
 

คูมือส ำหรับประชำชน 
 

 

 

 

 

1.ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลสีคิ้ว             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 444-12606              (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0 444-12606              ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.sikhiu-go.th.com/ 

 
 

     ผใูดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้
รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ คราว คราวละไม่เกิน ๔๕ วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและ
เหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 หมำยเหต ุ- กรณีปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคารก่อนได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) และต่อมา ประสงค์จะได้ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นอาจพิจารณาไม่ออกใบอนุญาตให้ก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานที่ให้บริการ                     การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลสีคิ้ว 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

http://www.sikhiu-go.th.com/


 

 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

 

หมำยเหตุ 

๑ 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นความประสงค์ก่อสร้าง
อาคาร พร้อมเอกสาร 

๑ วัน 
สว่นโยธา อบต.สีคิ้ว 

 

๒ 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น 

๒ วัน 
ส่วนโยธา อบต.สีคิ้ว 

 

๓ 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จัดท าผังบรเิวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรที่ดิน ฯ 

๗ วัน 

ส่วนโยธา อบต.สีคิ้ว 

 

๔ 
การพิจารณา
อนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.
๑) 
 

๓๐ วัน 

ส่วนโยธา อบต.สีคิ้ว 

 

๖ 
การแจ้งผลการ
พิจารณา 

แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (อ.๑) 

๕ วัน 
ส่วนโยธา อบต.สีคิ้ว 

 

   

 

   ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 45  วัน 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ระยะเวลา 



 

 

เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ  

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

 

หมำยเหตุ 

๑ 
บัตรประจ าตัวประชาชน   ๑ ฉบับ กรณีบุคคล

ธรรมดา 

๒ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน   ๑ ฉบับ กรณีบุคคล

ธรรมดา 

๓ หนังสือรับรองนิติบุคคล   ๑ ชุด กรณีนิติบคุคล 

 
เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

๑ 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 
 (แบบ ข. ๑)  
 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

๒ 

โฉนดที่ดิน น.ส.๓หรือส.ค.๑ 
ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนา ทุกหน้า  
กรณผีู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดิน           
ให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 

  ๑ ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

๓ 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาต
ฯ ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) 
พร้อมเงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
 
 
 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

 
๔ 

 
กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้อง
มีหนังสือมอบอ านาจ ตดิ
อากรแสตมป์ ๓๐ บาท 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาทะเบียน
บ้าน หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ    

  
๑ 

  
ชุด 

 
เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

๕ 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผูร้ับมอบอ านาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณีเจา้ของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

  ๑ ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

๖ 
หนังสือยินยอมให้ชิดเขต
ที่ดินต่างเจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

7 
แผนผังบรเิวณ แบบแปลน 
และรายการประกอบแบบ
แปลน 

 5  ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

8 

หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

ที่เป็นอาคารมลีักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

9 

หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมลีักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ) 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน 

10 

แผนผังบรเิวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน 
ที่มีลายมือช่ือพร้อมกับเขียน
ช่ือตัวบรรจง และคณุวุฒิ ท่ี
อยู่ ของสถาปนิก และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) 
 
 

 ๕  ชุด เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน 

 
 

๑1 

รายการค านวณโครงสร้าง 
แผ่นปกระบุช่ือเจา้ของ
อาคาร ช่ืออาคาร สถานท่ี
ก่อสร้าง ช่ือ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ 
ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น          (กรณี
อาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่) 
กรณีอาคารบางประเภทท่ี
ตั้งอยู่ในบริเวณทีต่้องมีการ
ค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ ตาม
กฎกระทรวง ก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความต้านทาน 
ความคงทนของอาคาร และ
พื้นดินที่รองรับอาคารในการ

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน 



 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ต้องแสดงรายละเอียดการ
ค านวณ การออกแบบ
โครงสร้างให้สามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหว 

๑2 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่า
ค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๒๗ เช่น
ใช้ค่า fc > ๖๕ ksc. หรือ ค่า 
fc’ > ๑๗๓.๓ ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุ
ที่รับรองโดยสถาบันที่เช่ือถือ
ได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขอ
อนุญาต ลงนาม 
 
 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน 

 
 

๑3 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๘ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสรมิ 
หรือ คอนกรีตหุม้เหล็ก ไม่
น้อยกว่าท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เช่ือถือได้
ประกอบการขออนุญาต 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน 

๑4 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม
งานของสถาปนิกผู้ควบคุม
การก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปนิกควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิก
ควบคุมงาน) 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน 

๑5 
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม
งานของสถาปนิกผู้ควบคุม

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ



 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

การก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปนกิควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิก 

ควบคุมงาน 

๑6 

แบบแปลนและรายการ
ค านวณงานระบบของอาคาร 
ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 
๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

 ๑  ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเตมิส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ 

๑7 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ 

 ๑  ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเตมิส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ 

๑8 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

 ๑  ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเตมิส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ 

๑9 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม ้

 ๑  ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเตมิส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ 

20 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
บ าบัดน้ าเสียและการระบาย
น้ าท้ิง 
 

 ๑  ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเตมิส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ 

๒1 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ประปา 

 ๑  ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเตมิส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ 

๒2 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบ

 ๑  ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเตมิส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง หรือ



 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำน

ที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับเอกสำร  หมำยเหตุ 

ลิฟต ์
 

อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ 

หมายเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ   20  บาท                                                                 
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนที่ของอาคาร) 
- อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์ 
- อาคารไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 
- อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 
- ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท  
 

 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลสีคิ้ว โทรศัพท์: 0 4441-2606 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.sikhiu-go.th.com/ 

 
 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.sikhiu-go.th.com/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



 

 
 



 

 
 



 

   



 

   



 

 

 
 
รำยกำรเอกสำรที่ย่ืนขออนุญำตก่อสร้ำง,ดัดแปลง,รื้อถอน,เคลื่อนย้ำยอำคำร 
เอกสำรในส่วนของผู้ขออนุญำต 
        บัตรประจ าตัวประชาชน (กรณบีุคคลธรรมดา)                               จ านวน    1    ชุด 

       ส าเนาทะเบยีนบ้าน  (กรณีบุคคลธรรมดา)                        จ านวน    1    ชุด 

       หนังสือรับรองนิติบคุคล  (กรณีนิติบคุคล)                                    จ านวน    1    ชุด 

       แบบค าขออนญุาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. ๑)                              จ านวน    1    ชุด 

       โฉนดที่ดนิ น.ส.๓หรือส.ค.๑ ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจา้ของที่ดินลงนามรับรองส าเนา                         จ านวน    1    ชุด 
       ทุกหน้ากรณีผูข้ออนญุาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมหีนังสือยินยอมของเจา้ของที่ดินให้ก่อสรา้งอาคารในที่ดิน 
       ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ            จ านวน    1    ชุด 
       หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผังทีด่ินแนบท้าย  
       (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอตุสาหกรรม) กรณีทีม่ีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสอืมอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ ๓๐ บาท  
       ประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบา้น หรือหนังสือเดนิทางของผูม้อบและผู้รบัมอบอ านาจ            จ านวน    1    ชุด 
       บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนติิบุคคลผูร้ับมอบอ านาจเจ้า 
        ของทีด่ิน (กรณเีจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 
       หนังสือยนิยอมให้ชิดเขตทีด่ินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสรา้งอาคารชิดเขตที่ดิน)                             จ านวน    1    ชุด 
       แผนผังบรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน                                                               จ านวน    1    ชุด 
 
 
เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน 
       หนังสือรับรองของสถาปนิกผูอ้อกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม        จ านวน    1    ชุด 
       (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
       หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม                 จ านวน    1    ชุด 
      (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
       กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๒๗ เช่น ใช้ค่า fc > ๖๕ ksc. หรือ         จ านวน    1    ชุด 
      ค่า fc’ > ๑๗๓.๓ ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบัน 
      ที่เช่ือถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 
      กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต้องมีระยะของคอนกรตีที่หุ้มเหลก็เสรมิ             จ านวน    1    ชุด 
      หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบัน 
      ที่เช่ือถือได้ประกอบการขออนุญาต 
      น.9 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคมุการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ       จ านวน    1    ชุด         
      วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
 
      น.9 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบ         จ านวน    1    ชุด  
      วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารทีต่้องมีสถาปนิกควบคมุงาน) 
 
 
 
 
 
 



 

-2- 
เอกสำรที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส ำหรับกรณีเป็นอำคำรสูง หรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ 
      แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)                     จ านวน    1    ชุด 
      หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ                         จ านวน    1    ชุด 
      หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า                                จ านวน    1    ชุด 
      หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้                   จ านวน    1   ชุด 
      หนังสือรบัรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูอ้อกแบบระบบบ าบัดน้ าเสยีและการระบายน้ าทิ้ง         จ านวน    1   ชุด 

         หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา                                                จ านวน    1   ชุด 

         หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์                                 จ านวน    1   ชุด 
 
 
  
            
         
 

 
เพ่ิมเติม 
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.................................................................................................... ...........................................................................................  
        
.                          
หมายเหต ุ1. หากผูย้ื่นขอไม่น าเอกสารหลกัฐานมายื่นใหค้รบภายใน 7 วนัท าการ นับตั้งแต่วันที่มายื่นขอ ให้ถือวา่ผูม้ายื่นขอไมป่ระสงคจ์ะขอ          

อนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามที่ยืน่มา  
              2. ก าหนดนดัดแูนวเขต ในวันที่....................เดือน..............................................พ.ศ................................เวลา......................น. 
 
  
 
                                                                                                                                                                           ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับเรื่อง                                                                                
              วันที่รบัเรื่อง............................................. 
 
 
 
 
 ลงช่ือ.................................................................ผูข้ออนญุาต 

     (......................................................................) 
วันที่.......................................................................... 

         เอกสารครบ 

         เอกสารไมค่รบ 


