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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอใบรั บรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบขร.1)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง:กรุงเทพมหานคร
1. ชื"อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบขร.1)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที"ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที"เกี"ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2)

พรบ.ระเบี ยบบริ หารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ.2528

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน5 ที"ให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที"กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที"กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
30วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี"ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที"มากที"สุด 0
จํานวนคําขอที"น้อยที"สุด 0
10. ชื"ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร (แบบขร.1) สํานักงานเขตตลิงชันนาย
ศรายุทธบัวบุญสําเนาคูม่ ือประชาชน 22/07/2015 18:09
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิ งชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิ งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1738 โทรสาร 02 424 1738
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง, แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีให้ บริการกองควบคุมอาคารสํ านักการโยธากรุงเทพมหานคร
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เลขที 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิ ตรไมตรี แขวงดิ นแดงเขตดิ นแดงกรุงเทพฯ 10400/ติ ดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง, แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื"อนไข(ถ้ ามี) ในการยื"นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 32 ทวิกําหนดว่าเจ้ าของอาคารดังต่อไปนี @
อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ
อาคารชุมนุมคน
อาคารตามทีกําหนดในกฎกระทรวง

ต้ องจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบด้ านวิศวกรรมหรื อผู้ตรวจสอบด้ านสถาปั ตยกรรมแล้ วแต่กรณีทําการตรวจสอบสภาพอาคาร
โครงสร้ างของตัวอาคารอุปกรณ์ประกอบต่างๆเกียวกับระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่างระบบการเตือนการป้องกันและ
การระงับอัคคีภยั การป้องกันอันตรายเมือมีเหตุชลุ มุนวุ่นวายระบบระบายอากาศระบบระบายนํ @าระบบบําบัดนํ @าเสีย
ระบบเครื องกลหรื อระบบอืนๆของอาคารทีจําเป็ นต่อการป้องกันภยันตรายต่างๆทีมีผลต่อสุขภาพชีวิตร่างกายหรื อ
ทรัพย์สินแล้ วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินทังนี
@ @ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขทีกําหนดใน
กฎกระทรวง
ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตาม 1) โดยมิชกั ช้ าเพือพิจารณาออกใบรับรองการ
ตรวจสอบสภาพอาคารหรื อดําเนินการตามมาตรา๔๖หรื อมาตรา๔๖ทวิแล้ วแต่กรณีตอ่ ไป

ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารทีต้ องจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบพ.ศ. 2548 ข้ อ 1 กําหนดว่าอาคารประเภท
ดังต่อไปนี @ต้ องจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบด้ านวิศวกรรมหรื อผู้ตรวจสอบด้ านสถาปั ตยกรรมแล้ วแต่กรณีตามมาตรา๓๒ทวิ
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โรงมหรสพ
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้ วยโรงแรมทีมีจํานวนห้ องพักตังแต่
@ แปดสิบห้ องขึ @นไป
สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริ การทีมีพื @นทีตังแต่
@ สองร้ อยตารางเมตรขึ @นไป
อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้ วยอาคารชุดหรื ออาคารอยู่อาศัยรวมทีมีพื @นทีตังแต่
@ สองพันตารางเมตรขึ @นไป
อาคารโรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานทีมีความสูงมากกว่าหนึงชันและมี
@
พื @นทีใช้ สอยตังแต่
@ ห้าพันตาราง
เมตรขึ @นไป
ป้ายหรื อสิงทีก่อสร้ างขึ @นสําหรับติดหรื อตังป
@ ้ ายทีสูงจากพื @นดินตังแต่
@ สิบห้ าเมตรขึ @นไปหรื อมีพื @นทีตังแต่
@ ห้าสิบ
ตารางเมตรขึ @นไปหรื อป้ายทีติดหรื อตังบนหลั
@
งคาหรื อดาดฟ้าของอาคารหรื อส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีมีพื @นทีตังแต่
@
ยีสิบห้ าตารางเมตรขึ @นไปอาคารตามทีกําหนดในกฎกระทรวง

ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารทีต้ องจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบพ.ศ. 2548 ข้ อ 2 กําหนดว่าในการจัดให้ มีผ้ ตู รวจ
สอบอาคารสําหรับอาคารตามข้ อ๑ (๔)
อาคารทีมีพื @นทีไม่เกินห้ าพันตารางเมตรให้ ได้ รับการยกเว้ นการจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบอาคารเป็ นเวลาเจ็ดปี นับแต่
วันทีกฎกระทรวงนี @ใช้ บงั คับ
อาคารทีมีพื @นทีเกินห้ าพันตารางเมตรให้ ได้ รับการยกเว้ นการจัดให้ มีผ้ ตู รวจสอบอาคารเป็ นเวลาห้ าปี นับแต่วนั ที
กฎกระทรวงนี @ใช้ บงั คับ

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กําหนดว่า&ldquo;อาคารสูง&rdquo;หมายความว่าอาคาร
ทีบุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้ ทีมีความสูงตังแต่
@ ยีสิบสามเมตรขึ @นไปการวัดความสูงของอาคารให้ วดั จากระดับ
พื @นดินทีก่อสร้ างถึงพื @นดาดฟ้าสําหรับอาคารทรงจัวหรื อปั น@ หยาให้ วดั จากระดับพื @นดินทีก่อสร้ างถึงยอดผนังของชันสู
@ งสุด

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กําหนดว่า&ldquo;อาคารขนาดใหญ่พิเศษ&rdquo;
หมายความว่าอาคารทีก่อสร้ างขึ @นเพือใช้ พื @นทีอาคารหรื อส่วนใดของอาคารเป็ นทีอยู่อาศัยหรื อประกอบกิจการประเภท
เดียวหรื อหลายประเภทโดยมีพื @นทีรวมกันทุกชันในหลั
@
งเดียวกันตังแต่
@ หนึงหมืนตารางเมตรขึ @นไป
ตามคําสังกรุงเทพมหานครที๓๖๙/๒๕๕๖เรื องมอบอํานาจของผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้ วย
การควบคุมอาคารกําหนดว่า

4/13

อาคารทุกประเภทยกเว้ นอาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษให้ ยืนขออนุญาตทีฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตพื @นที
อาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษให้ ยืนขออนุญาตทีกองควบคุมอาคารสํานักการโยธา
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2

ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้อนุญาต
ต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลาทีระบุไว้ ในคูม่ ือสําหรับประชาชนและแจ้ งให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จ
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
@
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
@ เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
@ อว่าผู้ยืนคําขอละ
ทิ @งคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ ที www.bangkok.go.th/yota/
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13. ขัน5 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที"รับผิดชอบ
ที"

ประเภทขัน5 ตอน

รายละเอียดของขัน5 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําขอตรวจสอบเอกสาร

1 ชัวโมง

การพิจารณา

พิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบ

25 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ออกใบรับรองหรื อ
ดําเนินการตามมาตรา 46
หรื อมาตรา 46 ทวิแล้ วแต่
กรณีพร้ อมแจ้ งผลการ
พิจารณา

5 วัน

1)

2)

3)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที"
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

-

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ5 ่ านการดําเนินการลดขัน5 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
@
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื"นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที"ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที"
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารของ
เจ้ าของอาคาร
(กรณีบคุ คลเป็ น
เจ้ าของอาคาร
และหากเจ้ าของ
อาคารมีหลายคน
ให้ ใช้ ทกุ คน)
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ที"

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

2)

หมายเหตุ
พร้ อมลงลายมือ
ชื(อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
(เอกสารของ
เจ้ าของอาคาร
(กรณีบคุ คลเป็ น
เจ้ าของอาคาร
และหากเจ้ าของ
อาคารมีหลายคน
ให้ ใช้ ทกุ คน)
พร้ อมลงลายมือ
ชื(อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื"น ๆ สําหรั บยื"นเพิ"มเติม
ที"

1)

2)
3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื"นเพิ"มเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําขอรับ
สํานักการโยธา
ใบรับรองการ
ตรวจสอบสภาพ
อาคาร
(แบบขร.1)
หนังสือรับรอง
ของผู้ตรวจสอบ
อาคารตาม
มาตรา 32 ทวิ
รายงานผลการ -

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

2

0

ชุด

-
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ที"

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื"นเพิ"มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณ์
ประกอบของ
อาคาร
สําเนาหรื อ
กรมพัฒนาธุรกิจ
ภาพถ่ายหนังสือ การค้ า
รับรองการจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์และ
ผู้มีอํานาจลงชื(อ
แทนนิติบคุ คล
เจ้ าของอาคารที(
ออกให้ ไม่เกินหก
เดือน
สําเนาาหรื อ
ภาพถ่ายหนังสือ
สําคัญการจด
ทะเบียนรายนาม
คณะกรรมการ
และผู้จดั การนิติ
บุคคลอาคารชุด

หนังสือแสดง
สํานักการโยธา
ความเป็ นตัวแทน
ของผู้ขออนุญาต
(หนังสือมอบ
อํานาจ)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ชุด

0

1

ชุด

1

0

ชุด

หมายเหตุ

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลงชื(อ
แทนนิติบคุ คล
(กรณีที(นิตบิ คุ คล
เป็ นเจ้ าของ
อาคาร))
(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน
(กรณีนิติบคุ คล
อาคารชุดเป็ นผู้
ครอบครอง
อาคาร))
(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน
(กรณีมีการมอบ
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ที"

7)

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื"นเพิ"มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาหรื อ
สํานักการโยธา
ภาพถ่ายนังสื
อรับรองการขึ ;น
ทะเบียนเป็ นผู้
ตรวจสอบ
(แบบรต.1)
สําเนาหรื อ
สํานักการโยธา
ภาพถ่ายใบ
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
หรื อสําเนาใบ
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมของผู้
ตรวจสอบอาคาร
แล้ วแต่กรณีและ
จะต้ องไม่เป็ นผู้
ได้ รับการแจ้ ง
เวียนชื(อตาม
มาตรา 49 ทวิ
พร้ อมทังสํ
; าเนา
หรื อภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
ท่ยัี( งไม่สิ ;นอายุ
สําเนาหรื อ
กรมการปกครอง
ภาพถ่าย

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

อํานาจให้ ผ้ อู ื(นขอ
อนุญาตแทน)
-

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-
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ที"

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื"นเพิ"มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ทะเบียนบ้ านของ
อาคารทียื(นคําขอ
ใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร
(กรณีอาคารที(ยื(น
คําขอเป็ น
ประเภทอาคาร
หรื อเป็ นประเภท
ป้ายที(อยู่บน
อาคาร)
สําเนาหรื อ
สํานักการคลัง
ภาพถ่ายการ
ชําระภาษี ป้าย
10)
(กรณีอาคารที(ยื(น
คําขอเป็ น
ประเภทป้าย)
สํานักการโยธา
สําเนาหรื อ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
หรื อรื อ; ถอน
11) อาคาร (แบบอ.1)
หรื อใบอนุญาต
เคลื(อนย้ าย
อาคาร (แบบอ.2)
หรื อใบอนุญาต
เปลี(ยนการใช้
อาคาร (แบบอ.3)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

-

0

1

ชุด

-
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ที"

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื"นเพิ"มเติม
ผู้ออกเอกสาร

หรื อใบอนุญาต
ดัดแปลงหรื อใช้ ที(
จอดรถที(กลับรถ
และทางเข้ าออก
ของรถเพื(อการ
อื(น (แบบอ.4)
หรื อใบรับหนังสือ
แจ้ งความ
ประสงค์จะ
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลง
เคลื(อนย้ ายหรื อ
รื อ; ถอนอาคาร
ตามมาตรา 39
ทวิ (แบบกทม.6)
พร้ อมหนังสือ
รับทราบแบบ
แปลนไม่ขดั ข้ องฯ
(ถ้ ามี)
สําเนาหรื อ
สํานักการโยธา
ภาพถ่าย
ใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร
(แบบร.) เดิม
12)
(ฉบับล่าสุด)
กรณีได้ รับ
ใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร
มาแล้ ว

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

หมายเหตุ

-
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ที"

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื"นเพิ"มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาหรื อ
ภาพถ่าย
หลักฐานการ
ประกันภัยความ
รับผิดชอบตาม
13)
กฎหมายต่อชีวิต
ร่างกายและ
ทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก
(ถ้ ามี)

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ขอใบรั บรองการตรวจสอบอาคาร (แบบขร.1)
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1738 โทรสาร 02 424 1738
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนกองควบคุมอาคารสํานักการโยธากรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ :
0 2246 0301-2 ต่อ 2046-7
โทรสาร :
0 2247 0075, 0 2247 0107 เวปไซต์ :
http://office.bangkok.go.th/bcd อีเมล์ :
bmadpwbcd@gmail.com
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับเรื องราวร้ องทุกข์กรุงเทพมหานครโทร 1555
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบขร.1)
2)

หนังสือรับรองของผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
-

3)

หนังสือมอบอํานาจเจ้ าของอาคาร
-

19. หมายเหตุ
ขันตอนระยะเวลาและส่
@
วนงานทีรับผิดชอบ
ขันตอนที
@
1 นับระยะเวลารวมกับขันตอนที
@
2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

สําเนาหรื อภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับทียืนขออนุญาตเจ้ าของเอกสารนันต้
@ องลงลายมือชือรับรองสําเนาทุกหน้ าทุก
แผ่น (กรณีเป็ นนิตบิ คุ คลให้ ดําเนินการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ)
หนังสือมอบอํานาจควรมีพยานอย่างน้ อย 1 คนถ้ าผู้มอบอํานาจพิมพ์ลายนิ @วมือต้ องมีพยานลงลายมือชือรับรอง
ไว้ ด้วย 2 คนพยานต้ องลงลายมือชือเท่านันการพิ
@
มพ์ลายนิ @วมือให้ ใช้ นิ @วหัวแม่มือซ้ ายถ้ ามีความจําเป็ นทีจะต้ องใช้ นิ @วมือ
อืนเพราะเหตุใดให้ บนั ทึกความจําเป็ นไว้ ในหนังสือด้ วย
หนังสือมอบอํานาจให้ ตดิ อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
กรณีบคุ คลทีมิได้ ถือสัญชาติไทยให้ แสดงสําเนาหนังสือเดินทางแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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วันที"พมิ พ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั @ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

