หลักฐานในการยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร


















1. ใบขออนุญาตปลูกสรางอาคาร (ข.1) ตองกรอกขอความใหครบถวน
2. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนของผูขออนุญาตพรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา
3. สําเนาโฉนดขนาดเทาตัวจริง จํานวน 2 ชุด โดยใหเจาของที่ดินเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกหนา
4. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประชาชนเจาของที่ดินเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
5. ใบยินยอม ใหทาํ การปลูกสรางอาคารในทีด่ นิ (ในกรณีปลูกสรางอาคารในที่ดินบุคคลอื่น)
6. ใบกําหนดแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน
7. หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากร 30 บาท (ถามี) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ของผูรับมอบอํานาจ
พรอมเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง
8. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
9. สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
10. รายการคํานวณ จํานวน 1 ชุด จํานวน …………..แผน
11. หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม (กรณีเขาขายตองควบคุมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9
(พ.ศ.2542) ออกตามความใน พ.ร.บ. สถาปตยกรรม พ.ศ.2508)
12. สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
13. แบบจํานวน 5 ชุด ๆ ละ ……………แผน และเพิ่มผังบริเวณ 2 แผน
14. ผูเขียนแบบใหลงลายชื่อหรือสํานักงานหรือและที่อยูในแบบแปลนแผนผังทุกแผน
15. วิศวกรผูคํานวณใหลงลายมือชื่อและแจงสํานักงานหรือที่อยูในแบบแปลนแผนผังทุกแผน
16. ในกรณีเปนตึกแถวที่มีความสูงตั้งแต 4 ชั้น หรือตั้งแต 12.00 เมตร ขึ้นไป หรืออาคารประเภทบานจัดสรร
โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารสาธารณะ ตองแนบหนังสือแสดงความยินยอมของสถาปนิกผูควบคุม (น.4)
17. ในกรณีเอกสารที่มีพยานลงชื่อและแนบสําเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

หมายเหตุ

- ในกรณีผูยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ในนามหางหุนสวนหรือบริษัท ใหประทับตราหางหรือบริษัท ดวย และ
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน

ผูยื่นขออนุญาตชื่อ………………………………..
โปรดใหที่อยู…
 ……………………………………
หรือเบอรโทรศัพท…………………………………
เพื่อสะดวกในการติดตอกับนายตรวจประจําแขวง

ไดตรวจเอกสารหลักฐานในการยืน่ ขออนุญาตแลวถูกตอง
(ลงชือ่ )…………….…………….ผูตรวจเอกสารหลักฐาน
วันที่……………………………………

แบบ ผมร.1
หนังสือแจงการใชประโยชนที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
เขียน………………………………………………….
วันที…
่ ……….เดือน…………………………พ.ศ………………………………….
ขาพเจา………………………………………………………………………………………………………………………….………..
เจาของทีด่ ิน หรือตัวแทน
ผูเชาที่ดิน
เจาของอาคาร
ผูเ ชาอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา
เปนผูไดรบั มอบอํานาจจากนิติบคุ คล
มีความประสงค
ขอแจงการใชประโยชนทด่ี นิ
ขอแจงเปลีย่ นแปลงการใชประโยชนทด่ี นิ
ตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2549 ตอเจาพนักงานทองถิ่น
ในที่ดนิ โฉนดเลขที…
่ ……………………………………………..ขนาดแปลงที่ดนิ …………..…..ไร……..…….งาน………………ตารางวา
ซึ่งอยูในที่ดนิ ประเภท………………………………………………บริเวณหมายเลข……………………………………………………………
เพือ่ กิจการ…………………………………………………………..โดยเปน
กิจการสวนใหญ
กิจการอืน่
ที่บานเลขที…
่ ………………..หมูที่…………………….ตรอก/ซอย……………………………….ถนน……………………………………...
แขวง…………………………เขต………………………………..กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการใชประโยชนทดี่ ินและอาคารตามแผนที่สังเขป ดังนี้
1. การใชประโยชนที่ดนิ
1.1. เปน
การประกอบกิจการใหม
เปลีย่ นแปลงพืน้ ที่
เปลีย่ นแปลงจากกิจการเดิม
อื่นๆ………………..………
1.2 พื้นที่ดนิ …………………………………………………ตร.ม.
1.3 พื้นทีป่ ระกอบการ……………………………………….ตร.ม.
1.4 พื้นที่การใชประโยชนทดี่ ิน……………………………...ตร.ม.
1.5 อัตราสวนพื้นที่อาคารรวมตอพื้นที่ดิน…………….…………..
1.6 อัตราสวนของที่วางตอพืน้ ทีอ่ าคารรวม…………….…………
ลงชื่อ……………………………………………….
(………………………………………………)
ผูแจงการใชประโยชนที่ดิน

หมายเหตุเจาหนาที่
ไดตรวจสอบใบแจงการใชประโยชนที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนทดี่ ินฯ แลวเปนไปตามแผนผังและขอกําหนด
การใชประโยชนที่ดนิ และไดออกใบอนุญาต / ใบรับแจง / หนังสือรับรองการแจง แลวเลมที…
่ ……..………..ฉบับที…
่ ………………..
ลงวันที…
่ ………………..เดือน………………………………พ.ศ………………………..

ลงชื่อ……………………………………………….
(………………………………………………)
ตําแหนง……………………………………………

คําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

ข.1

เลขรับที่ ………..……......................
วันที…
่ …………………………..…
ลงชื่อ.....................................ผูรับคําขอ

เขียนที่…………………………………..
วันที่………..เดือน………………….พ.ศ…………………….
ขาพเจา……………………………………………………………เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร เปนบุคคลธรรมดา
อยูบานเลขที่………..………ตรอก/ซอย……………………………ถนน………………………………………..หมูที่……….….
ตําบล/แขวง………………………อําเภอ/เขต……….………...………จังหวัด………………………………
เปนนิติบุคคลประเภท………………………………………………………..จดทะเบียนเมื่อ………………………………...
เลขที่ทะเบียน…………………………….………….มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่………………ตรอก/ซอย………………………………..
ถนน…………………………..หมูที่………….. ตําบล/แขวง……………………………….อําเภอ/เขต……………………………..
จังหวัด……………………..……โดย……………………..………...…………………….ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่…………………ตรอก/ซอย………….…………..ถนน……….…………..…………ตําบล/แขวง……………………….
อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด………………………..
ขอยืน่ คําขอรับอนุญาต……………………………………………………………………………ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังนี้
ขอ 1. ทําการกอสรางอาคาร / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร ที่บานเลขที่………………………ตรอก/ซอย…………..………….
ถนน…………………………หมูที่………………ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต………………………………
จังหวัด……………………….โดย……………………………………………………………………………………เปนเจาของอาคาร
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส. 3 เลขที่ / ส.ค. 1 เลขที่………………………………………………………….……………………
เลขที่ดิน………………………………………………………เปนที่ดินของ…………………………………………………………….
ขอ 2. เปนอาคาร
(1) ชนิด…………………………..…………………….จํานวน…………………...เพื่อใชเปน……………………………..
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน………………….คัน
(2) ชนิด…………………………..…………………….จํานวน…………………...เพื่อใชเปน……………………………..
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน………………….คัน
(3) ชนิด…………………………..…………………….จํานวน…………………...เพื่อใชเปน……………………………..
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน………………….คัน
ตามผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณทีแ่ นบมาพรอมนี้
ขอ 3. มี…………………………………………………….……………...……………….………………..เปนผูควบคุมงาน
มี……………………………………………………..……………………………………..เปนผูออกแบบและคํานวณ
ขอ 4. มีกาํ หนดแลวเสร็จใน…………………..วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
ขอ 5. พรอมคําขอนี้ขาพเจาไดแนบเอกสาร หลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน………………….……ชุด ชุดละ……....…..…….แผน
(2) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน………………..แผน ( กรณีเปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอสราง
ดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ )

-2(3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร ( กรณีตวั แทนเจาของอาคารเปนผูข ออนุญาต )
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล เปนผูขออนุญาตที่ออกใหไม
เกินหกเดือน ( กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต )
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือตัวแทนซึ่งเปนผูดําเนินการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองผูอ อกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน………………..…ฉบับ พรอมทั้งสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม จํานวน…………….ฉบับ
( กรณีเปนอาคารลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี )
(7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่ / น.ส. 3 เลขที่ / ส.ค. 1 ลขที่…………………..……...จํานวน………….ฉบับ
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน………………………….ฉบับ
(9) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูควบคุมงาน จํานวน…………….ฉบับ ( เฉพาะกรณีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูใ นประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมหรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี )
(10) เอกสารอื่น ๆ ( ถามี )
(ลงชือ่ )………………………………….
(…………………………………)
ผูข ออนุญาต
หมายเหตุ

(1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย ในชอง หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุ

ของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผขู ออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาต หรือขยายเวลาภายในวันที่…………….
เดือน……………………..พ.ศ……………………….
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต………...……………………เปนเงิน………………บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแปลน…………………………………….เปนเงิน……….…………บาท รวมทั้งสิ้นเปนเงิน
…………………………....บาท (……….…………………………………) ตามใบเสร็จรับเงิน เลมที่………………..
เลขที่…………………………..วันที่…………….เดือน………………………..พ.ศ………………………
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่………………….ฉบับที่…………………………ลงวันที่………………..
เดือน……………………..พ.ศ……………………….
(ลายมือชื่อ)………………………………….
(…………………………………)
ตําแหนง…………………………………….

หนังสือยินยอมเจาของที่ดิน
เขียนที่………………………………………
วันที่………เดือน…………………พ.ศ...………..…..
ขาพเจา………………………………………………….……………………………………………………………..………..
ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่…….…………ซอย......................………………ถนน………………………………หมูที่..............................
ตําบล/แขวง……………………………อําเภอ/เขต……………………… จังหวัด…………….……………. ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนด
ที่ดินเลขที่……………………..…………………ถนน………………………………...………ตําบลแขวง…………………………..
อําเภอ/เขต................................จังหวัด....................................ยินยอมให…………………………………………………………….
เขาทําการกอสรางอาคารในที่ดินโฉนดดังกลาวไดในเนื้อที่................................................ตารางเมตร มีขนาดที่ดิน ดังนี้
ทิศเหนือ
ยาว……………………เมตร จด..................................................................................................................
ทิศใต
ยาว……………………เมตร จด..................................................................................................................
ทิศตะวันออก ยาว……………………เมตร จด..................................................................................................................
ทิศตะวันตก
ยาว……………………เมตร จด..................................................................................................................
พรอมนี้ ขาพเจาไดแสดงแผนผังในโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน (มาตราสวนไมเล็กกวา 1 : 1000)
ทีย่ นิ ยอมให.................................................................................................กอสรางอาคารไวดา นหลังหนังสือฉบับนี้แลว
ลงชือ่ ………………………………………เจาของที่ดิน
(……………………….…………….)
ลงชือ่ ………………………………………พยาน
(…………………………………….)
ลงชือ่ ………………………………………พยาน
(…………………………………….)

ขาพเจาขอรับรองวาลายมือหรือลายพิมพนิ้วมือขางบนนี้เปนของผูถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในโฉนด
ดังกลาวขางบนนี้เปนจริง
ลงชือ่ ………………………………………ผูข ออนุญาต
(……………………….…………….)
ลงชือ่ ………………………………………พยาน
(…………………………………….)
ลงชือ่ ………………………………………พยาน
(…………………………………….)

หมายเหตุ

หนังสือรับรองการกอสรางอาคารนี้ หามมีการขูด ลบ ขีดฆา ไมวากรณีใด ๆ เวนแตผูถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินจะรับรองการขีดฆานับเปนลายลักษณอักษรเฉพาะแหงไว

บันทึกของเจาหนาที่
เรียน หัวหนากลุมงานรักษาที่สาธารณะ
ไดกําหนดแนวเขตที่สาธารณะในการขออนุญาตกอสรางอาคาร ราย………………………………….……...
เปนอาคาร……………………………………..……เพื่อกอสราง ณ …………………………………………………………..
ตามเรื่อง ฝายโยธา สํานักงานเขตตลิ่งชัน รับที่……………….……..ลงวันที่………..เดือน………………..พ.ศ………….….
ใชหลักฐานประกอบการกําหนดแนวเขต คือ…โฉนดที่ดินเลขที่…………………………………………………………..…...
เลขที่ดิน………………………………………………………………………………………………………………………….
หนาสํารวจ…………………………………ระวาง...........................................................แขวง..............................................
เขต..........................................กรุงเทพมหานคร และผังบริเวณที่ยื่นขออนุญาต
ปรากฎดานทิศ…………………………………………………………………………………………………
……….…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...……………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………
……………………………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………
………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...……………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………
อนึ่ง ที่ดินแปลงดังกลาว (
) อยู (
) ไมอยูใ นแนว พ.ร.ฎ หรือ พ.ร.บ. เวนคืนของกรุงเทพมหานคร
ไดลงแผนที่สังเขปไวในแฟมกําหนดแนวเขตที่สาธารณะในการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
หนาที่................. เลมที่..............................พ.ศ.............................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตอไป
หมายเหตุ แนวรนอาคารใหเปนไปตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และขอบัญญัติ กทม.
เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 โดยการพิจารณา
อนุญาตฯ ของงานควบคุมอาคาร

ลงชื่อ……………………………….เจาหนาที่

เรียน หัวหนาฝายโยธา
เพื่อโปรดทราบตามบันทึกเจาหนาที่
พรอมแผนที่สังเขปที่แนบ
ลงชื่อ……………………….………….หัวหนางาน
(…………………………………...)

บันทึกของผูขออนุญาตและเจาของที่ดิน
วันที่………..เดือน………….……พ.ศ…………….
ขาพเจา………………………………………………………………………..………….……..ผูข ออนุญาต
และขาพเจา………………………………………………………………………………………………………….……….เจาของที่ดิน

ไดรบั ทราบการกําหนดแนวเขตทีส่ าธารณะตามทีเ่ จาหนาทีง่ านรักษาทีส่ าธารณะ ฝายโยธา สํานักงานเขตตลิง่ ชัน กรุงเทพมหานคร
กําหนดใหแลว กลาวคือ
ขาพเจาไดรับทราบแนวเขตทีส่ าธารณะตามที่เจาหนาที่กําหนดไว ตามบันทึกของเจาหนาทีด่ ังกลาวนัน้ แลว
และขาพเจายินยอมปฏิบัติตามทุกประการหากขาพเจาไมปฏิบัติตามหรือภายหลังปรากฎวาอาคารทีข่ าพเจาไดรับอนุญาตจากกรุงเทพมหานคร
ไดทําการกอสรางรุกล้าํ แนวเขตทีส่ าธารณะโดยผิดไปจากแนวทีเ่ จาหนาทีก่ ําหนดไว ขาพเจายินยอมรื้อถอนสิ่งกอสรางอาคารดังกลาว
ออกใหพน จากแนวเขตทีส่ าธารณะฯ และจะไมฟองรองเรียกคาเสียหายใด ๆ ตอเจาหนาที่และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของแตอยางใด
ทั้งสิ้น
ตามขอความขางบนนี้ ขาพเจาไดอานและเขาใจเปนที่ถูกตองแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
(ลงชือ่ )………………………………...ผูข ออนุญาต
(………………………………..)

(ลงชือ่ )…………………………….…เจาของที่ดิน
(………………………………)

หมายเหตุ …………………………………………………...…………………………………………………………………………..
………………………………………………………...……………………………………………………………………..
หากมีเจาของที่ดินมากกวา 1 คน ใหลงชื่อหมดทุกคน

( เอกสารฉบับนี้เปนของฝายโยธา เขตตลิ่งชัน หากมีการขีด ฆา ขูด ลบ ใหลงชื่อกํากับทุกแหง )

แบบ น. 4

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29
( แบบคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร )
เขียนที่…………………………….
วันที…
่ ………เดือน……………………พ.ศ…………….

โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา……………………...……………..…………..………...ซึ่งเปนผูไดรับอนุญาตใหเปน
ผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม / ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ประเภท……………………………………………………………………….……………………………..
สาขา…………………………..…..แขนง……………………………….ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน………..…………………………
และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อายุ……ป สัญชาติ…………….อยูบานเลขที่………..………...
ตรอก/ซอย…………………..……..ถนน………………….………หมูที่…………….ตําบล/แขวง…………………………………..
อําเภอ/เขต………………….……จังหวัด………………...……..โทรศัพท………………………..………..………ที่ทํางาน ยอมเปน
ผูควบคุมงานตามคําขอรับใบอนุญาตของ………………………………………………………………………………………………...
เพื่อทําการ…………………………………………………….ที่บานเลขที่…………..……………ตรอก/ซอย……………..…………..
ถนน……………………………หมูที่…………..…….ตําบล/แขวง………….………………….อําเภอ/เขต……………..…………….
จังหวัด……………………………เปนอาคาร
(1) ชนิด……………………..…………จํานวน…………….……หลัง เพื่อใชเปน………………………………...
โดยมีพื้นที่ / ความยาว………………………..……มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถจํานวน………………..…………คัน
(2) ชนิด……………………..…………จํานวน…………….……หลัง เพื่อใชเปน………………………………...
โดยมีพื้นที่ / ความยาว………………………..……มีที่จอดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเขาออกของรถจํานวน………………..…………คัน
(3) ชนิด……………………..…………จํานวน…………….……หลัง เพื่อใชเปน………………………………...
โดยมีพื้นที่ / ความยาว………………………..……มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถจํานวน………………..…………คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณทีย่ น่ื ขอใบอนุญาตไวตามแบบ
ข.1 / ข.2 ลงวันที่………….เดือน……………………………พ.ศ………………….. จนกวาจะทําการแลวเสร็จ
ลงชือ่ ……………………….………………..ผูควบคุมงาน
(…………………………..………...…..)
ลงชือ่ ……………………….……………….ผูยื่นคําขออนุญาต
(…………………………………………)
ลงชือ่ …………………………….………….พยาน
(…………………………………………)
ลงชือ่ …………………………..……………พยาน
(………………………………………...)

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม วิศวกรรมควบคุม
เขียนที่…………………………………
วันที่…………เดือน………..……….พ.ศ………………….
โดยหนังสือฉบับนี้

ขาพเจา………………………………………….…………….………..……….อายุ…………ป

เชื้อชาติ……….……สัญชาติ……………อยูบานเลขที่…………….หมู………ถนน………………………..……...………..
ตรอก/ซอย……………………………ตําบล/แขวง………………………..……อําเภอ/เขต…………………………………
จังหวัด…………..……….……….….ที่ทํางาน…………………….…………..โทรศัพทบาน….…………………………….
ที่ทํางาน……………..……………………………..…… ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ สถาปตยกรรม , วิศวกรรม
ประเภท………………………………………สาขา……………………..………….แขนง………………..…….…………..
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน………………………………………และในขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ขอรับรองวา ขาพเจา เปนผูควบคุมการ กอสราง , วางแผน , ออกแบบ , ทํารายการกอสราง , คํานวณโครงสราง
สิ่งที่ปลูกสรางชนิด…………….………………………….จํานวน……………..เพื่อใชเปน………….………………………..
สิ่งที่ปลูกสรางชนิด…………….………………………….จํานวน……………..เพื่อใชเปน…………………………………..
สิ่งที่ปลูกสรางชนิด…………….………………………….จํานวน……………..เพื่อใชเปน…………………………………..
ของ……………………………………………………………………………………………….……………………………
ปลูกสรางในโฉนดที่………………………………….…………...หมูที่…………………….….ถนน………………………..
ตรอก/ซอย…………….………..…..……ตําบล/แขวง…………………..………….…อําเภอ/เขต…………..……………...
จังหวัด……………….………….….….

ตามแบบแผนผังบริเวณ แบบกอสราง , รายการกอสรางที่ขาพเจาไดลงนาม

รับรองแลว ซึ่งแนบมาพรอมเรื่องราวขออนุญาตปลูกสราง
เพือ่ เปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงรายชื่อไวเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)…………………………………………… สถาปนิก , วิศวกร
(…………………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………….…………………....ผูขออนุญาตปลูกสราง
(………………………..…………………..) ดัดแปลงตอเติม
(ลงชื่อ)…………………………………….………พยาน
(……………………………….…………...)
(ลงชื่อ)…………………………………….………พยาน
(……………………………….…………...)
โปรดดูตอดานหลัง

คําเตือน
1. ใหขีดฆาขอความที่ไมใชออก
2. ใหสถาปนิกแนบภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนหรือใบประกอบอาชีพแสดงวาไดรบั อนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
ดวย
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถาปนิก ,วิศวกร ตามหนังสือรับรองฉบับนี้ใหสถาปนิกรีบแจงใหกรุงเทพมหานคร
ทราบเปนลายลักษณอักษร

หนังสือรับแบบกอสรางไปแกไข
เขียนที่……………………………….
วันที่…………………………………………………
ขาพเจา………………………………………………………………………………………………….………………
ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่……………...ถนน…………………………….ตําบล / แขวง……………………………………….
อําเภอ / เขต……………………………จังหวัด………………….……………..โทร…………………………………………..
ไดรับมอบอํานาจจาก…………………………………………………………………..…………….…ตามหนังสือมอบอํานาจ
ลงวันที่………………………………………….เพื่อขอรับแบบกอสรางอาคาร……………………..………………………….
ซึ่งทําการปลูกสรางที่ซอย………………………….ถนน……………………แขวง…………………..……………เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร ไปแกไขจํานวน 5 ชุด รายการคํานวณ

1 ชุด และเอกสารตาง ๆ จํานวน……...…………ฉบับ

เมื่อแกไขเสร็จแลวจะนํามาสงคืนภายในกําหนด………………………วัน
หากขาพเจาไมไดนําแบบแกไขมาสงคืนภายในกําหนดเวลาดังกลาว ถือวาขาพเจาไมประสงคจะขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
และขาพเจายินยอมใหยุติเรื่องของขาพเจาได
(ลงชื่อ)………………………………ผูขอรับแบบไปแกไข
………………………………
ขาพเจาขอสงแบบกอสรางที่แกไขเรียบรอยแลว จํานวน 5 ชุด พรอมรายการคํานวณ จํานน 1 ชุด และเอกสาร
ตาง ๆ จํานวน………………….ฉบับ มาสงคืนและไดลงชื่อไวเปนหลักฐานแลว
(ลงชื่อ)………….…………………..ผูนําสงแบบคืน
………………………………
วันที่………………………………..

หมายเหตุ

กําหนดเวลาสงคืนดังกลาวขางตนไมเกินกําหนด 30 วัน

หนังสือรับรองใหทําการปลูกสรางอาคารในที่ของวัด
เขียนที่…………………………………
วันที่……….เดือน……………………….พ.ศ…………….
ขาพเจา……………………………………………………………………ตําแหนง…………………………
เปนเจาของที่ดินในโฉนดที่………………………………..ตั้งอยูที่หมูที่…………………..แขวง…………………………….
เขต………………………………..จังหวัด…………………………..ยินยอมให………………..……………………………...
เขาทําการปลูกสรางอาคารในที่ดินของวัดที่วัดไดรับอนุญาตใหจัดผลประโยชนเอง

และวัดไดปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ใหไว ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2521ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.2515 แลว โดยมี
ขนาดทีด่ นิ
ทิศเหนือ

……………………………เมตร

ทิศใต

……………………………เมตร

ทิศตะวันออก ……………………………เมตร
ทิศตะวันตก

……………………………เมตร
(ลงชื่อ)…………………………………..…เจาอาวาส
(…………………………………….)

หมายเหตุ

- ถาหากมีการขีดฆา แกไข ในหนังสือรับรองนี้ จะตองใหเจาของที่ดินลงลายมือชื่อกํากับทุก
แหงดวย
- กรอกขอความใหครบ ชัดเจน พรอมเขียนชื่อและนามสกุลในวงเล็บดวยตัวบรรจงชัดเจน
และเจาอาวาส หรือผูรักษาการแทนไดลงลายมือชื่อ พรอมประทับตราเครื่องหมายประจําวัด

อากรแสตมป
30 บาท

หนังสือมอบอํานาจผูขออนุญาต
เขียนที่………………………………..
วันที่………..เดือน…………………พ.ศ…………….
เรื่อง

มอบอํานาจในการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ตามที่ขาพเจา……………………………………………..…………….………ไดยื่นเรื่องราวขออนุญาตปลูก

สรางอาคาร ตามใบรับเรื่องราวที่……………………………….…………...ลงวันที่…………………………………..………
ขาพเจามอบอํานาจให………………………………………………………..…..อายุ………….ป เชื้อชาติ………………….
สัญชาติ………………….……..อยูบานเลขที่……..…………หมู………………….ตําบล / แขวง………………...…………..
อําเภอ / เขต……………….…..……….จังหวัด…………………………….. เปนผูมีอํานาจติดตอดําเนินการในการขอรับแบบ
กอสราง และแกไข

และลงนามรับทราบแนวเขตปลูกสรางอาคาร ตามที่เจาหนาที่กําหนดใหตลอดจนการขอรับหนังสือ

อนุญาตและดําเนินการอื่นใด ที่เกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสรางอาคารแทนขาพเจา จนเสร็จการ และขาพเจาขอรับผิดชอบ
ในการกระทําของ………………………………………………………………………………………………...……………...
เสมือนหนึ่งขาพเจาไดปฏิบัติดวยตนเองทุกประการ
(ลงชื่อ)……………………………….ผูมอบอํานาจ
(………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………….ผูรับมอบอํานาจ
(………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………….พยาน
(………………………………)
(ลงชื่อ)……………………………….พยาน
(………………………………)

หมายเหตุ

ในการที่ผูขออนุญาตและเจาของที่ดิน เปนบุคคลเดียวกันใชหนังสือมอบอํานาจฉบับนี้ กรอกขอความให
ครบ ชัดเจน และพยานตองเซ็นชื่อใหครบ พรอมเขียนชื่อและนามสกุลใหชัดเจน

