
 

 

ค ำขอรับใบรับรองก่อสร้ำงอำคำร                แบบ ข.6 
ดัดแปลงอำคำรหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 

 
        เขียนที่ ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
 

         วันที่........เดือน...........................พ.ศ. ............... 
 
  ข้าพเจ้า ...................................................................................... เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/
ผู้ครอบครองอาคาร 
  (  ) เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ ................. ตรอก/ซอย .......................................................................
ถนน .................................. หมู่ ............ ต าบล ............................................ อ าเภอ ......................... จังหวัด ......................... 
  (  ) เป็นนิติบุคคลประเภท ............................................................ จดทะเบียนเมื่อ ......................................
เลขทะเบียน ...................................... มีส านักงานต้ังอยู่ที่ .................... ตรอก/ซอย ...........................ถนน ........................... 
หมู่ ............ ต าบล ..................................... อ าเภอ ......................... จังหวัด ......................... โดย ..........................................
ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่ .................... ตรอก/ซอย ................................................................
ถนน ......................................... หมู่ ............ ต าบล ..................................... อ าเภอ ......................... จังหวัด ......................... 
  ยื่นค าขอรับใบรับรองอาคาร ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้  
  ข้อ 1 อาคารที่ขอใบรับรองได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ .............................. ลงวันที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ....................ที่บ้านเลขที่ .......................
ตรอก/ซอย ...............................................ถนน ................................................. หมู่ ............ ต าบล ....................................... 
อ าเภอ ............................................... จังหวัด .......................................... โดย .......................................................................
เป็นเจ้าของอาคาร และ ................................................................................. เป็นผู้ครอบครองอาคาร อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดิน
เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ .................................... เป็นที่ดินของ .................................................................................... 
  ข้อ 2 เป็นอาคาร  

(1) ชนิด ............................................ จ านวน .......................... เพื่อใช้เป็น .................................. 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จ านวน ........................ คัน 

(2) ชนิด ............................................ จ านวน .......................... เพื่อใช้เป็น .................................. 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จ านวน ........................ คัน 

(3) ชนิด ............................................ จ านวน .......................... เพื่อใช้เป็น .................................. 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จ านวน ........................ คัน 

อาคารตาม ................................................................................ เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ 
ข้อ 3 ได้ท าการ ....................... อาคาร  ตามข้อ 1 เสร็จเมื่อวันที่ ....... เดือน .......................... พ.ศ. ............. 

ถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
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  ข้อ 4 พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ  

(1) ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ครอบครองอาคาร  
(2) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ยื่นค าขอ)  
(3) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ละผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ขอ

อนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  
(4) หนังสือแสดงว่าผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคล

เป็นผู้ขออนุญาต) 
(5) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคารตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี 
(6) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่า ได้ควบคุมการ ................................ อาคาร

เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต 
(7) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) .................................................................................................................. 

 
 

ลงชื่อ ........................................ผู้ขออนุญาต 
      ( ............................................ ) 

 
หมายเหต ุ (1) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
     (2) ใส่เคร่ืองหมาย / ในช่อง (  ) หน้าข้อความที่ต้องการ  
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
  จะต้องแจ้งให้ผู้ขอใบรับรองว่า   จะอนุญาต หรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลาภายในวันที่ ...........................  
เดือน ................................ พ.ศ. ................. 
  ผู้ขอใบรับรองได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรอง .................................................... เป็นเงิน .........................
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ............... เลขที่ ................ ลงวันที่ ............... เดือน ................................. พ.ศ. ............................. 
  ออกใบรับรองแล้ว  เล่มที่ ................. ฉบับที่ .................. ลงวันที่ ................ เดือน .................................... 
พ.ศ. ................. 
 
 

ลงชื่อ ............................................ 
      ( ............................................ ) 
ต าแหน่ง ........................................ 



 

 

หมำยเหตุรำยงำนของนำยช่ำงหรือช่ำงผู้ควบคุมเขต (............) ตรวจสอบ 
 

ถูกต้อง   ไม่ถูกต้อง  
1. เอกสาร 
2. ก่อสร้างตามใบอนุญาต 
3. ก่อสร้างตรงกับผังหรือโฉนดที่ดิน 
4. ท่อระบายน้ า ก าหนดในผัง 
5. ถนน ก าหนดในผัง 
6. ก่อสร้างอาคารตามผังที่ ............... 
7. เจ้าของอาคารชื่อ ........................................................................... 
8. เป็นอาคารประเภท ........................................................................ 
9. สาธารณะ ...................................................................................... 
10. อ่ืนๆ (ถ้ามี) .................................................................................... 

 
        ลงชื่อ ........................................ผู้ขออนุญาต  

      ( ............................................ ) 
ความเห็นนายช่าง 
 ...................................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ ........................................นายช่าง 
      ( ............................................ ) 

ความเห็นปลัดเทศบาล 
 ...................................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ .......................................ปลัดเทศบาล 
      ( ............................................ ) 

 
ความเห็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ...................................................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ ..........................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
      ( ............................................ ) 

 


