
  

รายการเอกสารหลักฐานในการขออนุญาตก่อสร้าง / ร้ือถอนอาคาร / ดัดแปลงอาคาร 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า 

ชื่อผู้ขออนุญาต                                       เป็นอาคาร                              จำนวน                                        
. 
ท่ี รายการ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 
1 คำขออนุญาตก่อสร้าง แบบ ข.1    
2 สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของอาคาร     
3 สำเนาโฉนดท่ีดินทุกหน้า พร้อมรับรองสำเนา ( ห้ามย่อ )    
4 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน  (กรณีก่อสร้างในท่ีดินของบุคคลอื่น)    
5 สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของท่ีดิน    
6 แบบแปลน จำนวน 2 ชุด    
     

 

กรณีอาคารพื้นท่ีรวม เกิน 150 ตารางเมตร ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

ท่ี รายการ ถูกต้อง ไม่ถูกต้อง หมายเหตุ 
1 สำเนาบัตรประจำตัวของวิศวกรโยธาผู้ออกแบบพร้อมสำเนาบัตร    
2 หนังสือรับรองการออกแบบแปลนของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาบัตร    
3 หนังสือยินยอมควบคุมงานก่อสร้าง( ตามแบบน.4)ของวิศวกรพร้อมสำเนาบัตร    
4 หนังสือยินยอมควบคุมงานก่อสร้าง( ตามแบบน.4)ของสถาปนิกพร้อมสำเนาบัตร    
                                                                        
        ลงชื่อ....................................................ผู้ขออนญุาต 
                                                                                     (...................................................) 
หมายเหตุ 
1.ผู้ขออนุญาตต้องกรอกข้อความต่าง ๆ และลงช่ือให้สมบูรณ์ ข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดฆ่า 
2.ให้เจ้าของเอกสารตามท่ีระบุ เช่น เจ้าของท่ีดิน ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า 
3.กรณีท่ีเอกสารหรือแบบแปลนมีข้อบกพร่องไม่ถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จะแจ้งให้ทราบภายในเวลา 7 วัน 
    นับแต่วันท่ี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้รับคำขออนุญาต 
4.กรณีแก้ไขเอกสารหรือแบบแปลน ผู้แก้ไขจะต้องลงช่ือและวันท่ีท่ีตำแหน่งท่ีแก้ไขนั้น ๆ 
 
     เรียนผู้อำนวยการกองช่าง 
     -ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
 
                           ลงช่ือ.............................................เจ้าหน้าท่ีรับคำขอ 
                                     (นายนิทัศน์  โพธิ์สุข) โทร  087-4066837 
 
                          ลงช่ือ.............................................หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
                                                               (นายเกียรติพร  เกตุแก้ว) โทร  084-6780204 
 
 

 
 
 
 



 
 

รายงานการตรวจสอบสถานท่ีท่ีขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 

วันท่ี     เดือน                          พ.ศ.             . 

ผังบริเวณก่อสร้างอาคารของ                                สถานท่ีก่อสร้าง หมู่ท่ี       .ซอย                              .                                                     
ถนน                                           .เป็นอาคาร                       .จำนวน          หลัง    เพื่อใช้เป็น       . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
หมายเหตุ          แผนท่ีสังเขปให้เขียนผังอาคารท่ีมีอยู่เดิม ผังขออนุญาตถ้าได้ปลูกสร้างไปแล้ว แสดงความกว้างยาว ของอาคาร
และระยะห่างเขตท่ีดินและให้เขียนบริเวณท่ีเป็นคูน้ำ (ถ้ามี) ไว้ด้วย 
บันทึกการตรวจ 1.  ขนาดกว้างยาวของท่ีดินถูกต้องตามผังบริเวณอนุญาตหรือไม่ และถูกต้องตามหนังสือยินยอม  

     (ถ้ามี) หรือไม่   ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง                                               . 
    2.  ทางสาธารณะติดต่อท่ีดินขนาดกว้างเท่าใด                                   เมตร 
                           เป็นถนนชนิดใด                                                                . 
  3.  มีทางน้ำสาธารณะ      ร่องระบายน้ำ        ท่อระบายน้ำ        ท่ีจะระบายน้ำออกจากอาคารหรือไม่ 
       .            มี         ไม่มี                                                          . 
 
  
       ลงชื่อ           ผู้ขออนุญาต/ผู้แทน 
              (                               )                                                                         
 
       ลงชื่อ                      ช่างควบคุมเขต 
                     (            )                                   
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่สังเขป 
 



เลขรับท่ี                                           . 
วนัท่ี                                                . 
ลงช่ือ                                 ผูร้ับค ำขอ
ขอ 

 
 

แบบ ข. 1 
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ดัดแปลง ร้ือถอน หรือคลื่อนย้ายอาคาร 
 
 
 

เขียนท่ี                                                       . 
                        วันท่ี         เดือน                พ.ศ.                       . 

 
ข้าพเจ้า       นางมะลิ                                    เจ้าของอาคาร หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 

 (  ) เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน                                                 
อยู่บ้านเลขท่ี             ตรอก/ซอย                                      .ถนน                              หมู่ท่ี                   
ตำบล/แขวง                         คลองอำเภอ/เขต                                   จังหวัด                            
 (  ) เป็นนิติบุคคล ประเภท      จดทะเบียนเมื่อ                               
เลขทะเบียน                                มีสำนักงานต้ังอยู่เลขท่ี                 ตรอก/ซอย                                                                 
ถนน                           หมู่ท่ี         ตำบล                              อำเภอ                    จังหวัด                               
โดยมี                                                         เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขท่ี             . 
ตรอก/ซอย              ถนน                  หมู่ท่ี           
ตำบล/แขวง                     อำเภอ/เขต                         จังหวัด                      
 ข้อ 1. ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เพื่อทำการ ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร 
เคลื่อนย้ายอาคารในท้องท่ีท่ีอยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินท่ีอาคารจะทำการเคลื่อนย้ายต้ังอยู่เคลื่อนย้ายอาคารไปยัง
ท้องท่ีท่ีอยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินอ่ืน ท่ีบ้านเลขท่ี                       ซอย        คล                           สี่ตะวันออ 
ถนนคล           องสี่ตะ              หมู่ท่ี              .ตำบล       คลองสี่               อำเภอ                                    .
จังหวัด                                     .โดยมี                                                 เป็นเจ้าของอาคารในท่ีดิน  
โฉนดท่ีดิน       นส.3       นส.3ก.   ส.ค.1 อ่ืนๆ23                   45เลขท่ี                                                . 
เป็นท่ีดินของ                                                                            .  
     กรณีเคลื่อนย้ายอาคารไปยังบ้านเลขท่ี                   ซอย        ค  ล    สี่ตะ   วันออถนนคล                    องสี่ตะวัน                                  
หมู่ท่ี              .ตำบล       คลองสี่              อำเภอ                                    จังหวัด                                     .

โดยมี                                                 เป็นเจ้าของอาคารในท่ีดิน โฉนดท่ีดิน   นส.3  นส.3ก.   ส.ค.1  
อ่ืนๆ23                45เลขท่ี                               เป็นท่ีดินของ                                                                 . 
 ข้อ 2 เป็นอาคาร 
 (1) ชนิด                                                จำนวน     1  หลัง เพื่อใช้เป็น     พักอาศัย                                        
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเข้าออกของรถ จำนวน                            คัน         
 (2) ชนิด                                            จำนวน                       เพื่อใช้เป็น                         . 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเข้าออกของรถ จำนวน                                     คัน         
 (3) ชนิด               จำนวน                   เพื่อใช้เป็น                  
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเข้าออกของรถ จำนวน                            คัน         
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณท่ีแนบมาพร้อมนี ้
 ข้อ 3 มี                                         เลขประจำตัวประชาชน                                                          . 
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมเลขท่ี                                         เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ 
 ข้อ 4 มี                      เลขประจำตัวประชาชน                                                          .  
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมเลขท่ี                                    เป็นผู้ออกแบบ 
 ข้อ 5 กำหนดแล้วเสร็จใน               วัน นับต้ังแต่วันท่ีได้รับใบอนุญาต 
 ข้อ 6 ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 
     (1) สำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจา้ของอาคาร 
     (2) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร 
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     (3) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเปน็ผู้ดำเนินการกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
     (4) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน              ชุด  ชุดละ            .แผน่ 
     (5) รายการคำนวณหนึ่งชุดจำนวน               .แผ่น(กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารท่ีก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
     (6) มาตรการรื้อถอนอาคารจำนวนหนึ่งชุด ชุดละ               .แผ่น(กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคาร
ท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ ่
  (7) หนังสือรับรองผู้ออกแบบอาคารหรือผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดท่ีอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี) 
  (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ                                                                             . 
                                                                                                                                                             . 
และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดท่ี
อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี และมีความ
ประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 
  (9) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม หรอืผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ท่ีออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี จำนวน            .แผ่น 
  (10) ข้อมูล โฉนดท่ีดิน   นส.3  นส.3ก.   ส.ค.1 อ่ืนๆ23                45เลขท่ี                              .     
(ผู้ยื่นคำขออาจแนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้) 
  (11) หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน ในกรณีที่ก่อสร้างอาคารในท่ีดินของผู้อื่น 
  (12) มี                                                                                                                    .เป็นผู้คุมงาน 
               (13) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)                            .   
                 .. 
 
    (ลายมือชื่อ)            มะลิ     คนดี   
         (        นางมะลิ     คนดี  ) 
       ผู้ขออนุญาต 
         เบอร์โทรผู้ขออนุญาต....................................... 
 

             เบอร์โทรผู้ยื่นแบบ............................................ 
หมายเหตุ         (1) ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
 (2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง (    ) หน้าข้อความที่ต้องการ 
 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
      จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี      .เดือน                 พ.ศ.       
ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต   เป็นเงิน   บาท                  สตางค์และ
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน                                  เป็นเงิน   บาท   สตางค์ รวมท้ังสิ้น
เป็นเงิน  บาท           สตางค์(     )  
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี เลขท่ี           .ลงวันท่ี เดือน  พ.ศ.   
 ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่     ฉบับท่ี       .ลงวันท่ี เดือน   พ.ศ.        
 

  (ลายมือชื่อ)                 . 
   ตำแหน่ง         
 

 



 
 

หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสยีหายข้างเคียง 
อันเนื่องมาจากการก่อสร้าง,  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคาร 

  

เขียนท่ี............................................................ 

วันท่ี.......เดือน...............................พ.ศ........... 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า 

  เนื่องด้วย   ข้าพเจ้า.................................................................ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี................หมู่ท่ี........
ถนน...........................................................ซอย............................................................ตำบล......................................................
อำเภอ.........................................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์.......................................................... 

ได้ทำการก่อสร้าง,  ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคารชนิด.................................................................................... 
จำนวน........................หลัง/คูหา ณ  บ้าน........................หมู่ท่ี.............ถนน...............................................................................
ซอย..............................................ตำบล..........................................................อำเภอ.................................................................
จังหวัด...........................................................  

  ในการก่อสร้าง, ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคารครั้งนี้   ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบทุก ๆ กรณี   ถ้าการก่อสร้างรุก
ล้ำในท่ีดินข้างเคียง และ/หรือ ถ้าการปลูกสร้างทำให้อาคารข้างเคียงได้รับความเสียหาย  ข้าพเจ้าจะทำการซ่อมแซมให้อยู่ใน
สภาพดีเหมือนเดิมและจะชดใช้ค่าเสียหาย อันเนื่องมาจากทำให้ทรัพย์สินของข้างเคียงถูกทำลายหรือเสียหาย เนื่องจากการ
ก่อสร้างในครั้งนี ้

 

     
 
     (ลงชื่อ)....................................................ผู้ขออนุญาต   
                       (...................................................) 
 
     (ลงช่ือ).........................................................พยาน 
               (.....................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือรับรอง 

ของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

        

                  เขียนที่                 

      วันที่ เดือน              พ.ศ.   

 
 โดยหนังสือฉบับน้ี  ข้าพเจ้า     อายุ ปี  เชื้อชาติ    สัญชาติ       
อยู่บ้านเลขที่  หมู่ที่       ถนน                ตรอก/ซอย                             
ตำบล/แขวง             อำเภอ/เขต   จังหวัด        
ที่ทำงาน                 โทรศัพท์ที่บ้าน    ที่ทำงาน     
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ประเภท   สาขา      แขนง              
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน             และขณะน้ีไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
 ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม  พ.ศ.2505  โดยข้าพเจ้าเป็นผู้คำนวณโครงสร้าง,  
ควบคุมการก่อสร้าง,  วางผัง,  ออกแบบ,  ทำรายการก่อสร้าง 
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด                 จำนวน   เพ่ือใช้เป็น    
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด                จำนวน   เพ่ือใช้เป็น    
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด                จำนวน   เพ่ือใช้เป็น    
ของ          ปลูกสร้างในโฉนดที่ดินเลขที่                 
หมู่ที ่  ถนน                  ซอย                   
ตำบล                 อำเภอ                    จังหวัด                  
ตามแผนผังบริเวณ  แบบก่อสร้าง  รายการคำนวณ  รายการก่อสร้าง  ที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้  ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราวขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 

     (ลงชื่อ)     วิศวกรผู้ออกแบบ 

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

     (ลงชื่อ)     ผู้ขออนุญาตก่อสรา้ง ดัดแปลง,ต่อเติม 

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

     (ลงชื่อ)        พยาน 

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

     (ลงชื่อ)     พยาน 

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

 

คำเตือน 
 1.  ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ใช้ออก 
 2.  ให้วิศวกรแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
 3.  หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับน้ี  ให้วิศวกรรีบแจ้งให้ เทศบาล/อบต. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

 

 

 



 
 

หนังสือรับรอง 
ของ 

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
        

                  เขียนที่                            

      วันที่ เดือน              พ.ศ.   

 
 โดยหนังสือฉบับน้ี  ข้าพเจ้า     อายุ ปี  เชื้อชาติ    สัญชาติ       
อยู่บ้านเลขที่  หมู่ที่       ถนน                ตรอก/ซอย                             
ตำบล/แขวง             อำเภอ/เขต   จังหวัด        
ที่ทำงาน                 โทรศัพท์ทีบ่้าน    ที่ทำงาน     
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ประเภท   สาขา      แขนง  
            ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน             และขณะน้ีไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
 ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม  พ.ศ.2505  โดยข้าพเจ้าเป็นผู้คำนวณโครงสร้าง,  
ควบคุมการก่อสร้าง  วางผัง  ออกแบบ  ทำรายการก่อสร้าง 
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด                 จำนวน   เพ่ือใช้เป็น    
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด                จำนวน   เพ่ือใช้เป็น    
เป็นสิ่งปลูกสร้างชนิด                จำนวน   เพ่ือใช้เป็น    
ของ          ปลูกสร้างในโฉนดที่ดินเลขที่                 
หมู่ที ่               ถนน              ซอย                           
ตำบล                อำเภอ                 จังหวัด                  
ตามแผนผังบริเวณ  แบบก่อสร้าง  รายการคำนวณ  รายการก่อสร้าง  ที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้  ซึ่งแนบมาพร้อมเรื่องราวขออนุญาต
ก่อสร้างเพ่ือเป็นหลักฐาน  ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
 

     (ลงชื่อ)           สถาปนิกผู้ออกแบบ 

        (                                           .) 

     (ลงชื่อ)           ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง,ต่อเติม 

        (                                           .) 

     (ลงชื่อ)                     พยาน 

        (                                             .) 

     (ลงชื่อ)            พยาน 

        (                                             .) 

 

คำเตือน 
 1.  ให้ขีดฆ่าข้อความท่ีไม่ใช้ออก 
 2.  ให้สถาปนิกแนบภาพถ่ายบัตรประจำตัวแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
 3.  หากมีการเปลี่ยนแปลงสถาปนิกตามหนังสือรับรองฉบับน้ี  ให้สถาปนิกรีบแจ้งให้ เทศบาล/อบต. ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
 



 
 

 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน  (ตามมาตรา 29) 

(แนบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) 
 

เขียนท่ี............................................. 
วันท่ี........... เดือน...................... พ.ศ. ......... 

 
 โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า........................................................................................................... ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม / ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีสถาปัตยกรรม ประเภท............................................................สาขา............................................................  
แขนง.....................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน........................................................................................................
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกลา่ว  อายุ............... ปี  สัญชาติ...............................................................
อยู่บ้านเลขท่ี.......................ซอย............................... ถนน....................................หมู่ท่ี.................ตำบล/แขวง......................................
อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท์......................................................
ท่ีทำงาน.................................................................................... โทรศัพท์..................................ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามคำขอรับ
ใบอนุญาตของ...................................................................................................เพื่อทำการ.....................................................................
ท่ีบ้านเลขท่ี.............................ซอย....................................ถนน.................................... หมู่ท่ี.................. ตำบล......................................
อำเภอ.................................................... จังหวัด.....................................................  เป็นอาคาร 
 (1) ชนิด.......................................................... จำนวน...................... เพื่อใช้เป็น.....................................................................
โดยมีพื้นท่ี/ความยาว............................................... มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน........................คัน 
 (2) ชนิด.......................................................... จำนวน...................... เพื่อใช้เป็น.....................................................................
โดยมีพื้นท่ี/ความยาว............................................... มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน........................คัน 
 (3) ชนิด.......................................................... จำนวน...................... เพื่อใชเ้ป็น.....................................................................
โดยมีพื้นท่ี/ความยาว............................................... มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน........................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่ย่ืนขอใบอนุญาตไว้ตามแบบ ข.1 / ข.2   
ลงวันท่ี.................. เดือน................................ พ.ศ. ..............จนกว่าจะทำการ.......................แล้วเสร็จ 
 เพื่อเป็นหลักฐาน  ข้าพเจา้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 

(ลายมือชื่อ)..................................................... วิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงาน 
             (....................................................) 
 
(ลายมือชื่อ)..................................................... ผู้ขออนุญาต 
             (.....................................................) 
 
(ลายมือชื่อ)....................................................... พยาน 
             (......................................................) 
 
(ลายมือชื่อ)........................................................ พยาน 
             (.......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ น.4 



 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน  (ตามมาตรา 29) 
(แนบคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร) 

 

เขียนท่ี............................................. 
วันท่ี........... เดือน...................... พ.ศ. ......... 

 
 โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า........................................................................................................... ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม / ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชพีสถาปัตยกรรม ประเภท............................................................สาขา............................................................  
แขนง.....................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน........................................................................................................
และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกลา่ว  อายุ............... ปี  สัญชาติ...............................................................
อยู่บ้านเลขท่ี.............ตรอก/ซอย............................... ถนน....................................หมู่ท่ี.................ตำบล/แขวง......................................
อำเภอ/เขต........................................................จังหวัด.......................................................โทรศัพท์......................................................
ท่ีทำงาน.................................................................................... โทรศัพท์..................................ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตามคำขอรับ
ใบอนุญาตของ...................................................................................................เพื่อทำการ.....................................................................
ท่ีบ้านเลขท่ี...................... ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................... หมู่ท่ี......... ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เขต............................................. จังหวัด.....................................................  เป็นอาคาร 
 (1) ชนิด.......................................................... จำนวน...................... เพื่อใช้เป็น.....................................................................
โดยมีพื้นท่ี/ความยาว............................................... มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน........................คัน 
 (2) ชนิด.......................................................... จำนวน...................... เพื่อใช้เป็น.....................................................................
โดยมีพื้นท่ี/ความยาว............................................... มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน........................คัน 
 (3) ชนิด.......................................................... จำนวน...................... เพื่อใช้เป็น.....................................................................
โดยมีพื้นท่ี/ความยาว............................................... มีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน........................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่ย่ืนขอใบอนุญาตไว้ตามแบบ ข.1 / ข.2   
ลงวันท่ี.................. เดือน................................ พ.ศ. ..............จนกว่าจะทำการ.......................แล้วเสร็จ 
 เพื่อเป็นหลักฐาน  ข้าพเจา้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 

(ลายมือชื่อ)..................................................... วิศวกรหรือสถาปนิกผู้ควบคุมงาน 
             (....................................................) 
 
(ลายมือชื่อ)..................................................... ผู้ยืน่ขออนุญาต 
             (.....................................................) 
 
(ลายมือชื่อ)....................................................... พยาน 
             (......................................................) 
 
(ลายมือชื่อ)........................................................ พยาน 
             (.......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ น.4 



 
 

 
หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงานบ่อบำบัดน้ำเสยีและทางเชื่อมสาธารณะ 

 

เขียนท่ี                      
วันท่ี...........เดือน               พ.ศ.                . 

  โดยหนังสือฉบับนี้   ข้าพเจ้า......................................................................................... ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม /ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม............................................................................................ 
ประเภท....................................................สาขา.....................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน................................ 

ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นวิศวกร สถาปนิก ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ตามเง่ือนไขดังนี้ 
  ก.  บ่อดักไขมัน และถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ก่อนระบายลงทางระบายนำ้ 

ข.  บ่อดักไขมัน  บ่อดักขยะ  บ่อบำบัดขนาดเล็ก และถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป (สำหรับอาคารพาณชิย์ ร้านอาหาร  
สำนักงาน ฯลฯ)  
ค.  ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป , บ่อบำบัดน้ำเสียรวม  ชนิดเปิด  บ่อบำบัดโดยวิธีใช้เครื่องบำบัด (สำหรับหมู่บ้าน
จัดสรร โรงงาน  ฯลฯ) 
ง.  บ่อบำบัดน้ำเสียรวม  ชนิดบ่อปิด บำบัดโดยวิธีใช้เครื่องบำบัด (สำหรับอาคารขนาดใหญ่  อาคารพิเศษ  เช่น
อาคารชุด  โรงแรม  แฟลต  หอพัก  ฯลฯ) 
จ.  บ่อบำบัดน้ำเสียชนิดออกแบบพิเศษ (สำหรับโรงงานทีมีมลภาวะ ชุมชนขนาดใหญ่ สโมสร ตลาดสด ฯลฯ) 
ฉ.  ก่อนถมดินและลงมือก่อสร้างต้องขออนุญาตเชื่อมทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหา้ เมื่อได้รับอนุญาต
เชื่อมทางแล้ว จะต้องฝังท่อระบายน้ำอัดแรง ไม่น้อยกว่า  Ø 0.60 เมตร 
 
เจ้าของ........................................................ชนิดอาคาร......................................ก่อสร้างที่..................................... 

หมู่ท่ี..................... ซอย...............................................ถนน.......................................................ตำบล.................................................
อำเภอ.........................................................................จังหวัด................................................................................... 

ตามใบคำร้อง (ข.1)    เลขท่ี.....................................ลงวันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ........................ 
ตามใบอนุญาต  (อ.1) เลขท่ี.....................................ลงวันท่ี..........เดือน..................................พ.ศ. ........................ 

เมื่อก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า 
 

เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจา้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 

 (ลงชื่อ)     ผู้ขออนุญาตหรือวิศวกร 
              (                     ) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 

 
 


