ขร. ๑
คําขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ
เลขรับที่ ……………….
วันที่ ……………………………
เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ……… เดือน ……………….………… พ.ศ. ………..
ขาพเจา …………………………………………............…………………… เจาของอาคาร/ตัวแทนเจาของอาคาร/
ผูครอบครองอาคาร/ผูรับมอบอํานาจจากเจาของอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่ ……………… ตรอก/ซอย ……………………………………..
ถนน …………….………. หมูที่ ……….. ตําบล/แขวง ……..…………………. อําเภอ/เขต ……...………………
จังหวัด …………………………………….. โทร. .....................................
เปนนิติบุคคลประเภท …………………………….. ขอจดทะเบียนเมื่อ …………………………
เลขทะเบียน ……………………… มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ ……………….. ตรอก/ซอย …………………………
ถนน ………………………. หมูที่ ……….. ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/เขต ……………………
จังหวัด …………………..... โดย …………….…………………………………… ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผูขออนุญาต อยูบานเลขที่ ………..…….. ตรอก/ซอย ………....………………… ถนน …………………………..
หมูที่ ……… ตําบล/แขวง ……………………….. อําเภอ/เขต ……..…………….. จังหวัด ……………………...
โทร. .........................................
ขอยื่นคําขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ ตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
ขอ ๑ อาคารที่ขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ เปนอาคารที่
ไดรับใบอนุญาต ( ) กอสรางอาคาร ( ) ดัดแปลงอาคาร ( ) เคลื่อนยายอาคารตาม
ใบอนุญาตเลขที่ ............................... ลงวันที่ ..................................................... ที่บานเลขที่ ………………………
ตรอก/ซอย ………………………. ถนน ……………………….. หมูที่ …………. ตําบล/แขวง …………………
อําเภอ/เขต ……………….. จังหวัด ………………………….. โดย ………………………….……………………
เปนเจาของอาคารที่ดินโฉนดที่ดินเลขที/่ น.ส. 3 เลขที่/ส.ด. 1 เลขที่ ………………………………………………..
เปนที่ดินของ ………………………………………………………………………………………………………..
ขอ ๒ เปนอาคาร
(๑) ชนิด ……………………… จํานวน ……… หลัง เพื่อใชเปน ……………......………
โดย ( ) เปนการตรวจสอบประจําป.................. ( ) เปนการตรวจสอบใหญ
(๒) ชนิด ……………………… จํานวน ……… หลัง เพื่อใชเปน ……………......………
โดย ( ) เปนการตรวจสอบประจําป.................. ( ) เปนการตรวจสอบใหญ

/(๓) ชนิด ...

-๒-

(๓) ชนิด ……………………… จํานวน ……… หลัง เพื่อใชเปน ……………......………
โดย ( ) เปนการตรวจสอบประจําป.................. ( ) เปนการตรวจสอบใหญ
(๔) ชนิด ……………………… จํานวน ……… หลัง เพื่อใชเปน ……………......………
โดย ( ) เปนการตรวจสอบประจําป.................. ( ) เปนการตรวจสอบใหญ
ขอ ๓ โดยมี …………………………………............................. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขที่
..................... สํานักงานชื่อ ........................................................................................ ตั้งอยูเลขที่ ..............................
ตรอก/ซอย .................................................. ถนน ..................................... ตําบล/แขวง .............................................
อําเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ............................................. เลขทะเบียนเลขที่ .........................
ออกใหวันที่ ................................................ เปนผูตรวจสอบอาคารเมื่อวันที่ .................................................
ขอ ๔ หลักฐานที่ใชในการขออนุญาตตรวจสอบสภาพอาคารประกอบดวย
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอ จํานวน ๑ ชุด
(๒) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทน
นิติบุคคลผูขอออกไมเกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขอ) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ๑ ชุด
(๓) สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรมของผูตรวจสอบอาคาร จํานวน
๑ ชุด
(๔) สําเนาการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร จํานวน ๑ ชุด
(๕) รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผูตรวจสอบสภาพอาคารพรอมสําเนาแบบแปลน
การตรวจสอบสภาพอาคาร จํานวน ๑ ชุด
ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารคําขอและเอกสารประกอบคําขอที่ขาพเจาไดกรอกและลงนามนั้น
ครบถวนและเปนความจริง อาคารที่ขอตรวจสอบสภาพมีความปลอดภัยเพียงพอ

(ลายมือชื่อ) ……………………………………….
(……………………………………..)
ผูขออนุญาต

หมายเหตุ (๑) ขอความใดไมใชใหขีดฆา
(๒) ใสเครื่องหมาย ü ในชอง ( ) หนาขอความที่ตองการ

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอรับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
ของผูประกอบการตามกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๘
๑. เติมขอความ รายละเอียด ตามรายการในคําขอใหครบถวน
( ) แบบฟอรมคําขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร จํานวน ๑ ชุด
๒. การเตรียมเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวของกับเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร
( ) ๒.๑ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาติ) และ
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ จํานวน ๑ ชุด
( ) ๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนนิติ
บุคคลผูขอที่ออกไมเกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขอ) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือ
เดิน- ทางของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันแทนนิติบุคคล จํานวน ๑ ชุด
( ) ๒.๓ ลงลายมือชื่อในเอกสารคําขอและรับรองสําเนาเอกสารทุกแผนที่ยื่นขอ
๓. การเตรียมเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวของกับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
( ) ๓.๑ สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตแลวแตกรณี จํานวน ๑ ชุด (ถามี)
๔. การเตรียมเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวของกับผูตรวจสอบอาคาร
( ) ๔.๑ สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรมของผูตรวจสอบสภาพอาคาร
จํานวน ๑ ชุด
( ) ๔.๒ สําเนาการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบสภาพอาคาร จํานวน ๑ ชุด
( ) ๔.๓ สําเนาหนังสือจดทะเบียนเปนนิติบุคคลและสําเนาใบประกอบวิชาชีพนิติบุคคล จํานวน
๑ ชุด(กรณีนิติบุคคล)
( ) ๔.๔ รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผูตรวจสอบสภาพอาคารพรอมสําเนาแบบแปลน
การตรวจสอบสภาพอาคาร จํานวน ๑ ชุด
๕. การเตรียมเอกสาร กรณีเปนผูดําเนินการแทน
( ) ๕.๑ หนังสือมอบอํานาจ พรอมติดอากรแสตมป ๓๐ บาท จํานวน ๑ ชุด
( ) ๕.๒ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
(ชาวตางประเทศใชสําเนาหนังสือเดินทาง) จํานวน ๑ ชุด

(ลงชื่อ) ……………………………………. เจาหนาที่ผูรับ, ตรวจ
(…………………………………..)
(ลงชื่อ) ……………………………………. ผูขออนุญาต, ผูมอบหลักฐาน
(…………………………………..)

