แบบ ยธ.1
เลขรับที่.............................
วันที่..................................
ลงชื่อ................. ผู้รับคาขอ
หนังสือแจ้ งการก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรือ รือ้ ถอนอาคาร
โดยไม่ ย่ นื คาขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ
เขียนที่.............................................................
วันที่.............เดือน......................................พ.ศ........................
เรี ยน..............................................เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ข้ าพเจ้ า................................................................................เจ้ าของอาคารหรื อตัวแทนเจ้ าของอาคาร
[ ] เป็ นบุคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย................................ถนน.............................
หมูท่ ี่..............ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................
[ ] เป็ นนิติบคุ คลประเภท..............................................จดทะเบียนเมื่อ................................................
เลขทะเบียน................................มีสานักงานตังอยู
้ ่เลขที่.............................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน..............................หมู่ที่..............ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต.............................................
จังหวัด........................... ....โดย.......................................................เป็ นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบคุ คลผู้แจ้ ง
อยูบ่ ้ านเลขที่......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................หมูท่ ี่...................
ตาบล/แขวง.......................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................
มีความประสงค์จะทาการก่อสร้ างอาคาร/ดัดแปลง/รื อ้ ถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคาร้ องขอรับใบอนุญาตจาก
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ทาการก่อสร้ างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื อ้ ถอนอาคารที่บ้านเลขที่...................................................
ตรอก/ซอย................................ถนน.............................หมูท่ ี่.........................ตาบล/แขวง................................
อาเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................................โดย............................................................
เป็ นเจ้ าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดนิ เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่................................................................
เป็ นที่ดินของ...................................................................................................................................................
ข้ อ 2 เป็ นอาคาร
(1) ชนิด..................................จานวน..................................เพื่อใช้ เป็ น...................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จานวน.............................คัน
(2) ชนิด.................................จานวน..................................เพื่อใช้ เป็ น...................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จานวน.............................คัน
(3) ชนิด.................................จานวน..................................เพื่อใช้ เป็ น...................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จานวน.............................คัน

-2ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณที่แนบมาพร้ อมนี ้
ข้ อ 3 โดยมี
(1)...........................................................เป็ นสถาปนิกผู้ออกแบบ
(2)...........................................................เป็ นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
(3)...........................................................เป็ นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้ าง
(4)...........................................................เป็ นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้ าง
(5)...........................................................เป็ นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ
และระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
(6) ...........................................................เป็ นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ
และระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
(7) ...........................................................เป็ นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบาบัดน ้าเสีย
และการระบายน ้าทิ ้ง
(8) ...........................................................เป็ นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบาบัดน ้าเสีย
และการระบายน ้าทิ ้ง
(9) ............................................................เป็ นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
(10) ..........................................................เป็ นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
(11)...........................................................เป็ นวิศวกรผู้ดาเนินการตรวจสอบงานออกแบบ
และคานวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้ างอาคาร
ตามสาเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกล่าว ที่แนบมาพร้ อมนี ้
ข้ อ 4 กาหนดแล้ วเสร็ จใน...............วัน โดยจะเริ่ มต้ นก่อสร้ างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื อ้ ถอน
อาคารเมื่อ......................................และจะแล้ วเสร็จเมื่อ...............................................
ข้ อ 5 ข้ าพเจ้ าขอชาระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้ างหรื อดัดแปลงอาคาร
จานวน............................................บาท (................................................................)
ข้ อ 6 พร้ อมหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้ วยแล้ ว คือ
[ ] (1) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) จานวน 5 ชุด ชุดละ....................แผ่น
[ ] (2) รายการคานวณโครงสร้ างที่ถกู ต้ องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2528) ฯ จานวน 1 ชุด ชุดละ..........................แผ่น
[ ] (3) แบบและรายการคานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิง
ไหม้ ในอาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)

-3[ ] (4) แบบและรายการคานวณระบบบาบัดน ้าเสียและการระบายน ้าทิ ้งในอาคารสูงหรื อ
อาคารใหญ่ขนาดพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
[ ] (5) แบบและรายการคานวณระบบประปาในอาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
[ ] (6) แบบและรายการคานวณระบบลิฟต์ในอาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
[ ] (7) หนังสือรับรองว่าเป็ นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคานวณอาคาร หรื อ
ผู้ควบคุมงานตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ) จานวน....................ฉบับ
[ ] (8) สาเนาใบอนุญาตของผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคานวณอาคาร หรื อผู้
ควบคุมงานซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว จานวน....................ฉบับ
[ ] (9) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้แจ้ งซึ่งรับรองสาเนา
ถูกต้ องแล้ วจานวน....................ฉบับ
[ ] (10) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มี
อานาจลงชื่อแทนนิตบิ คุ คลผู้แจ้ งที่หน่วยงานซึง่ มีอานาจรับรอง ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิตบิ คุ คลเป็ นผู้แจ้ ง)
[ ] (11) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้ านของผู้จดั การหรื อผู้แทนนิติ
บุคคลผู้แจ้ งซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว (กรณีนิตบิ คุ คลเป็ นผู้แจ้ ง) จานวน.......................................ฉบับ
[ ] (12) หนังสือแสดงความเป็ นตัวแทนของผู้แจ้ ง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และ
สาเนาทะเบียนบ้ านของตัวแทนผู้แจ้ ง ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว (กรณีการมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นแจ้ งแทน)
จานวน...................ฉบับ
[ ] (13) สาเนาโฉนดที่ดนิ /น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่................................................................
ที่จ ะทาการก่อสร้ างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื อ้ ถอนอาคาร ขนาดเท่าต้ นฉบับจริ งซึ่ง รั บรองส าเนาถูกต้ องแล้ ว
จานวน...............ชุด
[ ] (14) สาเนาโฉนดที่ดนิ /น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่.................................................................
ที่ จ ะใช้ เ ป็ นที่ จ อดรถ ที่ ก ลับ รถ และทางเข้ า – ออกของรถ ขนาดเท่า ต้ น ฉบับจริ ง ซึ่ง รั บรองส าเนาถูก ต้ อ งแล้ ว
จานวน...............ชุด
[ ] (15) หนังสือยินยอมของเจ้ าของที่ดินตาม (13) และหรื อ (14) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของเจ้ าของที่ดินทุกคน หรื อสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง
แสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้ าของที่ ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอาจรับรอง ออกให้ ไม่เกิน 6
เดือน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้จัดการหรื อผู้แทนนิติบุคคลเจ้ าของที่ดิน ซึ่ง
รับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว จานวน...................ฉบับ (กรณีเป็ นที่ดนิ ของบุคคลอื่น)
[ ] (16) หนังสือยืนยันที่จะทาการรื อ้ ถอนอาคารเดิม หรื อสาเนาคาขออนุญาตหรื อหนังสือ
แจ้ งจะรื อ้ ถอนอาคาร สาเนาใบอนุญาตหรื อใบรับหนังสือแจ้ งจะรื อ้ ถอนอาคารเดิม(กรณีมีอาคารเดิมจะต้ องรื อ้ ถอน
อยูใ่ นบริเวณที่จะก่อสร้ างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร)

-4[ ] (17) หลักฐานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารที่จะทาการก่อสร้ าง/ดัดแปลง/รื อ้ ถอน
ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้ อง จานวน..................ฉบับ (ถ้ ามีโปรดระบุ.......................................................)
[ ] (18) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ ามี)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)....................................................ผู้แจ้ ง
(....................................................)

หมายเหตุ (1) ข้ อความใดที่ไม่ใช้ ให้ ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่ องหมาย / ในช่อง [ ] หน้ าข้ อความที่ต้องการ

