
แบบ ข.๑ 
 

ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  ดัดแปลงอำคำร  หรือร้ือถอนอำคำร                                                                  

  
 

                                                                                         เขียนท่ี   องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็ 
      วนัท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ. .................... 
          ขา้พเจา้...........................................................................................................เจา้ของอาคารหรือตวัแทนเจา้ของอาคาร 
                   เป็นบุคคลธรรมดา บา้นเลขท่ี ....................ตรอก/ซอย ....................................................ถนน............................... 
หมู่ท่ี............ต  าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั....................................................... 
                   เป็นนิติบุคคลประเภท............................................................................จดทะเบียนเม่ือ.......................................... 
เลขทะเบียน..................................................................มีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี........................ตรอก/ซอย................................. 
ถนน....................................หมู่ท่ี........................ต  าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต..................................................... 
จงัหวดั.......................................โดยมี....................................................................ผูมี้อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคลผูข้ออนุญาต 
อยูบ่า้นเลขท่ี........................ตรอก/ซอย........................ถนน........................................................หมู่ท่ี.................................... 
ต าบล/แขวง..........................................อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั.................................................................. 
 ขอยืน่ค าขอรับใบอนุญาต......................................................................................ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑ ท าการก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร ท่ีบา้นเลขท่ี.................................ตรอก/ซอย.................. 
ถนน...................................หมู่ท่ี...............ต  าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.................................จงัหวดั.................. 
โดย.............................................................................................เป็นเจา้ของอาคาร ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี /น.ส. ๓ เลขท่ี/
ส.ค. ๑ เลขท่ี.................................................................เป็นท่ีดินของ....................................................................................... 
 ขอ้ ๒ เป็นอาคาร 
 (๑) ชนิด..............................................................จ านวน.......................เพื่อใชเ้ป็น..................................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
   (๒) ชนิด..............................................................จ านวน.......................เพื่อใชเ้ป็น..................................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 (๓) ชนิด..............................................................จ านวน.......................เพื่อใชเ้ป็น..................................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 ตามแผนผงับริเวณ แบบแปลน และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
 ขอ้ ๓ มี .....................................................เป็นผูค้วบคุมงาน...............................................เป็นผูอ้อกแบบและค านวณ 
 ขอ้ ๔ ก าหนดแลว้เสร็จใน......................................วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
 ขอ้ ๕ พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้คือ 
 (๑) แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน............................ชุด ชุดละ.......................แผน่
 (๒) รายการค านวณหน่ึงชุด จ านวน.......................แผน่ (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารท่ี
ก่อสร้างดว้ยวตัถุถาวรและวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
  (๓)  หนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนของเจา้ของอาคาร  ( กรณีท่ีตวัแทนเจา้ของอาคารเป็นผูข้ออนุญาต ) 
 (๔)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน  วตัถุประสงค ์ และผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาต 
ท่ีออกใหไ้ม่เกิน  ๖  เดือน 

เลขรับท่ี…………………………..... 
วนัท่ี.................................................. 
ลงช่ือ.................................ผูรั้บค าขอ
ขอ 
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 (๕)    หนงัสือแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูด้  าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้อ
อนุญาต)   
                (๖)  หนงัสือแสดงความยนิยอมและรับรองของผูอ้อกแบบและค านวณอาคาร   จ านวน….………ฉบบั พร้อมทั้ง
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพ  สถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน…….…..ฉบบั 
( กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาด อยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แลว้แต่
กรณี   ) 
 (๗)  ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดท่ีดินเลขท่ี /น.ส.๓ เลขท่ี /ส.ค.๑ เลขท่ี………………...จ านวน…………..ฉบบั 
หรือหนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดินจ านวน……………ฉบบั 
            (๘) หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานตามขอ้ ๓  จ านวน…………………..ฉบบั 
            (๙) ส าเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมของผูค้วบคุม
งาน จ านวน…………..ฉบบั ( เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม หรือ
วชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แลว้แต่กรณี ) 
            ( ๑๐ ) เอกสารอ่ืน ๆ ( ถา้มี )……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
                                                                                       (  ลายมือช่ือ )…………………………………………… 
                                                                                                          (……………………………………………) 
                                                                                                                              ผูข้ออนุญาต 
 
 

 
หมำยเหต ุ ( ๑ )  ขอ้ความใดท่ีไม่ใช่ใหขี้ดฆ่า 
                  ( ๒ )  ใส่เคร่ืองหมาย / ในช่อง         หนา้ขอ้ความท่ีถูกตอ้ง 
 
หมำยเหตุเจ้ำหน้ำที ่
                  เจา้หนา้ท่ีจะตอ้งแจง้ใหผู้ข้ออนุญาตทราบวา่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน 
    วนัท่ี…………เดือน……….........……….พ.ศ………………….. 
                  ผูข้ออนุญาตไดช้ าระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต………………...............……………เป็นเงิน……………….บาท 
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน……………………………………..เป็นเงิน………………บาท……………สตางค ์
รวมทั้งส้ินเป็นเงิน………………บาท…………..สตางค ์(…………………………………………….. ) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เล่มท่ี……………………เลขท่ี………………ลงวนัท่ี………..เดือน……………………….พ.ศ………………………. 
                  ออกใบอนุญาตแลว้  เล่มท่ี…………….ฉบบัท่ี……………ลงวนัท่ี……เดือน………………..พ.ศ………. 
 
                    ( ลงช่ือ )…………………………………………. 

                                                                          ต  าแหน่ง…………………………………………. 
 
 
 
 



หลกัฐำนกำรย่ืนขออนุญำตก่อสร้ำง ,  ดัดแปลง,  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนย้ำยอำคำร 
 ผูข้ออนุญาต..................................................................ท่ีอยู.่.............................................................
ลกัษณะอาคาร............................................ปลูกสร้างท่ีถนน..............................................ต  าบล....................
อ าเภอ................................จงัหวดั..........................รับเอกสารหลกัฐานประกอบ  ตามเลขท่ีลงรับ.................
เม่ือวนัท่ี.....................เดือน...........................................พ.ศ.................ดงัน้ี 
 
ล าดบั รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ จ านวน

ชุด 
จ านวน
แผน่ 

หมาย
เหตุ 

๑ ค าขออนุญาต    
๒ ส าเนาโฉนดท่ีดิน / น.ส.๓ / ส.ค.๑ เลขท่ี.................    
๓ แบบแปลน  รายการประกอบแบบก่อสร้าง    
๔ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูข้ออนุญาต    
๕ ส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต    
๖ หนงัสือมอบอ านาจ    
๗ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ    
๘ ส าเนาทะเบียนบา้นผูม้อบอ านาจ    
๙ หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน    
๑๐ หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน    
๑๑ หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างผนงัร่วมกนั    
๑๒ ส าเนาหนงัสือสัญญาเช่าท่ีดิน    
๑๓ ส าเนาหนงัสือสัญญาเช่าอาคาร    
๑๔ ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล    
๑๕ หนงัสือแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการหรือผูรั้บมอบอ านาจ    
๑๖ ใบรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวิศวกรรมตาม 

พ.ร.บ.วชิาชีพวศิวกรรม  พ.ศ.๒๕๐๕ 
   

๑๗ ใบรับรองพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม
ตาม พ.ร.บ.สถาปัตยกรรม  พ.ศ.๒๕๐๘ 

   

๑๘ รายการค านวณ    
๑๙ ใบรับรองการควบคุมงานพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชีพ 
   

๒๐ อ่ืน 

ๆ........................................................................ 
   

 
ลงช่ือ...........................................ผูข้ออนุญาต ลงช่ือ.....................................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บ 
        (........................................)           (.................................................) 



 

ส่วนรำชกำร………………ฝ่ายกองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็……...............................………… 
ที…่……………………………………………..   วนัที่………....................................................………….… 
เร่ือง   การตรวจสอบผงับริเวณ 
 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็ 
 

อา้งถึง ค าขออนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลงหรือร้ือถอนอาคาร  เลขรับท่ี......................ลงวนัท่ี......................... 
 

  ไดท้  าการตรวจสอบผงับริเวณ  ราย.........................................................................ก่อสร้าง  
ณ. บา้นเลขท่ี..............................หมู่ท่ี...................ต าบลเสมจ็  อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสุรินทร์  ปรากฏวา่   
  ถูกตอ้งตามกฎกระทรวง ฯ  
           ไม่ถูกตอ้งตามกฎกระทรวง ฯ     ภายในก าหนด.......................วนั   ใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี............................. 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
เห็นควร  ออกใบอนุญาตฯ ได ้
  แจง้แกไ้ขผงับริเวณใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวง ฯ  ภายในก าหนด...............................วนั 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 
 

     ลงช่ือ.........................................................ผูต้รวจสอบผงับริเวณ 
         (นายอคัรเดช   มีพร้อม) 
                       ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
 

     วนัท่ี................................................................ 
 
 
ลงช่ือ.......................................... 
 (นายรวย   สรึมงาม) 
              ผูอ้  านวยการกองช่าง 

 
 
 
 
 

       บันทึกข้อควำม 



ผงัสังเขป 
แสดงรายละเอียด  ตามขอ้  ๑ (๑.๑ – ๑.๖) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ผงับริเวณท่ีขออนุญาต  ตรงกบัผงัสังเขปการตรวจสอบ  ตามขอ้  ๑ (๑.๑ – ๑.๖)  ถูกตอ้งเป็นไปตาม
ผงับริเวณท่ีไดข้ออนุญาตไว ้
 
       ลงช่ือ...............................................ผูต้รวจ 
        (นายอคัรเดช   มีพร้อม) 
                   นายช่างโยธาช านาญงาน 
 

       วนัท่ี...........เดือน............................พ.ศ............. 
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เรียน  ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
      
     (ลงช่ือ)..................................................... 
                 (นางเรืองรอง   อรุณวรรธนะ) 
                         ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็ 
เรียน  นายกองคก์ารบริหารส่วต าบลเสมจ็ 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
      
       ลงช่ือ........................................................ 

                  (นายนาครินทร์   สาทิพจนัทร์)   
                           นายกองคก์ารบริหารส่วต าบลเสมจ็ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนรำชกำร………………ฝ่ายกองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็……...............................………… 
ที…่…………………………………………….    วนัที่………....................................................………… 
เร่ือง   การตรวจสอบแบบแปลน 
 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็ 
 

อา้งถึง ค าขออนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลงหรือร้ือถอนอาคาร  เลขรับท่ี......................ลงวนัท่ี......................... 
 

  ไดท้  าการตรวจสอบแบบแปลน  ราย................................................................. ก่อสร้าง  ณ.  
บา้นเลขท่ี..............................หมู่ท่ี...................  ต าบลเสม็จ  อ าเภอส าโรงทาบ  จงัหวดัสุรินทร์  ปรากฏวา่   
  ถูกตอ้งตามกฎกระทรวง ฯ             
 ไม่ถูกตอ้งตามกฎกระทรวง ฯ     ภายในก าหนด.................วนั  ใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี....................................... 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
เห็นควร  ออกใบอนุญาตฯ ได ้
  แจง้แกไ้ขแบบแปลนใหถู้กตอ้งตามกฎกระทรวง ฯ  ภายในก าหนด...............................วนั 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
 

      
 
     ลงช่ือ.........................................................ผูต้รวจแบบแปลน 
      (  นายอตัรเดช  มีพร้อม) 
          ต  าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน 
 

             วนัท่ี.................................................................. 
 
 
ลงช่ือ...................................................... 
 (นายรวย   สรึมงาม) 
 ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 

 
 
 

      บนัทึกข้อควำม 



 
 

บันทกึกำรตรวจสอบแบบแปลน,  ขออนุญำต,  ดัดแปลง  และร้ือถอนอำคำร 
 

เรียน นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็ 
 

 ไดท้  าการตรวจสอบผงับริเวณ  แบบแปลน,  รายการประกอบแบบแปลน  และเอกสารการขอ
อนุญาตของ  นาย / นาง / นางสาว......................................................................ตามเลขท่ีรับ.........................
วนัท่ี............../............/...............  เพื่อก่อสร้างอาคาร / ดดัแปลงอาคาร / ร้ือถอนอาคาร  เป็นอาคาร
ชนิด  ...........................................จ  านวน............................  ณ  ถนน.......................................โดยมี 
ผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน...................ชุด  ชุดละ........................แผน่   
มีรายละเอียดการตรวจสอบ  ดงัน้ี 
 

ล าดบั รายการ ถูกตอ้ง ไม่ถูกตอ้ง หมายเหตุ 
๑ เอกสารประกอบการขออนุญาต    
๒ ผงับริเวณ    
๓ แบบแปลน    
๔ รายการประกอบแบบแปลน    

 
ตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม 
 ผลการตรวจสอบ.....................................................................ประเภทของอาคาร............................
ความสูงของอาคาร................................................เมตร 
 พื้นท่ีอาคารรวม......................................ตร.ม. ๆ ละ.......................บาท  เป็นเงิน......................บาท 
 พื้นท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ,ถนน...............ตร.ม. ๆ ละ.......................บาท  เป็นเงิน......................บาท 
 พื้นท่ีป้าย................................................ตร.ม. ๆ ละ.......................บาท  เป็นเงิน......................บาท 
 เข่ือน,ร้ัว,ก าแพง,ท่อน ้า,รางน ้ า...............ตร.ม. ๆ ละ.......................บาท  เป็นเงิน......................บาท 
 ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต................................................................... เป็นเงิน......................บาท 
 ค่าธรรมเนียมออกใบรับรอง / ค  าขอ........................................................ เป็นเงิน......................บาท 
 ควร........................................โดยใหผู้ข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  เป็นเงิน................บาท 
      (....................................................................................) 
 
    ลงช่ือ.........................................................ผูต้รวจงานสถาปัตยกรรม 
     ( นายอตัรเดช   มีพร้อม ) 
               นายช่างโยธา 

 
 



 
 

ตรวจสอบงำนวศิวกรรม 
 ไดท้ าการตรวจสอบการค านวณก่อสร้างอาคารประเภท.........................................................................ของ  
นาย / นาง / นางสาว............................................................................ก่อสร้างอาคาร ณ ถนน..................................มี
รายละเอียดการตรวจสอบดงัน้ี 
 ๑.  ความมัน่คงแขง็แรงของโครงสร้าง....................................................................................................... 
 ๒.  วิศวกรรมผูค้  านวณมีสิทธ์ิค านวณตาม  พ.ร.บ.ปฏิบติัวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  พ.ศ.๒๕๐๕ 
 ................................................................................................................................................................... 
 ๓.  ไดต้รวจสอบแบบโครงสร้างควรใหแ้กไ้ข  ดงัน้ี.................................................................................. 
 ................................................................................................................................................................... 
     

     ลงช่ือ.........................................................ผูต้รวจงานวศิวกรรม 
      (  นายอคัรเดช   มีพร้อม) 
     ต าแหน่ง นายช่างโยธา  วนัท่ี.......................................... 
ลงช่ือ................................................. 
 (นายรวย   สรึมงาม) 
               ผูอ้  านวยการกองช่าง 
 
 
ความเห็นปลดัองคก์ารบริหารส่วต าบลเสมจ็ 
.................................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
      

     (ลงช่ือ)............................................................ 
                       (นางเรืองรอง   อรุณวรรธนะ) 
                    ปลดัองคก์ารบริหารส่วต าบลเสมจ็ 
 
ความเห็นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็ 
....................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................... 
      

      (ลงช่ือ)............................................................ 
        (นายนาครินทร์   สาทิพจนัทร์)   
                 นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็ 

 
 



บัญชีก ำหนดระยะเวลำกำรตรวจแบบ 
 

ช่ือผูข้ออนุญาต................................................................... 
ผูต้รวจแบบ/ 
ผูข้ออนุญาต 

วนั/เดือน/ปี  
รับแบบ 

วนั/เดือน/ปี 
ตรวจแบบ 

จ านวนวนั 
ตรวจแบบ 

ลายมือช่ือ 
ผูต้รวจ/อนุญาต 

หมายเหตุ 

นายตรวจ      
วศิวกร      
หวัหนา้ฝ่ายช่าง      
ปลดั      
นายก      

 

ก ำหนดผงับริเวณของนำยตรวจ/นำยช่ำง 
(ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒) 

 ขา้พเจา้.............................................................................นายตรวจ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเสมจ็  ได้
ท าการตรวจสอบแผนผงัของ  นาย / นาง / นางสาว...........................................................................................
ตามเลขรับท่ี................................วนัท่ี....................เดือน.....................................พ.ศ....................ก่อสร้าง  ณ.  
ถนน.....................................เป็นถนนแบบ..........................................................................ตามรายการดงัน้ี 
๑.  กำรตรวจสอบผงับริเวณ 
 ๑.๑  แนวอาคารดา้นหนา้  ห่างจากหลกัหมุด  โฉนดเลขท่ี..............................ห่าง......................เมตร 
 ๑.๒  แนวอาคารดา้นซา้ย  ห่างจากหลกัหมุด  โฉนดเลขท่ี.............................ห่าง........................เมตร 
 ๑.๓  แนวอาคารดา้นขวา  ห่างจากหลกัหมุด  โฉนดเลขท่ี...............................ห่าง.......................เมตร 
 ๑.๔  แนวอาคารดา้นหลงั  ห่างจากหลกัหมุด  โฉนดเลขท่ี..............................ห่าง......................เมตร 
 ๑.๕  รุกล ้าท่ีสาธารณะ                             รุกล ้า  ไม่รุกล ้า 
 ๑.๖  อ่ืน ๆ .............................................................................................................................................
๒.  กำรควบคุมเขตทำงตำมกฎกระทรวง  ฉบับที ่ ๒๘๔  (๒๕๓๙)  ผงัรวมเมืองพะเยำ 
 ๒.๑  ช่ือถนน....................................................................................................................................... 
 ๒.๒  ประเภท                  ก.ทางหลวงถนน                   ข.ถนนเดิมขยาย                ค.ถนนโครงการ 
 ๒.๓  ถนนแบบ..........................................................................ตามผงัเมืองรวมเมืองพะเยา 
           ๒.๓.๑  เขตทางท่ีก าหนด.................................................................เมตร 
           ๒.๓.๒  เขตทางเดิม...........................................................................เมตร 
           ๒.๓.๓  เขตทางท่ีขยายเพิ่มเติม..........................................................เมตร 
กนัเขตจาก...........................................ถึง...............................ดา้นหนา้  หรือชิดถนนระยะ..................เมตร 
 

ลงช่ือ...................................................ผูข้ออนุญาต ลงช่ือ...........................................นายตรวจ/นายช่าง 
 (...............................................)      (...................................................) 
 



 
หนังสือแสดงควำมยนิยอมของผู้ควบคุมงำน  ตำมมำตรำ  ๒๙ 

(แนบค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร) 
 

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

วนัท่ี....................เดือน...........................................พ.ศ................. 
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้.........................................................อาย.ุ.............................ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี..........ถนน...............................ต  าบล..........................อ  าเภอ...........................
จงัหวดั...................................ท่ีท างาน......................................................................โทรศพัท.์.......................
ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรม / 
ใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพสถาปัตยกรรม  ประเภท
............................................สาขา.................................................แขนง.............................................ตาม
ใบอนุญาตเลขทะเบียน.......................................และขณะน้ีไม่ไดถู้กเพิกถอนใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพ
ดงักล่าว  ยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานตามค าขอรับใบอนุญาต  ของ........................................................เพื่อท า
การ.................................................ท่ี.....................................หมู่ท่ี.................ถนน..............................ต  าบล
..............................................อ าเภอ.........................................จงัหวดั................................................... 
 (๑) ชนิด........................................................จ  านวน.......................เพื่อใชเ้ป็น..................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
   (๒) ชนิด......................................................จ  านวน.......................เพื่อใชเ้ป็น...................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 (๓) ชนิด.......................................................จ  านวน.......................เพื่อใชเ้ป็น..................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 

  ตามแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ  ท่ียืน่ขอ
ใบอนุญาตไว ้ ลงวนัท่ี.............เดือน............................พ.ศ..............จนกวา่ท าการ...........................แลว้เสร็จ 
 

  เพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

 ลงช่ือ..............................................ผูค้วบคุมงาน ลงช่ือ..........................................ผูข้ออนุญาต 
           (...........................................)        (............................................) 
 
 

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



หนังสือรับรอง 
ของ 

ผู้ประกอบวชิำชีพวศิวกรรมควบคุม / สถำปัตยกรรมควบคุม 
เขียนท่ี................................................... 

 

วนัท่ี....................เดือน...........................................พ.ศ................. 
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้..................................นามสกลุ..........................อาย.ุ.............ปี   
เช้ือชาติ..................สญัชาติ....................อยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ถนน................................ซอย............... 
ต าบล.............................อ  าเภอ.............................จงัหวดั........................ท่ีท างาน..................................................... 
โทรศพัทท่ี์ท างาน................................โทรศพัทท่ี์บา้น.......................................ไดรั้บวิชาชีพใหป้ระกอบอาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  ประเภท....................................สาขา..........................................แขนง..........................................
ตามทะเบียนใบอนุญาตท่ี....................................และขณะน้ีไม่ไดถู้กเพิกถอนใบอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพ 
        วิศวกรรม  พ.ศ.2505 
  ขอรับรองวา่  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ 
        สถาปัตยกรรม  พ.ศ.2508 
โดยขา้พเจา้เป็นผูค้  านวณโครงสร้าง  ควบคุมการก่อสร้าง  วางผงั  ออกแบบ  ท าการก่อสร้าง 
เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใช.้................................................ 
เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใช.้................................................ 
เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใช.้................................................ 
ของ........................................ปลูกสร้างในโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี......................บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี........ซอย
...........................ถนน.........................ต าบล........................อ  าเภอ.........................จงัหวดั......................ตามแผนผงั
บริเวณ  แบบก่อสร้าง  รายการค านวณ  รายการก่อสร้าง  ท่ีขา้พเจา้ไดล้งนามรับรอง  ไวแ้ลว้  ซ่ึงแนบมาพร้อม
เร่ืองราวการขออนุญาตปลูกสร้าง 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ไดค้วบคุมการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามผงับริเวณและแบบแปลนท่ีไดรั้บอนุญาตตาม
ใบอนุญาต  เลขท่ี........................................ทุกประการ 
 

  เพ่ือเป็นหลกัฐาน  ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

    ลงช่ือ..............................................วิศวกร/สถาปนิก 
             (............................................) 
 

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

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

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

 

 



หนังสือแสดงควำมยนิยอมของผู้ควบคุมงำน  ตำมมำตรำ  ๒๙ 
(แนบค าขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร) 

 

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

วนัท่ี....................เดือน...........................................พ.ศ................. 
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้.........................................................อาย.ุ.............ปี  อยู่
บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี..........ถนน...............................ต  าบล..........................อ  าเภอ...........................
จงัหวดั...................................ท่ีท างาน......................................................................โทรศพัท.์.......................
ซ่ึงเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรม / 
ใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพสถาปัตยกรรม  ประเภท
............................................สาขา.................................................แขนง.............................................ตาม
ใบอนุญาตเลขทะเบียน.......................................และขณะน้ีไม่ไดถู้กเพิกถอนใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพ
ดงักล่าว  ยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานตามค าขอรับใบอนุญาต  ของ........................................................เพื่อท า
การ.................................................ท่ี.....................................หมู่ท่ี.................ถนน..............................ต  าบล
..............................................อ าเภอ.........................................จงัหวดั................................................... 
 (๑) ชนิด........................................................จ  านวน.......................เพื่อใชเ้ป็น..................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
   (๒) ชนิด......................................................จ  านวน.......................เพื่อใชเ้ป็น...................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 (๓) ชนิด.......................................................จ  านวน.......................เพื่อใชเ้ป็น..................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.......................คนั 
 

  ตามแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ  ท่ียืน่ขอ
ใบอนุญาตไว ้ ลงวนัท่ี.............เดือน............................พ.ศ..............จนกวา่ท าการ...........................แลว้เสร็จ 
 

  เพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

 ลงช่ือ..............................................ผูค้วบคุมงาน ลงช่ือ..........................................ผูข้ออนุญาต 
           (...........................................)        (............................................) 
 
 

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



หนังสือรับรอง 
ของ 

ผู้ประกอบวชิำชีพวศิวกรรมควบคุม / สถำปัตยกรรมควบคุม 
เขียนท่ี................................................... 

 

วนัท่ี....................เดือน...........................................พ.ศ................. 
 

  โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขา้พเจา้.....................................นามสกลุ...................................อาย.ุ.............ปี   
เช้ือชาติ..................สญัชาติ....................อยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ถนน................................ซอย............... 
ต าบล.............................อ  าเภอ.............................จงัหวดั........................ท่ีท างาน..................................................... 
โทรศพัทท่ี์ท างาน................................โทรศพัทท่ี์บา้น................................................ไดรั้บวิชาชีพใหป้ระกอบอาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  ประเภท....................................สาขา..........................................แขนง..........................................
ตามทะเบียนใบอนุญาตท่ี...............................................และขณะน้ีไม่ไดถู้กเพิกถอนใบอนุญาตใหป้ระกอบวิชาชีพ 
        วิศวกรรม  พ.ศ.2505 
  ขอรับรองวา่  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบตามพระราชบญัญติัวิชาชีพ 
        สถาปัตยกรรม  พ.ศ.2508 
โดยขา้พเจา้เป็นผูค้  านวณโครงสร้าง  ควบคุมการก่อสร้าง  วางผงั  ออกแบบ  ท าการก่อสร้าง 
เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใช.้................................................ 
เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใช.้................................................ 
เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด..........................................จ านวน.....................เพ่ือใช.้................................................ 
ของ........................................ปลูกสร้างในโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี......................บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี........ซอย
...........................ถนน.........................ต าบล........................อ  าเภอ.........................จงัหวดั......................ตามแผนผงั
บริเวณ  แบบก่อสร้าง  รายการค านวณ  รายการก่อสร้าง  ท่ีขา้พเจา้ไดล้งนามรับรอง  ไวแ้ลว้  ซ่ึงแนบมาพร้อม
เร่ืองราวการขออนุญาตปลูกสร้าง 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ไดค้วบคุมการก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามผงับริเวณและแบบแปลนท่ีไดรั้บอนุญาตตาม
ใบอนุญาต  เลขท่ี........................................ทุกประการ 
 

  เพ่ือเป็นหลกัฐาน  ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

    ลงช่ือ..............................................วิศวกร/สถาปนิก 
             (............................................) 
 

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

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

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

 

 


