แบบ กทม.1

หนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ

เลขรับที่…………………………...
วันที…
่ …………………………….
ลงชื่อ………………….ผูรับหนังสือ

เขียนที่ ……………………………………………..…………..
วันที…
่ ………………….เดือน…………………………..พ.ศ……………………….…..
เรียน…………………………………………………เจาพนักงานทองถิ่น
ขาพเจา…………………………………………………เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร
( ) เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่……………….ตรอก/ซอย.......……………….….
ถนน………………หมูท…
ี่ ……ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต………..………….จังหวัด……….….
( ) เปนนิติบคุ คลประเภท……………………..จดทะเบียนเมื่อ…….…….……….…...
เลขทะเบียน………………………..มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่………………ตรอก/ซอย......……….…………..……
ถนน……………………หมูที่………………ตําบล/แขวง……………………อําเภอ/เขต……..……………….…
จังหวัด…………………โดย…………………………….………………..เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแจง
อยูบานเลขที…
่ ………………ตรอก/ซอย……………….………ถนน…………………………..หมูท…
ี่ …………
ตําบล/แขวง………………………………อําเภอ/เขต…….………………………….จังหวัด………………………
มีความประสงคจะทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1 ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บานเลขที่………………………..
ตรอก/ซอย……………………………ถนน……………………หมูท ี่………………ตําบล/แขวง………………....
อําเภอ/เขต……………….………..จังหวัด………………………โดย…………………………………………... ...
เปนเจาของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/นส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่…………………….……………………….
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

-2ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้ ขอ 3
โดยมี
(1)…………………………….…………เปนสถาปนิกผูออกแบบ
(2)……………………………………… เปนสถาปนิกผูควบคุมงาน
(3)……………………………………… เปนวิศวกรผูออกแบบโครงสราง
(4)……………………………………… เปนวิศวกรผูควบคุมงานโครงสราง
(5)……………………………………… เปนวิศวกรผูออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ
และระบบระบายอากาศและระบบปองกันเพลิงไหม
(6)………………………………………เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ
และระบบระบายอากาศและระบบปองกันเพลิงไหม
(7)…………………………………..…. เปนวิศวกรผูอ อกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําทิ้ง
(8)……………………………………... เปนวิศวกรผูค วบคุมงานระบบบําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําทิ้ง
(9)……………………………………...เปนวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต
(10)………………………………….....เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบลิฟต
ตามสําเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกลาว ที่แนบมาพอมนี้
ขอ 4 กําหนดแลวเสร็จใน………………วัน โดยจะเริ่มตนกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร
เมื่อ…………………………และจะแลวเสร็จเมื่อ………………………………..
ขอ 5 ขาพเจาขอชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
จํานวน..................……………บาท (…………………………………………..…………………………..)
ขอ 6 พรอมหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
( ) (1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกตองตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10(พ.ศ.2528) ฯ จํานวน 5 ชุด ชุดละ……………แผน
( ) (2) รายการคํานวณโครงสรางที่ถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2528) ฯ จํานวน 1 ชุด ชุดละ……………..แผน
( ) (3) แบบและรายการคํานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหมใน
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ฯ
( ) (4) แบบและรายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งในอาคารสูงหรือ อาคาร
ใหญขนาดพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33(พ.ศ.2535) ฯ

-3( ) (5) แบบและรายการคํานวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ฯ
( ) (6) แบบและรายการคํานวณระบบลิฟตในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33(พ.ศ.2535) ฯ
( ) (7) หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือ
ผูควบคุมงานตามมาตรา 39 ทวิ(1) (จ) (แบบ กทม.5) จํานวน…………………..ฉบับ
( ) (8) สําเนาใบอนุญาตของผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือ
ผูควบคุมงานซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน………………..ฉบับ
( ) (9) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูแจงซึ่งรับรองสําเนา
ถูกตองแลว จํานวน…………….ฉบับ
( ) (10) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค และผูมีอํานาจ
ลงชื่อ แทนนิติบุคคลผูแจงที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูแจง)
( ) (11) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูจดั การหรือผูแทนนิติบุคคล
ผูแจงซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว (กรณีนติ ิบุคคลเปนผูแจง) จํานวน……………..ฉบับ
( ) (12) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบาน ของตัวแทนผูแ จง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว (กรณีมีการมอบอํานาจใหผูอื่นแจงแทน) จํานวน
…………….ฉบับ
( ) (13) สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส. 3/ส.ค.1 เลขที่………………..ที่จะทําการกอสรางอาคาร/
ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ขนาดเทาตนฉบับจริง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน……………ชุด
( ) (14) สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่…………..ที่จะใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขา – ออกของรถ ขนาดเทาตนฉบับจริง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน……………ชุด
( ) (15) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดนิ ตาม (13) และหรือ (14) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินทุกคน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง
แสดงวัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจาของที่ดิน ที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง ออกใหไมเกิน
6 เดือน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลเจาของที่ดิน ซึ่ง
รับ รองสําเนาถูกตองแลว จํานวน………ฉบับ (กรณีเปนที่ดินของบุคคลอื่น)
( ) (16) หนังสือยืนยันทีจ่ ะทําการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสําเนาคําขออนุญาตหรือหนังสือแจง
ความประสงคจะรื้อถอนอาคาร สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับรองหนังสือแจงความประสงคจะรื้อถอนอาคารเดิม (กรณี
อาคารเดิมจะตองรื้อถอนอยูในบริเวณที่จะกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร
( ) (17) หลักฐานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารที่จะทําการกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน ตาม
กฎหมายอืน่ ในสวนที่เกี่ยวของ จํานวน………….ฉบับ (ถามี)

-4( ) (18) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ..

ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ)…………………………………..ผูแจง
(………………………………….)

หมายเหตุ (1) ขอความใดทีไ่ มใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย / ในชอง ( ) หนาขอความที่ตองการ

