
 ขร. ๑ 
 

คําขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ 
 

เลขรับท่ี ………………. 
วันท่ี …………………………… 

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

 
ขาพเจา …………………………………………............…………………… เจาของอาคาร/ตัวแทนเจาของอาคาร/ 
ผูครอบครองอาคาร/ผูรับมอบอํานาจจากเจาของอาคาร 
  เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขท่ี ……………… ตรอก/ซอย …………………………………….. 
ถนน …………….………. หมูท่ี ……….. ตําบล/แขวง ……..…………………. อําเภอ/เขต ……...……………… 
จังหวัด …………………………………….. โทร. ..................................... 
  เปนนิติบุคคลประเภท …………………………….. ขอจดทะเบียนเม่ือ ………………………… 
เลขทะเบียน ……………………… มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี ……………….. ตรอก/ซอย …………………………  
ถนน ………………………. หมูท่ี ……….. ตําบล/แขวง ………………………. อําเภอ/เขต …………………… 
จังหวัด …………………..... โดย …………….…………………………………… ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคล
ผูขออนุญาต อยูบานเลขท่ี ………..…….. ตรอก/ซอย ………....………………… ถนน ………………………….. 
หมูท่ี ……… ตําบล/แขวง ……………………….. อําเภอ/เขต ……..…………….. จังหวัด ……………………... 
โทร. ......................................... 
  ขอยื่นคําขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ ตอเจาพนักงานทองถ่ินดังตอไปนี ้ 
 ขอ ๑  อาคารท่ีขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ  เปนอาคารท่ี  
  ไดรับใบอนุญาต  (    )  กอสรางอาคาร  (    )  ดัดแปลงอาคาร  (    )  เคล่ือนยายอาคารตาม
ใบอนุญาตเลขท่ี ............................... ลงวันท่ี ..................................................... ท่ีบานเลขท่ี ……………………… 
ตรอก/ซอย ………………………. ถนน ……………………….. หมูท่ี …………. ตําบล/แขวง ………………… 
อําเภอ/เขต ……………….. จังหวัด ………………………….. โดย ………………………….…………………… 
เปนเจาของอาคารท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี/น.ส. 3 เลขท่ี/ส.ด. 1 เลขท่ี ……………………………………………….. 
เปนท่ีดินของ ……………………………………………………………………………………………………….. 
 ขอ ๒  เปนอาคาร 

(๑) ชนิด ……………………… จํานวน ……… หลัง เพ่ือใชเปน ……………......……… 
โดย  (    )  เปนการตรวจสอบประจําป..................    (    )  เปนการตรวจสอบใหญ 

(๒) ชนิด ……………………… จํานวน ……… หลัง เพ่ือใชเปน ……………......……… 
โดย  (    )  เปนการตรวจสอบประจําป..................    (    )  เปนการตรวจสอบใหญ 
 
 

/(๓) ชนิด ... 



- ๒ - 
 
 
 

(๓) ชนิด ……………………… จํานวน ……… หลัง เพ่ือใชเปน ……………......……… 
โดย  (    )  เปนการตรวจสอบประจําป..................    (    )  เปนการตรวจสอบใหญ 

(๔) ชนิด ……………………… จํานวน ……… หลัง เพ่ือใชเปน ……………......……… 
โดย  (    )  เปนการตรวจสอบประจําป..................    (    )  เปนการตรวจสอบใหญ 

ขอ ๓  โดยมี …………………………………............................. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเลขท่ี 
..................... สํานักงานช่ือ ........................................................................................ ตั้งอยูเลขท่ี .............................. 
ตรอก/ซอย .................................................. ถนน ..................................... ตําบล/แขวง ............................................. 
อําเภอ/เขต .................................................. จังหวัด ............................................. เลขทะเบียนเลขท่ี ......................... 
ออกใหวันท่ี ................................................ เปนผูตรวจสอบอาคารเม่ือวันท่ี ................................................. 

ขอ ๔ หลักฐานท่ีใชในการขออนุญาตตรวจสอบสภาพอาคารประกอบดวย 
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขอ  จํานวน ๑ ชุด 
(๒) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค  และผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทน

นิติบุคคลผูขอออกไมเกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขอ) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน ๑ ชุด 
(๓) สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรมของผูตรวจสอบอาคาร จํานวน 

๑ ชุด 
(๔) สําเนาการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร  จํานวน ๑ ชุด 
(๕) รายงานการตรวจสอบสภาพอาคารจากผูตรวจสอบสภาพอาคารพรอมสําเนาแบบแปลน

การตรวจสอบสภาพอาคาร  จํานวน ๑ ชุด 
 ขาพเจาขอรับรองวาเอกสารคําขอและเอกสารประกอบคําขอท่ีขาพเจาไดกรอกและลงนามนั้น
ครบถวนและเปนความจริง  อาคารท่ีขอตรวจสอบสภาพมีความปลอดภัยเพียงพอ   

 
 
     (ลายมือช่ือ) ………………………………………. 
            (……………………………………..) 
        ผูขออนุญาต  

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



 
 

ข้ันตอนการเตรียมเอกสารขอรับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร 
ของผูประกอบการตามกฎกระทรวง  พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑. เติมขอความ  รายละเอียด  ตามรายการในคําขอใหครบถวน 
 (    )  แบบฟอรมคําขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  จํานวน ๑ ชุด 
๒. การเตรียมเอกสาร  หลักฐาน  ท่ีเกี่ยวของกับเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร 

 (    ) ๒.๑  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางชาต)ิ และ
สําเนาทะเบียนบานของผูขอ  จํานวน ๑ ชุด 
 (    ) ๒.๒ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค  และผูมีอํานาจลงลายมือช่ือแทนนิติ
บุคคลผูขอท่ีออกไมเกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขอ) พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาหนังสือ
เดิน- ทางของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือผูกพันแทนนิติบุคคล  จํานวน ๑ ชุด 
 (    ) ๒.๓ ลงลายมือช่ือในเอกสารคําขอและรับรองสําเนาเอกสารทุกแผนท่ียื่นขอ 

๓. การเตรียมเอกสาร  หลักฐาน  ท่ีเกี่ยวของกับใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคล่ือนยายอาคาร 
 (    ) ๓.๑ สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคาร  ตามท่ีไดรับ
ใบอนุญาตแลวแตกรณี  จํานวน ๑ ชุด (ถามี) 

๔. การเตรียมเอกสาร  หลักฐาน  ท่ีเกี่ยวของกับผูตรวจสอบอาคาร 
 (    ) ๔.๑ สําเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรมของผูตรวจสอบสภาพอาคาร  
จํานวน ๑ ชุด 
 (    ) ๔.๒ สําเนาการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบสภาพอาคาร  จํานวน ๑ ชุด 
 (    ) ๔.๓ สําเนาหนังสือจดทะเบียนเปนนิติบุคคลและสําเนาใบประกอบวิชาชีพนติิบุคคล  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 
 
 
    (ลงช่ือ) ……………………………………. เจาหนาท่ีผูรับ, ตรวจ 
                 (…………………………………..) 
 
    (ลงช่ือ) ……………………………………. ผูขออนุญาต, ผูมอบหลักฐาน 
                 (…………………………………..) 
 


