
แบบ ข.๑ 
 

                                                                                             
เลขที่รับ........................................... 

     คําขออนุญาตกอสรางอาคาร                               วันท่ี.................................................... 
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร                                           ลงชื่อ................................................. 

 

                                                                                             เขียนที่............................................... 

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

 

ขาพเจา.................................................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 

เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขที่..................................ตรอก/ซอย........................................................... 

ถนน.....................................หมูที่.................ตาํบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต............................................ 

จังหวัด..............................................................  โทรศพัท............................................................ 

เปนนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเมื่อ.................................................. 

เลขทะเบียน..........................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่...................................ตรอก/ซอย......................................... 

ถนน...................................หมูที่..............ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต............................................... 

จังหวัด................................................โดย....................................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

ผูขออนุญาตอยูบานเลขที่.................................ตรอก/ซอย...........................................ถนน................................................. 

หมูที่......................ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด......................................... 

ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต.........................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี ้

ขอ ๑ ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน ท่ีบานเลขที่....................................ตรอก/ซอย............................................ 

ถนน...................................หมูที่.................ตําบล/แขวง..............................................อําเภอ/เขต........................................ 

จังหวัด...........................................โดย......................................................เปนเจาของอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/นส.๓ 

เลขที่/ส.ค ๑ เลขที่.................................................เปนที่ดินของ........................................................................................... 

ขอ ๒ เปนอาคาร.................................................................................................................................................................... 

(๑)ชนิด........................................................จํานวน.....................................เพ่ือใชเปน........................................................ 

โดยมีที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน............................คัน 

(๒)ชนิด........................................................จํานวน.....................................เพ่ือใชเปน........................................................
โดยมีที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน............................คัน 

(๓)ชนิด........................................................จํานวน.....................................เพ่ือใชเปน........................................................ 

โดยมีที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน............................คัน 

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้ 
 



 
-๒- 

 
 ขอ ๓ มี.........................................เปนผูควบคุมงาน..................................เปนผูออกแบบและคํานวณ 
 ขอ ๔ กําหนดแลวเสร็จใน.....................วัน   นับตั้งแตวันทีไ่ดรับใบอนุญาต 
 ขอ ๕ พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
 (๑)แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน  4  ชุด ๆ ละ........................แผน 
 (๒)รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน................แผน (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ อาคาร
ที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
 (๓)หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 
 (๔)สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตที่ออกใหไม
เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
 (๕)หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการ หรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติเปนผูขออนุญาต) 
 (๖)หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน...................ฉบับ 
พรอมทั้งสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอาคารหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
จํานวน....................ฉบับ (กรณีที่เปนอาคาร มีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี) 
 (๗)สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/นส ๓  เลขที่/สค ๑  เลขที่............................................................... 
จํานวน...................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน จํานวน..........................ฉบับ 
 (๘)หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ ๓ จํานวน.....................ฉบับ 
 (๙)สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผู
ควบคุมงาน จํานวน.................ฉบับ (กรณีที่เปนอาคาร มีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี) 
 (๑๐)เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
 
                                                                              (ลงชื่อ)...................................................... 

                                                                                             (.......................................................) 
                                                                                                   ผูขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ (๑)ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 
  (๒)ใสเครื่องหมาย  √  ในชอง          หนาขอความที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 



 
3. 
 

 
หมายเหตุของเจาหนาที่ 
 จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวาจะอนุญาต  หรือไมอนุญาต  หรือขยายเวลาภายใน 
วันที่.....................เดือน...............................................พ.ศ. ............................ 
 ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต เปนเงิน...............................บาท 
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เปนเงิน...................................บาท.................สตางค 
รวมทั้งสิ้นเปนเงิน.....................................บาท................สตางค (.....................................................................) 
ตามสบเสร็จรับเงินเลมที่.................เลขที่...................ลงวันที่..................เดือน.................................พ.ศ. .......... 
 ออกใบอนุญาตแลว  เลมที่.....................ฉบับที่................................ 
ลงวันที่.............................เดือน..............................................พ.ศ. ..................... 
 
                                                                                    (ลายมือชื่อ).................................................. 
                                                                                                  (..............................................) 
                                                                                       ตําแหนง..................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(สําหรับผูขออนุญาต) 

รายการเอกสารประกอบแบบแปลน  ข.1 การยื่นขออนุญาตกอสราง 

ชื่อผูขออนุญาต.....................................................................เพื่อใชเปน...................................(................หอง) / จํานวน.....................หลัง/คูหา 

ที ่ รายการเอกสาร 
จํานวน สําหรับเจาหนาที่ตรวจเอกสาร 

(แผน) การกรอก รับรอง อื่น ๆ 

1 หนังสือขออนุญาตกอสราง (แบบ ข.1)                                                   **         

  1.1สําเนาโฉนดที่ดนิผูขออนญุาต (ขนาดเทากับตัวจริง)         

  1.2สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน         

  1.3สําเนาทะเบียนบานผูขออนุญาต         

2 หนังสือมอบอํานาจทําการแทน (พรอมเอกสารประกอบ)                           **         

  2.1สําเนาบัตรประชาชนผูรบัมอบ         

  2.2สําเนาทะเบียนบานผูรับมอบ         

3 หนังสือยินยอมใหกอสรางอาคารในที่ดิน (พรอมเอกสารประกอบ)                               

  3.1สําเนาโฉนดที่ดนิของเจาของที่ดิน (ถายเทาฉบับจรงิ)         

  3.2สําบัตรประชาชนเจาของที่ดนิ / หนังสือยินยอมของเจาของบน         

  3.3สําเนาทะเบียนบานเจาของที่ดิน         

4 หนังสือยินยอมใหกอสรางอาคารชิตเขตที่ดิน (พรอมเอกสารประกอบ)         

  4.1สําเนาโฉนดที่ดนิของเจาของขางเคยีง         

  4.2สําเนาบัตรประชาชนของเจาของท่ีดินขางเคยีง         

  4.3สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินขางเคยีง         

5 หนังสือรับรองการออกแบบทางสถาปตยกรรม (พรอมเอกสารประกอบ)       **         

  5.1สําเนาบัตรผูประกอบวิชาชพีสถาปตยกรรม         

  5.2สําเนาบัตรประชาชน         

6 หนังสือรับรองการควบคุมงานทางสถาปตยกรรม (น.4) (พรอมเอกสารประกอบ)         

  6.1สําเนาบัตรผูประกอบวิชาชพีสถาปตยกรรม         

  6.2สําเนาบัตรประชาชน         

7 หนังสือรับรองการออกแบบทางวิศวกรรม (พรอมเอกสารประกอบ)               **         

  7.1สําเนาบัตรผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรม         

  7.2สําเนาบัตรประชาชน (ภาพถายชัดเจน)         

8 หนังสือรับรองการควบคุมงานทางวิศวกรรม (น.4) (พรอมเอกสารประกอบ)         

  8.1สําเนาบัตรผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรม         

  8.2สําเนาบัตรประชาชน         

9 หนังสือการอนุญาตประกอบกิจการประเภทโรงงาน, หอพัก, บานจัดสรร         

10 หนังสือแสดงเปนผูจัดการหรือผูดําเนินการ         

11 แบบแปลนกอสราง (ภาษาไทย)  จํานวน 3 ชุด ขนาด A3 จํานวน 1 ชุด รวม 4 ชุด **            

12 รายการคาํนวณโครงสราง                1  ชุด  และ  สุขาภิบาล  1  ชุด         

13 สําเนาใบเสร็จภาษีบาํรุงทองที ่ (ถามี)         

14 เอกสารอื่น ๆ        

  14.1 ........................................................................................................... .................... .................... .................... .................... 

  14.2 ........................................................................................................... .................... .................... .................... .................... 
  รวมจํานวนแผน................................................. .................... .................... .................... .................... 

  ครบถวน       

    (      )  อื่น ๆ.......................................................................... 

                          ..................................................................ผูขออนุญาต ..................................................................................ธุรการ 

                          (.................................................................)   
    ............./.........................../.............../   

 



(สําหรับเจาหนาที่) 

อัตราคาธรรมเนยีมการออกใบอุนญาตและคาธรรมเนียมตรวจแบบแปลน  ตามกฎหมายกระทรวง  ฉบับท่ี 7 (2528) 

ผูขออนุญาต...................................................................เพ่ือใชเปน...............................พื้นท่ีรวม......................ตารางเมตร / สูง...................เมตร 

ขอ รายการ ฉบับ จํานวน เปนเงิน 

1 คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต         

  (1)ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ  20  บาท           

  (2)ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ  10  บาท           

  (3)ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ  10  บาท         

  (4)ใบอนุญาตเคลื่อนยาย ฉบับละ  10  บาท           

  (5)ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ฉบับละ  20  บาท           

  (6)ใบรับรอง   ฉบับละ  10  บาท           

  (7)ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ  5   บาท           

        ราคา พ้ืนที่การใชสอย   

ขอ รายการ ตอ ชั้นมาก รวม รวม รวมเงิน 

        หนวย สุด พื้นท่ี ยาว   

2 คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนที่อาคาร) 0.50     

  (1)อาคารซื่งสงูไมเกินสองชั้นหรือสูงไมเกิน  12  เมตร 0.50         

  (2)อาคารซึ่งสงูเกินสองชั้นแตไมเกินสามขั้นหรือสูงเกิน  12  เมตร 2.00         

     แตไมเกิน  15  เมตร             

  (3)อาคารซึ่งสงูเกินสามชั้นหรือสูงเกิน  15  เมตร 4.00         

  (4)อาคารซึ่งมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุกเกิน  500  กิโลกรัมตอหนึ่งตารางเมตร 4.00         

  (5)พื้นท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ 0.50         

  (6)ปาย     4.00         

  
(7)อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว  เชน  เขื่อน  ทอหรือทางระบายน้ํา  
รั้ว   กําแพง 1.00         

  รวมเปนเงิน  (ภาษาไทย)       

  (...................................................................................................)   รวมเงิน  ขอ 1 + ขอ 2 ..................... 

      ระยะเวลากอสราง เปนชนิดอาคาร 

      ..................................วัน .......................................................................................... 

                  

ความสูง.........................เมตร / พื้นท่ี............................ตร.ม.   เปนชนิดอาคาร.....................................ตองมีที่จอดรถยนต..................คัน 

    

  (ลงชื่อ)....................................................เจาหนาที่ตรวจแบบแปลน/ 

       (.............................................................) นายชางเขต 

    

  (ลงชื่อ)...................................................ผูอํานวยการกองชาง 

  ( นายปกรณ   เกตุเหม )   
                  

บันทึกเพ่ิมเติม........................................................................................................ ผูรับเงิน         

............................................................................................................................. เลขที่ใบเสร็จ.................................................................................. 

............................................................................................................................. (ลงชื่อ).................................................................เจาหนาที่การเงิน   

                  

 



 

 รายงานการตรวจสถานที่ขออนุญาต ..................................................................................................... อาคาร
แสดงแผนผังบริเวณ ............................................................. อาคารของ ....................................................................... 

ซึ่งจะทําการ ................................................................... อาคาร ณ ถนน ...................................................................... 

ซอย .............................. หมูที่ .................... ตําบล ............................................. อําเภอ .............................................. 

จังหวัด ........................................... เปนอาคาร ............................................ จํานวน .................................................... 

เพ่ือใช .............................................................................................................................................................................. 

สวนนี้ สําหรับเขียนแผนที่สังเขปหรือผังบริเวณพอสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบล 

 ไดทําการตรวจสอบสถานที่ของผูขออนุญาตรายนี้แลว ดังบันทึกการตรวจดานหลัง  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาตอไป 

      ลงชื่อ .............................................................. ผูตรวจสอบ 

                    (............................................................) 
 



 
บันทึกการตรวจ 
 

1. ความกวางยาวของท่ีดินทุกดานตามโฉนดที่ดินถูกตองตามแผนผังบริเวณท่ีขออนุญาตหรือไม 
ตามโฉนดที่ดิน ............................... ตามแผนผังบริเวณที่ขออนุญาต ความกวางยาวของที่ดินทุกดานตามหนังสือ
ยินยอมฯ (ถามี) ถูกตองตามแผนผังบริเวณที่ขออนุญาตหรือไม ........................................................................... 

2. ทางที่ติดตอกับที่ดินเปนทางสาธารณะหรือทางสวนบุคคลหรือทางอยางอ่ืน 
2.1 เปนทางสาธารณะ เขตทางกวาง .................................. ม. ผิวจราจร .......................................... ม. 
ไหลทางกวางขางละ .................................... ม. 
2.2 เปนทางสวนบุคคล เขตทางกวาง ................................. ม. ผิวจราจร .......................................... ม. 
ไหลทางกวางขางละ .................................... ม. 

3. ทางน้ําที่จะรับการระบายน้ําใชออกจากอาคารมีหรือไม 
3.1 ..................................... เปน ...................................................... (หมายถึงแมน้ําลําคลองหรือลํารางหรือคู

น้ํา) 
3.2 ..................................... เปน ...................................................... (หมายถึงทอระบายน้ําสาธารณะ) 
3.3 ................................. โดยผูขออนุญาตจะเปน .................................. (หมายถึงบอน้ําทิ้งหรือบอกําจัดน้ําเสีย) 

4. เขตที่ดินที่จะกอสรางอาคารเปนอยางไร 
4.1 ระดับดิน โดยเฉลี่ยอยูต่ํากวาหรือสูงกวาทางที่ติดตอกับที่ดินเทาใด ........................................................ ม. 
4.2 เปนที่ลุมหรือแองน้ําหรือคูน้ําหรือเปนอยางอ่ืน 

เปน ........................................................ สวนลึก โดยเฉลี่ยอยูต่ํากวาระดับดิน ...................................... ม. 
4.3 ถมท่ีดินไวแลวหรือยัง  ( .......................ถมแลว )     ( .............................. ยังไมไดถมที่ ) 

ไดถม ..................................... สูงจากระดับดินเดิม ............................................ ม. 
5. อาคารที่ขออนุญาตไดทําการกอสรางไปแลวหรือยัง ถากอสรางแลวถูกตองตามแบบที่ขออนุญาตหรือไม 

5.1 ................................... กอสราง (หมายถึง) 
ได ........................... แลว ( หมายถึงไดกอสราง ดัดแปลงไปแลวถึงไหนประมาณ ...................................% 
โดยทําการ ................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

ถูกตองตามแบบที่ขออนุญาตหรื่อไม ................................................................................. ( ถูกตอง , ไมถูกตอง ) 

6. ตรวจสอบสถานที่เมื่อเวลา .......................... น.  วันท่ี ............... เดือน .................................. พ.ศ..................... 

โดย..................................................... เปนผูนําตรวจ เก่ียวของกับผูขออนุญาตโดยเปน....................................... 
 
 
 

( ลงชื่อ ) ........................................................................ ผูนาํตรวจสถานที่ 
 
 

( ลงชื่อ ) ........................................................................ นายตรวจอาคาร 
 

 



 
หนังสือรับรอง 

ของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม 

 

เขียนที่....................................................... 
วันที.่........เดือน..................................พ.ศ............... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา...............................................................................................อาย.ุ.......................ป 

เชื้อชาติ.......................สัญชาติ..........................อยูบานเลขที่........................หมูที่................ถนน................................. 

ตรอก,ซอย................................................ตําบล............................................อําเภอ..................................................... 

จังหวัด.............................................ที่ทํางาน..................................................โทรศัพทที่บาน....................................... 

โทรศัพทท่ีทํางาน............................................ ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปตยกรรมควบคุม  

ประเภท......................................................สาขา..................................................แขนง............................................... 

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..............................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

 ขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505, 2508  

 โดยขาพเจาเปนผูคาํนวณโครงสราง ควบคุมการกอสราง วางผัง ออกแบบ ทํารายการกอสราง 

เปนสิ่งปลูกสรางชนิด.....................................................................จํานวน..................เพ่ือใช........................................ 

เปนสิ่งปลูกสรางชนิด.....................................................................จํานวน..................เพ่ือใช........................................ 

เปนสิ่งปลูกสรางชนิด.....................................................................จํานวน..................เพ่ือใช........................................ 

ของ................................................................................................................................................................................ 

ปลูกสรางในโฉนดที่..............................................หมูที.่..............ถนน..............................ตรอกซอย…......................... 

ตําบล.................................................อําเภอ..................................................จังหวัด.................................................... 

ตามแผนผังบริเวณ แบบกอสราง  รายการคํานวณ  รายการกอสราง  ที่ขาพเจาไดลงนามรับรองไวแลว ซึ่งแนบมาพรอม

เรื่องราวอนุญาตปลูกสรางอาคาร 

 เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

    (ลงชื่อ).........................................................วิศวกร, สถาปนิก 
            (.........................................................) 

    (ลงชื่อ).........................................................ผูขออนุญาตปลูกสรางอาคารดัดแปลง, ตอเติม 
            (.........................................................) 

    (ลงชื่อ)..........................................................พยาน 
            (.........................................................) 

    (ลงชื่อ)...........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
 
 
 



 
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา  ๒๙ 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา.......................................................ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา

ดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ประเภท................................สาขา..............แขนง...............................ตามใบอนุญาตเลข

ทะเบียน.......................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อายุ.............ป  

สัญชาติ..................อยูบานเลขที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................หมูที่................

ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................โทรศัพท..................................

ท่ีทํางาน..................................................โทรศัพท.....................................................ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคาํขอรับ

ใบอนุญาตของ.......................................................เพ่ือทําการ.................................................ที่บานเลขที่............................

ตรอก/ซอย..................................................ถนน.........................................หมูที่............ตําบล/แขวง...................................

อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................เปนอาคาร................................................ 

(๑) ชนิด......................................จํานวน..........................เพ่ือใชเปน...........................................โดยม ีพื้นที่/

ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................คัน 

(๒) ชนิด......................................จํานวน..........................เพ่ือใชเปน...........................................โดยม ีพื้นที่/

ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................คัน 

(๓) ชนิด......................................จํานวน..........................เพ่ือใชเปน...........................................โดยม ีพื้นที่/

ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................คัน 

ตามผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ยื่นขอใบอนุญาตไว  ตามแบบ ข ๑ 

/ ข ๒  ลงวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ..................... จนกวาจะทําการแลวเสร็จ 

เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 
  (ลายมือชื่อ)................................................    ควบคุมงาน 
      (................................................) 
 
  (ลายมือชื่อ).................................................    ผูยื่นคําขออนุญาตกอสราง 
       (................................................) 
  
                     (ลายมือชื่อ)................................................   พยาน 
                                   (..............................................) 
 
  (ลายมือชื่อ)................................................  พยาน 
       (...............................................) 
 
 

 



 
หนังสือรับรอง 

ของ 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม 

 

เขียนที่....................................................... 
วันที.่........เดือน..................................พ.ศ............... 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา...............................................................................................อาย.ุ.......................ป 

เชื้อชาติ.......................สัญชาติ..........................อยูบานเลขที่........................หมูที่................ถนน................................. 

ตรอก,ซอย................................................ตําบล............................................อําเภอ..................................................... 

จังหวัด.............................................ที่ทํางาน..................................................โทรศัพทที่บาน....................................... 

โทรศัพทท่ีทํางาน............................................ ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปตยกรรมควบคุม  

ประเภท......................................................สาขา..................................................แขนง............................................... 

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..............................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

 ขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505, 2508  

 โดยขาพเจาเปนผูคาํนวณโครงสราง ควบคุมการกอสราง วางผัง ออกแบบ ทํารายการกอสราง 

เปนสิ่งปลูกสรางชนิด.....................................................................จํานวน..................เพ่ือใช........................................ 

เปนสิ่งปลูกสรางชนิด.....................................................................จํานวน..................เพ่ือใช........................................ 

เปนสิ่งปลูกสรางชนิด.....................................................................จํานวน..................เพ่ือใช........................................ 

ของ................................................................................................................................................................................ 

ปลูกสรางในโฉนดที่..............................................หมูที.่..............ถนน..............................ตรอกซอย…......................... 

ตําบล.................................................อําเภอ..................................................จังหวัด.................................................... 

ตามแผนผังบริเวณ แบบกอสราง  รายการคํานวณ  รายการกอสราง  ที่ขาพเจาไดลงนามรับรองไวแลว ซึ่งแนบมาพรอม

เรื่องราวอนุญาตปลูกสรางอาคาร 

 เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

    (ลงชื่อ).........................................................วิศวกร, สถาปนิก 

            (.........................................................) 

    (ลงชื่อ).........................................................ผูขออนุญาตปลูกสรางอาคารดัดแปลง, ตอเติม 
            (.........................................................) 

    (ลงชื่อ)..........................................................พยาน 
            (.........................................................) 

    (ลงชื่อ)...........................................................พยาน 
            (.........................................................) 
 
 
 



 
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา  ๒๙ 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้  ขาพเจา.......................................................ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา

ดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ประเภท................................สาขา..............แขนง...............................ตามใบอนุญาตเลข

ทะเบียน.......................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อาย.ุ............ป  

สัญชาติ..................อยูบานเลขที่..............ตรอก/ซอย.....................................ถนน........................................หมูที่................

ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................โทรศัพท..................................

ท่ีทํางาน..................................................โทรศัพท.....................................................ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคาํขอรับ

ใบอนุญาตของ.......................................................เพ่ือทําการ.................................................ที่บานเลขที่............................

ตรอก/ซอย..................................................ถนน.........................................หมูที่............ตําบล/แขวง...................................

อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................เปนอาคาร................................................ 

(๑) ชนิด......................................จํานวน..........................เพ่ือใชเปน...........................................โดยม ีพื้นที่/

ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................คัน 

(๒) ชนิด......................................จํานวน..........................เพ่ือใชเปน...........................................โดยม ีพื้นที่/

ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................คัน 

(๓) ชนิด......................................จํานวน..........................เพ่ือใชเปน...........................................โดยม ีพื้นที่/

ความยาว................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................คัน 

ตามผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ยื่นขอใบอนุญาตไว  ตามแบบ ข ๑ 

/ ข ๒  ลงวันที่...............เดือน..............................พ.ศ. ..................... จนกวาจะทําการแลวเสร็จ 

เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 
  (ลายมือชื่อ)................................................    ควบคุมงาน 
      (................................................) 
 
  (ลายมือชื่อ).................................................    ผูยื่นคําขออนุญาตกอสราง 
       (................................................) 
  
                     (ลายมือชื่อ)................................................   พยาน 
                                   (..............................................) 
 
  (ลายมือชื่อ)................................................  พยาน 
       (...............................................) 

 
 
 


