เอกสารการยื่นขออนุญนขออนญาต………………………………….…….ของ……………………………………..…………………………..
สถานที่……………………………………………………………………………………………………………………………….……………….
ประกอบด้วย(วยื่นขออนุญ
1. แบบแปลน จำนวน 2 ชุ นวน 2 ชุด  รวม……………………แผด รวม……………………แผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dน ประกอบดวย
แผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dนผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dงบรเวณ
แปลนพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X"#นชุด  รวม……………………แผ#นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr ง ๆ
ร&ปต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrดอย งนอย 2 ร&ป
ร&ปต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrดท งขว ง
ร&ปต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrดท งย ว
แปลนโครงสร งข#นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr ง ๆ
แบบขย ยสวนส คญ
อ"-น ๆ …………………………..
2. เอกส รหลกฐ นอ"-น ๆ (ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrองรบรองส เน ทกแผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dน)
2.1 ส เน บต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรประจำนวน 2 ชุ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrวประชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผน
2.2 ส เน ทะเบ2ยนบ น
2.3 ส เน เอกส รท2-ดน
หนงส"อยนยอมใหกอสร งอ ค รในท2-ดน
ส เน บต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรประจำนวน 2 ชุ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrวประชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผน (เจำนวน 2 ชุ ของท2-ดน)
ส เน ทะเบ2ยนบ น (เจำนวน 2 ชุ ของท2-ดน)
2.4 ร ยก รค นวณท2-วศวกรรบรอง
ส เน ใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrประกอบวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X
หนงส"อรบรองผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ประกอบวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xวศวกรรมควบคม
2.5 หนงส"อต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrกลงท ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dนงรวมกน
ส เน เอกส รท2-ดน
หนงส"อรบรองของสถ ปนก
ส เน ใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrประกอบวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X
หนงส"อรบรองของผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ประกอบวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xสถ ป9ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrยกรรมควบคม
2.6 หนงส"อยนยอมของผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ควบคมง น
ส เน ใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrประกอบวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X
หนงส"อรบรองของผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ประกอบวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xวศวกรรมควบคม
2.7อ"-น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายื่นขออนุญเหต

กรณ2ไมส ม รถย"-นค รองขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrดวยต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrนเองไดต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrองม2หนงส"อมอบอ น จำนวน 2 ชุ
(ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ)……………………………………….ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ย"-นค รอง
(……………………………………….)
(ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ)………………………………………ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&รบค รอง
(………………………………………)
วนท2-……………เด"อน………………………..พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X.ศ……………..……

แบบ ข ๑

คาขออนญาตกอสรางอาคาร
ด้วย("ด้วย(แปลงอาคาร หรอร%นถอนอาคาร

เลขรบท2-…………….………….…….
วนท2-……………………………………
ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ…………...……….…ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&รบค ขอ

เข2ยนท2…- ……………………………………
วนท2-………………เด"อน………………………พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X.ศ…………….
ข พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xเจำนวน 2 ชุ …………………………………………………………………………………..………….เจำนวน 2 ชุ ของอ ค รหร"อต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrวแทนเจำนวน 2 ชุ ของอ ค ร
เป?นบคคลธรรมด อย&บ นเลขท2-……………………………ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรอก/ซอย………………………………………………..………..
ถนน………………………….หม&ท2-……………………………….ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr บล/แขวง………………………………………………………………..………………………..
อ เภอ/เขต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr……………………………..………………….จำนวน 2 ชุงหวด……………………………………………………โทรศพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀XทD……………………………………..
เป?นนต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคลประเภท…………………………..………………จำนวน 2 ชุดทะเบ2ยนเม"-อ……………………………………….………...
เลขทะเบ2ยน…………………………….ม2ส นกง นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr#งอย&เลขท2-………………….ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรอก/ซอย……………………………………………………….……….
ถนน………………………………..………หม&ท2-……………….…………ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr บล/แขวง…………………………………………………………………………………
อ เภอ/เขต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr…………………………………………..จำนวน 2 ชุงหวด………………………………………..………………..โทรศพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀XทD……………………..………………..
โดย……………………………………………………………….…….เป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ม2อ น จำนวน 2 ชุลงชุด  รวม……………………แผ"-อแทนนต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคล ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr อย&บ นเลขท2-…………...
ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรอก/ซอย………………………..ถนน……………………..………………….หม&ท2-……………………..……ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr บล/แขวง……………………………….……
อ เภอ/เขต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr…………………………………………………...จำนวน 2 ชุงหวด……………………………..…………………………………….
ขอย"น- ค ขอรบใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr………………………………………….………………..…ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrอเจำนวน 2 ชุ พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xนกง นทองถ-น ดงต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrอไปน2#
ขอ ๑ ท ก รกอสร งอ ค ร/ดดแปลงอ ค ร/ร"#อถอนอ ค ร ท2-บ นเลขท2…- ……………………….……………..
ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรอก/ซอย…………………….…………..ถนน………………………..……………….หม&ท2-………………………………ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr บล/แขวง………….…..…………
อ เภอ/เขต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr…………………………………..…….จำนวน 2 ชุงหวด……………………………….……………โดย……………………………………………………………..
เป?นเจำนวน 2 ชุ ของอ ค รในท2-ดนโฉนดท2-ดน เลขท2-/นส.๓ เลขท2-/สค. ๑ เลขท2-………………………………………………………………………….
เป?นท2-ดนของ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
ขอ ๒ เป?นอ ค ร
(๑) ชุด  รวม……………………แผนด…………………………………….………จำนวน 2 ชุ นวน……………………..………….เพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X"-อใชุด  รวม……………………แผเป?น…………………………..………
โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ ท2ก- ลบรถ และท งเข ออกของรถ จำนวน 2 ชุ นวน……………………………………………….……….คน
(๒) ชุด  รวม……………………แผนด………………………………………...จำนวน 2 ชุ นวน……………………………….เพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X"-อใชุด  รวม……………………แผเป?น……………………………..…………
โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ ท2ก- ลบรถ และท งเข ออกของรถ จำนวน 2 ชุ นวน……………………………………………….……….คน
(๓) ชุด  รวม……………………แผนด………………………………………...จำนวน 2 ชุ นวน………………………………….เพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X"-อใชุด  รวม……………………แผเป?น…………………………..…………
โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ ท2ก- ลบรถ และท งเข ออกของรถ จำนวน 2 ชุ นวน………………………………………………..……..คน
ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr มแผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dนผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dงบรเวณ แบบแปลน ร ยก รประกอบแบบแปลน และร ยก รค นวณท2-แนบม
พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xรอมน2#
ขอ ๓ โดยม2………………………………………………………………………….…………เป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ควบคมง น
และม2………………………………………………………………………………………………………………………………..…..เป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ออกแบบและค นวณ
ขอ ๔ ก หนดแลวเสรIจำนวน 2 ชุภ ยใน……………………………………..…………….วน นบต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr#งแต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrวนท2-ไดรบใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr

- 2 ขอ ๕. พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xรอมค ขอน2# ข พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xเจำนวน 2 ชุ ไดแนบเอกส รหลกฐ นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr ง ๆ ม ดวยแลว ค"อ
(๑) แผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dนผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dงบรเวณ แบบแปลน ร ยก รประกอบแบบแปลน จำนวน 2 ชุ นวน…………………………………………………..…..…ชุด  รวม……………………แผด
ชุด  รวม……………………แผดละ……………………………แผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dน
(๒) ร ยก รค นวณหนL-งชุด  รวม……………………แผด จำนวน 2 ชุ นวน………………………แผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dน (กรณ2เป?นอ ค รส ธ รณอ ค รพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xเศษ หร"ออ ค รท2กอสร งดวยวต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrถถ วร และวต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrถทนไฟเป?นสวนใหญ)
(๓) หนงส"อแสดงคว มเป?นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrวแทนของเจำนวน 2 ชุ ของอ ค ร (กรณ2ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrวแทนเจำนวน 2 ชุ ของอ ค รเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&อนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr)
(๔) ส เน หนงส"อรบรองก รจำนวน 2 ชุดทะเบ2ยน วต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrถประสงคD และผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ม2อ น จำนวน 2 ชุลงชุด  รวม……………………แผ"-อแทนนต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคลผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr ท2-ออก
ใหไมเกนหกเด"อน (กรณ2ท2-นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคลเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr)
(๕) หนงส"อแสดงว เป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&จำนวน 2 ชุดก ร หร"อต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrวแทน ซL-งเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ด เนนก รของนต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคล
(กรณ2ท2-นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคลเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr)
(๖) หนงส"อแสดงคว มยนยอมและรบรองของผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ออกแบบและค นวณอ ค ร
จำนวน 2 ชุ นวน……………….ฉบบ พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xรอมท#งส เน ใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ประกอบวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xวศวกรรมควบคมหร"อวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xสถ ป9ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrยกรรม
ควบคม จำนวน 2 ชุ นวน………………..ฉบบ (กรณ2ท2-เป?นอ ค รม2ลกษณะ ขน ด อย&ในประเภทเป?นวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xวศวกรรมควบคม หร"อ
วชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xสถ ป9ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrยกรรมควบคม แลวแต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrกรณ2)
(๗) ส เน หร"อภ พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xถ ยโฉนดท2-ดน เลขท2-/นส.๓ เลขท2/- ส.ค.๑ เลขท2-………………………………………………………………
จำนวน 2 ชุ นวน……………………………..…………ฉบบ หร"อหนงส"อยนยอมของเจำนวน 2 ชุ ของท2-ดน จำนวน 2 ชุ นวน………………………………..………ฉบบ
(๘) หนงส"อแสดงคว มยนยอมของผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ควบคมง น ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr มขอ ๓ จำนวน 2 ชุ นวน…………………………………………….…….ฉบบ
(๙) ส เน หร"อภ พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xถ ยใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ประกอบวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2 พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xว ศวกรรมควบคม หร"อ วชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2 พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xส ถ ป9ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrย กรรม
ควบคมของผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ควบคมง น จำนวน 2 ชุ นวน…………………….ฉบบ (กรณ2ท2-เป?นอ ค รม2ลกษณะขน ดอย&ในประเภทเป?นวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X
วศวกรรมควบคม หร"อวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xสถ ป9ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrยกรรมควบคม แลวแต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrกรณ2)
(๑๐) เอกส รอ"-น ๆ ถ ม2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(๑๑) ข พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xเจำนวน 2 ชุ ยนยอมร"#อถอนถนน/แกไขอ ค รหร"อส-งกอสร งอ"-นท2-ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrน2#ใหถ&กต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrองต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr มขอก หนด
ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr ม พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xรบ. ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dงเม"อง และ/หร"อ พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xรบ. จำนวน 2 ชุดสรรท2-ดน และ/หร"อ กฎหม ยอ"-นท2เ- ก2-ยวของทกประก รโดย
ไมม2เง"-อนไข
(ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ)………………………………..……………….
(………………………….…………………..)
ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr
(ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ)……………………………………………………….
(………………………………………………………)
ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&รบมอบอ น จำนวน 2 ชุ
หม ยเหต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr

(๑) ขอคว มใดท2-ไมใชุด  รวม……………………แผใหข2ดฆ่า%B8%plS搴ᙉ笿ꣻ搘ᙉ⍈�ᔫ⍈搀ᙉ揨ᙉᔻ粰
(๒) ใชุด  รวม……………………แผเคร"-องหม ย √ ในชุด  รวม……………………แผองว ง

หน ขอคว มท2-ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrองก ร

- 3รายื่นขออนุญงานการตรวจสถานที่……ที่……ขออนญาตกอสรางอาคาร
ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dงบรเวณกอสร งอ ค รของ…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
สถ นท2ก- อสร ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เป?นอ ค ร………………………..ชุด  รวม……………………แผนด…………………………………………จำนวน 2 ชุ นวน………………….….เพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X"-อใชุด  รวม……………………แผเป?น………………………………………….

แผนผ"งการตรวจสถานที่……
ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรวจำนวน 2 ชุเม"-อวนท2-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ชุด  รวม……………………แผ2#สถ นท2-ใหต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรวจำนวน 2 ชุเก2-ยวของเป?น…………………………………………………………………………………………………………….…กบผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr
บ"นที่……(กการตรวจ
1. ขน ดกว ง ย ว ของท2-ดนถ&กต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrองต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr มผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dงบรเวณท2-ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrหร"อไม…………………………………………………………………………
และถ&กต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrองต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr มหนงส"อยนยอม (ถ ม2) หร"อไม………………………………………………………………………………………………………………….
2. ท งส ธ รณะต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrดต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrอกบท2-ดน เขต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrถนนกว ง………………………..……..เมต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrร เป?นถนนชุด  รวม……………………แผนด……………………………..………………
และเขต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrท งกว ง…………………………………………..…..เมต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrร
3. ม2ท งน# ส ธ รณะเป?น………………..……………………………ท2-ระบ ยน# ใชุด  รวม……………………แผออกจำนวน 2 ชุ กอ ค รหร"อไม………………………………………
4. ท2-ดนม2สภ พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xเป?น………………………………….…….ระดบดนโดยเฉล2ย- อย&ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr- กว ระดบถนนส ธ รณะ…………………………เมต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrร
1. ถ เป?นท2-ม2ค&น# อย&ดวย ค&น# ลLกจำนวน 2 ชุ กระดบดน……………………………………..…………เมต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrร
2. ถ เป?นท2ถ- มแลว ไดถม……………………….….ส&งจำนวน 2 ชุ กระดบดนเดม……………….……เมต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrร
5. อ ค รท2-ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrกอสร ง ๆ ไปแลวหร"อยง…………………………………….…กอสร งไปแลว……………………..……………………

(ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ)…………………………………………..ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ชุด  รวม……………………แผ2#สถ นท2(………………………………………….)

………………………………………..เจำนวน 2 ชุ หน ท2-ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรวจำนวน 2 ชุ
(…………………………………………)

คาขอตอใบอนญาตกอสรางอาคาร
ด้วย("ด้วย(แปลงอาคาร ร%นถอนอาคาร
ด้วย("ด้วย(แปลงหรอใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ       	 ลงชื่อ…………......ที่……จอด้วย(รถ ที่……กล"บรถ และ
ที่……างเขาออกของรถเพื่อการอื่น…Xgilอการอน

แบบ ข. ๕
เลขรบท2-……………...............………….
วนท2-……………................………………
ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ…………..............…ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&รบค ขอ

เข2ยนท2…- ……………………………………
วนท2-………………เด"อน………………………พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X.ศ…………….
ข พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xเจำนวน 2 ชุ ……..........................................……………………………………….………….เจำนวน 2 ชุ ของอ ค รหร"อต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrวแทนเจำนวน 2 ชุ ของอ ค ร
(ในกรณ2ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขอต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrออ ยใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrดดแปลงหร"อใชุด  รวม……………………แผท2-จำนวน 2 ชุอดรถ ท2ก- ลบรถ)
เป?นบคคลธรรมด อย&บ นเลขท2-……………............………………ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรอก/ซอย……………......................…………..
ถนน……………...............…………….หม&ท2-…………….....………………….ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr บล/แขวง……………………...................................……………..
อ เภอ/เขต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr………….....…………………….จำนวน 2 ชุงหวด……………..............…………………โทรศพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀XทD…….................................…………………..
เป?นนต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคลประเภท……………….......................…………………จำนวน 2 ชุดทะเบ2ยนเม"-อ……………..............…………...
เลขทะเบ2ยน………......................…………………….ม2ส นกง นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr#งอย&เลขท2-……….......………….ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรอก/ซอย………...............………….
ถนน……………………….............………หม&ท2-…….............…………ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr บล/แขวง……………..............................…………………………………
อ เภอ/เขต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr………...........………………..จำนวน 2 ชุงหวด……………...........……………………..โทรศพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xท…D …………..............................……………..
โดย……….....................................................………………………….เป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ม2อ น จำนวน 2 ชุลงชุด  รวม……………………แผ"-อแทนนต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคล ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขอต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrออ ยใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr
อย&บ นเลขท2-…….....……...ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรอก/ซอย……………...............…………..ถนน………………….....………….หม&ท2-…….................……ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr บล/
แขวง………......................................……………….จำนวน 2 ชุงหวด…………………..........................………………………….
ขอย"น- ค ขอต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrออ ยใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr…………….........................…………….…ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrอเจำนวน 2 ชุ พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xนกง นทองถ-น ดงต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrอไปน2#
ขอ ๑ อ ค รท2-ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrไดรบใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr………..................…….ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr มใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrเลขท2…- .....……/………...
ลงวนท2-……...………เด"อน……......................………………….พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X.ศ……….............…………..บ นเลขท2…- ……...............………………………
ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrรอก/ซอย……………………..ถนน…………………………….หม&ท2-……................………ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr บล/แขวง……...................................…………
อ เภอ/เขต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr…………................………………….จำนวน 2 ชุงหวด……………...............………………โดย……………………………........................……..
เป?นเจำนวน 2 ชุ ของอ ค รในท2-ดนโฉนดท2-ดน เลขท2-/นส.๓ เลขท2-/สค. ๑ เลขท2-…………………………..................................……………….
เป?นท2-ดนของ………………………….....................................................................................……………………………
ขอ ๒ เป?นอ ค ร
(๑) ชุด  รวม……………………แผนด………………..................……………จำนวน 2 ชุ นวน………........…………….เพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X"-อใชุด  รวม……………………แผเป?น………...................…………
โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ ท2ก- ลบรถ และท งเข ออกของรถ จำนวน 2 ชุ นวน…………………….คน
(๒) ชุด  รวม……………………แผนด………………..................……………จำนวน 2 ชุ นวน………........…………….เพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X"-อใชุด  รวม……………………แผเป?น………...................…………
โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ ท2ก- ลบรถ และท งเข ออกของรถ จำนวน 2 ชุ นวน…………………….คน
(๓) ชุด  รวม……………………แผนด………………..................……………จำนวน 2 ชุ นวน………........…………….เพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X"-อใชุด  รวม……………………แผเป?น………...................…………
โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ ท2ก- ลบรถ และท งเข ออกของรถ จำนวน 2 ชุ นวน……………………..คน
ก หนดส#นอ ยใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr วนท2-…….......……เด"อน………….......………………พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X.ศ………..................…………

-2ขอ ๓ เหต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrท2-ท ก รไมเสรIจำนวน 2 ชุต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr มท2-ไดรบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr เพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xร ะ……………….............................…………………………
……………………………………………………………...........................................................................................………………………………
ขณะน2#ไดด เนนก รไปแลวถLง………………………………………………...………………………………………………………………………………………….
จำนวน 2 ชุLงขอต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrออ ยใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrอก2 ………………………..วน
ขอ ๔ ม2……………….............................………..เป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ควบคมง น……………...............………………………………
เป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ออกแบบและค นวณ
ขอ ๕. พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xรอมค ขอน2# ข พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xเจำนวน 2 ชุ ไดแนบเอกส รหลกฐ นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr ง ๆ ม ดวยแลว ค"อ
(๑) เอกส รแสดงก รเป?นเจำนวน 2 ชุ ของอ ค ร จำนวน 2 ชุ นวน…………………........................…………..…ฉบบ (กรณ2ท2ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขอต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrออ ยใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrไมใชุด  รวม……………………แผเจำนวน 2 ชุ ของอ ค รท2-ไดรบใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr)
(๒) เอกส รแสดงก รเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ครอบครองอ ค ร (กรณ2ท2-ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ครอบครองอ ค รเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขอต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrออ ยใบ
อนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrดดแปลงหร"อใชุด  รวม……………………แผท2-จำนวน 2 ชุอดรถ ท2ก- ลบรถและท งเข ออกของรถเพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X"-อก รอ"-น)
(๓) หนงส"อแสดงคว มยนยอมจำนวน 2 ชุ กเจำนวน 2 ชุ ของอ ค ร (กรณ2ท2-ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ครอบครองอ ค รเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขอต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrออ ยใบ
อนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr ดดแปลง หร"อใชุด  รวม……………………แผท2-จำนวน 2 ชุอดรถ ท2ก- ลบรถและท งเข ออกของรถเพื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X"-อก รอ"-น)
(๔) ส เน หนงส"อรบรองก รจำนวน 2 ชุดทะเบ2ยน วต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrถประสงคD และผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ม2อ น จำนวน 2 ชุลงชุด  รวม……………………แผ"-อแทนนต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคลผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขอ
อนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr ท2-ออกใหไมเกนหกเด"อน (กรณ2ท2-นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคลเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr)
(๕) หนงส"อแสดงว เป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&จำนวน 2 ชุดก ร หร"อต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrวแทน ซL-งเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ด เนนก รของนต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคล
(กรณ2ท2-นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrบคคลเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr)
(๖) ใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr มขอ ๑ จำนวน 2 ชุ นวน………………………ชุด  รวม……………………แผด
(๗) หนงส"อแสดงคว มยนยอมของผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ควบคมง นต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr มขอ ๓ จำนวน 2 ชุ นวน………………ฉบบ
(๘) ส เน หร"อภ พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xถ ยใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrเป?นผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ประกอบวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xวศวกรรมควบคม หร"อวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀X
สถ ป9ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrยกรรมควบคมของผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ควบคมง น จำนวน 2 ชุ นวน…………………….ฉบบ (กรณ2ท2-เป?นอ ค รม2ลกษณะขน ดอย&ในประเภท
เป?นวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xวศวกรรมควบคม หร"อวชุด  รวม……………………แผ ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xสถ ป9ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrยกรรมควบคม )
(๙) เอกส รอ"-น ๆ (ถ ม2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...................................................................................................................................…………
(๑๑) ข พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xเจำนวน 2 ชุ ยนยอมร"#อถอนถนน/แกไขอ ค รหร"อส-งกอสร งอ"-นท2-ขออนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrน2#ใหถ&กต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrองต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr มขอก หนด
ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr ม พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xรบ. ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\Dงเม"อง และ/หร"อ พื้นชั้นต่าง ๆ….᱀Xรบ. จำนวน 2 ชุดสรรท2-ดน และ/หร"อ กฎหม ยอ"-นท2เ- ก2-ยวของทกประก รโดย
ไมม2เง"-อนไข
(ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ)……………......................………………….
(…………......................…………………..)
ผ่น  ประกอบด้วย……….ā)ᑎ\D&ขอต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrออ ยใบอนญ ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr
หม ยเหต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹr

(๑) ขอคว มใดท2-ไมใชุด  รวม……………………แผใหข2ดฆ่า%B8%plS搴ᙉ笿ꣻ搘ᙉ⍈�ᔫ⍈搀ᙉ揨ᙉᔻ粰
(๒) ใชุด  รวม……………………แผเคร"-องหม ย √ ในชุด  รวม……………………แผองว ง

หน ขอคว มท2-ต่าง ๆ….᱀X㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹrองก ร

