
คูมือสำหรับประชาชนเรื่อง...แจงกอสรางอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ.... 
 

งานท่ีใหบริการ 
 

การรับแจง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑.สำนัก/กอง…กองชาง……… 
   องคกรการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู
แจงไดดำเนินการแจง แลว เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ัน
ภายในวันท่ีไดรับแจง ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวน
ตามท่ีระบุไวในมาตรา ๓๙ ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหผูแจงมาดำเนินการ แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน ๗ วันนับแตวันท่ี
ไดรับแจงคำสั่งดังกลาว และภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแตวันท่ีเริ่มการกอสรางอาคารตามท่ีได
แจงไว ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการกอสรางอาคารท่ีไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการคำนวณของอาคารท่ีไดยื่นไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ิน
ท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบ
โดยเร็ว 
 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑.รับแจง เก็บคาธรรมเนียม และออกใบรับแจง 
 

 สำนัก/กอง...ชาง................... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๒.เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบขอมูลเอกสาร
ประกอบการแจง 
 

 สำนัก/กอง....ชาง................. 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๓.เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืงตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทำผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4.ตรวจพิจารณาแบบแปลน  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5.มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

  
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ..........30................วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

1. แบบการแจงกอสรางอาคารตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนด และกรอกขอความใหครบถวน  จำนวน 1 ชุด 

2. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)      จำนวน 1 ชุด 

3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิตบุิคคล)       จำนวน 1 ชุด 

4. โฉนดท่ีดิน น.ส.๓หรือส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสำเนา ทุกหนา  กรณผีูแจงไมใช

เจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสรางอาคารในท่ีดิน    จำนวน 1 ชุด 

5. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอำนาจเจาของท่ีดิน (กรณี

เจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล)          จำนวน 1 ชุด 

6. หนังสือยินยอมใหชิดเขตท่ีดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิดเขตท่ีดิน)    จำนวน 1 ชุด 

7.  หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมระดับวุฒิสถาปนิก

           จำนวน 1 ชุด 

8. หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ )ระดับวุฒิวิศวกร (  

           จำนวน 1 ชุด 

9. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสรางพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม(กรณีอาคารท่ีตองมีวิศวกรควบคุมงาน)      จำนวน 1 ชุด 

10. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการกอสรางพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปนิก

ควบคุม ( )กรณีอาคารท่ีตองมีสถาปนิกควบคุมงาน       จำนวน 1 ชุด 

11. แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู ของ

สถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี๑๐(พ.ศ.2528)      จำนวน 5 ชุด 

12. รายการคำนวณโครงสราง แผนปกระบุช่ือเจาของอาคาร ช่ืออาคาร สถานท่ีกอสราง ช่ือ คุณวุฒิ ท่ีอยู ของวิศวกรผูคำนวณ

พรอมลงนามทุกแผน   (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ีกอสรางดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ )  (กรณีอาคารบาง

ประเภทท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีตองมกีารคำนวณใหอาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดตามกฎกระทรวง 

กำหนดการรับน้ำหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของ

แผนดินไหว พ.ศ.2540 ตองแสดงรายละเอียดการคำนวณ การออกแบบ โครงสรางใหสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจาก

แผนดินไหว)             จำนวน 1 ชุด 

13. กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาท่ีกำหนดในกฎกระทรวงฉบับท6 พ.ศ.2527  เชนใชคา  fc > 65 ksc. หรอื คา fc’ > 173.3 

ksc. ใหแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือได วิศวกรผูคำนวณและผู

ขออนุญาต ลงนาม           จำนวน 1 ชุด 

14. กรณีอาคารท่ีเขาขายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๘พ.ศ.2540 ตองมีระยะของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุมเหล็ก ไม

นอยกวาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรบัรองอัตราการทนไฟจากสถาบันท่ีเช่ือถือไดประกอบการขออนุญาต

           จำนวน 1 ชุด 

15. แบบแปลนและรายการคำนวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๓(พ.ศ.2535)  จำนวน 5 ชุด 

16. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบปรับอากาศ( ) ระดับวุฒิวิศวกร  

            จำนวน 5 ชุด 

17.  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา )ระดับวุฒิวิศวกร( จำนวน 1 ชุด 
18.  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม (ระดับวุฒิวิศวกร)

            จำนวน 1 ชุด 
19.  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบบำบัดน้ำเสยีและการระบายน้ำท้ิง(ระดบั

วุฒิวิศวกร)              จำนวน 1 ชุด 
20.  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบประปา(ระดับวุฒิวิศวกร)จำนวน 1 ชุด 
21.  หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต(ระดบัวุฒิวิศวกร) จำนวน 1 ชุด
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คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางอาคาร  

   (1) อาคารซึ่งสูงไมเกินสองช้ันหรือสูงไมเกินสิบสองเมตรใหคดิตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท  

 (2) อาคาร ซึ่งสูงเกินสองช้ันแตไมเกินสามช้ัน หรือสูงเกินสิบสองเมตร แตไมเกินสิบหาเมตร ใหคิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละช้ัน

รวมกัน ตารางเมตรละ  2 บาท                

 (3) อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือสงูเกินสิบหาเมตร ใหคดิตามพ้ืนท่ีของอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท   

 (4) อาคาร ประเภทซึ่งจะตองมีพ้ืนรับน้ำหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัม ตอหน่ึงตารางเมตร ใหตดิตามพ้ืนท่ีของพ้ืน

อาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท         

 (5) พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถสำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) ใหคิด

ตามพ้ืนท่ีของท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอด

รถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ สำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) อยูในอาคารหรือช้ันหน่ึงช้ันใดของอาคารไมตองคิด

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหน่ึงอีก          

 (6) ปาย ใหคิดตามพ้ืนท่ีของปาย โดยเอาสวนกวางท่ีสุดคณูดวยสวนท่ียาวท่ีสุดตารางเมตรละ 4 บาท    

 (7) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เข่ือน ทางหรือทอระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง รวมท้ังประตรูั้วหรือกำแพง ใหคิดตาม

ความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแตก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถือเปนหนวยเต็ม 

ถาต่ำกวาก่ึงหน่ึงใหปดท้ิงในการคิดความสูงของอาคารเปนช้ัน ใหนับจำนวนช้ันของพ้ืนอาคารท่ีบุคคลเขาใชสอยไดยกเวนพ้ืนช้ันลอยในการ 

คิดความสูงของอาคารเปนเมตร ใหวัดจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคา หรือสวนของอาคารท่ีสูงท่ีสดุในกรณีท่ีอาคารมีพ้ืนช้ันลอย ใหคิดพ้ืนช้ันลอย

เปนพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบ แปลนดวย 

การรับเร่ืองรองเรียน 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
โทรศัพท........036-715-427 ตอ 103................... 
หรือเว็บไซต.......................................... 
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ตัวอยางแบบฟอรม 

๑. 

แบบ ทน.ป.1 

 
หนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร 
 โดยไมย่ืนคำรอรับอนุใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ 
 

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

เรียน..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
  ขาพเจา..............................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 
  [ ] เปนบุคลธรรมดา อยูบานเลขท่ี..................ตรอก/ซอย................................ถนน............................    
หมูท่ี..............ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด..................................... 
  [ ] เปนนิติบุคคลประเภท..............................................จดทะเบียนเมือ่............................................. 
เลขทะเบียน.............................มีสำนักงานตั้งอยูเลขท่ี.............................ตรอก/ซอย..................................... 
ถนน...........................หมูท่ี..............ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด...........................    ....โดย.....................................................เปนผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูแจง 
อยูบานเลขท่ี....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................หมูท่ี................... 
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................... 
  มีความประสงคจะทำการกอสรางอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร โดยไมยื่นคำรองขอรับใบอนุญาตจาก 
เจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปน้ี 
  ขอ 1 ทำการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารท่ีบานเลขท่ี................. 
ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................หมูท่ี.........................ตำบล/แขวง............................... 
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................โดย........................................................... 
เปนเจาของอาคาร ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส. 3 เลขท่ี/ส.ค. 1 เลขท่ี.......................................................... 
เปนท่ีดินของ............................................................................................................................................ 
  ขอ 2 เปนอาคาร 

(1) ชนิด..................................จำนวน............................เพ่ือใชเปน................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน.............................คัน 

(2) ชนิด.................................จำนวน..............................เพ่ือใชเปน................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน.............................คัน 

(3) ชนิด.................................จำนวน..................................เพ่ือใชเปน................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน.............................คัน 
   ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณท่ีแนบมาพรอมน้ี 
  ขอ 3 โดยม ี
   (1)................................................................เปนสถาปนิกผูออกแบบ 
   (2)................................................................เปนสถาปนิกผูควบคุมงาน     
   (3)................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบโคลงสราง 
   (4)................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานโครงสราง    
   (5)................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ       และระบบระบายอากาศ
และระบบปองกันเพลิงไหม    

เลขรบัท่ี...................................... 

วนัท่ี.......................................... 

ลงชื่อ........................ผูร้บัหนงัสือ 
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   (6) .................................................................. เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ และระบายอากาศ และ
ระบบปองกันเพลิงไหม 
   (7) ...............................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำท้ิง 
   (8) ................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำท้ิง 
   (9) ................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 
   (10) ..............................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบลิฟต 
   ตามสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกลาว ท่ีแนบมาพรอมน้ี 
  ข อ  4   กำห นดแล ว เส ร็ จ ใน ...............วัน  โด ยจะ เริ่ ม ต น ก อสร างอ าคาร/ดั ดแป ลงอาค าร/รื้ อ ถอนอาคาร เมื่ อ
........................................................................และจะแลวเสร็จเมื่อ......................................... 
  ขอ 5  ขาพเจาขอชำระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารจำนวน......................บาท  
(...................................................) 
   ขอ 6 พรอมหนังสือฉบับน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
    [ ] (1) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนท่ีถูกตองตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) ฯ จำนวน 5 ชุด ชุดละ..............................แผน 
    [ ] (2) รายการคำนวณโครงสรางท่ีถูกตองตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2528) ฯ จำนวน 5 ชุด ชุดละ..........................................แผน 
    [ ] (3) แบบและรายการคำนวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิง 
ไหมในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) ฯ 
    [ ] (4) แบบและรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำท้ิงในอาคารสูงหรือ 
อาคารใหญขนาดพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) 
    [ ] (5) แบบและรายการคำนวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
33 (พ.ศ.2535) ฯ 
    [ ] (6) แบบและรายการคำนวณระบบลิฟตในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
33 (พ.ศ.2535) ฯ 
    [ ] (7) หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคำนวณอาคาร หรือผูควบคุมงานตามมาตรา 
39 ทวิ (1) (จ) (แบบ กทม.5) จำนวน.................................ฉบับ 
    [ ] (8) สำเนาใบอนุญาตของผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคำนวณอาคาร หรือผูควบคุมงานซึ่งรับรอง
สำเนาถูกตองแลว จำนวน....................................ฉบับ 
    [ ] (9) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบานของผูแจงซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลวจำนวน
................................ฉบับ 
    [ ] (10) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค และผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติ
บุคคลผูแจงท่ีหนวยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูแจง) 
   [ ] (11) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจงซึ่งรับรองสำเนา
ถูกตองแลว (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) จำนวน.......................................ฉบับ 
   [ ] (12) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของตัวแทนผู
แจง ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว (กรณีการมอบอำนาจใหผูอ่ืนแจงแทน)  
จำนวน.....................................ฉบับ 
   [ ] (13) สำเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี.................................................ท่ีจะทำการกอสรางอาคาร/ดัดแปลง
อาคาร/รื้อถอนอาคาร ขนาดเทาตนฉบับจริงซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว จำนวน.......................ชุด 
   [ ] (14) สำเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี.................................................ท่ีจะใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา 
– ออกของรถ ขนาดเทาตนฉบับจริงซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว จำนวน..........................ชุด 
   [ ] (15) หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินตาม (13) และหรือ (14) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
และสำเนาทะเบียนบานของเจาของท่ีดินทุกคน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงคและผูมีอำนาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคลเจาของท่ีดิน ท่ีหนวยงานซึ่งมีอาจรับรอง ออกใหไมเกิน 6 เดือน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของ
ผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลเจาของท่ีดิน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว จำนวน...................................ฉบับ (กรณีเปนท่ีดินของบุคคลอ่ืน) 
   [ ] (16) หนังสือยืนยันท่ีจะทำการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสำเนาคำขออนุญาตหรือหนังสือแจงความประสงคจะรื้อถอน
อาคาร สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจงความประสงคจะรื้อถอนอาคารเดิม 
(กรณีมีอาคารเดิมจะตองรื้อถอนอยูในบริเวณท่ีจะกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร) 
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   [ ] (17) หลักฐานการขออนุญาตเก่ียวกับอาคารท่ีจะทำการกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน ตามกฎหมายอ่ืนในสวนท่ี
เก่ียวของ จำนวน.....................................ฉบับ (ถามี) 
  [ ] (18) เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
        (ลายมือช่ือ)....................................................ผูแจง 
             (....................................................) 
 
 
หมายเหตุ  (1) ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 
(2) ใสเครื่องหมาย / ในชอง [ ] หนาขอความท่ีตองการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



-7- 
 

2. 
แบบ ทน.ป.5 

หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคำนวณอาคาร 
หรือผูควบคุมงาน ตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ) 

                           เขียนท่ี……………………………. 

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

 ขาพเจา………………………....................อายุ………..ป  สัญชาติ…………อยูบานเลขท่ี………………ตรอก/ซอย………………….
ถนน……………………ตำบล/แขวง……………….อำเภอ……………………..จังหวัด…………………...โทรศัพท………………....…ซึ่งไดรับใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวย วิชาชีพวิศวกรรม/ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวา
ด วย วิชาชีพสถาปตยกรรมประเภท…………… ..........สาขา… ...............................แขนง……………...............ตามใบอนุญาต
ทะเบียน…………….............และขณะน้ีไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาวและไมเปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือตามมาตรา 
46 ทวิ ขอรับรองวา 

1. ขาพเจา 
( ) เปนสถาปนิกผูออกแบบ 
( ) เปนสถาปนิกผูควบคุมงาน 
( ) เปนวิศวกรผูออกแบบโครงสราง 
( ) เปนวิศวกรผูควบคุมงานโครงสราง 
( ) เปนวิศวกรผูออกแบบระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศและระบบปองกันเพลิงไหม 
( ) เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศและระบายอากาศ และระบบปองกันเพลิงไหม 
( ) เปนวิศวกรผูออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และการระบายน้ำท้ิง 
( ) เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำท้ิง 
( ) เปนวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต      ( ) เปนวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา 
( ) เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบลิฟต   ( ) เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบไฟฟา 

ตามหนังสือแจงของ……………………………......................ซึ่งประสงคจะทำการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนยาย
อาคาร/เปลี่ยนการใชอาคาร…………………...........ช้ัน จำนวน……………หลัง 
เพ่ือใช………………ท่ีบานเลขท่ี…………………ตรอก/ซอย…………………….ถนน…………...................ตำบล/แขวง……………............อำเภอ/
เขต…………….......................จังหวัด……………................................ 
โดยไมยื่นคำขอใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

2. การกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร/เปลี่ยนการใชอาคาร ตามขอ 1 
ถูกตองตามบทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2535 กฎกระทรวงและขอบัญญตัิทองถ่ินท่ีออกแบบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร       พ.ศ. 2522  แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของทุกประการ 
 เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสำคัญ 
 
      (ลายมือช่ือ)………………................ .วิศวกร/สถาปนิก 
           (………………..............…) ผูรับรอง 
 
      (ลายมือช่ือ)…………................………ผูแจง 
           (………...............………….) 
 
      (ลายมือช่ือ)…….................……………พยาน 
          (……….................………….) 
 
      (ลายมือช่ือ)……………................……พยาน 
          (……………................…….) 
หมายเหตุ    (1) ขอความท่ีไมใชใหขีดฆา 
(2) ใสเครื่องหมาย / ในชอง [ ] หนาขอความท่ีตองการ 
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