
ค าแนะน า การเตรียมเอกสารประกอบค าขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 
ตามมาตรา 32 ทวิ 

Instructions: Documentation in support of the Application for Building Inspection Certificate  
under Section 32 bis 

1. เติมข้อความ รายละเอียด ตามรายการในค าขอครบถ้วน 
 Fill in all details per items in the application 
  1.1 แบบฟอร์มค าขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (จ านวน 3 ชุด) 
 Application form for building inspection certificate (3 sets) 
2. การเตรียมเอกสาร หลักฐาน ที่เก่ียวข้องกับเจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร 
 Documentation and evidence related to building owner or occupant 
  2.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์  และผู้ มีอ านาจลงลายมือชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอที่ออกให้ไม่เกิน  

 6 เดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ) (จ านวน 1 ชุด) 
 Copy of the Company Affidavit, indicating objectives and person(s) authorized to sign on behalf of the juristic 

person, not older than 6 months (in case of a juristic person) (1 set) 
  2.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันแทนนิติ

บุคคล (จ านวน 1 ชุด) 
 Copies of the Identification Cards and House Registration Cards or passport of person(s) authorized to sign on behalf 

of the juristic person (1 set) 
  2.3 หนังสือมอบอ านาจ พร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (จ านวน 1 ชุด) 
 Power of Attorney affixed with Baht 30 duty stamp (1 set) 
  2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอ านาจ (จ านวน 1 ชุด) 
 Copies of the Identification Card and House Registration Card of the attorney-in-fact (1 set) 
  2.5 ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามที่ได้รับอนุญาตแล้วแต่กรณี (จ านวน 1 ชุด) 
 Copy of Building Construction, Modification or Relocation Permit as permitted as the case may be (1 set) 
  2.6 ส าเนาบัตรใบรับรองการตรวจสอบอาคารเดิม (แบบ ร.1) 
 Copy of existing building inspection certificate (Form Ror. 1) 
  2.7 ลงลายมือชื่อในเอกสารค าขอ และรับรองส าเนาเอกสารทุกแผ่นที่ยื่นค าขอ 
 Sign an application and certify all copies of documents submitted in support of an application 
3. การเตรียมเอกสาร หลักฐาน ที่เก่ียวข้องกับผู้ตรวจสอบอาคาร 
 Documentation and evidence related to building inspector 
 3.1 บุคคลธรรมดา 
 Natural person 
  3.1.1 หนังสือรับรอง ของผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ (จ านวน 3 ชุด) 
 Certificate of the building inspector under Section 32 bis (3 sets) 
  3.1.2 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ของผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร (จ านวน 3 ชุด) 
 Copy of the building inspector’s license to practice the regulated engineering or architectural profession (3 sets) 
  3.1.3 ส าเนาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร (จ านวน 3 ชุด) 
 Copy of registration as building inspector (3 sets) 
 3.2 นิติบุคคล 
 Juristic person 
  3.2.1 หนังสือรับรอง ของผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ (จ านวน 3 ชุด) 
 Certificate of the building inspector under Section 32 bis (3 sets)  
  3.2.2 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม ของผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร (จ านวน 3 ชุด) 
 Copy of the building inspector’s license to practice the regulated engineering or architecture profession (3 sets) 
  3.2.3 ส าเนาหนังสือจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน (จ านวน 3 ชุด) 
 Copy of the Company Affidavit not older than 6 months (3 sets) 
  3.2.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อผูกพันแทนนิติบุคคล (จ านวน 3 ชุด) 
 Copies of the Identification Card and House Registration Card of person(s) authorized to sign on behalf of the juristic 

person (3 sets)  
  3.2.5 ส าเนาใบประกอบวิชาชีพนิติบุคคล (จ านวน 3 ชุด) 
 Copy of a license to practice the profession of the juristic person (3 sets) 
  3.2.6 ส าเนาการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคารนิติบุคคล (จ านวน 3 ชุด) 
 Copy of registration as building inspector (3 sets) 
4. รายงานการตรวจสภาพอาคารจากผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร พร้อมแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่แสดงสภาพ
การใช้อาคาร (จ านวน 1 ชุด) 
 Building inspection report from the building inspector, together with layout plan for inspection of building and equipment  indicating 
utilization of the building (1 set) 
 



 

 

ค าขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ 
Application for Building Inspection Certificate under Section 32 bis 
 

เขียนที่   
 Written at 

วันที ่  เดือน    พ.ศ  
Date  Month Year 
  

 ข้าพเจ้า   เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของ 
 I/We building owner or 
อาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร 
representative of building owner/occupant  

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่    ตรอก/ซอย    
  as a natural person residing at No.   Trok/Soi 

ถนน   หมู่ที่   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
Road  Moo  Tambon/Subdistrict  Amphoe/District 
จังหวัด   
Province 

 เป็นนิติบคุคลประเภท   จดทะเบียนเมื่อ   
 as a juristic person  registered on 

 เลขทะเบียน   มีส านักงานตั้งอยู่เลขที ่  ตรอก/ซอย   
 Registration No.  Office located at No.  Trok/Soi 
ถนน   หมู่ที่   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
Road  Moo  Tambon/Subdistrict  Amphoe/District 
จังหวัด   โดย   ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบคุคล/ 
Province   by who is/are authorized to sign on behalf of the juristic person/ 
ผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่   ตรอก/ซอย   ถนน   
Applicant residing at No.  Trok/Soi Road 
หมู่ที ่  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   
Moo  Tambon/Subdistrict  Amphoe/District  Province 
 ขอยื่นค าขอใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย ดังต่อไปนี้ 
 hereby submit an application for building inspection certificate under Section 32 bis to the Industrial Estate Authority 
of Thailand, as follows: 
 ข้อ 1 อาคารที่ขอใบรบัรองการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ เป็นอาคารที่ 
 Clause 1 Building(s) applying for building inspection certificate under Section 32 bis 
  ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร (กนอ.02/2) ตาม 
 has been permitted per Building Construction, Modification or Relocation Permit (IEAT 02/2) 
ใบอนุญาต เลขที่   ลงวันที่   เดือน   พ.ศ.   
Permit No.  dated  month  year 
  ได้มีหนังสือแจ้งความประสงคจ์ะท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร 
 has been notified for construction/modification/relocation  
ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตาม กนอ.02/4 เลขรับที่   
to the Industrial Estate Authority of Thailand, per IEAT 02/4, Receipt No. 
ลงวันที ่  เดือน  พ.ศ.  
dated  month  year 
 ในนคิมอุตสาหกรรม   เขต   แปลงที่ดนิ   

in Industrial Estate  Zone  Land Plot 
บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   ถนน   
Address No.  Moo  Trok/Soi  Road 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   จังหวัด   
Tambon/Subdistrict  Amphoe/District  Province 
โดย   เป็นเจ้าของอาคาร 
by  building owner 

เลขรับท่ี   
Receipt No. 
วันท่ี     
Date 
ลงชื่อ  ผู้รับค าขอ 
Signed Recipient 



 

 

 ข้อ 2 เป็นอาคาร 
 Clause 2 Description of Building(s) 
 (1) ชนิด   จ านวน   หลัง เพื่อใช้เปน็   
 Type number   building(s) for use as 
 โดย  เป็นการตรวจสอบประจ าปี ปีที่    เป็นการตรวจสอบใหญ ่
 by  Annual inspection for year   Major inspection 
 (2) ชนิด   จ านวน   หลัง เพื่อใช้เปน็   
 Type number   building(s) for use as 
 โดย  เป็นการตรวจสอบประจ าปี ปีที่    เป็นการตรวจสอบใหญ ่
 by  Annual inspection for year   Major inspection 
 (3) ชนิด   จ านวน   หลัง เพื่อใช้เปน็   
 Type number   building(s) for use as 
 โดย  เป็นการตรวจสอบประจ าปี ปีที่    เป็นการตรวจสอบใหญ ่
 by  Annual inspection for year   Major inspection 
 (4) ชนิด   จ านวน   หลัง เพื่อใช้เปน็   
 Type number   building(s) for use as 
 โดย  เป็นการตรวจสอบประจ าปี ปีที่    เป็นการตรวจสอบใหญ ่
 by  Annual inspection for year   Major inspection 
 (5) ชนิด   จ านวน   หลัง เพื่อใช้เปน็   
 Type number   building(s) for use as 
 โดย  เป็นการตรวจสอบประจ าปี ปีที่    เป็นการตรวจสอบใหญ ่
 by  Annual inspection for year   Major inspection 
 ข้อ 3 โดยมี   ใบประกอบวิชาชีพเลขที่   
 Clause 3    License to Practice the Regulated Profession No. 
ส านักงานช่ือ   ตั้งอยู่เลขที่   ตรอก/ซอย   
Office Name  located at No.  Trok/Soi 
ถนน   ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
Road  Tambon/Subdistrict  Amphoe/District 
จังหวัด   เลขทะเบียน   เป็นผูต้รวจสอบอาคาร 
Province  Registration No. as building inspector 
เมื่อวันที่   เดือน   พ.ศ.   
dated  month  year 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารให้แก่ข้าพเจ้าด้วย 
Please be informed accordingly for issuance of the building inspection certificate to me/us.  

ขอแสดงความนบัถือ 
Very truly yours, 

(ลายมือช่ือ)   ผู้แจ้ง 
(Signed) Applicant 
 ( ) 

 

หมายเหตุ (1) ข้อความใดไม่ใช้ใหข้ีดฆ่า 
Remarks  Cross out inapplicable wording. 
 (2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
  Mark / in relevant box . 

ประทับตราส าคัญ

ของบริษัทฯ 

Affix 
Company’s seal  



 

 

หนังสือรบัรอง 
ของ 

ผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ 
Certificate 

of 
Building Inspector under Section 32 bis 

เขียนที่   
 Written at 

วันที่  เดือน    พ.ศ  
Date  Month Year 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า   อายุ   ปี เชื้อชาติ   
 By this Certificate, I  Age years Race 
สัญชาติ   อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   ถนน   
Nationality residing at No.  Moo  Trok/Soi  Road 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    จังหวัด   
Tambon/Subdistrict   Amphoe/District  Province 
ที่ท างาน   
Office 
โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้สะดวกในเวลาราชการ)   
Telephone (for contact during office hours) 
ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม/วิศวกรรมควบคุม ประเภท   
have been granted a license to practice the regulated architectural/engineering profession in the category of  
สาขา   แขนง   ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน   
Major  Field  per License No. 
ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารเลขที่   และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนญุาตให้ประกอบ 
Building Inspector Registration No. and currently, the License 
วิชาชีพดังกล่าว 
has not been revoked, 
 ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณป์ระกอบของอาคาร ดังนี้ 
 hereby certify that I have inspected the building(s) and equipment, as follows: 
(1) ชนิด   จ านวน   หลัง เพื่อใช้เป็น   

Type  number building(s) for use as 
    โดยมีพื้นที่   
 Area 

(2) ชนิด   จ านวน   หลัง เพื่อใช้เป็น   
Type  number building(s) for use as 
    โดยมีพื้นที่   
 Area 

 (3) ชนิด   จ านวน   หลัง เพื่อใช้เป็น   
Type  number building(s) for use as 
    โดยมีพื้นที่   
 Area 

 ของ   ก่อสร้างในนิคมอุตสาหกรรม   
 of  constructed in Industrial Estate 
แปลงที่ดิน   ตรอก/ซอย    ถนน   
Land Plot   Trok/Soi   Road 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    จังหวัด   
Tambon/Subdistrict   Amphoe/District  Province 
ตามรายงานการตรวจสอบสภาพอาคารที่ข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
per the Building Inspection Report which has been signed by me.  In witness whereof, I have signed my name as evidence.  

(ลายมือชื่อ)   ผู้ตรวจสอบอาคาร 
(Signed)  Building Inspector 
 (  ) 
(ลายมือชื่อ)   เจ้าของอาคาร/ผู้ขอใบรับรอง 
(Signed)  Building Owner/Applicant 
 (  ) 
(ลายมือชื่อ)   พยาน 
(Signed)  Witness 
 (  ) 
(ลายมือชื่อ)   พยาน 
(Signed)  Witness 
 (  ) 

หมายเหตุ - เติมข้อความในช่องว่างให้สมบูรณ์ 
Remarks  Fill in the Form completely. 
 - ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
  Cross out inapplicable wording.



 

 

หนังสือมอบอ านาจ 
การตรวจสอบสภาพอาคารตามมาตรา 32 ทวิ 

Power of Attorney 
Building Inspection under Section 32 bis 

เขียนที่   
 Written at 

วันที่  เดือน    พ.ศ  
Date  Month Year 

 โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า   เจ้าของอาคาร 
 By this Power of Attorney, I/we building owner 
[ ] เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   ถนน   

as a natural person residing at No.  Moo  Trok/Soi  Road 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    จังหวัด   
Tambon/Subdistrict   Amphoe/District  Province 

[ ] เป็นนิติบุคคลประเภท   จดทะเบียนเม่ือ   เลขทะเบียน   
as a juristic person in the category of   registered on  Registration No. 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    จังหวัด   
Tambon/Subdistrict   Amphoe/District  Province 

 ขอมอบอ านาจให้   อายุ   ปี 
 hereby authorize  Age years 
เชื้อชาติ   สัญชาติ   อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   
Race   Nationality  residing at No.  Moo  Trok/Soi 
ถนน   ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   
Road   Tambon/Subdistrict  Amphoe/District   
จังหวัด   โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้สะดวกในเวลาราชการ)    
Province  Telephone (for contact during office hours) 
โทรสาร   เป็นผู้มีอ านาจท าการ 
Fax  with the authority to 
[ ] 1. ยื่นค าขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร 

Submit the Application for Building Inspection Certificate 
[ ] 2. ยื่นค าขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร และรับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร 

Submit the Application for Building Inspection Certificate and collect the Building Inspection Certificate 
[ ] 3. ยื่นค าขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร, รับใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร และมีอ านาจลงนามแทนผู้ขอฯ แก้ไขหรือเพิ่มเติม

ในการยื่นค าขอใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร จนแล้วเสร็จ 
Submit the Application for Building Inspection Certificate, collect the Building Inspection Certificate and be authorized to sign on 
behalf of the Applicant, make any amendment or addition in the Application for Building Inspection Certificate, until completion 

[ ] 4. อื่นๆ (ระบุ)    
Make other arrangements (specify) 

 การใดที่ผู้รับมอบอ านาจกระท าไปในขอบอ านาจนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าการนั้นด้วยตัวเองทุกประการ 
All acts undertaken by the attorney-in-fact within the scope of this authorization shall be treated as if they were 
my/our own acts.  

(ลายมือชื่อ)   ผูม้อบอ านาจ 
(Signed)  Grantor 
 (  ) 
(ลายมือชื่อ)   ผูม้อบอ านาจ 
(Signed)    Grantor 
 (  ) 
(ลายมือชื่อ)   ผูร้ับมอบอ านาจ 
(Signed)   Attorney-in-fact 
 (  ) 
(ลายมือชื่อ)   พยาน 
(Signed)   Witness 
 (  ) 
(ลายมือชื่อ)   พยาน 
(Signed)   Witness 
 (  ) 

หมายเหตุ 1. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
Remarks  Cross out inapplicable wording. 
 2. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [   ] หน้าข้อความที่ต้องการ 

Mark / in relevant box [   ]. 
 3. การปิดอากรแสตมป์มอบอ านาจ ให้ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

Power of attorney affixed with Baht 30 duty stamp. 

ประทับตราส าคัญ

ของบริษัทฯ 

Affix 
Company’s seal  



 

 

 

ค าขอต่ออายุใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 

Application for Renewal of Permit for Building Construction, Modification, Demolition, Relocation, 
Modification or Utilization of Parking Area, U-turn, and Entrance and Exit of Vehicles for Other Purposes 

 เขียนที่   
 Written at 
 วันที่  เดือน   พ.ศ   
 Date  Month  Year 
 ข้าพเจ้า   เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร 
 I/We building owner or occupant 
(ในกรณีขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ) 
(in case of application for renewal of the Permit for modification or utilization of parking area, u-turn) 

[ ] เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   
as a natural person residing at No.  Moo  Trok/Soi 

ถนน   ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   
Road   Tambon/Subdistrict  Amphoe/District 
จังหวัด   
Province 

[ ] เป็นนิติบุคคลประเภท   จดทะเบียนเม่ือ    
as a juristic person in the category of  registered on 

เลขทะเบียน   มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   
Registration No.  Office located at  Moo  Trok/Soi 
ถนน   ต าบล/แขวง    อ าเภอ/เขต   
Road   Tambon/Subdistrict  Amphoe/District 
จังหวัด   โดย    เป็นผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 
Province  by who is/are authorized to sign on behalf o the juristic person 
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต อยู่บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย   ถนน   
Applicant residing at No.  Moo  Trok/Soi  Road 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    จังหวัด   
Tambon/Subdistrict   Amphoe/District  Province 
 ขอยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต   ต่อการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

hereby submit an application for renewal of the permit to the Industrial Estate Authority of Thailand, as follows: 
 ข้อ 1. อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาต   
 Clause 1. Building subject to the application for permission has been granted a permit 
ตามใบอนุญาตเลขที่   ลงวันที่   เดือน   พ.ศ.   
Per the Permit No.  dated  month  year 
ที่บ้านเลขที่   หมู่ที่   ตรอก/ซอย    ถนน   
Address No.  Moo  Trok/Soi   Road 
นิคมอุตสาหกรรม   เขต   แปลงที่ดิน   
Industrial Estate  Zone  Land Plot 
ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต    จังหวัด   
Tambon/Subdistrict   Amphoe/District  Province 
โดย   เป็นเจ้าของอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน 
by building owner per Land Title Deed 
เลขที่   เป็นที่ดินของ   
No.  owned by 

 ข้อ 2. เป็นอาคาร 
 Clause 2. Description of Building(s) 
 (1) ชนิด   จ านวน   เพื่อใช้เป็น   

Type  number  for use as 
โดยมีที่จอดรถ จ านวน   คัน 
with parking area for vehicle(s) 

 (2) ชนิด   จ านวน   เพื่อใช้เป็น   
Type  number  for use as 
โดยมีที่จอดรถ จ านวน   คัน 
with parking area for vehicle(s) 

เลขท่ีค าขอ    
Application No. 
วันท่ี     
Date 
ลงชื่อ  ผู้รับค าขอ 
Signed Recipient 
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 (3) ชนิด   จ านวน   เพื่อใช้เป็น   
Type  number  for use as 
โดยมีที่จอดรถ จ านวน   คัน 
with parking area for vehicle(s) 

 ก าหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่   เดือน   พ.ศ.   
 Permit valid until Date  Month  Year 
 ข้อ 3. เหตุที่ท าการก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามที่ได้รับอนุญาตเพราะ   
 Clause 3. Reason(s) for incomplete construction as permitted, namely: 

ขณะนี้ด าเนินการไปแล้วถึง   จึงขอต่อใบอนุญาตอีก   วัน 
Current progress up to   hereby apply for renewal of the Permit for another days 

 ข้อ 4. มี   เป็นผู้ควบคุมงาน 
 Clause 4.  as supervisor  

มี   เป็นผูอ้อกแบบและค านวณ 
 as designer and calculator 

 ข้อ 5. พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 
 Clause 5. I/We have attached the following documents and documentary evidence:  

(1) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของอาคารที่ได้รับอนุญาต) 
Document(s) indicating building ownership (in case the applicant is not the permitted building owner) 

(2) เอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลง หรือ
ใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น) 
Document(s) indicating building occupant (in case a building occupant applies for renewal of the 
permit for modification or utilization of parking area, u-turn and entrance and exit of vehicles for other 
purposes) 

(3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลง 
หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น) 
Letter of consent from building owner (in case a building occupant applies for renewal of the permit 
for modification or utilization of parking area, u-turn area and entrance and exit of vehicles for other 
purposes) 

(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชือ่แทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่
เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
Copy of the Company Affidavit, indicating objectives and person(s) authorized to sign on behalf of the 
juristic person, not older than six months (in case of a juristic person) 

(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
Letter of appointment as manager or representative of the juristic person (in case of a juristic person) 

(6) ต้นฉบับใบอนุญาตตาม ข้อ 1 
Original of the Permit per item 1 

(7) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตาม ข้อ 4 จ านวน 3 ฉบับ 
Three copies of the supervisor’s letter of consent per item 4 

(8) ส าเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ 
ผู้ควบคุมงาน จ านวน 3 ฉบับ (กรณีเป็นอาคารมีลักษณะขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
Three copies or photocopies of the supervisor’s license to practice the regulated engineering or 
architectural profession (in case of building(s) subject to the scope of the regulated engineering or 
architectural profession) 

(9) หนังสือมอบอ านาจ พร้อมส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ทั้งผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ (ในกรณี  
ที่ผู้ขออนุญาตมอบหมายให้บุคคลอื่นมาด าเนินการต่ออายุใบอนุญาตแทน) 
Power of Attorney and copies of the Identification Cards and House Registration Cards of the grantor 
and the attorney-in-fact (in case the applicant authorizes other person to renew the Permit instead) 

(ลายมือชื่อ)   
(Signed) 

( ) 
 ผู้ขออนุญาต 
 Applicant 

หมายเหตุ 1. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
Remarks  Cross out inapplicable wording. 
 2. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [   ] หน้าข้อความที่ต้องการ 

Mark / in relevant box [   ]. 


