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บนัทกึคาํขอบรกิารจากกองชาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร 
สํานักงานเทศบาลเมืองเขลางคนคร 

ท่ีอยู.................................................................... 

      วันท่ี......................................................... 
 วันน้ี ขาพเจา...................................................................................................................................อายุ...........................ป                      
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ.....................................................................ไดมายื่นคําขอ......................................
ตอพนักงานเจาหนาท่ี...............กองชาง..เทศบาลเมืองเขลางคนคร.................................................................. 
........................................โดยไดแนบเอกสารประกอบคําขอ   จํานวน ................รายการ    ดังน้ี 
     สําเนาบัตรประชาชน/บัตรขาราชการ  2 ชุด            สําเนาบัตรสถาปนกิและสําเนาบัตรประชาชนอยางละ   1 ชุด 
     สําเนาทะเบียนบาน  2 ชดุ                        หนังสือรับรองสถาปนิก   1 ชุด 
     สําเนาโฉนดที่ดิน (ขนาดเทาตัวจริง)     2 ชุด        สําเนาบัตรวิศวกร         1 ชุด 
     แบบแปลนอาคาร (แบบมาตรฐาน 3 ชุด)   5 ชุด      หนังสือรับรองวิศวกร     1 ชุด    
     รายการคํานวณโครงสรางฉบับจริง     1 ชุด               หนังสือมอบอํานาจ (พรอมสําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบาน(ผูรับมอบ) 1 ชุด  
     เอกสารอื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................................................................................................................... 
 

       ลงช่ือ................................................................ผูยื่นคําขอ 
            (.................................................................) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(สําหรับพนักงานเจาหนาท่ี)    นาย/นาง/นางสาว............................................................................................ในฐานะพนักงาน
เจาหนาท่ี 
ไดตรวจสอบเอกสารประกอบคาํขอแลว  เห็นวา 
  ถูกตองครบถวน 
      เห็นควรนําเสนอตอไป 
 ( ท้ังน้ี ตองตรวจสอบรายละเอียดตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคารอีกครั้ง ) 
 

ลงช่ือ....................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
           (......................................................) 

ไมสมบูรณ/มีขอบกพรอง  คือ  
เน้ือหาและรูปแบบขอคําขอ  ไดแก................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. ........................................... 
เอกสารประกอบการพิจารณา  ไดแก............................................................................................................................. 

.......................................................................................................................................................................................... ................ 
 จึงไดแจงให........................................................................................................................ผูยื่นคําขอ ดําเนินการ  
 แกไข/เพ่ิมเติมคําขอ และแบบคําขอ  ........................................................................................................................... 

แกไข/เพ่ิมเติมเอกสารประกอบ  ไดแก........................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................
....... 
โดยใหมายื่นเพ่ิมเติม ภายในวันท่ี...........................................มิฉะน้ันจะถือวาผูยื่นคําขอไมประสงคจะใหพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินการตามคําขอตอไปท้ังน้ี ผูยื่นคําขอไดนําคาํขอพรอมเอกสาร 

กลับไปดวย 
ฝากไวกับพนักงานเจาหนาท่ี 

      ลงช่ือ....................................................พนักงานเจาหนาท่ี 
                                             (.....................................................) 

      ลงช่ือ.*....................................................ผูยื่นคําขอบริการ 

                       (.....................................................) 

(ในกรณีท่ีผูยื่นคาํขอไมมาติดตอรบัทราบการแกไขคําขอหรือใหเพ่ิมเติมเอกสาร ใหพนักงานเจาหนาท่ีมีหนังสือแจงผูยื่นคาํขอดวย) 

เลขรับ...................... 
วันท่ี........................ 
เวลา........................ 



 

หลกัฐานการยืน่แบบแปลนและนดัตรวจสถานที ่

รับแบบวันท่ี………………………………………………..………..เลขท่ี……………………………………………………... 
เจาของอาคาร………………………………………………………………………………………………………………..….…. 
ปลูกสรางอาคาร / รื้อถอนอาคาร  ณ  ถนน…………………..…หมู……......ตําบล……………………..……… 
เวลานัดตรวจสถานท่ี  วันท่ี……………………..เดือน………………………..…..พ.ศ……………………………… 
คําเตือน  หามปลูกสรางอาคารกอนไดรับอนุญาตเปนอันขาดหากฝาฝนตองไดรับโทษตามกฏหมาย 

   (ลงชื่อ)*……………….……………………………..…………ผูยื่นคํารองรับทราบและถือปฏิบัติ 

             (……..………………………………………..…….....) 

   (ลงชื่อ)…………………………………………………………เจาหนาท่ีรับคํารอง 
             (…………………………………………….………..) 

   (ลงชื่อ)…………………………………….………………นายตรวจเขตรับทราบ 
             (………………………………………….………..) 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หลกัฐานการยืน่แบบแปลนและนดัตรวจสถานที ่

 รับแบบวันท่ี………………………………..……………………..เลขท่ี………………………………………………………………... 
 เจาของอาคาร………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 ปลูกสรางอาคาร / รื้อถอนอาคาร  ณ  ถนน……………………………..ตําบล…………………………………………… 
 เวลานัดตรวจสถานท่ี  วันท่ี……………………..เดือน……………….………………..…..พ.ศ…………….………………… 
 คําเตือน  หามปลูกสรางอาคารกอนไดรับอนุญาตเปนอันขาดหากฝาฝนตองไดรับโทษตามกฎหมาย 

 

   (ลงชื่อ)*……………….……………………………………ผูยื่นคํารองรับทราบและถือปฏิบัติ 

             (……..………………………………………….....) 

   (ลงชื่อ)……………………………………………..………เจาหนาท่ีรับคํารอง 
             (……………………………………….………..) 
    
 
กองชาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร  
โทร.  0-5422-8565 

 

 



บนัทกึตรวจเอกสารประกอบการยืน่ขออนุญาตกอสราง ดดัแปลงหรือรื้อถอน 

ชื่อผูขออนุญาต…………………………………………………………………….สถานท่ี………………………..…………………………...… 
ลําดับท่ี เอกสาร จํานวนชุด จํานวนแผน หมายเหตุ 

1 แบบแปลน 5   

2 แผนผังบรเิวณ , ผังสังเขป 5   

3 สําเนาทะเบียนบาน 2   

4 สําเนาบัตรประชาชน , บัตรประจาํตัวขาราชการ 2   

5 สําเนาโฉนด / น.ส.3 เลขท่ี…………………. 2   

6 คําขออนุญาตกอสราง,ดัดแปลงหรอืรื้อถอนอาคาร    

7 หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดิน    

8 หนังสือยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคารในท่ีดิน    

9 หนังสือตกลงทําผนังรวม    

10 หนังสือมอบอํานาจ    

11 หนังสือรับรองของวิศวกร    

12 สําเนาบัตรประจําตัววิศวกร    

13 หนังสือรับรองของสถาปนิก    

14 สําเนาบัตรประจําตัวสถาปนิก    

15 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (น.4)    

16 สําเนาบัตรประจําตัวผูควบคมุงาน    

17 รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับอาคาร ดังตอไปน้ี 
1. อาคารอยูอาศัยรวมท่ีมีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองข้ึนไป 
2. การจัดสรรท่ีดินเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยหรือเพ่ือประกอบการพาณิชย จํานวน
ท่ีดินแปลงยอยตั้งแต 500 แปลงข้ึนไป หรือเน้ือท่ีเกินกวา 100 ไร 
3. โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล 
- กรณีตั้งอยูรมิแมนํ้าท่ีมเีตียงสาํหรับรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต 30 เตียงข้ึนไป 
- กรณีโครงการท่ีไมอยูในขอ 1 ท่ีมีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต 60 เตียง
ข้ึนไป 
4. โรงฆาสัตว 

   

18 เอกสารอ่ืน (ถามี) 
1……รายการคํานวณโครงสราง…………………………………………………… 
2…………………………………………………………………………………………….. 

1   

 

*………………………………………………………….……                   ….………..…………………………………………... 

(………………………………….………………………………)                 (………………………………….………………………) 

             ผูขออนุญาต       เจาหนาท่ีรับแบบ 

 

………………………………………….                    ………………………………………….. 

       นายตรวจเขต              
 

 

                                                                                                                  



                                                                                                                                                           
           แบบ ข.1 

 
 
 
 
 

 
คําขออนญุาตกอสรางอาคารดดัแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร 

                    
เขียนท่ี  เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

                            วันท่ี…….เดือน………........พ.ศ……… 
 
  ขาพเจา…………………………………………………………………………………………………..เจาของอาคาร
หรือตัวแทนเจาของอาคารเปน 
   บุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน ..................................................................................
อยูบานเลขท่ี…………………………..ตรอก/ซอย……………………….…………....  ถนน……………….………. หมูท่ี ................. 
ตําบล/แขวง…….…………………………….อําเภอ/เขต……..…………………………….จังหวัด……..……………………….…………. 

  เปนนิติบุคคลประเภท………………………………………...จดทะเบียนเม่ือ……………………………….. 
เลขทะเบียน…………………..………..…………มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี…………….………ตรอก/ซอย………………….…………… 
ถนน………………..…….........หมูท่ี………….ตําบล/แขวง………………………..…...…..อําเภอ/เขต………..………….……..……..
จังหวัด…………………………รหสัไปรษณีย ..........................โทรศัพท.................................โทรสาร............................... 
โดยมี……..…………………………………………………………………………..….…….ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขท่ี……..…………ตรอก/ซอย…………………………….…… ถนน………………………………………หมูท่ี….……………..
ตําบล/แขวง………………………..………….......อําเภอ/เขต…..……………………..…..…จังหวัด………………………………...…… 
 
     ขอ 1  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือทําการ   กอสรางอาคาร   
 ดัดแปลงอาคาร  รื้อถอนอาคาร  เคลื่อนยายอาคารในทองท่ีท่ีอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานองถ่ิน  
ท่ีอาคารจะทําการเคลื่อนยายตั้งอยู   เคลื่อนยายอาคารไปยังทองท่ีท่ีอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงาน     
ทองถ่ิน อ่ืน ท่ี เลขท่ี……………..…..ตรอก/ซอย……………….……..……ถนน…………………..……..………หมู ท่ี…………..
ตําบล/แขวง …………………………….……………..….อําเภอ/เขต ……………………….………….จังหวัด………………………….… 
โดยมี………………………………………………………………………………………………………………………………เปนเจาของอาคาร 
ในท่ีดิน  โฉนดท่ีดิน  น.ส. 3  น.ส. 3 ก  ส.ค. 1  อ่ืน ๆ ..................... เลขท่ี................................. 
....................................................................................................................................................................................  
เปนท่ีดินของ………………………………………………………………………………………………….……………………………………............
  กรณีการเคลื่อนยายอาคารไปยังบานเลขท่ี ................................ ตรอก/ซอย ...............................
ถนน ............................ หมูท่ี ............ ตําบล/แขวง ..................................... อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด ................................................................... ในท่ีดิน  โฉนดท่ีดิน  น.ส. 3  น.ส. 3 ก  ส.ค. 1               
 อ่ืน ๆ ..................... เลขท่ี.................................  เปนท่ีดินของ…………………………………………………….…………… 
 
 
 
 

            สําหรับเจาหนาท่ี 
 
เลขรับท่ี…………………………….……. 
วันท่ี……………………………………….. 
ลงชื่อ……………………......ผูรับคําขอ 



-๒- 
 
  ขอ 2  เปนอาคาร 

  (1) ชนิด……………………………………… จํานวน ……………….เพ่ือใชเปน…………………………. 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกรถ  จํานวน……………………คัน 

  (2) ชนิด……………………………………… จํานวน ……………….เพ่ือใชเปน…………………………. 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกรถ  จํานวน……………………คัน 

  (3) ชนิด……………………………………… จํานวน ……………….เพ่ือใชเปน…………………………. 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกรถ  จํานวน……………………คัน 
  ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณท่ีแนบมา  
พรอมนี ้
  ขอ 3  มี…………………………..…………..……….… เลขประจาํตัวประชาชน ....................................…
เลขทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขท่ี ................................................. เปนผูออกแบบและคํานวณ 
  ขอ 4  มี…………………………..…………..……….… เลขประจาํตัวประชาชน ....................................…
เลขทะเบียนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม เลขท่ี .......................................... เปนผูออกแบบและคํานวณ 
  ขอ 5  กําหนดแลวเสร็จภายใน ……………………..วัน นับแตวันท่ีไดรับอนุญาต 

 ขอ 6  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาพรอมกับคําขอนี้ดวยแลว คือ 
(1) สําเนาเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร 
(2) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร 
(3) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล     

(กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)  
   (4) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน………………….ชุด          
ชุดละ………...แผน 

  (5) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน………………….…แผน  (กรณีท่ีเปนอาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ หรืออาคารท่ีกอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 

   (6) มาตรการรื้อถอนอาคารจํานวนหนึ่งชุด ชุดละ ............. แผน (กรณีท่ีเปนอาคาร     
สาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารท่ีกอสรางดวยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 

  (7)  หนั งสือรับรองของผูออกแบบอาคารหรือผูออกแบบและคํานวณอาคาร          
และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีอาคาร    
มีลักษณะหรือขนาดท่ีอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย                      
วาดวยการนั้น แลวแตกรณี) 

  (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ชื่อ .......................................................
และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีอาคาร    
มีลักษณะหรือขนาดท่ีอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย                      
วาดวยการนั้น แลวแตกรณี และมีความประสงคจะยื่นพรอมคําขออนุญาตนี้)    

  (9)  หนังสือรับรองการไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  
หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ท่ีออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แลวแตกรณี จํานวน ............................แผน 
   (10) ขอมูล  โฉนดท่ีดิน  น.ส. 3  น.ส. 3 ก  ส.ค. 1  อ่ืน ๆ .......... 
เลขท่ี .......................................................................................................................................................................... 
(ผูยื่นคําขออาจแนบสําเนาเอกสารดังกลาวมาดวยก็ได) 

  (11) หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน ในกรณีท่ีกอสรางอาคารในท่ีดินของผูอ่ืน 
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  (12) เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  (ลายมือชื่อ) *……………………….…………………….ผูขออนุญาต 

          (……………………………….………………) 
     

หมายเหต ุ  1. ขอความใดไมใชใหขีดฆา 
       2. ใสเครื่องหมาย √ ใน  หนาขอความท่ีตองการ 
       3. ในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล หากขอบังคับกําหนดใหตองประทับตราใหประทับตรานิติบุคคลดวย 
 

 
บันทึกของเจาหนาท่ี 

 
  แจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันท่ี ......................
เดือน ................................. พ.ศ. .................. 
  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนญุาต ................................................................................
เปนเงิน ................. บาท ................ สตางค และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน ............................................... 
เปนเงิน ................. บาท ................ สตางค รวมท้ังสิ้น เปนเงิน ............................ บาท ............................ สตางค 
(....................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี .................... เลขท่ี .................... 
ลงวันท่ี ..................... เดือน .......................... พ.ศ. .......................... 
     อนุญาต 
    ไมอนุญาต 
    ความเห็นท่ีไมอนุญาต ........................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
  ออกใบอนุญาตแลว เลมท่ี ........... ฉบับท่ี ............ ลงวันท่ี ............. เดือน ................... พ.ศ. ……. 
   
 
      (ลายมือชื่อ) ............................................................ 
           (............................................................) 
      ตําแหนง ...................................................................... 
        เจาพนักงานทองถ่ิน 
 
      วันท่ี ................................................................................ 
 
 
 
 



 

รายงานการตรวจสอบสถานทีข่ออนญุาตปลกูสรางอาคาร       รหัสท่ีดิน 

            เขตท่ีดินสี……………………………... 

 ของ นาย , นาง , นางสาว…………………………………….………………………………ตามคําขอเลขท่ี……………….… 
ไดตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาต……………………...…………………..อาคาร เปนอาคาร…………………….………………………. 
จํานวน…………………เพ่ือใชเปน…………………………………ผูนําตรวจ………………………………………………..………….……… 
ซ่ึงเก่ียวของเปน………………………….………………………..กับผูขออนุญาตแลวปรากฏวา 
1.ท่ีดินขออนุญาตปลูกสราง         ถูกตอง          ไมถูกตอง ตามหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ 
2.ผังบริเวณ           ถูกตอง          ไมถูกตอง ตามท่ีขออนุญาต 
3.อาคารตามแผนผังท่ีขออนุญาต          ไมรุกล้ํา                    รุกล้ําท่ีสาธารณะ 
4.ทางสาธารณะท่ีติดหนาท่ีดินกวาง………………เมตร อาคารปลูกสรางในโฉนดแปลงเลขท่ี……..…………. 
ระวาง………………………….…….หนาสํารวจ…………………………….. 
5.อาคารท่ีขออนุญาต   ไมอยู          อยูในโครงการคมนาคมและขนสงสาย(เลขท่ี…………………..) 
กําหนดเขตกวาง……………..เมตร แนวอาคารอยูหางจากจุดก่ึงกลางถนน…………….เมตร และอยูในแผนผังการใช
ประโยชนท่ีดินประเภท………………………….………………….….……แปลงท่ี……………………………..………….……………… 
ผงับรเิวณและแผนที่ขออนุญาตปลูกสราง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพพ้ืนท่ีจริงเปนไปตามแผนผังขางบนนี้ 
 

    (ลงชื่อ)*…………………………..………………….ผูนําตรวจสถานท่ี 

              (……………………………………………..) 

 
    (ลงชื่อ)………………..………………………นายตรวจเขต 
              (……………………….………………..) 
 
 
 



 
แบบ น.4 

หนังสอืแสดงความยนิยอมของผูควบคมุงาน ตามมาตรา 29 
(แบบคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร) 

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

 โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา………...………………………………………………….… ซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม /ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมประเภท……………………………………………………..…………………….. 

สาขา……….………………….แขนง………………………….…..ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน………………………….……………….. 

และขณะนี้มิไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อายุ………….ป สัญชาติ……………………………….…. 

อยูบานเลขท่ี………..…….…….ตรอก/ซอย…….………..………………….ถนน……………………………….…………หมูท่ี…………. 

ตําบล/แขวง………………………..อําเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………..….……..……โทรศัพท…………….……. 

สถานท่ีทํางาน……………………………………….…………………………………………………..โทรศัพท………………………..………. 

ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคําขอรับใบอนุญาตของ…………………………………………………………………………………….. 

เพ่ือการ…………………………………………………….ท่ีบานเลขท่ี………..…….หมูท่ี……….….ตรอก/ซอย…………….…………… 

ถนน……………………ตําบล/แขวง………………..……….อําเภอ/เขต………………........…...จังหวัด………..……....เปนอาคาร 

 (1) ชนิด…………………………………………….จํานวน……….………………..…เพ่ือใชเปน…………………….…………… 

โดยมีพ้ืนท่ี / ความยาว……………………………………มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถจํานวน…………...คัน 

 (2) ชนิด…………………………………………….จํานวน……………………………เพ่ือใชเปน……………………….………… 

โดยมีพ้ืนท่ี / ความยาว……………………………………มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถจํานวน……………คัน 

 (3) ชนิด……………………………….…………...จํานวน…………………….……..เพ่ือใชเปน…………………………….…… 

โดยมีพ้ืนท่ี / ความยาว……………………………..……มีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถจํานวน……………คัน 

 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณท่ียื่นขอใบอนุญาตไว 

ตามแบบ ข.3/ข.2 ลงวันท่ี……….เดือน…………………..พ.ศ……………จนกวาจะทําการกอสรางแลวเสร็จ 

 เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 
 
 
(ลายมือชื่อ)*………………………..…………ผูควบคุมงาน  (ลายมือชื่อ)……………………..……………….พยาน 
     (…………………………..………..)       (…………………..……………………) 

 
(ลายมือชื่อ)*…………………………………ผูขออนุญาต  (ลายมือชื่อ)………………………………..…….พยาน 
     (………………………….……..)       (………………………………………..) 
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