน.............................................. 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ  จํานวน..............................คัน  

 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมน้ี 
 

 ขอ ๓ มี......................................................เปนผูควบคุมงาน.................................................เปนผูออกแบบและคํานวณ  
 ขอ ๔ กําหนดแลวเสร็จใน.................................................วัน นับต้ังแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

ขอ ๕  พรอมคําขอน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

(๑)  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน...........................................ชุด 

ชุดละ..................................................แผน 

คําขออนุญาตกอสรางอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร  หรือร้ือถอนอาคาร 

เลขรับที่                                                 . 

วันที่                                                          . 

ลงช่ือ                                     ผูรับคําขอ 
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(๒)  รายการคํานวณหน่ึงชุด จํานวน...................................แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ 

หรืออาคารท่ีกอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
 (๓)  หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 
 (๔)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตที่ออกใหไมเกิน
หกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
 (๕)  หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

 (๖)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน ..........................ฉบับ 

พรอมทั้งสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม จํานวน......................ฉบับ 

(กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) 
(๗)   สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน  เลขท่ี.. / น.ส.๓  เลขที่.. / ส.ค. ๑ เลขท่ี..................................................... 

จํานวน...........................................ฉบับ  หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน จํานวน...........................................................ฉบับ 

 (๘)  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตาม ขอ ๓ จํานวน......................................................ฉบับ 

 (๙)  สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผู
ควบคุมงาน จํานวน.....................................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) 
 (๑๐)  เอกสารอื่น ๆ  (ถามี) 
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)................................................................. 
         ( .......................................................... ) 

         ผูขออนุญาต 

 
หมายเหตุ   (๑)  ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 
 (๒)  ใสเครื่องหมาย      ในชอง    หนาขอความที่ตองการ 
 
 
หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

  จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่.............................. 
เดือน.........................................พ.ศ................................... 
  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต............................................เปนเงิน..................................บาท 

และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.....................................................................................เปนเงิน...................................บาท 

สตางค............................................รวมท้ังสิ้นเปนเงิน ....................................................บาท.............................................สตางค 
(........................................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...................................................... 
เลขท่ี..................................ลงวันที่..................................เดือน..................................................................พ.ศ................................. 
  ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.....................................ฉบับที่.....................................ลงวันที่................................. 
เดือน........................................พ.ศ................................... 
 

   (ลงช่ือ)............................................................ 
    ตําแหนง..........................................................               

 



 
หนังสือยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคารในที่ดิน 

 
   เขียนที่............................................................... 

วันที่.................เดือน.................................พ.ศ. ................... 
  ขาพเจา...............................................ต้ังบานเรือนอยูบานเลขท่ี........................หมูที่.................................. 
ซอย............................................ถนน.............................................ตําบล.......................................อําเภอ............................ 
จังหวัด................................................เปนผูถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขท่ี............................หมูที่.................ถนน....................... 
ตําบล.....บางเสาธง....................................ยินยอมให...............................................................เขาทําการปลูกสรางอาคารในที่ดิน 
โฉนดดังกลาวในเน้ือที่..................................................ตารางเมตร  มีขนาดที่ดิน  ดังนี้ 
 
  ทิศเหนือ               ยาว.............................................เมตร จด............................................... 

ทิศใต  ยาว.............................................เมตร จด............................................... 
ทิศตะวันออก ยาว.............................................เมตร จด............................................... 
ทิศตะวันตก ยาว.............................................เมตร จด............................................... 
 
ขาพเจายินยอมให...........................................................ปลูกสรางอาคารในที่ดินดังกลาวนี้  เพราะ 

เปน....................................................และไดแนบ.......................................มาดวยแลว  (ถาเปนผูเชาใหแนบสําเนา 
สัญญาเชาที่ดิน  หรือถามีหนังสือแสดงสิทธิอยางอื่นก็ใหแนบมาดวย) 
  พรอมนี้ขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดท่ีดินและเขตที่ดิน  (มาตราสวนไมเล็กกวา  1:2000) ที่ยินยอม
ให……………………………………....................................................ทําการกอสรางพรอมรับรองสําเนาถูกตองมาดวยแลว 
 
ลงชื่อ................................................ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน                             ลงชื่อ.................................................พยาน 
        (....................................................)                                                          (.................................................)    
      
ลงชื่อ...................................................พยาน                                                ลงชื่อ...............................................พยาน                                
 (…...........................................)                                           (.............................................) 
       
  ขาพเจาขอรับรองวา  ลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือขางบนนี้เปนของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกลาวขางบนนี้จริง 
 
     ลงชื่อ..............................................ผูขออนุญาต                                    ลงชื่อ...................................................พยาน                               
              (....................................................)                                                         (................................................) 
 
         ลงชื่อ..............................................พยาน                                         ลงชื่อ.....................................................พยาน 
                (.................................................)                                             (.............................................) 
 
คําเตือน หนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารนี้  หามมีการขูดลบ  ขีด  ฆา  ไมวากรณีใดใดทั้งส้ิน  เวนแต ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการ
ขีดฆานั้นเปนลายลักษณอักษรเฉพาะแหงไว 
 
 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 



 
หนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตที่ดิน 

เขียนที่...................................................... 
        วันที่..............เดือน.............................พ.ศ.............. 
  ขาพเจา.....................................................ต้ังบานเรือนอยูบานเลขท่ี......................หมูที่..................... 
ถนน.......................................ตรอก / ซอย..................................ตําบล................................อําเภอ.............................. 
จังหวัด.........................................ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่........................................เลขท่ีดิน................................ 
ซึ่งต้ังอยู  ณ...........................................ถนน......................................ตรอก / ซอย...................................................... 
ตําบล....................................อําเภอ...............................................จังหวัด..................................ไดยินยอมให........... 
.......................................ซึ่งเปนผูขออนุญาตปลูกสรางอาคารซึ่งติดตอกับที่ดินขาพเจา  ใหทําการปลูกสรางอาคารชิดเขต 
ที่ดินของขาพเจาไดโดย 
  (    )  แยกผนังและฐานของอาคารจากกันตามหลักวิชา 

(    )  กอสรางผนังและฐานรากรวมกันโดยใชโครงสรางรวมกัน 
  ขาพเจาขอรับรองวา เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาวขางตนนี้ จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
       (ลงชื่อ).................................................ผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
                 (.................................................) 
 
       (ลงชื่อ)..................................................พยาน 
                (..................................................) 
 
       (ลงชื่อ)..................................................พยาน 
                (...................................................) 
 
   
ขาพเจาขอรับรองลายมือชื่อ หรือลายพิมพนิ้วมือขางบนนี้เปนของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกลาว 
ขางบนจริง หากปรากฏในภายหลังวา ขอความขางบนนี้เปนเท็จหรือไมถูกตองดวยประการใดก็ดี ขาพเจายินดีที่จะรับผิดชอบตามกฎหมาย
ทกุประการ 
       (ลงชื่อ)....................................................ผูขออนุญาต 
        (..................................................) 
 
       (ลงชื่อ)......................................................พยาน 
        (..................................................) 
 
       (ลงชื่อ)......................................................พยาน 
        (..................................................) 
 
 
คําเตือน  หนังสือยินยอมใหปลุกสรางอาคารชิดเขตที่ดินนี้ หามมีการขูดลบ ขีด ฆา และแกไขกรณีใด ๆ เวนแตผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินลงช่ือ
รับรองการขุดลบ ขีด ฆา และแกไขนั้นเฉพาะแพงไว 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 



                                     
   ปดอากรแสตมป  30  บาท 

 

     หนังสือมอบอํานาจผูขออนุญาต 
 
      เขียนที่..................................................................................................... 
  
        วันที่..............เดือน......................พ.ศ.......................... 
 
เร่ือง  มอบอํานาจในการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 
 
  ตามที่ขาพเจา.......................................................................ไดย่ืนเร่ืองราวขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 
ตามใบรับเร่ืองราวที่.............../........................ลงวันที่...............เดือน.............................................พ.ศ............................ขาพเจาขอ
มอบอํานาจให.......................................................................อายุ................ป เช้ือชาติ...............................สัญชาติ.........................
อยูบานเลขท่ี.............................หมูที่...................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด......................................เปนผูมีอํานาจติดตอดําเนินการในการขอรับแบบกอสรางไปแกไข และลงนามรับทราบแนวเขตปลูกสราง
อาคารตามที่เจาหนาที่กําหนดใหตลอดจนขอรับหนังสืออนุญาตและดําเนินการอื่นใดที่เก่ียวของกับการขออนุญาตปลูกสรางอาคารแทน
ขาพเจาจนเสร็จการ และขาพเจาขอรับผิดชอบในการกระทําของ..................................................................เสมือนหนึ่งขาพเจาไดปฏิบัติ
ดวยตนเองทุกประการ 
 
       ลงชื่อ.......................................................ผูมอบอํานาจ   

             (.......................................................) 
 
     ลงชื่อ.......................................................ผูรับมอบอํานาจ 
             (......................................................) 
 
     ลงชื่อ.......................................................พยาน 
              (.....................................................) 
 
 
     ลงชื่อ.......................................................พยาน 
             (......................................................) 
     
 
 
 
 
 
 
 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 



 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน  ตามมาตรา  29 (แบบ น.4) 
(แบบคํารับรองใบอนุญาตกอสราง ดดัแปลง ร้ือถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร) 

 

เขียนที่.......................................................................... 
วันที่................เดือน......................................พ.ศ............................ 

 
 โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า....................................................................ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาต 
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  / ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมประเภท..........................................................สาขา.................................................แขนง
..........................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน....................................และขณะน้ีไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้
ประกอบวิชาชีพดังกล่าว อายุ....................ปี สัญชาติ.........................อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่..................ตรอก/
ซอย....................................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................................... 
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด................................................โทรศัพท์................................................... 
ที่ทํางาน.............................................โทรศัพท์.......................................ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามคําขอรับใบอนุญาต ของ
.................................................................เพ่ือทําการ.........................................ที่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.....................
ตรอก/ซอย....................................ถนน................................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต
..........................................................จังหวัด................................................เป็นอาคาร………………………………………… 

                (1)  ชนิด..................................................................จํานวน...............................เพ่ือใช้เป็น.................................... 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...................................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ จํานวน...............คัน 

           (2)  ชนิด..................................................................จํานวน...............................เพ่ือใช้เป็น................................ 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...................................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ จํานวน...............คัน 
              (3) ชนิด..................................................................จํานวน...............................เพ่ือใช้เป็น....................................
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...................................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ จํานวน...............คัน 
 

 ตามแผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน   และรายการคํานวณที่ย่ืนขอ 
อนุญาตไว้ ตามแบบ ข.1/ ข.2 ลงวันที่......................เดือน.......................................พ.ศ........................จนกว่าจะทําการ
ก่อสร้าง.............................................................................แล้วเสร็จ 
 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)................................................................ผู้ควบคุมงาน 
           (...............................................................) 

(ลงช่ือ)................................................................ผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง / ดัดแปลง 
           (...............................................................) 
(ลงช่ือ)................................................................พยาน 
           (...............................................................) 
(ลงช่ือ)................................................................พยาน 
           (...............................................................) 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 



 
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน  ตามมาตรา  29 (แบบ น.4) 

(แบบคํารับรองใบอนุญาตกอสราง ดดัแปลง ร้ือถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร) 
 

เขียนที่.......................................................................... 
วันที่................เดือน......................................พ.ศ............................ 

 
 โดยหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้า....................................................................ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาต 
ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม  / ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมประเภท..........................................................สาขา.................................................แขนง
..........................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน....................................และขณะน้ีไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต ให้
ประกอบวิชาชีพดังกล่าว อายุ....................ปี สัญชาติ.........................อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่..................ตรอก/
ซอย....................................................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................................... 
อําเภอ/เขต....................................................จังหวัด................................................โทรศัพท์................................................... 
ที่ทํางาน.............................................โทรศัพท์.......................................ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามคําขอรับใบอนุญาต ของ
.................................................................เพ่ือทําการ.........................................ที่บ้านเลขที่.................หมู่ที่.....................
ตรอก/ซอย....................................ถนน................................................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต
..........................................................จังหวัด................................................เป็นอาคาร………………………………………… 

                (1)  ชนิด..................................................................จํานวน...............................เพ่ือใช้เป็น.................................... 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...................................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ จํานวน...............คัน 

           (2)  ชนิด..................................................................จํานวน...............................เพ่ือใช้เป็น................................ 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...................................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ จํานวน...............คัน 
              (3) ชนิด..................................................................จํานวน...............................เพ่ือใช้เป็น....................................
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...................................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ จํานวน...............คัน 
 

 ตามแผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน   และรายการคํานวณที่ย่ืนขอ 
อนุญาตไว้ ตามแบบ ข.1/ ข.2 ลงวันที่......................เดือน.......................................พ.ศ........................จนกว่าจะทําการ
ก่อสร้าง.............................................................................แล้วเสร็จ 
 

 เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
 

(ลงช่ือ)................................................................ผู้ควบคุมงาน 
           (...............................................................) 

(ลงช่ือ)................................................................ผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง / ดัดแปลง 
           (...............................................................) 
(ลงช่ือ)................................................................พยาน 
           (...............................................................) 
(ลงช่ือ)................................................................พยาน 
           (...............................................................) 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 



หนังสือรับรอง 
ของผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม / สถาปัตยกรรมควบคุม 

 
เขียนท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง 

 

วันท่ี.................เดือน...................................พ.ศ........................ 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า....................................................................................................................อายุ.....................ป ี
เชื้อชาติ..........................สัญชาติ................................อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ท่ี...................ถนน.............................................ตรอก / 
ซอย......................................................ตําบล / แขวง...........................................................อําเภอ / เขต.........................................................
จังหวัด.......................................................สถานท่ีทํางาน.........................................................โทรศัพท์ท่ีทํางาน...............................................
โทรศัพท์ท่ีบ้าน............................................................. ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม / สถาปัตยกรรมควบคุม ประเภท
..................................................................สาขา................................................................แขนง............................................................. ตาม
ใบอนุญาตเลขทะเบียน....................................................และขณะนีไ้ม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
 

 ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชพีวิศวกรรม  / สถาปัตยกรรม พ.ศ.................................. 
โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ออกแบบ   คํานวณ   ควบคุมการก่อสร้าง  วางผัง   ทํารายการก่อสร้าง ชนิด......................................................................... 
จํานวน.....................................เพ่ือใช้.......................................................................ของ...................................................................................... 
ปลูกสร้างในโฉนดท่ีดินเลขท่ี........................................หมู่ท่ี..................ตําบล..........................................อําเภอ................................................. 
จังหวัด........................................................ตามแผนผังบริเวณแบบก่อสร้างท่ีข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว ซ่ึงแนบมาพร้อมเร่ืองราวขอ
อนุญาตปลูกสร้าง 
 

 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................วิศวกร / สถาปนิก 

           (...............................................................) 
 

(ลงชื่อ)..................................................................ผูข้ออนุญาตปลูกสร้าง / ดัดแปลง 
           (...............................................................) 

 

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

           (...............................................................) 
 

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

           (...............................................................) 
 
 
 
คําเตือน 

(1)  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 
(2)  ให้วิศวกรรมหรือสถาปนิกแนบสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวท่ีแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพด้วย 
(3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรหรือสถาปนิกตามหนังสือรับรองนี้ ให้วิศวกรหรือสถาปนิกรีบแจ้งให้ทราบเป็น 

ลายลักษณ์อักษร 
 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 



หนังสือรับรอง 
ของผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม / สถาปัตยกรรมควบคุม 

 
เขียนท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง 

 

วันท่ี.................เดือน...................................พ.ศ........................ 
 

 โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า....................................................................................................................อายุ.....................ป ี
เชื้อชาติ..........................สัญชาติ................................อยู่บ้านเลขท่ี........................หมู่ท่ี...................ถนน.............................................ตรอก / 
ซอย......................................................ตําบล / แขวง...........................................................อําเภอ / เขต.........................................................
จังหวัด.......................................................สถานท่ีทํางาน.........................................................โทรศัพท์ท่ีทํางาน...............................................
โทรศัพท์ท่ีบ้าน............................................................. ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม / สถาปัตยกรรมควบคุม ประเภท
..................................................................สาขา................................................................แขนง............................................................. ตาม
ใบอนุญาตเลขทะเบียน....................................................และขณะนีไ้ม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
 

 ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชพีวิศวกรรม  / สถาปัตยกรรม พ.ศ.................................. 
โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ออกแบบ   คํานวณ   ควบคุมการก่อสร้าง  วางผัง   ทํารายการก่อสร้าง ชนิด......................................................................... 
จํานวน.....................................เพ่ือใช้.......................................................................ของ...................................................................................... 
ปลูกสร้างในโฉนดท่ีดินเลขท่ี........................................หมู่ท่ี..................ตําบล..........................................อําเภอ................................................. 
จังหวัด........................................................ตามแผนผังบริเวณแบบก่อสร้างท่ีข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว ซ่ึงแนบมาพร้อมเร่ืองราวขอ
อนุญาตปลูกสร้าง 
 

 เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 
 
 

(ลงชื่อ)..................................................................วิศวกร / สถาปนิก 

           (...............................................................) 
 

(ลงชื่อ)..................................................................ผูข้ออนุญาตปลูกสร้าง / ดัดแปลง 
           (...............................................................) 

 

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

           (...............................................................) 
 

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

           (...............................................................) 
 
 
 
คําเตือน 

(1)  ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ใช้ออก 
(2)  ให้วิศวกรรมหรือสถาปนิกแนบสําเนาภาพถ่ายบัตรประจําตัวท่ีแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพด้วย 
(3)  หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรหรือสถาปนิกตามหนังสือรับรองนี้ ให้วิศวกรหรือสถาปนิกรีบแจ้งให้ทราบเป็น 

ลายลักษณ์อักษร 
 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 


