
 
กองช่าง 
เลขรับที�………...…..….….. 
วนัที�…………….……..….. 
เวลา..…….ผูรั้บ….….……. 

เทศบาตาํบลเนินฆอ้ 
เลขรับที�………….…....…….. 
วนัที�……………….………… 
เวลา…………...….…….…… 

คาํขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                 
ดดัแปลงอาคารหรือรื�อถอนอาคาร                                                                                                                                                  แบบ ข.1 
            เขียนที�.......................................................................... 
      วนัที�...................เดือน..............................................พ.ศ................................. 
  ขา้พเจา้.................................................................................................เจา้ของอาคารหรือตวัแทนเจา้ของอาคาร 

  ����เป็นบุคคลธรรมดา อยูบ่า้นเลขที�..................หมู่ที�..........ตรอก/ซอย.................................ถนน....................…......... 
ตาํบล/แขวง....................................อาํเภอ/เขต.......................................จงัหวดั......................................โทร.............................................. 

  ����เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................................จดทะเบียนเมื�อ....................................................... 
เลขทะเบียน................................มีสาํนกังานตั1งอยูเ่ลขที�...................หมู่ที�…….....ตรอก/ซอย.................................ถนน…........................ 
อยูบ่า้นเลขที�.....................หมู่ที�............ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................ตาํบล/แขวง....................................... 
อาํเภอ/เขต................................จงัหวดั................................โดย...................................................................ผูมี้อาํนาจลงชื�อแทนนิติบุคคล 
ผูข้ออนุญาตอยูบ่า้นเลขที�.............หมู่ที�..........ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................ตาํบล/แขวง.....…........................... 
อาํเภอ/เขต................................จงัหวดั...............................โทร....................................................... 

  ขอยื�นคาํขอรับใบอนุญาต.........................................................................................ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นดงัต่อไปนี1  
  ข้อ 1. ทาํการก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคาร/รื1อถอนอาคาร/ที�บา้นเลขที�..................ตรอก/ซอย.................................. 
หมู่ที�..........ถนน............................ตาํบล/แขวง.........................อาํเภอ แกลง     จงัหวดัระยอง โดย............................................................ 
เป็นเจา้ของอาคารในที�ดินโฉนดเลขที�/น.ส. 3ก เลขที�/ส.ค. 1 เลขที�...................................เป็นที�ดินของ.......................................….......... 
  ข้อ 2. เป็นอาคาร 
           (1) ชนิด..............................................จาํนวน...............................เพื�อใชเ้ป็น..................................…................. 
                                   โดยมีที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จาํนวน.....................................คนั 
          (2) ชนิด..............................................จาํนวน...............................เพื�อใชเ้ป็น....................…............................... 
                                   โดยมีที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จาํนวน.....................................คนั 
                                       (3) ชนิด..............................................จาํนวน................................เพื�อใชเ้ป็น...............................….................... 
                                   โดยมีที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จาํนวน.....................................คนั 
       ตามแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคาํนวณที�แนบมาพร้อมนี1  
  ข้อ 3. มี.....................................................................................................................เป็นผูค้วบคุมงาน 
            มี.....................................................................................................…............เป็นผูอ้อกแบบคาํนวณ 
  ข้อ 4. กาํหนดแลว้เสร็จใน…………………….วนั นบัตั1งแต่วนัที�ไดรั้บใบอนุญาต 
  ข้อ 5. พร้อมคาํขอนี1ขา้พเจา้ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้คือ 
                                        (1) แผนผงับริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จาํนวน......................ชุด ชุดละ........................แผน่  
           (2) รายการคาํนวณหนึ�งชุด จาํนวน....................แผน่ (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที� 
                                              ก่อสร้างดว้ยวตัถุถาวรและวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
           (3) หนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนของเจา้ของอาคาร (กรณีที�ตวัแทนเจา้ของอาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
 
 
 
 



                    
 

-  2 - 
 
                                       (4) สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน วตัถุประสงค ์และผูมี้อาํนาจลงชื�อแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาตที� 
                                             ออกใหไ้ม่เกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 
                                       (5) หนงัสือแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการหรือตวัแทน ซึ�งเป็นผูด้าํเนินการกิจการของนิติบุคคล  
                                            (กรณีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต)   
                                      (6) หนงัสือแสดงความยนิยอมและรับรองของผูอ้อกแบบและคาํนวณอาคาร จาํนวน....................ฉบบั  
                                            พร้อมสาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  
                                           หรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แลว้แต่กรณี  
        (7) สาํเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที�ดินเลขที�/นส. 3 ก เลขที�/ส.ค. 1 เลขที�.......……...............จาํนวน.................ฉบบั 
                                          หรือหนงัสือยนิยอมของเจา้ของที�ดิน จาํนวน.........................ฉบบั 
       (8) หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานตามขอ้ 3. จาํนวน.......................ฉบบั 
                                    (9) สาํเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
                                          ผูค้วบคุมงาน จาํนวน.....................ฉบบั (เฉพาะกรณีที�เป็นอาคารเป็นลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพ 
                                         วศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แลว้แต่กรณี)  
                                 (10) เอกสารอื�น ๆ (ถา้มี) 

 
 
 

       ลายมือชื�อ........................................……….............. 
                                                                                                                           (.....................……………….......................) 

                                                                                                  ผูข้ออนุญาต 
 
 
 
 
หมายเหตุ  (1)   ขอ้ความที�ไม่ใชใ้หขี้ดฆ่า 

                               (2)   ใส่เครื�องหมายในช่อง       ����      หนา้ขอ้ความที�ตอ้งการ     
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 
                                                       

(ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 
หนังสือมอบอาํนาจ 

เรื�อง.................................................................................................................................................................. 

             เขียนที�................................................. 

      วนัที�..............เดือน......................................พ.ศ.................. 

  โดยหนงัสือฉบบันี1  ขา้พเจา้.........................................................อาย.ุ............ปี เชื1อชาติ........... 

สัญชาติ..............อยูบ่า้นเลขที�.............หมู่ที�..........ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................ตาํบล................ 

อาํเภอ.........................จงัหวดั............................ 

  มอบอาํนาจให.้.................................................อาย.ุ...........ปี เชื1อชาติ.............สัญชาติ............ 

อยูบ่า้นเลขที�...................หมู่ที�...........ตรอก/ซอย..........................ถนน..............................ตาํบล...................... 

อาํเภอ.............................จงัหวดั...........................เป็นผูมี้อาํนาจจดัการ............................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

แทนขา้พเจา้จนเสร็จการและขา้พเจา้ยอมรับผดิชอบ ในการที�ผูรั้บมอบอาํนาจของขา้พเจา้ไดท้าํไปตามที�มอบอาํนาจนี1  
เสมือนหนึ�งขา้พเจา้ไดท้าํการเอง เพื�อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยานแลว้ 

      ........................................................ผูม้อบอาํนาจ 

      ........................................................ผูรั้บมอบอาํนาจ 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นลายมือ หรือลายนิ1วมืออนัแทจ้ริงของผูม้อบอาํนาจกบัผูรั้บมอบอาํนาจและผูรั้บ
มอบอาํนาจกบัผูม้อบอาํนาจไดล้งลายมือชื�อต่อหนา้ขา้พเจา้ 

      .......................................................พยาน 

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

      .......................................................พยานผูเ้ขียนขอ้ความ 

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

 

บัตรประจําตัวผู้มอบอาํนาจ        บัตรประจําตัวผู้รับมอบอํานาจ 

เลขที�.........................................................       เลขที�......................................................... 

บา้นเลขที�.............ตรอก/ซอย.....................       บา้นเลขที�...............ตรอก/ซอย................... 

ถนน.........................ตาํบล.........................       ถนน.........................ตาํบล......................... 

อาํเภอ.......................จงัหวดั......................       อาํเภอ.......................จงัหวดั...................... 

ออกให้ ณ วนัที�.........../............/.................       ออกให้ ณ วนัที�........../............./................ 

 

                                                                                                      



                                                                           

 

บันทกึรับรอง 

 

        เขียนที�................................................... 

      วนัที�............เดือน.......................................พ.ศ............... 

  ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว.....................................................................อยูบ่า้นเลขที�.............. 

หมู่ที�...........ตรอก/ซอย...........................................ถนน....................................ตาํบล................................... 

อําเภอ.......................................จงัหวดั................................ได้ยื�นเรื�องราวขออนญุาตปลกูสร้างและซอ่มแซม,  

ตอ่เตมิ..........................................ริมถนน..................................เพื�อประโยชน์............................................... 

  ขา้พเจา้ขอรับรองต่อองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเนินฆอ้เมื�อขา้พเจา้ไดรั้บอนุญาต นอกจากขา้พเจา้จะปฏิบติั
ตามพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคารแลว้ ขา้พเจา้จะตอ้งปฏิบติัดงันี1  
  1. ขา้พเจา้จะทาํรั1 วสังกะสีลอ้มรั1 วบริเวณที�ทาํการก่อสร้างโดยเฉพาะดา้นที�ตอดถนน................... 

............................................ใหมิ้ดสูงไม่นอ้ยกวา่ 2.00 เมตร   
        

             

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ น.4 

หนังสือแสงดความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29   

(แนบคําขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื�อถอนหรือเคลื1อนย้ายอาคาร) 

เขียนที�............................................................... 

             วนัที�.................เดือน.........................................พ.ศ................... 

  โดยหนงัสือฉบบันี1  ขา้พเจา้..............................................................ซึ�งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมตามกฎหมาย วา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรม / ใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมาย 

วา่ดว้ยวชิาชีพสถาปัตยกรรม ประเภท..............................................................สาขา.....................................................................

แขนง........................................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.........................................................................และ

ขณะนี1ไม่ไดถู้กเพิกถอนใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพดงักล่าว อาย.ุ...................ปี สญัชาติ.....................เชื1อชาติ...................อยู่

บา้นเลขที�....................หมู่ที�...................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน...................................................ตาํบล/

แขวง...............................................อาํเภอ/เขต................................................จงัหวดั.................................................

โทรศพัท.์...................................................ที�ทาํงาน.........................................................โทรศพัท.์.............................................

ยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานตามคาํขอรับใบอนุญาตของ........................................................เพื�อทาํการ............................................ที�

บา้นเลขที�......................หมู่ที�..................ตรอก/ซอย......................................................ถนน.....................................................ตาํบล/

แขวง...............................................อาํเภอ/เขต...................................................จงัหวดั................................. เป็นอาคาร 

  (1) ชนิด........................................จาํนวน................................เพื�อใชเ้ป็น....................................................... 

โดยมีพื1นที�ความยาว.....................................................มีที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จาํนวน............................คนั 

  (2) ชนิด........................................จาํนวน................................เพื�อใชเ้ป็น....................................................... 

โดยมีพื1นที�ความยาว....................................................มีที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จาํนวน............................คนั 

  (3) ชนิด......................................จาํนวน.................................เพื�อใชเ้ป็น....................................................... 

โดยมีพื1นที�ความยาว....................................................มีที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จาํนวน.............................คนั 

  ตามแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคาํนวณที�ยื�นขอใบอนุญาตไวต้ามแบบ ข.1 / ข.2 

ลงวนัที�..................เดือน...............................................พ.ศ..........................จนกวา่จะทาํการแลว้เสร็จ เพื�อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้ง

ลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

      (ลายมือชื�อ).........................................................ผูค้วบคุมงาน 

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

      (ลายมือชื�อ).........................................................ผูย้ื�นคาํขออนุญาต 

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

      (ลายมือชื�อ).........................................................พยาน 

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

      (ลายมือชื�อ).........................................................พยาน 

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

 



 

หนังสือรับรอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม 

                          เขียนที�………………………………………. 

           วนัที�…………เดือน…………..……………….พ.ศ…………….. 

  โดยหนงัสือฉบบันี1ขา้พเจา้……………………….………………..…..………อาย…ุ..…..….ปี เชื1อชาติ…….……..

สญัชาติ………..…อยูบ่า้นเลขที�………..…….หมู่ที�…………ตรอก/ซอย…………….……………….ถนน……..……….……………

ตาํบล……………..……….อาํเภอ………….…..………จงัหวดั………..……………โทรศพัท ์   ที�บา้น…………..……………..…… 

���� ที�ทาํงาน……………….………………..ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพ  ����  วศิวกรรมควบคุม  ���� สถาปัตยกรรมควบคุม 

ประเภท…………………………………………สาขา………………….……..…..……………แขนง….………….………………….. 

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน…………………………………………………….…….………และขณะนี1ไม่ไดถู้กเพิกถอนใบอนุญาตให้

ประกอบวชิาชีพ……………………..……………………….. 

  ขอรับรองวา่ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบตาม พ.ร.บ. วชิาชีพ ����  วศิวกรรม พ.ศ. 2505  ���� สถาปัตยกรรม พ.ศ.  

2508 โดยขา้พเจา้เป็นผูค้าํนวณโครงสร้าง,วางผงั,ออกแบบ,ก่อสร้าง,ควบคุมการก่อสร้าง 

- เป็นสิ�งปลูกสร้างชนิด……………………..จาํนวน……………………เพื�อใชเ้ป็น…………………………… 

- เป็นสิ�งปลูกสร้างชนิด……………………..จาํนวน……………………เพื�อใชเ้ป็น…………………………… 

- เป็นสิ�งปลูกสร้างชนิด……………………..จาํนวน……………………เพื�อใชเ้ป็น…………………………… 

ของ……………………….……………………...ปลูกสร้างในโฉนด/นส.3 ก/สค.1 เลขที�……………..…..……….หมู่ที�…….……

ถนน………………..……….ตรอก/ซอย………….………………ตาํบล………….……….………อาํเภอ……..….…………….….

จงัหวดั…………………….…………ตามแผนผงับริเวณ,แบบก่อสร้าง,รายการคาํนวณ,รายการก่อสร้าง ที�ขา้พเจา้ไดล้งนามรับรอง 

ไวแ้ลว้ซึ�งแนบมาพร้อมเรื�องราวขออนุญาตปลูกสร้าง 

  เพื�อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

      (ลายมือชื�อ).........................................................วศิวกร, สถาปนิก 

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

      (ลายมือชื�อ).........................................................ผูข้ออนุญาตก่อสร้าง, 

         (........................................................) ดดัแปลง,ต่อเติม 

      (ลายมือชื�อ).........................................................พยาน 

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

      (ลายมือชื�อ).........................................................พยาน 

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

คาํเตอืน  1. ใหขี้ดขอ้ความที�ไม่ใชอ้อก 

  2. ใหว้ศิวกรหรือสถาปนิกแนบภาพถ่ายใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพหรือภาพถ่ายบตัรประจาํตวัแสดงวา่ไดรั้บอนุญาต 

                    ใหป้ระกอบวชิาชีพไปดว้ย 
             3. หากมีการเปลี�ยนวศิวกรหรือสถาปนิกตามหนงัสือรับรองฉบบันี1 ใหว้ซิสกรหรือสถาปนิกรีบแจง้ให ้อบต.เนินฆอ้ทราบ 

                    เป็นลายลกัษณ์อกัษร   
   



 

 

หนังสือสัญญายนิยอมให้ทาํการปลูกสร้างอาคารฐานรากและผนังร่วมกนั 

 

      เขียนที�……………………………………….. 

                                                                                 วนัที�………..เดือน………………..………..พ.ศ…………… 

 

  ขา้พเจา้……………..…….………...………………..……..อาย…ุ….…….ปี ตั1งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขที�…………… 

หมู่ที�….……ถนน……………………….ตาํบล………………………..อาํเภอ…………………………จงัหวดั……….……………….. 

มีที�ดินติดต่อกบัที�ดินของ……………………………………….…………………….….………ซึ�งอยูที่�ถนน…………………………

ตาํบล…………………………………อาํเภอ…………………..……………….จงัหวดั……………….…………………. 

  ขา้พเจา้ไดต้กลงกบั……………..……………………...………..………………..แลว้ ใหต้่างฝ่ายสร้างอาคารชิดเขต 

ที�ดินของตน และใชโ้ครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ฐานราก, กบัผนงัอาคารดา้นที�ติดกนันั1นร่วมกนัโดยมีเงื�อนไข ดงันี1  

1. ทั1งสองฝ่ายยนิยอมออกเงินค่าก่อสร้าง โดยผูก่้อสร้างคนหลงัจะจ่ายเงินจาํนวนนี1ใหผู้ก่้อสร้าง 
       คนแรกก่อนลงมือก่อสร้างอาคารของตน 
2. การใชโ้ครงสร้าง, ฐานราก, และผนงัร่วมกนันั1น ผุก่้อสร้างคนหลงัจะตอ้งสร้างใหมี้ช่วงเสาห่างเท่ากนั 

        และรับนํ1 าหนกัไดเ้ท่ากบัโครงสร้างของผูก่้อสร้างอาคารคนแรก ทั1งทางแนวราบและแนวดิ�ง 
3. ผูรั้บมรดกหรือผูรั้บช่วงต่อกรรมาสิทธิM ที�ดินที�มีโครงสร้างและผนงัอาคารร่วมกนันี1  จะตอ้งปฏิบติัตาม 
       เงื�อนไขขา้งตน้ต่อไป 

หนงัสือสญัญาฉบบันี1ทาํขึ1น 2 ฉบบั ขอ้ความตรงกนัทุกประการ ใหคู้่สญัญาเก็บรักษาไวค้นละฉบบั ไดอ่้าน 

และเขา้ใจในขอ้สญัญาดีแลว้จึงไดล้งลายมือชื�อไวต่้อหนา้พยาน 
 

                 (ลายมือชื�อ).........................................................เจา้ของที�ดินผูย้นิยอม 

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

 

                             (ลายมือชื�อ)......................................................... ผูข้ออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
                                 (........................................................)  
 

                 (ลายมือชื�อ)........................................................พยาน 

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

 

                (ลายมือชื�อ).........................................................พยาน 

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

  



      

หนังสือยนิยอมให้ทาํการปลูกสร้างอาคารในที1ดิน 

      เขียนที�………………….………………………….. 

                                                                                      วนัที�………..เดือน………………..………..พ.ศ…………… 

  ขา้พเจา้…………....…………………...…….……..ตั1งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขที�…….………หมู่ที�……….…
ตรอก/ซอย................................ถนน………………….ตาํบล/แขวง……………………..อาํเภอ/เขต……..………….………
จงัหวดั……….….……..ถือกรรมสิทธิM ที�ดินในโฉนด / น.ส. 3 ก / น.ส. 3 / ส.ค. 1 เลขที�..........................................................
ซึ� งตั1งอยู ่ ณ  หมู่ที�..............ตรอก/ซอย...................................ถนน…….…..………….ตาํบล/แขวง………………..………..
อาํเภอ/เขต……..………………จงัหวดั……...….……………ยนิยอมให.้.............................................................................. 
ทาํการปลูกสร้างอาคารในที�ดินดงักล่าวไดเ้นื1อที�...............................................ตารางวา  ขนาดที�ดิน  ดงันี1   
  ทิศเหนือ           ยาว..................................เมตร   จด......................................................................... 
  ทิศใต ้               ยาว.................................เมตร   จด......................................................................... 
  ทิศตะวนัออก   ยาว..................................เมตร   จด......................................................................... 
  ทิศตะวนัตก      ยาว.................................เมตร    จด........................................................................ 
  ขา้พเจา้ไดย้นิยอมให.้.............................................................................เขา้ทาํการปลูกสร้างอาคารในที�ดิน
ดงักล่าว เพราะเป็น..........................................................และไดแ้นบ...................................................................มาดว้ยแลว้  
(ถา้เป็นผูเ้ช่าให้แนยสาํเนาสัญญาเช่าที�ดิน  หรือถา้มีหนงัสือแสดงสิทธิM อยา่งอื�นก็ใหแ้นบมาดว้ย) 
  พร้อมนี1ขา้พเจา้ไดแ้สดงแผนผงัโฉนดและเขตที�ดิน  (มตราส่วน ไม่เล็กกวา่ 1 / 2,000) ที�ยนิยอมให้
.......................................................................ปลูกสร้างอาคารไดด้า้นหลงัหนงัสือนี1แลว้ 

                 (ลงชื�อ)........................................................ผูถื้อกรรมสิทธิM  
              (..........................................................) 
     (ลงชื�อ)........................................................พยาน 
              (..........................................................) 
     (ลงชื�อ)........................................................พยาน 
              (..........................................................) 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า   ลายมือชื� อหรือลายพิมพิM นิ1 วมือนี1 เ ป็นของผู ้ถือกรรมสิทธิM ในที� ดินดังกล่าว           
ขา้งบนนี1จริง 

     (ลงชื�อ)........................................................ผูข้ออนุญาต 
              (..........................................................) 
     (ลงชื�อ)........................................................พยาน 
              (...........................................................) 
     (ลงชื�อ)........................................................พยาน 

                          (.........................................................) 
คําเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี�มีการขูด ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ9ในที1ดินจะรับรองการ 
ขีด ฆ่า นั�นเป็นลายลกัษณ์อกัษรเฉพาะแห่งไว้ 


