
ค ำขออนุญำต  ก่อสร้ำงอำคำร  ดัดแปลงอำคำรหรือรื้อถอนอำคำร 

เลขที่รับ........................................ 
วันที่............................................. 
ลงชื่อผู้รับค ำขอ........................... 

        เขียนที่..................................................................... 
       วันที่...................เดือน..........................พ.ศ.................. ........ 
 ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................เจ้ำของอำคำรหรือตัวแทนเจ้ ำของอำคำรเป็น
บุคคลธรรมดำ  อยู่บ้ำนเลขท่ี...................ตรอก/ซอย...................................ถนน................................. .................หมู่ที่
...............ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ............................... ..จังหวัด.............................................. 
 เป็นนิติบุคคล.............................................จดทะเบียนเมื่อ..................................................... .......................เลขที่
จดทะเบียน..........................................มีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่.........................ตรอก/ซอย..................................ถนน
................................................หมู่ที่.........................ต ำบล/แขวง.................................... ....................................อ ำเภอ/เขต
.......................................จังหวัด....................................... 
ผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล  ผู้ขออนุญำต  อยู่บ้ำนเลขที่...................ตรอก/ซอย......................................... ...........ถนน
.................................................หมู่ที่.................ต ำบล/แขวง............................................................ ................... 
อ ำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................  
                
 ขอยื่นค ำขอรับใบอนุญำต........................................................................ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ท ำกำรก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแปลงอำคำร/รื้อถอนอำคำร  ที่บ้ำนเลขท่ี...........................หมู่ที่....................
ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................................ต ำบล/แขวง........... .........................
อ ำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.......................................โดย......... ...........................................................เป็น
เจ้ำของอำคำร  ในโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก/ส.ค.1/ตรำจอง  เลขที่....................................................................... .........เป็นทีด่ิน
ของ............................................................................... 
 ข้อ 2 เป็นอำคำร 
 (1)  ชนิด....................................................................................................จ ำนวน........... .......................หลัง  เพ่ือ
ใช้.............................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทำงเข้ำออกของรถ  จ ำนวน............คัน 

(2)  ชนิด....................................................................................................จ ำนวน........... .......................หลัง   
เพ่ือใช้.............................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทำงเข้ำออกของรถ  จ ำนวน............คัน  

(3)  ชนิด....................................................................................................จ ำนวน........... .......................หลัง   
เพ่ือใช้.............................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทำงเข้ำออกของรถ  จ ำนวน..... .......คัน 
 ตำมแผนผังบริเวณ  แบแปลน  รำยกำรประกอบแบบแปลน  และรำยกำรค ำนวณท่ีแนบมำพร้อมนี้ 
 ข้อ 3 มี.................................................................................................................................เป็นผู้ควบคุมงำน 
          และ.............................................................................................................. เป็นผู้ออกแบบและค ำนวณ 
 ข้อ 4  ก ำหนดแล้วเสร็จภำยใน...........................วัน  นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญำต 
 ข้อ 5 พร้อมค ำขอนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆมำด้วยแล้ว  คือ 

(1) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รำยกำรประกอบแบบแปลน  จ ำนวน......................................................ชุด    
ชุดละ..........................................แผ่น 

(2) รำยกำรค ำนวณหนึ่งชุด  จ ำนวน.........................แผ่น  (กรณีท่ีเป็นอำคำรสำธำรณะ  อำคำรพิเศษ  หรือ
อำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัตถุถำวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

(3) หนังสือแสดงควำมเป็นตัวแทนของเจ้ำของอำคำร(กรณีตัวแทนเจ้ำของอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต) 
 



 
(4) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน  วัตถุประสงค์และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล  ผู้ขออนุญำตที่ออก

ให้ไม่เกินหกเดือน  (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต) 
(5) หนังสือแสดงควำมเป็นผู้จัดกำรหรือผู้แทน  ซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำรของนิติบุคคล(กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ

อนุญำต) 
(6) หนังสือแสดงควำมยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค ำนวณอำคำร  จ ำนวน.....................ฉบับ  พร้อม

ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี 
(7) ส ำเนำ หรือภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก/ส.ค.1/เลขท่ี.........................................................................จ ำนวน

........................................ฉบบั  หรือหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน จ ำนวน.....................ฉบับ 
(8)  หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน  ตำมข้อ 3 จ ำนวน.....................................................ฉบับ 
(9) ส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมของ

ผู้ควบคุมงำน  จ ำนวน....................ฉบับ (เฉพำะกรณีท่ีเป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี) 

(10)  เอกสำรอื่นๆ(ถ้ำมี) .......................................................................................................... ....................  
..............................................................................................................................................................  
 
 
      (ลำยมือชื่อ)................................................................. 
            (...............................................................) 
         ผู้ขออนุญำต 
 
หมำยเหตุ  (1)  ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ 

(2) ใส่เครื่องหมำย  /  ในช่องหน้ำข้อควำมท่ีต้องกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกกำรตรวจแบบแปลน 
 
 ได้ตรวจแบบแปลนกำรขออนุญำตปลูกสร้ำง......................................................................ชั้น.................................
คูหำของ.............................................................................แล้ว  ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.2522  ปรำกฏว่ำ 

1. ด้ำนสถำปัตยกรรม 
ควำมเห็น.......................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
2. ด้ำนวิศวกรรม 
ควำมเห็น..................................................................................................................... .................................. 
......................................................................................................................................................................  
3. ค่ำธรรมเนียม 

 ค่ำธรรมเนียมตรวจแบบ.............................ตร.ม.ๆละ...............บำท  เป็นเงิน...............................บำท  
 ค่ำธรรมเนียมออกใบอนุญำต/ต่อใบอนุญำต        เป็นเงิน...............................บำท 

รวมค่ำธรรมเนียม       เป็นเงิน...............................บำท 
 
 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจแบบ 
         (                                ) 
          ต ำแหน่ง.................................... 
 

เรียน............................................................ 
 ............................................................................................................................. ....................................................
.............................................................................................................................. .................................................................
.................................................................. ..................................................................................................  

 (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจแบบ 
          (                                ) 
          ต ำแหน่ง.................................... 
 

เรียน............................................................ 
 ................................................................. ................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ....................................... 

ค ำสั่ง     (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจแบบ 
..................................................       (นำงขวัญใจ  ศิริกุล) 
      เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น    ต ำแหน่ง ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งยำว 
                  
 
 
 
 
 



รำยงำนบันทึกกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนแบบค ำขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรตำมแบบ ข.1  ข้อ 5 
............................................. 

 ตำมท่ี...........................................................................................เจ้ำของอำคำร  หรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร  ได้
ยื่นค ำร้องขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  เมื่อวันที่.................เดือน..................................................พ.ศ............... .................. 
ส่วนอ ำเภอ  ที่.....................................   ลงวันที่...................เดือน....................................... ...........พ.ศ............................
ข้ำพเจ้ำ..................................................................................................................... ........................................................ได้
ร่วมกันตรวจสอบเอกสำรตำมแบบค ำขอ  แบบ ข.1  ข้อ 5 แล้ว มีรำยกำรดังนี้ 
ล ำดับที่ รำยกำร หมำยเหตุ 

1. แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รำยกำรประกอบแบบ  
จ ำนวน..............................ชุด  ชุดละ...............แผ่น 

           ถูกต้อง 

           ไม่ถูกต้อง 

2. รำยกำรค ำนวณ  1 ชุด  จ ำนวน.........................แผ่น            ถูกต้อง 

           ไม่ถูกต้อง 
3. หนังสือแสดงควำมเป็นตัวแทนเจ้ำของอำคำร(กรณีตัวแทนเจ้ำของอำคำรเป็นผู้

ขออนุญำต 
           ถูกต้อง 

           ไม่ถูกต้อง 
4. ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน  วัตถุประสงค์ และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติ

บุคคลผู้ขออนุญำต 
           ถูกต้อง 

           ไม่ถูกต้อง 
5. หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำร หรือตัวแทน  ซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกิจกำรนิติบุคคล (กรณี

ที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญำต) 
           ถูกต้อง 

           ไม่ถูกต้อง 
6. หนังสือแสดงควำมยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค ำนวณอำคำร  จ ำนวน

.............ฉบับ  พร้อมทั้งส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม  
หรือวิชำสถำปัตยกรรมควบคุม  จ ำนวน.............ฉบับ  (กรณีที่เป็นอำคำรที่มี
ลักษณะขนำดอยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชำชี
สถำปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 

           ถูกต้อง 

           ไม่ถูกต้อง 
เฉพำะข้อนี้ 
ให้ผ่ำนกำรตรวจสอบ
จำกวิศวกรและ
สถำปนิก 

7. ส ำเนำ หรือภำพถ่ำย 
โฉนดที่ดิน   เลขท่ี............................................... 
น.ส.3ก         เลขท่ี.............................................. 
ส.ค.1           เลขที่.............................................. 
จ ำนวน.......................................ฉบับ 

           ถูกต้อง 

           ไม่ถูกต้อง 
 

8. หนังสือยินยอมให้ท ำกำรปลูกสร้ำงอำคำรในที่ดิน 
ฉบับลงวันที่................เดือน.................................พ.ศ.......................... 
จ ำนวน................................ฉบับ 

           ถูกต้อง 

           ไม่ถูกต้อง 
 

9. ส ำเนำบัตรประชำชน  และส ำเนำทะเบียนบ้ำน ของผู้ยื่นขออนุญำตปลูกสร้ำง
อำคำร ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดำ 
 
 
 

           ถูกต้อง 

           ไม่ถูกต้อง 



ล ำดับที่ รำยกำร หมำยเหตุ 
10. ส ำเนำหรือภำพถ่ำย ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ

วิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม  ของผู้ควบคุมงำนจ ำนวน........................ฉบับ 
(เฉพำะวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณี) 
 

          ถูกต้อง 

          ไม่ถูกต้อง 
 

 
เรื่องอ่ืน (ถ้ำมี)  
............................................................................................................................. ....................................................
......................................................................................................................................................... ........................
........................................................................................................... ........................................... 
ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนแบบค ำขออนุญำต 
............................................................................................................................. ....................................................
.................................................................................................................................................... .............................
...................................................................................................... ................................................ 
(รวมเอกสำร  หลักฐำน  แนบค ำขออนุญำตในครั้งนี้  จ ำนวน..............................................ฉบับ) 
 

(ลงชื่อ)       (ลงชื่อ) 
     (นำงขวัญใจ  ศิริกุล)                         (                                   ) 

ต ำแหน่ง   ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งยำว          ต ำแหน่ง  ........................................ 
    
 

หมำยเหตุ  ให้ใส่เครื่องหมำย   /   ในช่อง             ถูกต้อง  หำกเห็นว่ำข้อนั้นถูกต้อง  แต่ในกรณีข้อใดไม่ถูกต้อง 
              ให้ใส่เครื่องหมำย   /   ในช่อง             ไม่ถูกต้อง  พร้อมบันทึกหลักกำรและเหตุผลให้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบนัดหมำยชี้และก ำหนดแนวปลูกสร้ำงอำคำร 
 
 ได้รับแบบแปลน/รำยกำรค ำนวณ/รำยกำรก่อสร้ำง  เพ่ือยื่นขออนุญำต 

 ปลูกสร้ำงอำคำรชนิด.......................................................................................... ............................................ของ
..............................................................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี......................... หมู่ที่...........................ถนน
............................................................ต ำบล.............................. .............อ ำเภอ..................................................จังหวัด
.........................................ไว้เรียบร้อยแล้ว  ตั้งแต่วันที่............เดือน.................................พ.ศ .......................... 

 นัดให้ผู้ขออนุญำตมำรับนำยตรวจ  หรือ เจ้ำหน้ำที่  ในวันที่...................เดือน..............................................พ.ศ
.....................เวลำ......................................น. 

       (ลงชื่อ)    เจ้ำหน้ำที่ผู้รับ 
   (                             ) 
                  ต ำแหน่ง  ................................... 

        
        (ลงชื่อ)    ผู้นัดตรวจ 

   (                            ) 
                     ต ำแหน่ง  ..................................... 

 

(ลงชื่อ)    ผู้ขออนุญำต  (ลงชื่อ)    ผู้ตรวจสถำนที่ 
 (.......................................)                        (                            ) 

........../............/................              ต ำแหน่ง .................................... 
 
...................................................................ฉีกแนวนี้ ................................................................................................  

ใบนัดและก ำหนดแนวปลูกสร้ำงอำคำร 

 ให้ผู้ขออนุญำตปลูกสร้ำงอำคำรไปรับเจ้ำหน้ำที่  ชื่อ........................................................................... .....................
ในวันที่...............เดือน........................................พ.ศ............................เวลำ................................................น.  ณ  ที่ท ำกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งยำว  เพ่ือชี้เขตและก ำหนดแนวปลูกสร้ำงอำคำร 

 (ลงชื่อ)      ผู้นัดตรวจ 
             (                               ) 
                               ต ำแหน่ง  ................................ 

 
หมำยเหตุ   กรุณำไปให้ตรงตำมเวลำที่นัดหมำยด้วย  มิฉะนั้นจะไม่พบเจ้ำหน้ำที่ 
 
 
 
 
 
 



บันทึกกำรตรวจเขตที่ดินและช้ีก ำหนดแนวปลูกสร้ำง  ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ำยอำคำร 
(ข้อควำมใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ ลงช่ือก ำกับไว้ด้วย) 

----------------------------------------------------------------- 

 ลักษณะอำคำร.......................................................................ของ......... ..........................................................ได้รับ
เรื่องรำวไว้ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันที่..................เดือน..................................................พ.ศ............. ......................... 

----------------------------------------------------------------- 
 ได้ตรวจสอบเขตที่ดินส ำหรับกำรปลูกสร้ำงอำคำรรำยนี้แล้ว  ปรำกฏว่ำ  อำคำรปลูกสร้ำงในที่ดินของ......... 
..........................................................................ตำมหลักฐำนที่ดิน................................... ............................................โดยมี
เขตท่ีดิน  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ กว้ำง...............................................เมตร จดที่ดินเลขท่ี.................................................... 
 ทิศใต้  กว้ำง...............................................เมตร จดที่ดินเลขท่ี.................................................... 
 ทิศตะวันออก กว้ำง...............................................เมตร จดที่ดินเลขท่ี.................................................... 
 ทิศตะวันตก กว้ำง...............................................เมตร จดที่ดินเลขท่ี.................................................... 
มีสิ่งปลูกสร้ำงอยู่ในที่ดินส่วนที่จะท ำกำรก่อสร้ำงหรือไม่ 
ถ้ำมี  เป็นสิ่งปลูกสร้ำงชนิด.................................................................................. .........................................................ที่
สำธำรณะประโยชน์ซึ่งติดต่อกับท่ีดิน  เป็น..................................................................................... ..........................อำคำร
ปลูกสร้ำง  ณ  ถนน............................................................................................................................................  
  เขตถนนกว้ำง....................................เมตร  ชนิดผิวจรำจร............................................................ ... 
  กว้ำง..................................................เมตร  ทำงเท้ำ(ถ้ำมี)  กว้ำงเฉลี่ย......................................เมตร  
  ไหล่ทำง(ถ้ำมี)  กว้ำงเฉลี่ย.................เมตร   อำคำรถำวรใกล้เคียง  เป็นอำคำร................................ 
  .......................................................................................................................................... ................ 
  ปลูกสร้ำงห่ำงจำกศูนย์กลำงถนน.....................................................เมตร 
อำคำรที่ขออนุญำตปลูกสร้ำงอยู่ในเขตพ้ืนที่ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย  เรื่องก ำหนดบริเวณห้ำมก่อสร้ำง  ดัดแปลง 
หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรบำงชนิด หรือบำงประเภทในท้องที่จังหวัดตรัง  โดยอยู่ใน 

              บริเวณท่ี 1     บริเวณท่ี 2   บริเวณท่ี 3 

อำคำรที่ขออนุญำตอยู่เขตถนนผังเมือง ตำมกฎกระทรวง  ฉบับที่.....................(พ.ศ..............................)ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 หรือไม่....................ถ้ำอยู่ในเขตผังเมือง  เขตถนนผังเมืองกว้ำง....................เมตร  ได้
กันเขตถนนผังเมือง  กว้ำง.......................เมตร  ได้กันเขตถนนผังเมืองไว้แล้วหรือไม่...........................................ได้
ก ำหนดให้อำคำรที่ขออนุญำตปลูกสร้ำงด้ำนหน้ำทำงทิศ............................ห่ำงจำกศูนย์กลำงถนน.......................เมตร  
ห่ำงจำกเขตที่ดิน.............................................เมตร  ด้ำนหลังทำงทิศ...............................................................ห่ำงจำกเขต
ที่ดิน.......................................................เมตร  ด้ำนข้ำงทำงทิศ............................................ ....................ห่ำงจำกเขตที่ดิน
.......................................................เมตร  ด้ำนข้ำงทำงทิศ.................................................. .....................ห่ำงจำกเขตท่ีดิน
.......................................................เมตร 

ในวันที่ตรวจเขตที่ดินนี้  ผู้ขออนุญำตได้ท ำกำรก่อสร้ำงไปก่อนหรือไม่ 
             ยังไม่ได้ก่อสร้ำง 
                       ก่อสร้ำงแล้ว  ดังนี้...........................................................................................  
 กำรตรวจเขต 
              ถูกต้อง   ควรด ำเนินกำรได้ 
                       ไมถู่กต้อง ควรด ำเนินกำรแก้ไข เพรำะ...................................................................... 



ดังรูปแผนที่สังเขปต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ำพเจ้ำผู้ขออนุญำตได้รับทรำบและจะถือปฏิบัติตำมท่ีนำยตรวจ  หรือเจ้ำหน้ำที่ก ำหนดทุกประกำร 
 
     (ลงชื่อ)...................................................................................... 
          (..................................................................) 
                  ผู้ขออนุญำต 
                        ……….…/………………………/…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกกำรขอมีเลขหมำยประจ ำบ้ำน 
 

            ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งยำว 
            วันที…่……..เดือน……………………….พ.ศ………………… 

เรื่อง ขอก ำหนดเลขหมำยประจ ำบ้ำน 

เรียน นำยทะเบียนอ ำเภอปะเหลียน 

  ตำมท่ี………………………………………………………………………………….อยู่บ้ำนเลขที่……………………………… 
หมู่ที่………..ถนน………………………..ต ำบล…………………………….อ ำเภอ………………………………จังหวัด………………………….  
ได้ขอก ำหนดเลขหมำยประจ ำบ้ำน  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำบ้ำนหลังดังกล่ำวที่ก ำหนดเลขหมำยประจ ำบ้ำนนี้ได้ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงเมื่อ…………………………………………………..…….หลังมีพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรประกำศใช้ในเขตท้องที่ ซึ่งได้
ตรวจสอบอำคำรแล้ว  ส่วนโครงสร้ำงยังมีควำมมั่นคงแข็งแรงดี  ได้สร้ำงในที่ดินของตนเองไม่รุกล้ ำที่สำธำรณประโยชน์
และท่ีดินของบุคคลอ่ืนแต่อย่ำงใด 

  จึงเรียนมำเพ่ือขอรับรองประกอบกำรขอก ำหนดเลขหมำยประจ ำบ้ำนต่อไป 

 

                (ลงชื่อ)……………………………………………………………………… 
      (นำยวีระพันธ์  ปิ่นทอง) 
                                ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำ 

 
ควำมเห็น……………………………………………………………….. ควำมเห็น………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. 
 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………   (ลงชื่อ)…………………………………………………………… 
            (นำงขวัญใจ  ศิริกุล)      (                                      )  

  ต ำแหน่ง  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งยำว                          ต ำแหน่ง  นำยทะเบียนอ ำเภอปะเหลียน 

           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกกำรขอมีเลขหมำยประจ ำบ้ำน 
 

            ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งยำว 
            วันที…่……..เดือน……………………….พ.ศ………………… 

เรื่อง ขอก ำหนดเลขหมำยประจ ำบ้ำน 

เรียน นำยทะเบียนอ ำเภอปะเหลียน 

  ตำมท่ี………………………………………………………………………………….อยู่บ้ำนเลขที่……………………………… 
หมู่ที่………..ถนน………………………..ต ำบล…………………………….อ ำเภอ………………………………จังหวัด………………………….  
ได้ขอก ำหนดเลขหมำยประจ ำบ้ำน  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำบ้ำนหลังดังกล่ำวที่ก ำหนดเลขหมำยประจ ำบ้ำนนี้ได้ด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงเมื่อ…………………………………………………..…….ก่อนมีพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรประกำศใช้ในเขตท้องที่ ซึ่งได้
ตรวจสอบอำคำรแล้ว  ส่วนโครงสร้ำงยังมีควำมมั่นคงแข็งแรงดี  ได้สร้ำงในที่ดินของตนเองไม่รุกล้ ำที่สำธำรณประโยชน์
และท่ีดินของบุคคลอ่ืนแต่อย่ำงใด 

  จึงเรียนมำเพ่ือขอรับรองประกอบกำรขอก ำหนดเลขหมำยประจ ำบ้ำนต่อไป 

 

                (ลงชื่อ)……………………………………………………………………… 
    (นำยวีระพันธ์  ปิ่นทอง) 

                                                             ต ำแหน่ง  นำยช่ำงโยธำ 
 

ควำมเห็น……………………………………………………………….. ควำมเห็น………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….…………. 
………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….. 
(ลงชื่อ)……………………………………………………………   (ลงชื่อ)…………………………………………………………… 
            (นำงขวัญใจ  ศิริกุล)      (                                      )  

  ต ำแหน่ง  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งยำว                             ต ำแหนง่  นำยทะเบียนอ ำเภอปะเหลียน 

           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน ตำมมำตรำ 29 

        เขียนที่..................................................................... 
       วันที่...................เดือน..........................พ.ศ.................. ........ 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำ......................................................................... ....................ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้
เป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรม/ให้เป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพสถำปัตยกรรม ประเภท……………………………………………………………………....................
สำขำ………………………………….................................แขนง…………………......................................ตำมใบอนุญำตเลขทะเบียน
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพดังกล่ำว อำยุ......................ปี สัญชำติ……………………..................
อยู่บ้ำนเลขท่ี………………………………….ตรอก/ซอย……………………………ถนน…………………………………หมู่ที่………….…………..
ต ำบล/แขวง……………………………………………..อ ำเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................. 
โทรศัพท์………………………………………………………..ที่ท ำงำน……………………………………………………………………………………….. 
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนตำมค ำขอรับใบอนุญำตของ……………………………………………………………………………………………….
เพ่ือท ำกำร…………………………………………………………………………………………….ที่บ้ำนเลขที่…………………………………………… 
ตรอก/ซอย……………………………ถนน…………………………………หมู่ที…่……………..ต ำบล/แขวง……………………….………………..
อ ำเภอ/เขต…………………..........................................................จังหวัด..................................................................เป็นอำคำร 
 (1)  ชนิด....................................................................................................จ ำนวน ............................................หลัง  
เพ่ือใช้เป็น.............................................................โดยมี พ้ืนที่/ควำมยำว………………………………………………….……..ที่จอดรถ 
ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จ ำนวน........................................คัน 

(2)  ชนิด....................................................................................................จ ำนวน............. ...............................หลัง  
เพ่ือใช้เป็น.............................................................โดยมี พ้ืนที่/ควำมยำว………………………………………………….……..ที่จอดรถ 
ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จ ำนวน........................................คัน  

(3)  ชนิด....................................................................................................จ ำนวน............. ...............................หลัง  
เพ่ือใช้เป็น.............................................................โดยมี พ้ืนที่/ควำมยำว………………………………………………….……..ที่จอดรถ 
ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถ จ ำนวน........................................คัน 

ตำมแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รำยกำรประกอบแบบแปลน  และรำยกำรค ำนวณท่ียื่นขอใบอนุญำตไว้ตำม
แบบ ข.1/ข.2 ลงวันที่…………เดือน……………….…….…….พ.ศ………………..จนกว่ำจะท ำกำร……………………………....แล้วเสร็จ 

เพ่ือเป็นหลักฐำน ข้ำพเจ้ำได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ 
    (ลำยมือชื่อ).................................................................ผู้ควบคุมงำน 
        (...............................................................) 
    (ลำยมือชื่อ).................................................................ผู้ยื่นค ำขออนุญำต 
        (...............................................................) 
    (ลำยมือชื่อ).................................................................พยำน 
        (...............................................................) 

(ลำยมือชื่อ)............................................................ .....พยำน 
        (...............................................................) 


