
เอกสารการยื่นขออนุญ�	นขออน�ญาต………………………………….…….ของ……………………………………..…………………………..
สถานที่……�	………………………………………………………………………………………………………………………….……………….

ประกอบด้วย��(�วยื่นขออนุญ

1. แบบแปลน  จำนวน 2 ชุ
�นวน 2 ชุด  รวม……………………แผ�ด  รวม……………………แผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D�น  ประกอบด�วย
แผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\Dนผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D�งบร�เวณ แปลนพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��"#นชุด  รวม……………………แผ�#นต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r��ง ๆ
ร&ปต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ดอย��งน�อย  2  ร&ป ร&ปต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ดท�งขว�ง
ร&ปต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ดท�งย�ว แปลนโครงสร��งข�#นต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r��ง ๆ
แบบขย�ยส�วนส
�ค�ญ อ"-น ๆ …………………………..

2. เอกส�รหล�กฐ�นอ"-น ๆ (ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�องร�บรองส
�เน�ท�กแผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D�น)
2.1  ส
�เน�บ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรประจำนวน 2 ชุ
�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�วประชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผน
2.2 ส
�เน�ทะเบ2ยนบ��น
2.3 ส
�เน�เอกส�รท2-ด�น

หน�งส"อย�นยอมให�ก�อสร��งอ�ค�รในท2-ด�น
ส
�เน�บ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรประจำนวน 2 ชุ
�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�วประชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผน  (เจำนวน 2 ชุ��ของท2-ด�น)
ส
�เน�ทะเบ2ยนบ��น  (เจำนวน 2 ชุ��ของท2-ด�น)

2.4ร�ยก�รค
�นวณท2-ว�ศวกรร�บรอง
ส
�เน�ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rประกอบว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��
หน�งส"อร�บรองผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ประกอบว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ว�ศวกรรมควบค�ม

2.5หน�งส"อต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rกลงท
�ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\Dน�งร�วมก�น
ส
�เน�เอกส�รท2-ด�น
หน�งส"อร�บรองของสถ�ปน�ก
ส
�เน�ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rประกอบว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��
หน�งส"อร�บรองของผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ประกอบว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��สถ�ป9ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rยกรรมควบค�ม

2.6 หน�งส"อย�นยอมของผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ควบค�มง�น
ส
�เน�ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rประกอบว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��
หน�งส"อร�บรองของผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ประกอบว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ว�ศวกรรมควบค�ม

2.7อ"-น ๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมายื่นขออนุญเหต� กรณ2ไม�ส�ม�รถย"-นค
�ร�องขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rด�วยต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rนเองได�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�องม2หน�งส"อมอบอ
�น�จำนวน 2 ชุ

(ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ)……………………………………….ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ย"-นค
�ร�อง
         (……………………………………….)

(ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ)………………………………………ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ร�บค
�ร�อง
         (………………………………………)

ว�นท2-……………เด"อน………………………..พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��.ศ……………..……



แบบ ข  ๑

ค�าขออน�ญาตก อสร�างอาคาร  เลขร�บท2-…………….………….…….

    ด้วย��("ด้วย��(แปลงอาคาร  หร�อร�%นถอนอาคาร               ว�นท2-……………………………………
 ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ…………...……….…ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ร�บค
�ขอ

เข2ยนท2-………………………………………
ว�นท2-………………เด"อน………………………พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��.ศ…………….

ข��พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��เจำนวน 2 ชุ��…………………………………………………………………………………..………….เจำนวน 2 ชุ��ของอ�ค�รหร"อต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�วแทนเจำนวน 2 ชุ��ของอ�ค�ร
เป?นบ�คคลธรรมด�อย&�บ��นเลขท2-……………………………ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรอก/ซอย………………………………………………..………..

ถนน………………………….หม&�ท2-……………………………….ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r
�บล/แขวง………………………………………………………………..………………………..
อ
�เภอ/เขต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r……………………………..………………….จำนวน 2 ชุ�งหว�ด……………………………………………………โทรศ�พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ทD……………………………………..

เป?นน�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคลประเภท…………………………..………………จำนวน 2 ชุดทะเบ2ยนเม"-อ……………………………………….………...
เลขทะเบ2ยน…………………………….ม2ส
�น�กง�นต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�#งอย&�เลขท2-………………….ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรอก/ซอย……………………………………………………….……….
ถนน………………………………..………หม&�ท2-……………….…………ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r
�บล/แขวง…………………………………………………………………………………
อ
�เภอ/เขต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r…………………………………………..จำนวน 2 ชุ�งหว�ด………………………………………..………………..โทรศ�พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ทD……………………..………………..
โดย……………………………………………………………….…….เป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ม2อ
�น�จำนวน 2 ชุลงชุด  รวม……………………แผ"-อแทนน�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคล ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r อย&�บ��นเลขท2-…………...
ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรอก/ซอย………………………..ถนน……………………..………………….หม&�ท2-……………………..……ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r
�บล/แขวง……………………………….……
อ
�เภอ/เขต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r…………………………………………………...จำนวน 2 ชุ�งหว�ด……………………………..…………………………………….

ขอย"-นค
�ขอร�บใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r………………………………………….………………..…ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�อเจำนวน 2 ชุ��พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��น�กง�นท�องถ�-น ด�งต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�อไปน2#
ข�อ ๑ ท
�ก�รก�อสร��งอ�ค�ร/ด�ดแปลงอ�ค�ร/ร"#อถอนอ�ค�ร ท2-บ��นเลขท2-………………………….……………..

ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรอก/ซอย…………………….…………..ถนน………………………..……………….หม&�ท2-………………………………ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r
�บล/แขวง………….…..…………
อ
�เภอ/เขต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r…………………………………..…….จำนวน 2 ชุ�งหว�ด……………………………….……………โดย……………………………………………………………..
เป?นเจำนวน 2 ชุ��ของอ�ค�รในท2-ด�นโฉนดท2-ด�น  เลขท2-/นส.๓ เลขท2-/สค. ๑ เลขท2-………………………………………………………………………….
เป?นท2-ด�นของ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

ข�อ ๒ เป?นอ�ค�ร
(๑) ชุด  รวม……………………แผน�ด…………………………………….………จำนวน 2 ชุ
�นวน……………………..………….เพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��"-อใชุด  รวม……………………แผ�เป?น…………………………..………

โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ  ท2-กล�บรถ  และท�งเข��ออกของรถ  จำนวน 2 ชุ
�นวน……………………………………………….……….ค�น
(๒) ชุด  รวม……………………แผน�ด………………………………………...จำนวน 2 ชุ
�นวน……………………………….เพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��"-อใชุด  รวม……………………แผ�เป?น……………………………..…………

โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ  ท2-กล�บรถ  และท�งเข��ออกของรถ  จำนวน 2 ชุ
�นวน……………………………………………….……….ค�น
(๓) ชุด  รวม……………………แผน�ด………………………………………...จำนวน 2 ชุ
�นวน………………………………….เพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��"-อใชุด  รวม……………………แผ�เป?น…………………………..…………

โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ  ท2-กล�บรถ  และท�งเข��ออกของรถ  จำนวน 2 ชุ
�นวน………………………………………………..……..ค�น
ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�มแผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\Dนผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D�งบร�เวณ  แบบแปลน  ร�ยก�รประกอบแบบแปลน  และร�ยก�รค
�นวณท2-แนบม�

พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ร�อมน2#
ข�อ ๓ โดยม2………………………………………………………………………….…………เป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ควบค�มง�น

และม2………………………………………………………………………………………………………………………………..…..เป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ออกแบบและค
�นวณ
ข�อ  ๔ ก
�หนดแล�วเสรIจำนวน 2 ชุภ�ยใน……………………………………..…………….ว�น  น�บต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�#งแต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ว�นท2-ได�ร�บใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r



- 2  -

ข�อ ๕. พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ร�อมค
�ขอน2# ข��พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��เจำนวน 2 ชุ��ได�แนบเอกส�รหล�กฐ�นต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r��ง ๆ ม�ด�วยแล�ว ค"อ
(๑) แผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\Dนผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D�งบร�เวณ แบบแปลน ร�ยก�รประกอบแบบแปลน จำนวน 2 ชุ
�นวน…………………………………………………..…..…ชุด  รวม……………………แผ�ด

ชุด  รวม……………………แผ�ดละ……………………………แผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D�น
(๒) ร�ยก�รค
�นวณหนL-งชุด  รวม……………………แผ�ด จำนวน 2 ชุ
�นวน………………………แผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D�น (กรณ2เป?นอ�ค�รส�ธ�รณอ�ค�รพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X���เศษ หร"ออ�ค�รท2-

ก�อสร��งด�วยว�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rถ�ถ�วร  และว�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rถ�ทนไฟเป?นส�วนใหญ�)
(๓) หน�งส"อแสดงคว�มเป?นต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�วแทนของเจำนวน 2 ชุ��ของอ�ค�ร (กรณ2ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�วแทนเจำนวน 2 ชุ��ของอ�ค�รเป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�อน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r)
(๔) ส
�เน�หน�งส"อร�บรองก�รจำนวน 2 ชุดทะเบ2ยน ว�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rถ�ประสงคD และผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ม2อ
�น�จำนวน 2 ชุลงชุด  รวม……………………แผ"-อแทนน�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคลผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r ท2-ออก

ให�ไม�เก�นหกเด"อน (กรณ2ท2-น�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคลเป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r)
(๕) หน�งส"อแสดงว��เป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�จำนวน 2 ชุ�ดก�ร หร"อต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�วแทน ซL-งเป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ด
�เน�นก�รของน�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคล

(กรณ2ท2-น�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคลเป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r)
(๖) หน�งส"อแสดงคว�มย�นยอมและร�บรองของผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ออกแบบและค
�นวณอ�ค�ร

จำนวน 2 ชุ
�นวน……………….ฉบ�บ พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ร�อมท�#งส
�เน�ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rเป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ประกอบว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ว�ศวกรรมควบค�มหร"อว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��สถ�ป9ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rยกรรม
ควบค�ม  จำนวน 2 ชุ
�นวน………………..ฉบ�บ (กรณ2ท2-เป?นอ�ค�รม2ล�กษณะ ขน�ด อย&�ในประเภทเป?นว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ว�ศวกรรมควบค�ม หร"อ
ว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��สถ�ป9ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rยกรรมควบค�ม  แล�วแต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�กรณ2)

(๗) ส
�เน�หร"อภ�พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ถ��ยโฉนดท2-ด�น เลขท2-/นส.๓ เลขท2-/ส.ค.๑ เลขท2-………………………………………………………………
จำนวน 2 ชุ
�นวน……………………………..…………ฉบ�บ  หร"อหน�งส"อย�นยอมของเจำนวน 2 ชุ��ของท2-ด�น  จำนวน 2 ชุ
�นวน………………………………..………ฉบ�บ

(๘) หน�งส"อแสดงคว�มย�นยอมของผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ควบค�มง�น ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�มข�อ ๓ จำนวน 2 ชุ
�นวน…………………………………………….…….ฉบ�บ
(๙) ส
�เน�หร"อภ�พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ถ��ยใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rเป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ประกอบว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ว�ศวกรรมควบค�ม  หร"อว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��สถ�ป9ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rยกรรม

ควบค�มของผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ควบค�มง�น  จำนวน 2 ชุ
�นวน…………………….ฉบ�บ (กรณ2ท2-เป?นอ�ค�รม2ล�กษณะขน�ดอย&�ในประเภทเป?นว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��
ว�ศวกรรมควบค�ม หร"อว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��สถ�ป9ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rยกรรมควบค�ม แล�วแต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�กรณ2)

(๑๐) เอกส�รอ"-น ๆ ถ��ม2
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(๑๑) ข��พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��เจำนวน 2 ชุ��ย�นยอมร"#อถอนถนน/แก�ไขอ�ค�รหร"อส�-งก�อสร��งอ"-นท2-ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rน2#ให�ถ&กต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�องต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�มข�อก
�หนด 
ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ม พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��รบ. ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D�งเม"อง และ/หร"อ พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��รบ. จำนวน 2 ชุ�ดสรรท2-ด�น และ/หร"อ กฎหม�ยอ"-นท2-เก2-ยวข�องท�กประก�รโดย
ไม�ม2เง"-อนไข

(ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ)………………………………..……………….
        (………………………….…………………..)

                                                                    ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r

(ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ)……………………………………………………….
        (………………………………………………………)

       ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ร�บมอบอ
�น�จำนวน 2 ชุ
หม�ยเหต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r� (๑) ข�อคว�มใดท2-ไม�ใชุด  รวม……………………แผ�ให�ข2ดฆ่า�%B8%��p�lS搴ᙉ����笿ꣻ搘ᙉ⍈�ᔫ⍈��搀ᙉ揨ᙉᔻ粰��

(๒) ใชุด  รวม……………………แผ�เคร"-องหม�ย √ ในชุด  รวม……………………แผ�องว��ง        หน��ข�อคว�มท2-ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�องก�ร
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รายื่นขออนุญงานการตรวจสถานที่……�	ที่……�	ขออน�ญาตก อสร�างอาคาร

ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D�งบร�เวณก�อสร��งอ�ค�รของ…………………………………………………………………………………………………………………………………..………
สถ�นท2-ก�อสร��ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
เป?นอ�ค�ร………………………..ชุด  รวม……………………แผน�ด…………………………………………จำนวน 2 ชุ
�นวน………………….….เพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��"-อใชุด  รวม……………………แผ�เป?น………………………………………….

แผนผ"งการตรวจสถานที่……�	

ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรวจำนวน 2 ชุเม"-อว�นท2-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ชุด  รวม……………………แผ2#สถ�นท2-ให�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรวจำนวน 2 ชุเก2-ยวข�องเป?น…………………………………………………………………………………………………………….…ก�บผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r

บ"นที่……(กการตรวจ
1. ขน�ดกว��ง ย�ว ของท2-ด�นถ&กต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�องต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�มผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D�งบร�เวณท2-ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rหร"อไม�…………………………………………………………………………
และถ&กต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�องต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�มหน�งส"อย�นยอม (ถ��ม2) หร"อไม�………………………………………………………………………………………………………………….
2. ท�งส�ธ�รณะต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ดต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�อก�บท2-ด�น เขต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rถนนกว��ง………………………..……..เมต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rร  เป?นถนนชุด  รวม……………………แผน�ด……………………………..………………
และเขต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rท�งกว��ง…………………………………………..…..เมต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rร
3. ม2ท�งน#
�ส�ธ�รณะเป?น………………..……………………………ท2-ระบ�ยน#
�ใชุด  รวม……………………แผ�ออกจำนวน 2 ชุ�กอ�ค�รหร"อไม�………………………………………
4. ท2-ด�นม2สภ�พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��เป?น………………………………….…….ระด�บด�นโดยเฉล2-ยอย&�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r-
�กว��ระด�บถนนส�ธ�รณะ…………………………เมต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rร

1. ถ��เป?นท2-ม2ค&น#
�อย&�ด�วย ค&น#
�ลLกจำนวน 2 ชุ�กระด�บด�น……………………………………..…………เมต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rร
2. ถ��เป?นท2-ถมแล�ว  ได�ถม……………………….….ส&งจำนวน 2 ชุ�กระด�บด�นเด�ม……………….……เมต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rร

5. อ�ค�รท2-ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rก�อสร��ง ๆ ไปแล�วหร"อย�ง…………………………………….…ก�อสร��งไปแล�ว……………………..……………………

(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ࢹ����rรวจำนวน 2 ชุ
        (………………………………………….) (…………………………………………)



แบบ ข.  ๕
    ค�าขอต อใบอน�ญาตก อสร�างอาคาร เลขร�บท2-……………...............………….

                 ด้วย��("ด้วย��(แปลงอาคาร  ร�%นถอนอาคาร                       ว�นท2-……………................………………
                                    ด้วย��("ด้วย��(แปลงหร�อใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ       	 ลงชื่อ…………......�ที่……�	จอด้วย��(รถ ที่……�	กล"บรถ และ        ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ…………..............…ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ร�บค
�ขอ

      ที่……างเข�าออกของรถเพื่อการอื่น�…��X�������gil�	อการอ�	น

เข2ยนท2-………………………………………
ว�นท2-………………เด"อน………………………พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��.ศ…………….

ข��พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��เจำนวน 2 ชุ��……..........................................……………………………………….………….เจำนวน 2 ชุ��ของอ�ค�รหร"อต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�วแทนเจำนวน 2 ชุ��ของอ�ค�ร
(ในกรณ2ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขอต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ออ�ย�ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rด�ดแปลงหร"อใชุด  รวม……………………แผ�ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ  ท2-กล�บรถ)

เป?นบ�คคลธรรมด�อย&�บ��นเลขท2-……………............………………ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรอก/ซอย……………......................…………..
ถนน……………...............…………….หม&�ท2-…………….....………………….ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r
�บล/แขวง……………………...................................……………..
อ
�เภอ/เขต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r………….....…………………….จำนวน 2 ชุ�งหว�ด……………..............…………………โทรศ�พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ทD…….................................…………………..

เป?นน�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคลประเภท……………….......................…………………จำนวน 2 ชุดทะเบ2ยนเม"-อ……………..............…………...
เลขทะเบ2ยน………......................…………………….ม2ส
�น�กง�นต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�#งอย&�เลขท2-……….......………….ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรอก/ซอย………...............………….
ถนน……………………….............………หม&�ท2-…….............…………ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r
�บล/แขวง……………..............................…………………………………
อ
�เภอ/เขต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r………...........………………..จำนวน 2 ชุ�งหว�ด……………...........……………………..โทรศ�พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ทD……………..............................……………..
โดย……….....................................................………………………….เป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ม2อ
�น�จำนวน 2 ชุลงชุด  รวม……………………แผ"-อแทนน�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคล ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขอต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ออ�ย�ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r 
อย&�บ��นเลขท2-…….....……...ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรอก/ซอย……………...............…………..ถนน………………….....………….หม&�ท2-…….................……ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r
�บล/
แขวง………......................................……………….จำนวน 2 ชุ�งหว�ด…………………..........................………………………….

ขอย"-นค
�ขอต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ออ�ย�ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r…………….........................…………….…ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�อเจำนวน 2 ชุ��พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��น�กง�นท�องถ�-น ด�งต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�อไปน2#
ข�อ ๑ อ�ค�รท2-ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rได�ร�บใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r………..................…….ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�มใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rเลขท2-….....……/………...

ลงว�นท2-……...………เด"อน……......................………………….พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��.ศ……….............…………..บ��นเลขท2-………...............………………………
ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rรอก/ซอย……………………..ถนน…………………………….หม&�ท2-……................………ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r
�บล/แขวง……...................................…………
อ
�เภอ/เขต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r…………................………………….จำนวน 2 ชุ�งหว�ด……………...............………………โดย……………………………........................……..
เป?นเจำนวน 2 ชุ��ของอ�ค�รในท2-ด�นโฉนดท2-ด�น  เลขท2-/นส.๓ เลขท2-/สค. ๑ เลขท2-…………………………..................................……………….
เป?นท2-ด�นของ………………………….....................................................................................……………………………

ข�อ ๒ เป?นอ�ค�ร
(๑) ชุด  รวม……………………แผน�ด………………..................……………จำนวน 2 ชุ
�นวน………........…………….เพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��"-อใชุด  รวม……………………แผ�เป?น………...................…………

โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ  ท2-กล�บรถ  และท�งเข��ออกของรถ  จำนวน 2 ชุ
�นวน…………………….ค�น
(๒) ชุด  รวม……………………แผน�ด………………..................……………จำนวน 2 ชุ
�นวน………........…………….เพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��"-อใชุด  รวม……………………แผ�เป?น………...................…………

โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ  ท2-กล�บรถ  และท�งเข��ออกของรถ  จำนวน 2 ชุ
�นวน…………………….ค�น
(๓) ชุด  รวม……………………แผน�ด………………..................……………จำนวน 2 ชุ
�นวน………........…………….เพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��"-อใชุด  รวม……………………แผ�เป?น………...................…………

โดยม2ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ  ท2-กล�บรถ  และท�งเข��ออกของรถ  จำนวน 2 ชุ
�นวน……………………..ค�น
ก
�หนดส�#นอ�ย�ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r  ว�นท2-…….......……เด"อน………….......………………พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��.ศ………..................…………
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ข�อ ๓ เหต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ท2-ท
�ก�รไม�เสรIจำนวน 2 ชุต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�มท2-ได�ร�บอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r เพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ร�ะ……………….............................…………………………
……………………………………………………………...........................................................................................………………………………
ขณะน2#ได�ด
�เน�นก�รไปแล�วถLง………………………………………………...………………………………………………………………………………………….
จำนวน 2 ชุLงขอต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ออ�ย�ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rอ2ก………………………..ว�น

ข�อ  ๔ ม2……………….............................………..เป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ควบค�มง�น……………...............………………………………
เป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ออกแบบและค
�นวณ

ข�อ ๕. พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ร�อมค
�ขอน2# ข��พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��เจำนวน 2 ชุ��ได�แนบเอกส�รหล�กฐ�นต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r��ง ๆ ม�ด�วยแล�ว ค"อ
(๑) เอกส�รแสดงก�รเป?นเจำนวน 2 ชุ��ของอ�ค�ร จำนวน 2 ชุ
�นวน…………………........................…………..…ฉบ�บ  (กรณ2ท2-

ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขอต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ออ�ย�ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rไม�ใชุด  รวม……………………แผ�เจำนวน 2 ชุ��ของอ�ค�รท2-ได�ร�บใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r)
(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ࢹ����r�ออ�ย�ใบ

อน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rด�ดแปลงหร"อใชุด  รวม……………………แผ�ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ  ท2-กล�บรถและท�งเข��ออกของรถเพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��"-อก�รอ"-น)
(๓) หน�งส"อแสดงคว�มย�นยอมจำนวน 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ࢹ����r�ออ�ย�ใบ

อน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r ด�ดแปลง  หร"อใชุด  รวม……………………แผ�ท2-จำนวน 2 ชุอดรถ  ท2-กล�บรถและท�งเข��ออกของรถเพื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��"-อก�รอ"-น)
(๔) ส
�เน�หน�งส"อร�บรองก�รจำนวน 2 ชุดทะเบ2ยน ว�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rถ�ประสงคD และผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ม2อ
�น�จำนวน 2 ชุลงชุด  รวม……………………แผ"-อแทนน�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคลผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขอ

อน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r ท2-ออกให�ไม�เก�นหกเด"อน (กรณ2ท2-น�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคลเป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r)
(๕) หน�งส"อแสดงว��เป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�จำนวน 2 ชุ�ดก�ร หร"อต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�วแทน ซL-งเป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ด
�เน�นก�รของน�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคล

(กรณ2ท2-น�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�บ�คคลเป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r)
(๖) ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�มข�อ ๑ จำนวน 2 ชุ
�นวน………………………ชุด  รวม……………………แผ�ด
(๗) หน�งส"อแสดงคว�มย�นยอมของผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ควบค�มง�นต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�มข�อ ๓ จำนวน 2 ชุ
�นวน………………ฉบ�บ
(๘) ส
�เน�หร"อภ�พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ถ��ยใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rเป?นผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ประกอบว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ว�ศวกรรมควบค�ม  หร"อว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��

สถ�ป9ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rยกรรมควบค�มของผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ควบค�มง�น  จำนวน 2 ชุ
�นวน…………………….ฉบ�บ (กรณ2ท2-เป?นอ�ค�รม2ล�กษณะขน�ดอย&�ในประเภท
เป?นว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��ว�ศวกรรมควบค�ม หร"อว�ชุด  รวม……………………แผ�ชุด  รวม……………………แผ2พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��สถ�ป9ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rยกรรมควบค�ม )

(๙) เอกส�รอ"-น ๆ (ถ��ม2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………...................................................................................................................................…………

(๑๑) ข��พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��เจำนวน 2 ชุ��ย�นยอมร"#อถอนถนน/แก�ไขอ�ค�รหร"อส�-งก�อสร��งอ"-นท2-ขออน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����rน2#ให�ถ&กต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�องต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�มข�อก
�หนด 
ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ม พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��รบ. ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D�งเม"อง และ/หร"อ พื้นชั้นต่าง ๆ�….�᱀X��รบ. จำนวน 2 ชุ�ดสรรท2-ด�น และ/หร"อ กฎหม�ยอ"-นท2-เก2-ยวข�องท�กประก�รโดย
ไม�ม2เง"-อนไข

(ลงชุด  รวม……………………แผ"-อ)……………......................………………….
        (…………......................…………………..)

                                                            ผ่น  ประกอบด้วย�……….����ā)ᑎ����\D&�ขอต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�ออ�ย�ใบอน�ญ�ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r
หม�ยเหต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r� (๑) ข�อคว�มใดท2-ไม�ใชุด  รวม……………………แผ�ให�ข2ดฆ่า�%B8%��p�lS搴ᙉ����笿ꣻ搘ᙉ⍈�ᔫ⍈��搀ᙉ揨ᙉᔻ粰��

(๒) ใชุด  รวม……………………แผ�เคร"-องหม�ย √ ในชุด  รวม……………………แผ�องว��ง        หน��ข�อคว�มท2-ต่าง ๆ�….�᱀X���㮰ࢹ㮜ࢹ㮄ࢹ㭬ࢹ㭔ࢹ����r�องก�ร
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