
 
 

                                         เขียนท่ี..................................................... 
 

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

 ขาพเจา................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร 
  เปนบุคคลธรรมดา บัตรประจําตัวเลขที่                                                                                                                      
อยูบานเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย...............................................................ถนน..................................................หมูที่...............
ตําบล / แขวง..........................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.................................................................... 
 

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

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

 ขอยื่นคําขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ ขอยื่นเรื่องตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปน้ี  

 ขอ ๑  อาคารท่ีขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ เปนอาคารที่ 
 
                               ไดรับใบอนุญาตกอสราง อาคาร เลขท่ี........................................................................................................................... 
ลงวันที่....................เดือน...........................................พ.ศ.......................... 
                              ไดรับใบอนุญาตเปดใชอาคาร...................................................ลงวันที่............เดือน..........................พ.ศ.................... 
บานเลขท่ี.................................................ตรอก/ซอย............................................ถนน...........................................หมูที่.......................... 
ตําบล / แขวง...........................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................................................... 
โดย......................................................................................................................เปนเจาของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน    เลขท่ี /น.ส.๓ 

เลขท่ี/ส.ค.๑    เลขท่ี...................................................................เปนที่ดินของ........................................................................................... 
 

ขอ ๒ ชนิดอาคารขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ 
ประเภทอาคารท่ีขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 
โดย        เปนการตรวจสอบประจําป               เปนการตรวจสอบใหญ 

 (๑)  ชนิด........................................................จํานวน.................................เพ่ือใชเปน................................................ 
ประเภท........................................................................................................................................................................................................   
โดย        เปนการตรวจสอบประจําป               เปนการตรวจสอบใหญ 

(๒)  ชนิด......................................................จํานวน.................................เพ่ือใชเปน................................................ 
ประเภท......................................................................................................................................................................................................  

 
 

-2- ขอ ๓ โดยมี... 
 
 

คําขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ (ขร.1) 

เลขรับที่     ตอ.                    /  25              . 

วันที่                                                                 . 

ลงช่ือ                                               ผูรับคําขอ 



- 2 - 
 

 ขอ ๓ โดยมี............................................................................................................................เปนผูตรวจสอบอาคาร 
                                              เลขทะเบียนเลขท่ี.................................................................................. 
  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.................................................................ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล/ผูตรวจสอบ 

อยูบานเลขท่ี............................ ตรอก/ซอย.....................................................ถนน............................................หมูที่...................... 
ตําบล / แขวง..........................................อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด..................................................... 
ตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่.....................เดือน..............................................พ.ศ................................. 
                       ขอ ๔ หลักฐานที่ใชในการย่ืนขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา 32 ทวิ (ขร.1) 
                       สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ของผูขอและเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร 
                               สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และ ผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนนิติบุคคลผูขอ ออกไมเกิน 6 เดือน
(กรณีนิติบุคคลเปนผูขอ)พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  ของผูขอและเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร 
                               สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม ของผูตรวจสอบสภาพอาคาร 
                               สําเนาการข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบสภาพอาคาร ของผูตรวจสอบสภาพอาคารหรือคณะผูตรวจสอบสภาพอาคาร 
                               รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผูตรวจสอบสภาพอาคาร ผูตรวจสอบรับรองความถูกตองและเจาของอาคารเปน
ผูตรวจรับรอง การรับการตรวจสอบสภาพอาคาร............................................................................................รายงานจริง/หลัง จํานวน 2 ชุด 

                              สําเนากรมธรรมประกันภัย ความรับผิดชอบตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก เจาของ
อาคารรับรองสําเนาถูกตอง กรมธรรมเลขท่ี..............................................................ของบริษัท...................................................................... 
                               ผังบริเวณ                 รูปแบบแปลน   
                              อื่น ๆ................................................................................................................................................................................... 
ตามรายงานการตรวจสอบอาคารท่ีขาพเจาไดลงนามรับรองไวแลวเพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
 

                     ( ลายมือชื่อ ) .......................................................เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคารหรือ 
                                                                  (.......................................................)  ผูไดรับมอบหมาย 

 

                  ( ลายมือชื่อ ).......................................................ผูรับมอบอํานาจ / ผูย่ืนขอใบรับรอง 
                                     (......................................................) 
 

                  ( ลายมือชื่อ ).......................................................ผูตรวจสอบอาคารที่ไดรับใบอนุญาต 
                                    (......................................................)   
                                    เลขทะเบียนผูตรวจสอบ............................. 
 

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

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

 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 



    
ปดอากรแสตมป  30  บาท 

 
 

 

   หนังสือมอบอํานาจผูขอใบรับรองตรวจสอบอาคาร 32 ทว ิ
 
      เขียนที่..................................................................................................... 
  

        วันที่..............เดือน......................พ.ศ.......................... 
 
เร่ือง  มอบอํานาจในการขอใบรับรองตรวจสอบอาคาร 32 ทวิ 
 
  ตามที่ขาพเจา...........................................................................ไดย่ืนเร่ืองราวขอใบรับรองตรวจสอบอาคาร 32 ทวิ 
ตามใบรับเร่ืองราวที่.............../........................ลงวันที่...............เดือน.............................................พ.ศ............................ขาพเจาขอ
มอบอํานาจให.......................................................................อายุ................ป เช้ือชาติ...............................สัญชาติ.........................
อยูบานเลขท่ี.............................หมูที่...................ตําบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด......................................เปนผูมีอํานาจติดตอดําเนินการในการขอรับใบตรวจสอบอาคาร ใบคําส่ังแกไข และลงนามรับทราบ
ขอบเขตงานแกไขที่เก่ียวของกับงานอาคารตามท่ีเจาหนาที่กําหนดใหตลอดจนขอรับหนังสือรับรองตรวจสอบอาคารและดําเนินการอื่นใด
ที่เก่ียวของกับการขอใบรับรองตรวจสอบอาคารแทนขาพเจาจนเสร็จการ และขาพเจาขอรับผิดชอบในการกระทําของ
..................................................................เสมือนหนึ่งขาพเจาไดปฏิบัติดวยตนเองทุกประการ 
 
 
 
                                   ( ลายมือชื่อ ) .......................................................เจาของอาคาร/ ผูครอบครองอาคารหรือ 
                                                                               (.......................................................)  ผูไดรับมอบหมาย 

 
        ( ลายมือชื่อ ).......................................................ผูรับมอบอํานาจ 
           (......................................................) 
 
        ( ลายมือชื่อ ).......................................................พยาน 
          (.....................................................) 
 
        ( ลายมือชื่อ ).......................................................พยาน 
         (......................................................)     
 
 
 
 
 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 



             กองชาง อบต.บางเสาธง เลขท่ีรับ ตอ.........../............  

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

ใบรับขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร             ขอใบรับรองตรวจสอบอาคารประจําป               ขอใบรับรองการตรวจสอบใหญ ทุกๆป 
  คร้ังที่..................................................          คร้ังที่........................................................
ประเภทอาคารท่ีตรวจสอบ.........................................................................................           อื่นๆ........................................................  
ซึ่งมีชื่อ...............................................................เปนผูย่ืนขอใบรับรองตรวจสอบอาคาร ของ.................................................................... 
เลขท่ี..............ถนน......................................ซอย.............................หมูที่.......... ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
อาคารใชเปน.............................................................จํานวนช้ัน ค.ส.ล......................ชั้น  พื้นที่.............................................ตารางเมตร 
 

 โดยมีผูตรวจสอบ       ประเภทบุคคลธรรมดา............................................................ใบอนุญาตตรวจสอบเลขท่ี..................................... 
            ประเภทนิติบุคคล....................................................................ใบอนุญาตตรวจสอบเลขท่ี..................................... 
 
เปนผูตรวจสอบอาคาร เม่ือวันที่.........เดือน............................พ.ศ...............เวลา...........................- ........................... น.  

 
ลงชื่อ.........................................................ผูย่ืนใบรับรอง  ลงชื่อ.........................................................ผูรับเร่ือง 
 

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

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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      กองชาง อบต.บางเสาธง เลขท่ีรับ ตอ.........../............  

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

ใบรับขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร             ขอใบรับรองตรวจสอบอาคารประจําป               ขอใบรับรองการตรวจสอบใหญ ทุกๆป 
  คร้ังที่..................................................          คร้ังที่........................................................
ประเภทอาคารท่ีตรวจสอบ.........................................................................................           อื่นๆ........................................................  
ซึ่งมีชื่อ...............................................................เปนผูย่ืนขอใบรับรองตรวจสอบอาคาร ของ.................................................................... 
เลขท่ี..............ถนน......................................ซอย.............................หมูที่.......... ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ  
อาคารใชเปน.............................................................จํานวนช้ัน ค.ส.ล......................ชั้น  พื้นที่.............................................ตารางเมตร 
 

 โดยมีผูตรวจสอบ       ประเภทบุคคลธรรมดา............................................................ใบอนุญาตตรวจสอบเลขท่ี..................................... 
            ประเภทนิติบุคคล....................................................................ใบอนุญาตตรวจสอบเลขท่ี..................................... 
 
เปนผูตรวจสอบอาคาร เม่ือวันที่.........เดือน............................พ.ศ...............เวลา...........................- ........................... น.  

 
ลงชื่อ.........................................................ผูย่ืนใบรับรอง  ลงชื่อ.........................................................ผูรับเร่ือง 
 

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

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


