แบบ ข.๑

คาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

.
.
ผู้รับคาขอ
)

เขียนที่
วันที่

.
เดือน

ข้าพเจ้า

พ.ศ.

.

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.
.

 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
.
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
โดย
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ขอยื่นคาขอใบอนุญาต

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ทาการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
.
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
โดย
เป็นเจ้าของอาคารในโฉนดที่ดิน
เลขที/่ น.ส.3 เลขที/่ ส.ค.1 เลขที่
.เป็นที่ดินของ
.
ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิด
โดยมีพื้นที/่ ความยาว
(2) ชนิด
โดยมีพื้นที/่ ความยาว
(3) ชนิด
โดยมีพื้นที/่ ความยาว

.
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน

.
คัน
.
คัน
.
คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 มี

เป็นผู้ควบคุมงาน
เป็นผู้ออกแบบและคานวณ

และ
ข้อ 4 กาหนดแล้วเสร็จใน

วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
2/ข้อ 5...

.

.

-2ข้อ 5 พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มาด้วยแล้ว คือ
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จานวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
(2) รายการคานวณ 1 ชุด จานวน
แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)

(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
(4) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคานวณอาคาร จานวน
ฉบับ
พร้อมทั้งสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จานวน
ฉบับ
(กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(7) สาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
จานวน
ฉบับ
และหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน จานวน
ฉบับ
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จานวน
ฉบับ
(9) สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ของผู้ควบคุมงาน จานวน
ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่เป็นลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(10) เอกสารอื่น (ถ้ามี)

.
(ลายมือชื่อ)

ผู้ขออนุญาต.

(

)

หมายเหตุ (1) ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่

เครื่องหมาย / ในช่องหน้า ข้อความที่ต้องการ

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันที่
ผู้ขออนุญาตได้รับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
บาท (
ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่
ลงวันที่
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง

.
บาท
บาท
)
.
.
.
)
.

บัญชีรายการเอกสารประกอบคาขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ของ
ลาดับที่
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.
(ลงชื่อ)
(

โทร.

รายการ
คาขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ข.1)
บัตรประจาตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
สาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่
.
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ทารายการคานวณ
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ทาการออกแบบ
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (น.4)
หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4)
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แบบแปลน แผนผังบริเวณก่อสร้าง จานวน
ชุด
รายการประกอบแบบหรือรายการก่อสร้าง จานวน
ชุด
รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอานาจลงนาม
หนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นทาการแทน
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ผู้ยื่นคาขออนุญาต
)

(ลงชื่อ)
(

.
หมายเหตุ
- เท่าฉบับจริง
- กรณีก่อสร้างในที่ดินผู้อื่น
- กรณีก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินผู้อื่น
- กรณีที่อาคารมีขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม
ควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย
ใบอนุญาต

- กรณีนิติบุคคล
- ปิดอาการแสตมป์ 30 บาท

ผู้ตรวจรับเอกสาร
)

คาเตือน
1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
2. ถ้าเป็นการกระทาของผู้ดาเนินการต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ
3. ถ้าเป็นการกระทาอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุข หรือเป็นการ
กระทาในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายหรือจาหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใดผู้กระทาต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สาหรับความผิดนั้น ๆ หรือทั้งจาทั้งปรับ
4. ใบอนุญาตให้ทาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารมีระยะกาหนดเวลาจากัดให้ใช้ได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อใบอนุญาต จะต้องยื่นคาขอต่อใบอนุญาต

หนังสือยินยอมให้ทาการปลูกสร้างอาคารในเขตที่ดิน
เขียนที่
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า

.ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
ตั้งอยู่ ณ
ถนน
.ตรอก/ซอย
.ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ยินยอมให้
เข้าทาการปลูกสร้างอาคารในที่ดินโฉนดดังกล่าวได้ในเนื้อที่
ตารางเมตร มีขนาดดังนี้
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้
เพราะเป็น

ยาว
ยาว
ยาว
ยาว

.
.
.
.

.
.
.
.

เมตร
เมตร
เมตร
เมตร

จด
จด
จด
จด

.
.
.
.
.
.
.
.
.

ปลูกสร้างอาคารในที่ดินดังกล่าวนี้
.มาด้วยแล้ว (ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบสาเนาสัญญาเช่า

และได้แนบ

ที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิ์อย่างอื่นให้แนบมาด้วย)

พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดิน และเขตที่ดิน (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1:2000) ที่ยินยอมให้ปลูกสร้าง
อาคารได้ไว้ด้านหลังหนังสือนี้แล้ว
(ลงชื่อ)
(

ผู้ถือกรรมสิทธิ์
)

(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(

พยาน
)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าวข้างบนนี้จริง
(ลงชื่อ)
(

ผู้ขออนุญาต
)

(

พยาน
)

(

พยาน
)

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

คาเตือน หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ ห้ามมีการขูด , ลบ , ขีด , ฆ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน จะรับรองการขีดฆ่านั้น
เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้

.
.

แบบ ข.๒
เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

คาขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

.
.
ผู้รับคาขอ
)

เขียนที่
วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ตาบล/แขวง
 เป็นนิติบุคคลประเภท

เลขทะเบียน
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
โดย
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่

พ.ศ.

.

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่

หมู่ที่

.

ถนน
จังหวัด

จดทะเบียนเมื่อ
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน

.
.
.
.

หมู่ที่

อาเภอ/เขต

.จังหวัด
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
ถนน
.
จังหวัด
.

ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง

.
.

อาเภอ/เขต

ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทาการเคลื่อนย้ายอาคาร บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
เป็นเจ้าของอาคารในโฉนดที่ดิน
เลขที/่ น.ส.3 เลขที/่ ส.ค.1 เลขที่
.เป็นที่ดินของ
ไปในเขตท้องที่ควบคุมอาคารของ
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที/่ ส.ค.1 เลขที่
เป็นที่ดินของ
ข้อ 2 เป็นอาคาร
.
(1) ชนิด
จานวน
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
(2) ชนิด
จานวน
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
(3) ชนิด
จานวน
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน

.
.
.
.
.
.
.

เพื่อใช้เป็น

.

เพื่อใช้เป็น

.

เพื่อใช้เป็น

.

คัน
คัน
คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้
2/ข้อ 3 ...
.

.

-2ข้อ 3 มี

เป็นผู้ควบคุมงาน
เป็นผู้ออกแบบและคานวณ

และ
ข้อ 4 กาหนดแล้วเสร็จใน

วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

ข้อ 5 พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มาด้วยแล้ว คือ
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จานวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
(2) รายการคานวณ 1 ชุด จานวน
แผ่น (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคาร
ที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)

(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคานวณอาคาร จานวน
ฉบับ
พร้อมทั้งสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จานวน
ฉบับ
(กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(7) สาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
จานวน
ฉบับ หรือหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดินที่จะเคลื่อนย้ายอาคารตามข้อ 1 จานวน
ฉบับ
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จานวน
ฉบับ
(9) สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ของผู้ควบคุมงาน จานวน
ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่เป็นลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(10) เอกสารอื่น (ถ้ามี)

.
(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ขออนุญาต.
)

หมายเหตุ (1) ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2)
ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้า ข้อความที่ต้องการ
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันที่
ผู้ขออนุญาตได้รับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
บาท (
ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่
ลงวันที่
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่
(ลงชื่อ)
ตา

(
แหน่ง

.
บาท
บาท
)
.
.
.
)
.

บัญชีรายการเอกสารประกอบคาขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
ของ
ลาดับที่
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.

โทร.

.

รายการ
หมายเหตุ
คาขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.2)
บัตรประจาตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
สาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่
. - เท่าฉบับจริง
หนังสือยินยอมให้เคลื่อนย้ายอาคารในที่ดิน
- กรณีอาคารอยู่ในที่ดินผู้อื่น
หนังสือยินยอมให้เคลื่อนย้ายชิดแนวเขตที่ดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง
- กรณีอาคารชิดแนวเขตที่ดินผู้อื่น
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ทารายการคานวณ
- กรณีที่อาคารมีขนาดอยู่ในประเภท
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ทาการออกแบบ
วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (น.4)
ควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย
หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4)
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แบบแปลน แผนผังบริเวณ จานวน
ชุด
รายการประกอบแบบแปลน จานวน
ชุด
รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอานาจลงนาม
- กรณีนิติบุคคล
หนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นทาการแทน
- ปิดอาการแสตมป์ 30 บาท
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขออนุญาต
)

(ลงชื่อ)
(

ผู้ตรวจรับเอกสาร
)

คาเตือน
1.
ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงาน ที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการ
เป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิ และหน้าที่ทางแพ่ง
ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการ
ดาเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดง
ความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
2.
ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผัง
บริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3.
ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทาการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้
4. ใบอนุญาต
ฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้อง
ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

แบบ ข.3

คาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

.
.
ผู้รับคาขอ
)

เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า
ผู้ครอบครองอาคาร
หมู่ที่

.
เดือน

พ.ศ.

.

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

ถนน

.
.

จังหวัด

 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
.
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
โดย
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้
อาคาร/ใบรับรอง เลขที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
เป็นเจ้าของอาคาร หรือ
เป็นผู้ครอบครองอาคาร ในโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
เป็นที่ดินของ
.
ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิด
โดยมีพื้นที่/ความยาว
(2) ชนิด
โดยมีพื้นที่/ความยาว
(3) ชนิด
โดยมีพื้นที่/ความยาว

.
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน

.
.
.
.
..

.
คัน
.
คัน
.
คัน

2/ข้อ 3...
.

.

-2ข้อ 3 ขอเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามรายละเอียด ดังนี้
(1) อาคารตามข้อ 1 (1) ขอเปลี่ยนการใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
คัน
(2) อาคารตามข้อ 1 (2) ขอเปลี่ยนการใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
คัน
(3) อาคารตามข้อ 1 (3) ขอเปลี่ยนการใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
คัน

.
.
.

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 4 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ตามคาขอนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ตามข้อ 1
ข้อ 5 พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(1) สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร
(2) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
(3) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร จานวน
ฉบับ (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาต
เปลี่ยนกาใช้ ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว)

(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน
6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(6) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จานวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
(7) รายการคานวณ 1 ชุด จานวน
แผ่น (เฉพาะกรณีทเี่ ปลี่ยนแปลงการใช้อาคารนี้ ทาให้มีการ
เปลี่ยนแปลงน้าหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม)

(8) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคานวณอาคาร จานวน
ฉบับ
พร้อมทั้งสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จานวน
ฉบับ
(กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)

(9) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

.
(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ขออนุญาต.
)

หมายเหตุ (1) ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้า ข้อความที่ต้องการ

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันที่
ผู้ขออนุญาตได้รับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
บาท (
ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่
ลงวันที่
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่
(ลงชื่อ)
(

.
บาท
บาท
)
.
.
.
)

บัญชีรายการเอกสารประกอบคาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
ของ
ลาดับที่
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.

โทร.

รายการ
คาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (ข.3)
สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ/เคลื่อนย้าย/เปลี่ยนการใช้อาคาร
บัตรประจาตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
สาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่
.
หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารในที่ดิน
หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ทารายการคานวณ
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ทาการออกแบบ
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แบบแปลน แผนผังบริเวณ จานวน
ชุด
รายการประกอบแบบแปลน จานวน
ชุด
รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอานาจลงนาม
หนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นทาการแทน
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขออนุญาต
)

(ลงชื่อ)
(

.
หมายเหตุ
- ฉบับใดฉบับหนึ่ง/ทั้งหมด แล้วแต่กรณี
- เท่าฉบับจริง
- กรณีอาคารอยู่ในที่ดินผู้อื่น
- กรณีอาคารชิดแนวเขตที่ดินผู้อื่น
- กรณีที่อาคารมีขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม
ควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย
ใบอนุญาต

- กรณีนิติบุคคล
- ปิดอาการแสตมป์ 30 บาท

ผู้ตรวจรับเอกสาร
)

คาเตือน
1.
ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารฉบับนี้
2.
ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับกิจการหนึ่งไปใช้
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3.
ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อ
การอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
4.
ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ต้องแสดงใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและ
เห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

แบบ ข.4

คาขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
เพื่อการอื่น

เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

.
.
ผู้รับคาขอ
)

เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า
หมู่ที่

.
เดือน

พ.ศ.

.

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
ตาบล/แขวง

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.
.

 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
โดย
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด

.
.
.
.
.
.

ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้
อาคาร/ใบรับรอง เลขที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
เป็นเจ้าของอาคาร หรือ
เป็นผู้ครอบครองอาคาร เป็นอาคารชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็น
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน
คัน

.
.
.
.
.

ข้อ 2 ขออนุญาตดัดแปลง ใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามข้อ 1 ทั้งหมด/บางส่วน
เพื่อ
.
ข้อ 3 ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างพื้นที่/สิ่งที่สร้างขึ้น ชนิด
จานวน
.
เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิม จานวน
คัน ตามแผนผังบริเวณ
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณ ดังนี้
(1) ที่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
เป็นที่ดินของ
.
(2) มี
เป็นผู้ควบคุมงาน
เป็นผู้ออกแบบและคานวณ
(3) กาหนดแล้วเสร็จใน
วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
2/ข้อ 4...
.

.

-2ข้อ 4 พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จานวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
(2) รายการคานวณ 1 ชุด จานวน
แผ่น (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ)
(3) สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร
(4) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
(5) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(7) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคานวณอาคาร (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อ
ใช้เป็นที่จอดรถ) จานวน
ฉบับ
(8) สาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที/่ ส.ค.1 เลขที่
จานวน
ฉบับ
หรือหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน จานวน
ฉบับ
(9) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จานวน
ฉบับ
(10) สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ควบคุมงาน จานวน
ฉบับ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ซึ่งเป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภท เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)

(11) สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร
(12) เอกสารอื่น (ถ้ามี)
.
(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ขออนุญาต.
)

หมายเหตุ (1) ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้า ข้อความที่ต้องการ

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันที่
ผู้ขออนุญาตได้รับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
บาท (
ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่
ลงวันที่
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง

.
บาท
บาท
)
.
.
.
)
.

บัญชีรายการเอกสารประกอบคาขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
ของ
ลาดับที่
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.
 11.
 12.
 13.
 14.
 15.
 16.
 17.

โทร.

.

รายการ
หมายเหตุ
คาขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถฯ (ข.4)
บัตรประจาตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
สาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่
. - เท่าฉบับจริง
หนังสือยินยอมให้เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารในที่ดิน
- กรณีอาคารอยู่ในที่ดินผู้อื่น
หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง
- กรณีอาคารชิดแนวเขตที่ดินผู้อื่น
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ทารายการคานวณ
- กรณีที่อาคารมีขนาดอยู่ในประเภท
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ทาการออกแบบ
วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (น.4)
ควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่าย
หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4)
ใบอนุญาต
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
แบบแปลน แผนผังบริเวณ จานวน
ชุด
รายการประกอบแบบแปลน จานวน
ชุด
รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอานาจลงนาม
- กรณีนิติบุคคล
หนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นทาการแทน
- ปิดอาการแสตมป์ 30 บาท
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ)
(

ผู้ยื่นคาขออนุญาต
)

(ลงชื่อ)
(

ผู้ตรวจรับเอกสาร
)

คาเตือน
1.
ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงาน ที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการ
เป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิ และหน้าที่ทางแพ่ง
ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการ
ดาเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดง
ความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
2.
ผู้ได้รับใบอนุญาต ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ตามที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผัง
บริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3.
ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทาการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้อาคารนั้นได้
4. ใบอนุญาต
ฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้อง
ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

แบบ ข.5

คาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น

เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

.
.
ผู้รับคาขอ
)

เขียนที่
วันที่

.
เดือน

ข้าพเจ้า

พ.ศ.

.

เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร

(ในกรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ)

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.
.

 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
.
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
โดย
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาต
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
โดย
เลขที/่ น.ส.3 เลขที/่ ส.ค.1 เลขที่

ตามใบอนุญาตเลขที่
.
ที่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
.
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
เป็นเจ้าของอาคาร อยู่ในโฉนดที่ดิน
.เป็นที่ดินของ
.

ข้อ 2 เป็นอาคาร
.
(1) ชนิด
จานวน
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
(2) ชนิด
จานวน
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
(3) ชนิด
จานวน
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
กาหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่

เดือน

เพื่อใช้เป็น

.

เพื่อใช้เป็น

.

เพื่อใช้เป็น

.

คัน
คัน
คัน
พ.ศ.

.
2/ข้อ 3......

.

.

-2ข้อ 3 เหตุที่ทาการไม่เสร็จตามที่ได้รับอนุญาต เพราะ
ขณะนี้ได้ดาเนินการไปแล้วถึง
จึงขอต่ออายุใบอนุญาตอีก
วัน
ข้อ 4 มี

.
.
เป็นผู้ควบคุมงาน
เป็นผู้ออกแบบและคานวณ

และ

ข้อ 5 พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ มาด้วยแล้ว คือ
(1) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร จานวน
ฉบับ (กรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
อาคารที่ได้รับใบอนุญาต)

(2) เอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น)

(3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีทผี่ ู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้
ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น)

(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต)
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาต)

(6) ใบอนุญาตตามข้อ 1 จานวน
ฉบับ
(7) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 4 จานวน
ฉบับ
(8) สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ของผู้ควบคุมงาน จานวน
ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่เป็นลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)

(9) เอกสารอื่น (ถ้ามี)

.
(ลายมือชื่อ)

ผู้ขอต่อใบอนุญาต.
)

(
หมายเหตุ (1) ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่

เครื่องหมาย / ในช่องหน้า ข้อความที่ต้องการ
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่

จะต้องแจ้งให้ผู้ขอต่อใบอนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่
ผู้ขออนุญาตได้รับชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
เป็นเงิน
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
บาท (
ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่
ลงวันที่
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง

.
บาท
บาท
)
.
.
.
)
.

บัญชีรายการเอกสารประกอบคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น
ของ
ลาดับที่
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.


โทร.

.

รายการ

หมายเหตุ

คาขอต่ออายุใบอนุญาตฯ (ข.5)
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารฯ/เคลื่อนย้าย/ดัดแปลงหรือใช้ที่จอกรถ
บัตรประจาตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขอต่อใบอนุญาต
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (น.4)
หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4)
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอานาจลงนาม
หนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นทาการแทน
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- ฉบับจริง

- กรณีนิติบุคคล
- ปิดอาการแสตมป์ 30
บาท

(ลงชื่อ)
(

ผู้ขอต่อใบอนุญาต
)

(ลงชื่อ)
(

ผู้ตรวจรับเอกสาร
)

แบบ ข.6

คาขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

.
.
ผู้รับคาขอ
)

เขียนที่

.

วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า
ผู้ครอบครองอาคาร

พ.ศ.

.

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.
.

 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
.
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
โดย
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ขอยื่นคาขอรับใบรบรอง

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 อาคารที่ขอใบรับรอง ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร
ตามใบอนุญาต เลขที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ที่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
โดย
เป็นเจ้าของอาคาร และ
เป็นผู้ครอบครองอาคาร
ในโฉนดที่ดินเลขที/่ น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
.เป็นที่ดินของ
.
ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิด
โดยมีพื้นที/่ ความยาว
(2) ชนิด
โดยมีพื้นที/่ ความยาว
(3) ชนิด
โดยมีพื้นที/่ ความยาว
อาคารตาม

.
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จานวน

.
คัน
.
คัน
.
คัน

เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
2/ข้อ 3......

.

.

-2ข้อ 3 ได้ทาการ
เมื่อวันที่
เดือน

อาคารตามข้อ 1 เสร็จ
ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว

พ.ศ.

ข้อ 4 พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(1) สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ครอบครองอาคาร
(2) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีทผี่ ู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ยื่นคาขอ)
(3) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่
เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(5) สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคารตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี
(6) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมการ
อาคาร เป็นไปโดย
ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต
(7) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
.
(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ขอใบรับรอง
)

หมายเหตุ (1) ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่

เครื่องหมาย / ในช่องหน้า ข้อความที่ต้องการ
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่

จะต้องแจ้งให้ผู้ขอ
ใบรับรองทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่
ผู้ขอ
ใบรับรองได้รับชาระค่าธรรมเนียมใบรับรอง
เป็นเงิน
(
) ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่
ลงวันที่
ออกใบรับรองแล้ว เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่

(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง

.
บาท
.
.

.
)
.

บัญชีรายการเอกสารประกอบคาขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
ของ
ลาดับที่
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.


(ลงชื่อ)
(

โทร.
รายการ
คาขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารฯ (ข.6)
ใบอนุญาตก่อสร้างฯ/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร
บัตรประจาตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอานาจลงนาม
หนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นทาการแทน
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอรับใบรับรอง (ลงชื่อ)
)
(

.
หมายเหตุ

- กรณีนิติบุคคล
- ปิดอาการแสตมป์ 30 บาท

ผู้ตรวจรับเอกสาร
)

คาเตือน
1.
ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองฉบับนี้
2.
ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับกิจการหนึ่งไปใช้
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3.
ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อ
การอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
4.
ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

แบบ ข.8

คาขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

.
.
ผู้รับคาขอ
)

เขียนที่

.

วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า

.

ผู้ได้รับใบอนุญาต

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.
.

 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
.
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
โดย
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ขอยื่นคาขอโอนใบอนุญาต

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 อาคารที่ขออนุญาต ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/
เปลี่ยนการใช้อาคาร ตามใบอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ที่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ในโฉนดที่ดินเลขที/่ น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
.เป็นที่ดินของ
.
ข้อ 2 ขอโอนใบอนุญาตตามข้อ 1 ให้แก่
ตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.

เนื่องจาก

.
.

ข้อ 3 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(1) ใบอนุญาตตามข้อ 1
(2) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

.

(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ขอโอนใบอนุญาต
)
2/สาหรับผู้รับโอน...

.

.

-2-

สาหรับผู้รับโอนใบอนุญาต
เขียนที่
วันที่

.
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง

.

ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.
.

 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
.
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
โดย
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอรับโอนใบอนุญาต
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ขอรับโอนใบอนุญาตจาก
ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอรับโอนใบอนุญาต เลขที่

ตั้งวันที่

ดังต่อไปนี้
เดือน

พ.ศ.

.

ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตนั้นทุกประการ
(ลายมือชื่อ)
(

ผู้รับโอนใบอนุญาต
)

หมายเหตุ (1) ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่
เครื่องหมาย / ในช่องหน้า  ข้อความที่ต้องการ
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้
รับใบอนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต ภายในวันที่
แจ้งการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตแล้ว เมื่อวันที่
เดือน

(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง

.
.

พ.ศ.

.
)
.

เอกสารประกอบคาขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
แบบคาร้อง
[ ] คาขอโอนใบอนุญาตฯ (ข.8)

จานวน 1 ฉบับ

ผู้ขอโอนใบอนุญาตฯ
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย/เปลี่ยนการใช้ ฉบับจริง
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง
ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล)
จานวน 1 ฉบับ
หนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) **กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ผู้รับมอบอานาจ) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอานาจ)
จานวน 1 ฉบับ

ผู้รับโอนใบอนุญาตฯ
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง
ทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง
หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีนิติบุคคล)
จานวน 1 ฉบับ
หนังสือมอบอานาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท) **กรณีให้ผู้อื่นดาเนินการแทน จานวน 1 ฉบับ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ผู้รับมอบอานาจ) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาทะเบียนบ้าน (ผู้รับมอบอานาจ)
จานวน 1 ฉบับ
หนังสือแสดงความยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) จานวน 1 ฉบับ
สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน
จานวน 1 ฉบับ

เอกสารอื่น ๆ
[ ]

(ลงชื่อ)
(

.

ผู้ขอโอนใบอนุญาต
)

(ลงชื่อ)
(

*** เอกสารประกอบคาขอโอนฯ ทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถูกต้อง

ผู้ตรวจรับเอกสาร
)

ใบอนุญาต
ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เล่มที่ …….เลขที่ ………./…………
อนุญาตให้…………………..…..……..….สัญชาติ……. ..…อยู่บา้ นเลขที…่ ….…หมู่ท…่ี …...ตรอก/ซอย...........
ถนน ………......ตาบล/แขวง ………………… อาเภอ/เขต ………… ….…จังหวัด …….…….…….. โทรศัพท์ …………..……
ข้อ 1) ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท …… ……………………………………………..………
โดยใช้ชื่อสถานประกอบการว่า……………………… ……..….. ตั้งอยู่บา้ นเลขที…่ ….หมู่ท…่ี …ตรอก/ซอย ………………
ถนน………….ตาบล/แขวง………… อาเภอ/เขต ………….……จังหวัด………….…….โทรศัพท์..…………โทรสาร ……………
มีพืน้ ที่ประกอบการ …………………….…… ตารางเมตร ใช้เครื่องจักรที่มีกาลังขนาด……………. แรงม้า จานวน
คนงาน …….. คน ทั้งนีไ้ ด้เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต …….…...บาท (………….…… ) ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ ….…
เลขที่ …... ลงวันที่ ……..เดือน ……………………… พ.ศ…………..
ข้อ 2) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามสุขลักษณะทั่วไปที่กาหนดไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตาบลด่านนอก เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25๖๐
ข้อ 3) ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี้
3.1 ……………………………………………………………………………………………..
3.2 ……………………………………………………………………………………………..
3.3 .……………………………………………………………………………………………..
ใบอนุญาตฉบับนีใ้ ห้ใช้ได้ถึง วันที่ ……. เดือน ……………………….พ.ศ……….
ออกให้ ณ วันที่ …..… เดือน …………………..พ.ศ……….
( ลงชื่อ ) ………………………..………………….
( …………………………………………. )
ตาแหน่ง ………………………..………………….
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที/่ เดือน/ปีท่อี อกใบ
ที่ออกใบอนุญาต

คาเตือน

รายการการต่ออายุใบอนุญาตและการเสียค่าธรรมเนียม
วัน/เดือน/ปี
ใบเสร็จรับเงิน
ลงลายมือชื่อ
ที่หมดอายุ
เล่มที่
เลขที่
ว/ด/ป
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ต้องแสดงใบอนุญาตนีไ้ ว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ท่ไี ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

แบบคาขอรับใบอนุญาต
เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………….
อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ ……….. ตรอก/ซอย …………………………. ถนน …………………………..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..…………… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ……………………….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
( ) สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ประเภท …………………………………………
โดยมีพนื้ ที่ประกอบการ ………………… ตารงเมตร
( ) กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภท ………………………………………………….
มีคนงาน …………. คน ใช้เครื่องจักรขนาด ………………. แรงม้า
( ) กิจการตลาด ที่มกี ารจาหน่าย ………….. ( เป็นประจา/เป็นครั้งคราว/ตามวันนัด )
( ) กิจการจาหน่ายสินค้าในที/่ ทางสาธารณสุข จาหน่ายสินค้าประเภท ………………
ณ บริเวณ ………………………………. โดยวิธีการ ……………………………………..
( ) กิจการรับทาการเก็บ ขนหรือกาจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอยโดยทาเป็นธุรกิจ ประเภท
 เก็บขนสิ่งปฏิกูลโดยมีแหล่งกาจัดที่ …………………………………………..…….
 เก็บขนและกาจัดสิ่งปฏิกูล โดยมีระบบกาจัดอยู่ที่ .…………………………
 เก็บขนมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ….………………………………………….
 เก็บขนและกาจัดมูลฝอย โดยมีแหล่งกาจัดที่ ………………………………….
ต่อ ( เจ้าพนักงานท้องถิ่น ) ………………………………………… พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนีค้ ือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว …………………( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ )
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
5) …..…………………………………………………………………………………………..

( ด้านหลังคาขอรับใบอนุญาต )

แผนผังแสดงที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………………………..……………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ………………………………………………. )

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต และควรกาหนดเงื่อนไขดังนี้ …………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

( ลงชื่อ ) …………………………………………………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( …………………………………………………….. )
ตาแหน่ง ……………………….…………….. วันที…่ ../………/……..

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………………………. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ………………………….. วันที…่ ../………/……..

แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต

เขียนที่ …………………………….…….…..
วันที่ ………….. เดือน………..……………..พ.ศ……......……
ข้าพเจ้า ………………………..อายุ……….. ปี สัญชาติ ……………อยู่บ้านเลขที่ ……………. หมูท่ ี่ …..…..
ตรอก/ซอย ……………………. ถนน ……………………..แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ……….…………
เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………..….จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ………….…………...
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท ……………………………………………..…………………
ตามใบอนุญาตเล่มที่ ……….. เลขที่ ….……/…….…ออกให้เมื่อวันที่ ………. เดือน ………………… พ.ศ…….…..
ต่อ (เจ้าพนักงานท้องถิ่น) ………………………..
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานและเอกสารมาด้วย ดังนีค้ ือ
1) สาเนาบัตรประจาตัว………..……….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
4) ..……………………………………………………………………………………………..
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) …………………………………..……………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( ……………………………………………. )

ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………
…………………………………………………………..…………….
( ลงชื่อ ) …………………………….………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( …………………….…………….. )
ตาแหน่ง …………………….……………

วันที…่ ../………/……..

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) ………………………………………………….
( ………………….………………………….. )
ตาแหน่ง ……………..…………………….…….

วันที…่ ../………/……..

แบบคาขอทั่วไป
เขียนที่ …………………………….…….…..
วันที่ ………….. เดือน………..……………..พ.ศ……......……
ข้าพเจ้า ………………………..อายุ……….. ปี สัญชาติ ……………อยู่บา้ นเลขที่ ……………. หมู่ท่ี …..…..
ตรอก/ซอย ……………………. ถนน ……………………..แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ……….…………
เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต ………………..….จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ………….…………...
ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการประเภท............................................................................... ตาม
ใบอนุญาต...................................................เล่มที.่ .......................เลขที.่ ................./..................ออกเมื่อ
วันที.่ ......เดือน............พ.ศ. ........ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
( ) เลิกกิจการ ตั้งแต่วันที่......................................................................
( ) โอนกิจการ ตั้งแต่วันที่......................................................................
ผู้รับโอนคือ.............................................................................................
( ) แก้ไขเพิ่มเติมรายการในใบอนุญาต
๑) ..........................................................................................................
๒) ..........................................................................................................
( ) ขอรับใบแทนใบอนุญาต พร้อมเอกสาร หลักฐานดังต่อไปนี้
1) สาเนาบัตรประจาตัว………..……….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
2) สาเนาทะเบียนบ้าน
3) หลักฐานการอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คือ
3.1 .……………………………………………………………………………………
3.2 …………………………………………………………………………………….
๔) ใบอนุญาตประกอบกิจการ (กรณีเลิกกิจการ)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความในแบบคาขอใบอนุญาตนีเ้ ป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ……………………………………………. ผู้ขอรับใบอนุญาต
( …………………………………………. )
ความเห็นของเจ้าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาต
( ) เห็นควรไม่อนุญาต เพราะ …………………
…………………………………………………………..…………….
( ลงชื่อ ) ……………………. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ……………………….. )
ตาแหน่ง ……………………
วันที…่ ../………/……..

คาสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
( ) อนุญาต ให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
( ลงชื่อ ) …………………….………….
( ……………………………….. )
ตาแหน่ง ……………………….…….
วันที…่ ../………/……..

แบบ สณ.๑
เลขที่รับ ......................../.......................

เลขที่ .............................
คาขอรับ
ใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาตเป็นผูจ้ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
เขียนที่ ...........................................................
วันที่ ............. เดือน .................................. พ.ศ. .....................

ข้าพเจ้า
…………………………..………อายุ…..………ปี สัญชาติ…………..…………........................................
อยู่บ้านเลขที.่ ..................หมู่ท……ี่ .............…ตรอก/ซอย.............................ถนน
………………….ตาบล/แขวง………...….……….
อาเภอ/เขต…………..………….จังหวัด…..……………….…………………..โทรศัพท์…………....................………….
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการจาหน่ายสินค้าในที่/ทางสาธารณะ จาหน่ายสินค้าประเภท.....................................
ณ บริเวณ...................................................... โดยวิธีการ......................................................................
พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
๑. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขอรับใบอนุญาต
๒. สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนหรือสาเนาทะเบียนบ้าน ของผูช่้ วยจาหน่าย
๓. รูปถ่าย หน้าตรงครึ่งตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดา ขนาด ๑
x ๑.5 นิ้ว ของผู้ขอรับใบอนุญาต และผู้ช่วยจาหน่าย
จานวนคนละ 3 รูป
๔.
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
๕. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร
๖.
หนังสือมอบอานาจ
ขอรับรองว่าข้อความในแบบคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) .................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต
(..................................................)
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ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามลาดับ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

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

(ลงชื่อ).....................................................
(......................................................)
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ).....................................................
(......................................................)
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ).....................................................
(......................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ได้ออกใบอนุญาต เล่มที่..............เลขที่..........ลงวันที่................เดือน............................พ.ศ. ........................แล้ว

-3ความเห็นของเจ้าหน้าที่ตามลาดับ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

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

(ลงชื่อ).....................................................
(......................................................)
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ).....................................................
(......................................................)
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ).....................................................
(......................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

หมายเหตุ ได้ออกใบอนุญาต เล่มที่..............เลขที่..........ลงวันที่................เดือน............................พ.ศ. ........................แล้ว

แบบคาขอแจ้ง
จัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
เขียนที่ …………………………………..
วันที่ ………. เดือน……………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ …………………………….….
โดย.......................................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….…..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..………..……… เทศบาล/อบต. …..………………………..….……….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………...
2. ชื่อสถานประกอบกิจการ...................................................ประเภท...................................................
มีพื้นที่............ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่ ..................หมู่ท.ี่ ...............ตาบล....................อาเภอ.............................
จังหวัด...........................................หมายเลขโทรศัพท์..............................................
3. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว
………….. ( ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/อื่นๆ ระบุ.......... )

สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่.....................................................................
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลและใบมอบอานาจ
(ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
…………………………….
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ………………………………. ผู้ขอแจ้ง
( ……………………………. )

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................ประเภท……………………………………………………………………
มีพื้นที่............................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่...........หมู่ท.ี่ .............ตาบล...................อาเภอ..........................
จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์................................
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ
1) ........................
.............................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

ส่วนของผู้แจ้ง
ใบรับแจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
ชื่อสถานประกอบกิจการ............................................ประเภท……………………………………………………………………
มีพื้นที่............................ตารางเมตร ตั้งอยู่เลขที่...........หมู่ท.ี่ .............ตาบล...................อาเภอ..........................
จังหวัด................................หมายเลขโทรศัพท์................................
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ
1) ........................
.............................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ)
…………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

แบบ ตล. 1
เลขรับที่............../.............

แบบคาขอรั บใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด

เลขที่...................

เขียนที่..............
..............................................................
วันที่......................เดือน..............................พ.ศ..................
ข้ าพเจ้ า..............................................................อายุ....................ปี สัญชาติ....................................
อยูบ่ ้ านเลขที่..................................หมูท่ ี่..................ตรอก / ซอย...................ถนน...........................................
ตาบล.....................................อาเภอ.................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์................
โทรศัพท์...............................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน.......................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ที่มีการ จาหน่าย.................................(เป็ นประจา / เป็ น
ครัง้ คราว / ตามวันนัด )..............ต่อ (เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น).........................................................................
พร้ อมคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานและเอกสารมาด้ วย ดังนี ้ คือ
............. 1) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน / ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
............. 2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
............. 3) ใบอนุญาตเดิม
............. 4) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
.............. 5) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
.............. 6) อื่น ๆ ระบุ...............................................................................
แผนผังแสดงที่ตงสถานประกอบกิ
ั้
จการโดยสังเขป

- 2 ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ อความในแบบคาขอใบอนุญาตนี ้เป็ นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ขอรับใบอนุญาต
(..........................................................)

ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
(
) เห็นสมควรอนุญาตและควรกาหนดเงื่อนไข ดังนี ้.......................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
(
) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ..................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
(.....................................................)
ตาแหน่ง....................................................................วันที่............/............./..............

คาสั่งของเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
(
(

) อนุญาตให้ ประกอบกิจการได้
) ไม่ อนุญาตให้ ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)................................................เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
(...........................................)
ตาแหน่ ง.............................................วันที่............../.........../...........

แบบตล.2

ใบอนุญาตจัดตัง้ ตลาด
เล่มที่.....................เลขที่...................
อนุญาตให้ ............................................................................ สัญชาติ....................................
อยูบ่ ้ านเลขที่...............................หมูท่ ี่......................ตรอก / ซอย.......................ถนน......................................
ตาบล / แขวง................... อาเภอ / เขต...................รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์ .......................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน...................................................................................................................
1) ประกอบกิจการจัดตั ้งตลาด ประเภท..................................................................................
โดยใช้ ชื่อสถานประกอบการว่า ...........................................................ตาบล / แขวง.........................................
อาเภอ / เขต..............................จังหวัด........................รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์........................
มีพื ้นที่ประกอบการ..................................ตารางเมตร ทั ้งนี ้ ได้ เสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.......................บาท
(............................................................................................) เสร็จรับเงินเลม........................เลขที.่ ...............
ลงวันที่...................เดือน......................................พ.ศ...........................
2) ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องปฏิบตั ติ ามสุขลักษณะทัว่ ไปตามข้ อบัญญัติ
3) ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องปฏิ บตั ติ ามเงื่อนไขเฉพาะ ดังต่อไปนี ้
3.1).................................................................................................................................
3.2)..................................................................................................................................
3.3)..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี ้ให้ ใช้ ได้ ถึงวันที่ ......................เดือน..................................พ.ศ........................
ออกให้ ณ วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ...........................

(ลงชื่อ).....................................................................
(.................................................................)
ตาแหน่ง................................................................เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น

แบบคาขอต่ ออายุใบอนุญาต
เลขรับที่............../.............

แบบตล.3
เลขที่...................

เขียนที่.........................................................
วันที่.................เดือน............................พ.ศ..............
ข้ าพเจ้ า......................................................................อายุ...................ปี สัญชาติ..................
อยูบ่ ้ านเลขที่.............................หมูท่ ี่....................ตรอก /ซอย.......................ถนน............................................
ตาบล............................อาเภอ.....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์...................
โทรศัพท์.............................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด ทีม่ ีการจาหน่าย................................................
(เป็ นประจา/เป็ นครัง้ คราว/ตามวันนัด).........................ต่อ (เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น)...............................................
พร้ อมคาขอนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานและเอกสารมาด้ วย ดังนี ้ คือ
............. 1) สาเนาบัตรประจาตัว (ประชาชน / ข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ)
............. 2) สาเนาทะเบียนบ้ าน
............. 3) ใบอนุญาตเดิม
............. 4) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมเก็บ ขน ขยะมูลฝอย
.............. 5) สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการควบคุมอาคารของสถานประกอบการ
.............. 6) อื่น ๆ ระบุ...............................................................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่า ข้ อความใบแบบคาขอใบอนุญาตนี ้เป็ นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).................................................... ผู้ขอรับใบอนุญาต
(................................................)
ความเห็นของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
จาการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรต่อใบอนุญาต
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ............
..........................................................................
(ลงชือ่ )................................เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
(...............................)
ตาแหน่ง.........................................
วันที่................./..................../.........................

คาสัง่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
( ) อนุญาตให้ ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ ประกอบกิจการ

(ลงชื่อ)..........................................................
(........................................................)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่................./......................../....................

- 2 จากการตรวจสอบสถานประกอบการ
( ) เห็นสมควรอนุญาตและควรกาหนดเงื่อนไขดังนี ้
1. มีเนื ้อที่สาหรับผู้ขายตามความเหมาะสม จัดให้ มีบริเวณที่ขนถ่ายสินค้ า มีห้องน ้าแยกหญิง ชาย และ
เพียงพอ ที่รวบรวมขยะมูลฝอย บ่อบาบัดน ้าเสีย และที่จอดรถ
2. อาคารสิ่งปลูกสร้ างสาหรับผู้ขายของ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และสุขลักษณะ รวมถึงผู้ขายของ
3. ..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
( ) เห็นสมควรไม่อนุญาต เพราะ ...............................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................เจ้ าพนักงานสาธารณสุข
(...............................................)
ตาแหน่ง.....................................................
วันที่...........................................

คำสั่ งของเจ้ ำพนักงำนท้องถิ่น
( ) อนุญาตให้ประกอบกิจการได้
( ) ไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
(ลงชื่อ)....................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
(................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................
วันที่.............................................

คาร้ องขออนุญาตต่ าง ๆ
เลขรับที่............../.............

แบบตล.4
เลขที่...................

เขียนที่........................................................
วันที่......................เดือน......................พ.ศ.............
ข้ าพเจ้ า................................................................ อายุ....................ปี สัญชาติ.......................
อยูบ่ ้ านเลขที่.......................หมูท่ ี่.................ตรอก / ซอย.......................ถนน....................................................
ตาบล...............................อำเภอ...............................จงหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..................
ขอยื่นคาร้ องต่อ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบล
ด่านนอก
ด้ วย.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
จึงมีความประสงค์..................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าข้ อความตามคาร้ องนี ้เป็ นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ).......................................................ผู้ขออนุญาต
(...................................................)

แบบคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการ ..........................................................................
คาขอเลขที่ ........../............
(เจ้าหน้าที่กรอก)

เขียนที่ ……………………………………..
วันที่ ………. เดือน…………………..พ.ศ…………
1. ข้าพเจ้า ………………………………………..อายุ……………….. ปี สัญชาติ ……………………………..…….…….
โดย......................................................................................................................ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ปรากฏตาม...........................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่ ………..……. หมู่ที่ ………….. ตรอก/ซอย …………..…………………. ถนน ………………….…………….…..
แขวง/ตาบล ………………………. เขต/อาเภอ ………..………..……… เทศบาล/สุขาภิบาล/อบต …………….….……….
จังหวัด ………………………… หมายเลขโทรศัพท์ ……………………………………………………………………………………...
2. พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัว
…………..………….. (ประชาชน/ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ)

สาเนาใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยควบคุมอาคาร หนังสือให้ความเห็นชอบการประเมินผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือใบอนุญาตตามกฎหมายอื่นที่จาเป็น
 ใบมอบอานาจ (ในกรณีที่มีการมอบอานาจ)
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 หลักฐานที่แสดงการเป็นผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
 เอกสารหลักฐานอื่นๆ ตามที่ราชการส่วนท้องถิ่นประกาศกาหนด คือ
1) ...........................................................................................
2) ..........................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความในคาขอนี้เป็นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) ………………………………. ผู้ขออนุญาต
( ………………………………. )

ส่วนของเจ้าหน้าที่
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ
1) ........................
.............................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต
ใบรับคาขอรับใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต
เลขที่ ...................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่ .................... เดือน ......................พ.ศ. ....................
ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน
 ครบ
 ไม่ครบ
1) ........................
.............................................................
2).....................................................................................
3) .....................................................................................
(ลงชื่อ) …………………………………………….
(..............................................)
ตาแหน่ง ...............................................

ทะเบียนเลขที่............../2562
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เฉพาะกรณีผู้สูงอายุมอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน
ผูย้ ่ืนคาขอฯ แทนตามหนังสือมอบอานาจ เกีย่ วข้องเป็น.................................................กับผู้สูงอายุที่ขอลงทะเบียน
ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอานาจ) ................................................................................. เลขประจาตัวประชาชนผู้รับมอบอานาจ
---- ที่อยู.่ ......................................................................................................
..............................................................................................................โทรศัพท์................................................................
ข้อมูลผู้สูงอายุ
เขียนที.่ ...................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ................................................นามสกุล......................................................
เกิดวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................... อายุ................ปี สัญชาติ...........................มีชื่ออยู่ในสาเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ท/ี่ ชุมชน..............................ตรอก/ซอย..............................ถนน................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................โทรศัพท์.........................................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ....................................
รายได้ต่อเดือน....................................บาท อาชีพ................................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ได้รบั การสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ...........................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีส
ิทธิ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่า
ย สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ
(ลงชื่อ).......................................................... (ลงชื่อ)...............................................................
(..........................................................)
(.............................................................)
ผูย้ ่ืนคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

.

- ด้านหลัง ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง นาย/นาง/นางสาว
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.....................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)

คาสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่นๆ....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ).........................................................
(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
วัน/เดือน/ปี....................................................................

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้

.

ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ย ยัง
ชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ในอัตราแบบขั้นบันได ภายในวันที่ 10 ของทุก
เดือน กรณีผู้สูงอายุย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 )
จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน
2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

หนังสือมอบอานาจ
เขียนที่…………………………..…..………………….
วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…………
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า………………………………………….……………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร….……………………..........
เลขที่………………………….ออกให้ ณ…………….……..เมื่อวันที่………………..……………….อยู่บ้านเลขที่…..…………..…………
หมู่ท.ี่ .........................ตรอก/ซอย………………….…….ถนน……………..………..…...แขวง/ตาบล………………………..……….
อาเภอ………….............จังหวัด……………………………….………………
ขอมอบอานาจให้……………………………………….…………………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร………………………………….............
เลขที่……………………..……………..ออกให้ ณ……………………………. เมื่อวันที่ ………………………อยู่บ้านเลขที่……………..…หมู่ที่
........................ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………แขวง/ตาบล…………………..............
เขต/อาเภอ………………….จังหวัด…………………..………………………….
เป็นผู้มีเป็นผู้มีอานาจ.....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทา
ด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ………………………………………..ผู้มอบอานาจ
(………….………………………….)
ลงชื่อ………………………….…………ผู้รับมอบอานาจ
(………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(…………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………….พยาน
(……………………………………..)

ทะเบียนเลขที่ ...................../2561
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เฉพาะกรณีคนพิการมอบอานาจหรือผู้ดูแลคนพิการลงทะเบียนแทน:ผู้ยื่นคาขอฯแทน ตามหนังสือมอบอานาจเกี่ยวข้องกับคนพิการ
ที่ขอขึ้นทะเบียน โดยเป็น  บิดา-มารดา  บุตร  สามี-ภรรยา  พี่น้อง  ผู้ดูแลคนพิการตามระเบียบฯ

ชือ่ – สกุล (ผู้รับมอบอานาจ/ผู้ดูแลคนพิการ)..........................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน--- ที่อยู่............................................................................
.............................................................................................................................โทรศัพท์..............................................
ข้อมูลคนพิการ

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

คานาหน้านาม  เด็กชาย  เด็กหญิง  นาย  นาง  นางสาว  อื่นๆ (ระบุ)...................
ชื่อ.............................................................................นามสกุล..................................................................................
เกิดวันที่.................เดือน...............................พ.ศ........................อายุ.................ปี สัญชาติ...................................
ชื่อที่อยู่สาเนาในทะเบียนบ้านเลขที่.............................หมู่ที่ ..............ตรอก/ ซอย...................................................
ถนน...............................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต.......................................................
จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์..............................................โทรศัพท์...................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอ ---
ประเภทความพิการ  ความพิการทางการเห็น
 ความพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมหรือออทิสติก
 ความพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย
 ความพิการทางสติปัญญา
 ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย
 ความพิการทางการเรียนรู้
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ .....................
บุคคลอ้างอิงที่สามารถติดต่อได้......................................................................โทรศัพท์............................................
เกี่ยวข้องโดยเป็น  บิดา – มารดา  บุตร  สามี – ภารยา  พี่น้อง  อื่น ๆ ………………………
สถานการณ์รับสวัสดิการภาครัฐ  ยังไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  อยู่ในเขตบัญชีสารองการสงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ
มีความประสงค์ขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจาปี งบประมาณ 25
62 โดยวิธีดังต่อไปนี้ ( เลือก 1 วิธี )
 รับเงินด้วยตัวเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ  โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลได้รับมอบ อานาจ
จากผู้มีสิทธิ
ธนาคาร..................................................................เลขที่บัญชี ---
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประตัวคนพิการ หรือสาเนาบัตรอื่น ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ( ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขอรับเงินผ่านธนาคาร )
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ ( ในกรณียื่นคาขอ ฯ แทน )
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
( ลงชื่อ ) ............................................ผู้ยื่นคาขอ ( ลงชื่อ ).............................................เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน
(..............................................)
(............................................)
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

-2ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง นาย/นาง/นางสาว
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.....................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)

คาสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่นๆ....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ).........................................................
(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
วัน/เดือน/ปี....................................................................

(ตัดตามรอยเส้นประให้คนพิการที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะได้รับเงิน เบี้ย
ความพิการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 ในอัตราเดือนละ 800 บาท ภายในวันที่ 10
ของทุกเดือน กรณีคนพิการย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่น (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ) จะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับ
เงินเบี้ยความพิการ ณ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษา
สิทธิให้ต่อเนื่อง

.

หนังสือมอบอานาจ
เขียนที่…………………………..…..………………….
วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…………
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า………………………………………….……………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร….……………………..........
เลขที่………………………….ออกให้ ณ…………….……..เมื่อวันที่………………..……………….อยู่บ้านเลขที่…..…………..…………
หมู่ท.ี่ .........................ตรอก/ซอย………………….…….ถนน……………..………..…...แขวง/ตาบล………………………..……….
อาเภอ………….............จังหวัด……………………………….………………
ขอมอบอานาจให้……………………………………….…………………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร………………………………….............
เลขที่……………………..……………..ออกให้ ณ……………………………. เมื่อวันที่ ………………………อยู่บ้านเลขที่……………..…หมู่ที่
........................ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………แขวง/ตาบล…………………..............
เขต/อาเภอ………………….จังหวัด…………………..………………………….
เป็นผู้มีเป็นผู้มีอานาจ.....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทา
ด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ………………………………………..ผู้มอบอานาจ
(………….………………………….)
ลงชื่อ………………………….…………ผู้รับมอบอานาจ
(………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(…………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………….พยาน
(……………………………………..)

แบบ ขถด.1
เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

.
.
ผู้รับคาขอ
)

เขียนที่
วันที่

.
เดือน

ข้าพเจ้า

พ.ศ.

.

เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตาบล/แขวง

ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต

ถนน
จังหวัด

.
.

 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
.
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
.
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
โดย
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
มีความประสงค์จะทาการ ขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทาการขุดดิน/ถมดิน ณ
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ในโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที/่ ส.ค.1 เลขที/่ อื่น ๆ
เป็นที่ดินของ

.
.
.
.

ข้อ 2 ทาการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม
เมตร
พื้นที่
ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น
โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ
. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
เมตร
ทิศใต้
. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
เมตร
ทิศตะวันออก
. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
เมตร
ทิศตะวันตก
. ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน
เมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 โดยมี
วันที่

ข้อ 4 กาหนดแล้วเสร็จภายใน
เดือน
พ.ศ.

เลขทะเบียน
วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน
.และจะแล้วเสร็จวันที่
เดือน

เป็นผู้ควบคุมงาน
พ.ศ.

.

2/ข้อ 5…..

-2ข้อ 5 พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 แผนผังบริเวณที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน และการรมดิน จานวน
ชุด ชุดละ
แผ่น
 รายการที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ.2543
 ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
จานวน
ฉบับ
 สาเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน และผู้มีอานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอานาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
จานวน
ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
 หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (กรณีมีการมอบอานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
 รายการคานวณ 1 ชุด จานวน
แผ่น
 หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคานวณการขุดดิน/ถมดิน จานวน
ฉบับ พร้อมทั้ง
สาเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ
(กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

 สาเนาโฉนดที่ดิน เลขที่/ น.ส.3 เลขที/่ ส.ค.1 เลขที่
.
ที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ
 หนังสือสาเนายินยอมของเจ้าของที่ดิน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอานาจ
รับรอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล เจ้าของที่ดิน ซึง่
รับรองสาเนาถูกต้อง จานวน
ฉบับ (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น)
 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จานวน
ฉบับ
 สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้อง
จานวน
ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
 เอกสารและรายละเอียด อื่น ๆ
.
ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอชาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
(ลงลายมือชื่อ)

ผู้แจ้ง
(

หมายเหตุ
(1) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  ที่ต้องการ

)

บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543
ของ
ลาดับที่









1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.




10.


โทร.

.

รายการ

หมายเหตุ

ใบแจ้งการจุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.1)
สาเนาบัตรประจาตัวและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง
สาเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่
.
หนังสือยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในที่ดิน
หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ทารายการคานวณ/ออกแบบ
หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ ขถด.7)
แบบแปลน แผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบ จานวน
ชุด
รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอานาจลงนาม
หนังสือมอบอานาจให้ผู้อื่นทาการแทน
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- เท่าฉบับจริง
- กรณีขุดดิน/ถมดินในที่ดินผู้อื่น
- กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมพร้อม
ภาพถ่ายใบอนุญาต
- กรณีนิติบุคคล
- ปิดอาการแสตมป์ 30 บาท

11.
(ลงชื่อ)
(

ผู้แจ้ง
)

(ลงชื่อ)
(

ผู้ตรวจรับเอกสาร
)

ทะเบียนเลขที่............../2562
แบบคาขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เฉพาะกรณีผู้ป่วยเอดส์มอบอานาจให้บุคคลอื่นมายื่นคาขอลงทะเบียนแทน
ผูย้ ่ืนคาขอฯ แทนตามหนังสือมอบอานาจ เกีย่ วข้องเป็น.................................................กับผู้ป่วยเอดส์ที่ขอ
ลงทะเบียน ชื่อ-สกุล (ผู้รับมอบอานาจ) ................................................................................. เลขประจาตัวประชาชนผู้รับ
มอบอานาจ ---- ที่อยู.่ ...............................................................................
..............................................................................................................โทรศัพท์................................................................
ข้อมูลผู้ป่วยเอดส์
เขียนที.่ ...................................................
วันที่..............เดือน..................................พ.ศ.....................
ด้วยข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ชื่อ................................................นามสกุล......................................................
เกิดวันที่............เดือน...............................พ.ศ. ................... อายุ................ปี สัญชาติ...........................มีชื่ออยู่ในสาเนา
ทะเบียนบ้านเลขที่......................หมู่ท/ี่ ชุมชน..............................ตรอก/ซอย..............................ถนน................................
ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด...............................................
รหัสไปรษณีย.์ ..................................โทรศัพท์.........................................................หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผู้ยื่นคาขอ ----
สถานภาพสมรส  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง  แยกกันอยู่  อื่นๆ....................................
รายได้ต่อเดือน....................................บาท อาชีพ................................................................................
ข้อมูลทั่วไป : สถานภาพการรับสวัสดิการภาครัฐ
 ไม่ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
 ได้รับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
 ได้รบั การสงเคราะห์เบี้ยความพิการ  ย้ายภูมิลาเนาเข้ามาอยู่ใหม่ เมื่อ...........................................................
มีความประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีดังต่อไปนี้ (เลือก 1 วิธี)
 รับเงินสดด้วยตนเอง
 รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
 โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีส
ิทธิ โอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากผู้มีสิทธิ
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่า
ย สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (ในกรณีผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)
 หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่ได้เป็นผู้รับบานาญหรือสวัสดิการเป็นรายเดือนจาก
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุก
ประการ
(ลงชื่อ).......................................................... (ลงชื่อ)...............................................................
(..........................................................)
(.............................................................)
ผูย้ ่ืนคาขอ/ผู้รับมอบอานาจยื่นคาขอ
เจ้าหน้าที่ผู้รับลงทะเบียน
หมายเหตุ ให้ขีดฆ่าข้อความที่ไม่ต้องการออก และทาเครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

.

- ด้านหลัง ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ

เรียน คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
ได้ตรวจสอบคุณสมบัตขิ อง นาย/นาง/นางสาว
.....................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน
---- แล้ว
 เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน
 เป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ เนื่องจาก
.....................................................................................................
………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)..............................................................................
(...............................................................................)
เจ้าหน้าที่ผู้รับจดทะเบียน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัตไิ ด้ตรวจสอบแล้ว
มีความเห็นดังนี้
 สมควรรับขึ้นทะเบียน  ไม่สมควรรับขึ้นทะเบียน
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)
กรรมการ (ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)

คาสั่ง
 รับขึ้นทะเบียน  ไม่รับขึ้นทะเบียน  อื่นๆ....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ).........................................................
(นายสมพงษ์ ไกรฤกษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลด่านนอก
วัน/เดือน/ปี....................................................................

(ตัดตามรอยเส้นประ ให้ผู้สูงอายุที่ยื่นคาขอลงทะเบียนเก็บไว้
ยื่นแบบคาขอลงทะเบียนเมื่อวันที่.........................เดือน.............................................พ.ศ. ......................................
การลงทะเบียนครั้งนี้ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจะเริ่มรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ตั้งแต่เดือน......................................พ.ศ............... ในอัตราเดือนละ 500 บาท ภายในวันที่ 10
ของทุกเดือน กรณีผู้ป่วยเอดส์ย้ายภูมิลาเนาไปอยู่ที่อื่นจะต้องไปลงทะเบียนยื่นคาขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ณ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่ทันที ทั้งนี้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิให้ต่อเนื่อง

.

หนังสือมอบอานาจ
เขียนที่…………………………..…..………………….
วันที่……….เดือน………………………พ.ศ…………
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า………………………………………….……………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร….……………………..........
เลขที่………………………….ออกให้ ณ…………….……..เมื่อวันที่………………..……………….อยู่บ้านเลขที่…..…………..…………
หมู่ท.ี่ .........................ตรอก/ซอย………………….…….ถนน……………..………..…...แขวง/ตาบล………………………..……….
อาเภอ………….............จังหวัด……………………………….………………
ขอมอบอานาจให้……………………………………….…………………ซึ่งเป็นผู้ถือบัตร………………………………….............
เลขที่……………………..……………..ออกให้ ณ……………………………. เมื่อวันที่ ………………………อยู่บ้านเลขที่……………..…หมู่ที่
........................ตรอก/ซอย…………………ถนน……………………แขวง/ตาบล…………………..............
เขต/อาเภอ………………….จังหวัด…………………..………………………….
เป็นผู้มีเป็นผู้มีอานาจ.....................................................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับมอบอานาจได้กระทาไปตามหนังสือมอบอานาจนี้เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทา
ด้วยตนเองทั้งสิ้น
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ/ลายพิมพ์นิ้วมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานแล้ว
ลงชื่อ………………………………………..ผู้มอบอานาจ
(………….………………………….)
ลงชื่อ………………………….…………ผู้รับมอบอานาจ
(………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………..พยาน
(…………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………….พยาน
(……………………………………..)

