
แบบ ข.1 
      คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร             เลขรับที…่……………………………………. 

ดัดแปลงอาคาร   หรือร้ือถอนอาคาร               วันท่ี……………………………………………. 
                   ลงช่ือ…………………………….ผู้รับคำขอ 
 

เขียนที…่………………………………….. 
วันที่……..…เดือน……………………..พ.ศ……… 

 ข้าพเจ้า……………………………………...…………….เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
  เป็นบุคคลธรรมดา   อยู่บ้านเลขท่ี………………..….ซอย……………..ถนน…………………….หมู่ที…่…..……..

ตำบล……………….…………อำเภอ……….……………จังหวัด……………...………….. 
  เป็นนิติบุคคลประเภท…………………..…………………จดทะเบียนเมื่อ……………………………………....……...

เลขทะเบียน…………………..…….…….มีสำนักตั้งอยู่ที่เลขที…่…………………..……….ซอย…………………………………………..
ถนน……………………หมู่ที…่….…..…..ตำบล……………..….…..……อำเภอ……………………….จงัหวัด…………………………….
โดย……………………………….…………………………………………………..………..ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อยู่บ้านเลขท่ี……….……....ซอย ……………….ถนน………………….หมู่ที…่………………ตำบล.............…………………………..
อำเภอ........……………………จังหวัด……………….……………….. 
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาต………………….…………………..ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ทำการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / รื้อถอนอาคารที่บ้านเลขที…่…………...…ซอย……………….
ถนน………………………หมู่ที…่………..ตำบล……………….…………….อำเภอ…………………………จังหวัด……….………………
โดยข้าพเจ้า……………………………………………………….……..เป็นเจ้าของอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขท่ี/น.ส.3 เลขที/่
ส.ค.1 เลขท่ี…………………..…….…………………..เป็นที่ดินของ……………………………………………………………………… 
 ข้อ 2 เป็นอาคาร 
 (1)  ชนิด…………..……..……จำนวน………..……เพ่ือใช้เป็น………..……………...……….โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ   
และทางเข้าออกของรถ จำนวน…………..คัน 
 (2)  ชนิด…………..……..……จำนวน………..……เพ่ือใช้เป็น………..……………...……….โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ   
และทางเข้าออกของรถ จำนวน…………..คัน 
 (3)  ชนิด…………..……..……จำนวน………..……เพ่ือใช้เป็น………..……………...……….โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ   
และทางเข้าออกของรถ จำนวน…………..คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

ข้อ 3 มี………………………………….เป็นผู้ควบคุมงาน…………………………..เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ 
 ข้อ 4 กำหนดแล้วเสร็จใน……………วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต 
 ข้อ 5 พร้อมคำขอนี้    ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้วคือ 
 (1)  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน……....ชุด ชุดละ…..….…..แผ่น 
 (2)  รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน……….……แผ่น (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคาร
ที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
 (3)  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
 (4)  สำเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่
ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
 (5)  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 



 (6)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร จำนวน……..…ฉบับ พร้อม
ทั้ งส ำเน าใบอนุญ าต เป็ นผู้ ป ระกอบวิช าชีพ วิศวกรรมควบคุมห รือวิ ช าชีพสถาปั ตยกรรมควบคุ ม     
จำนวน……..…..…………ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 
 (7)  สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1เลขที่….…….……….จำนวน…………….ฉบับ    
หรอืหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน………….….……..….ฉบับ 
 (8)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จำนวน…………….………….ฉบับ 
 (9)  สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมของผู้ควบคุมงาน จำนวน………….……ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 

(10)  เอกสารอื่นๆ (ถ้าม)ี………………………………………………………………………………………  
 

(ลายมือช่ือ)…………………………………………… 
       (…………………….…………………...) 
                 ผู้ขออนุญาต 
 

หมายเหตุ       (1)  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
          (2)  ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 

จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา  ภายในวันที่……………
เดือน………………………….พ.ศ…………..………. 

ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต……………..………………………………….เป็นเงิน…………………บาท   
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน…………………………...……………...เป็นเงิน………………………บาท…………สตางค์   
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน…………..….…...……บาท………….สตางค ์(………………………………….………………) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที…่…………..เลขที…่.…………………ลงวันที่…………..เดือน……………….………พ.ศ…….……. 
       
  ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่……..…ฉบับที…่………ลงวันที่……..…เดือน…………..….…พ.ศ….…….. 
 
 

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

                                                           ตำแหน่ง………………………….…………………. 
 
 
 
 
 



บันทึกตรวจเอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต 
ก่อสร้าง, ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร 

 
ชื่อผู้ขออนญุาต................................................สถานที.่............................................... 
 

ลำดับที่ เอกสาร จำนวน/ชุด จำนวน/แผ่น หมายเหตุ 
1 คำขออนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลงอาคาร, รื้อถอนอาคาร    
2 หลักฐานการยื่นแบบแปลนและนดัตรวจสถานท่ี    
3 รายงานตรวจสอบสถานท่ี    
4 หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารที่ดิน    
5 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน    
6 สำเนาบตัรประชาชน,บัตรประจำตัวข้าราชการ    
7 สำเนาทะเบียนบ้าน    
8 สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขท่ี..............    
9 หนังสือมอบอำนาจ    
10 สำเนาบตัรประจำตัววิศวกร    
11 หนังสือรับรองของวิศวกร    
12 สำเนาบตัรประจำตัวของสถาปนิก    
13 หนังสือรับรองของสถาปนิก    
14 สำเนาบตัรประจำตัวผู้ควบคมุงาน    
15 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน(น.4)    
16 หนังสือตกลงทำผนังร่วมกัน    
17 หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดิน    
18 แผนผังบรเิวณ    
19 แบบแปลน    
20 เอกสารอื่นๆ 

 1...................................................................... 
 2...................................................................... 
 3...................................................................... 
 4...................................................................... 
 5...................................................................... 

   

 
 (ลงช่ือ)...........................................                                (ลงช่ือ)................................................... 
     (.................................................)           (......................................................) 
            ผู้ขออนุญาต                                                                         เจ้าหน้าท่ีรับแบบ 
 
 
 (ลงช่ือ) ส.อ......................................                        
                 ( รังสรรค์ วงค์โห้ ) 

                      หัวหน้างานขออนุญาต 
 
 
 



              บันทึกข้อความ  
 

ส่วนราชการ     เทศบาลตำบลสิริราช กองช่าง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง โทร ๐๕๔-๒๐๙๕๘๑ 
ที ่       ลป  ๕๓๗๐๓/  วันที…่…………………………………………………. 
เรื่อง    ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
 
เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช 
          ตามที่ ได้ รับคำร้องขออนุญ าต ก่อสร้างอาคาร/ ดัดแปลงอาคาร/ หรือรื้อถอนอาคาร  จาก
........................................................................บ้านเลขที่......................ซอย.................................. ................ถนน
..............................หมู่ท่ี........................ตำบล...........................อำเภอ..............................จงัหวดั...................... 

ทำการก่อสร้างอาคาร/ ดัดแปลงอาคาร/ หรือรื้อถอนอาคาร บ้านเลขท่ี..................ซอย.............................
ถนน.......................หมู่ที่.....................ตำบล..................................อำเภอ... .......................จงัหวัด............................. 

๑. ก่อสร้างอาคาร....................................................ชนิด...........................................จำนวน........ .............หลัง 
เพ่ือใช้เป็น..........................................พ้ืนที่รวม......................................ตารางเมตร 

๒. ก่อสร้างอาคาร....................................................ชนิด...........................................จำนวน........ .............หลัง 
เพ่ือใช้เป็น..........................................พ้ืนที่รวม......................................ตารางเมตร 

๓. ก่อสร้างอาคาร....................................................ชนิด...........................................จำนวน........ .............หลัง 
เพ่ือใช้เป็น..........................................พ้ืนที่รวม......................................ตารางเมตร 
ได้ตรวจสอบ ว่าถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒  

พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมทั้งได้คิดค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๕ เป็นเงิน..................บาท
(............................................) ค่าใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ฉบับละ....................บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...............................................บาท(....................................................)  

 

จึงเรียนมา เพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาต 
  

ความเห็น ผอ.กองช่าง ................................................... 
                      

(ลงชื่อ)                       (ลงชื่อ) ส.อ.  
         (นายพรศักดิ์  วังคีรี)                                      (รังสรรค์   วงศ์โห้) 
             นายตรวจเขต                                     ผู้อำนวยการกองช่าง 

ความเห็น ปลัดเทศบาลฯ................................................ 
 

(ลงชื่อ) ส.ต.ต. 
                      (ณรงค์    อุบลศรี) 
                  ปลัดเทศบาลตำบลสิริราช 

 

      คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น................................................ 
(ลงชื่อ)  

                                                (นายเด่น  คำอินเหลา) 
                                                  รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 
                                                                                  นายกเทศมนตรีตำบลสิริราช 



รายงานการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
          

รหัสที่ดิน…………………. 
เขตที่ดิน…………………. 

ของ นาย, นาง, นางสาว…………………………………………………………….…………..ตามคำขอเลขท่ี……………………………. 
ได้ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาต…………………………………….อาคาร เป็นอาคาร…………………………………..……………... 
จำนวน……………………………………………เพื่อใช้เป็น………………………………………………….…………………………………….. 
ผู้นำตรวจ……………………………………………………ซึ่งเกี่ยวของเป็น…………………………………………………………………….. 
กับผู้ขออนุญาตแล้วปรากฏว่า 
1.  ที่ดินขออนุญาตปลูกสร้าง    ถูกต้อง    ไม่ถูกต้อง ตามหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิ 
2.  ผังบริเวณ     ถูกต้อง    ไม่ถูกต้อง  ตามที่ขออนุญาต 
3.  อาคารตามแผนผังท่ีขออนุญาต  ไม่รุกล้ำ    รุกล้ำที่สาธารณะ 
4.  อาคารที่ขออนุญาต   ยังไม่มีการปลูกสร้าง   ปลูกสร้างไปแล้ว 
     ปลูกสร้างไปได้เพียง…………………………………………………………………………………….……………………………………. 
5.  ทางสาธารณะที่ตดิหน้าที่ดินกว้าง…………….………..เมตร  อาคารปลูกสร้างในโฉนดเลขท่ี…………………………... 
      ระหว่าง………………………หนา้สำรวจ………………………………………………..………………………………………………. .. 
6.  อาคารทีข่ออนุญาต  ไม่อยู่ อยู่ในโครงการโทรคมนาคมและขนส่งสาย………………………(เลขท่ี…………………) กำหนดเขต
กว้าง………………….เมตร   แนวอาคารอยู่  ห่างจากจุดกึ่งกลางถนน………………….….เมตร   และอยู่ในแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภท…………………………………………………………………แปลงที…่…………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพพ้ืนที่จริงเป็นไปตามแผนผังข้างบนนี ้
 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………... ผู้นำตรวจสถานท่ี       (ลงช่ือ)…………………………………………...นายตรวจเขต 
          (………………………………………)          (นายพรศักดิ์  วังคีรี) 

 
 
 
 

ผังบริเวณและแผน
ที่ขออนุญาตปลูกสร้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาพพื้นท่ีจริงเป็นไปตามแผนผังข้างบนนี้ 
 
 



หนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
 
               เขียนที่......................................................... 

                         วันที่............เดือน.................................พ.ศ.................... 
 
  ข้าพเจ้า...........................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี................หมู่ที่.................. 
ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ตำบล...........................อำเภอ......... ................... 
จังหวัด...........................ถือกรรมสิทธิ์โฉนดที่ดิน / นส.3 ก / นส. 3 / สค. 1 เลขท่ี................................................... 
ซ่ึงต้ังอยู่ ณ ............................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................ตำบล....... ........................
อำเภอ........................................................จังหวัด........................................................................... ................. 
ยินยอมให้........................................................................................เข้าทำการปลูกสร้ างอาคารในที่ดินดังกล่าวได้ 
ในเนื้อท่ี...................................ตารางเมตร  มีขนาดดังนี้ 
 ทิศเหนือยาว.................................. ...........เมตร   จรด..................................................... 
 ทิศใต้ยาว...................................................เมตร   จรด..................................................... 
 ทิศตะวันออกยาว........................................เมตร จรด..................................................... 
 ทิศตะวันตกยาว..........................................เมตร จรด..................................................... 
  พร้อมนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้....................................................................ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  
ดังกล่าวนี้  เพราะเป็น..............................................และได้แนบ..........................................................มาด้วยแล้ว 
(ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอ่ืนก็ให้แนบมาด้วย) 
  พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตท่ีดิน  (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 : 2,000)  
ที่ยินยอมให้......................................................................................ปลูกสร้างอาคารได้ไว้ด้านหลั งหนังสือนี้แล้ว 
 
     (ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
         (…………………………………………………) 
     (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
         (…………………………………………………) 
     (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
         (…………………………………………………) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าว จริง 

(ลงชื่อ).................................................ผู้ขออนุญาต 
        (…………………………………………………..) 
     (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
        (...........................................................) 
     (ลงชื่อ)....................................................พยาน 
        (...........................................................) 
 
 
 

 

     คำเตือน หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ หากมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
จะรับรองการขีด ฆ่า นั้น  เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 



หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดนิ 
 
    เขียนที่.......................................................... 

วันที่...........เดือน...........................................พ.ศ........... 

 ข้าพเจ้า.............................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี............. ............. 
ถนน....................................ตรอก/ซอย.........................................ตำบล/แขวง............................ ................... 
อำเภอ/เขต................................................จังหวัด....................................... ................... 
 ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน  โฉนดที่ดินเลขท่ี / นส. 3  เลขที่ / สค.1 เลขท่ี.................................................. 
ซ่ึงต้ังอยู่  ณ ............................................ถนน....................................ตรอก / ซอย........ ................................ 
ตำบล/แขวง......................................อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................... .................... 
 ยินยอมให้................................................................... ........ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี........................ 
ถนน.....................................ตรอก/ซอย..........................................ตำบล/แขวง.......................... .................. 
อำเภอ/เขต..............................................จังหวัด.................................................เป็นผู้ซึ่งถือกรรมสิทธิในที่ดินหรือ
ได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ / นส. 3 เลขท่ี / สค. 1 เลขท่ี.................................. 
ซ่ึงต้ังอยู่  ณ ..............................................ถนน...................................ตรอก / ซอย........................................  
ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด.................. .................... 
ปลูกสร้างอาคารชนิด....................................................................ชิดเขตท่ีดินด้านที่ต่อเนื่องกับที่ดินตามโฉนดของ
ข้าพเจ้าได้ระยะ.....................................เมตร 
 พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แนบสำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/สค.1 ของข้าพเจ้าดังกล่าวข้างต้น พร้อมเอกสารอ่ืนๆ  
ประกอบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว 
 
   ลงชื่อ ........................................................... เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ให้การยินยอม  
         (.............................................................) 

   ลงชื่อ .............................................................. ผู้รับการยินยอม 
         (.............................................................) 

   ลงชื่อ .............................................................. พยาน 
         (.............................................................) 
 
 
หมายเหตุ ผู้รับมรดกหรือผู้รับช่วงต่อในกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ตกลงกันนั้นจะต้องยอมรับผลปฏิบัติตามเงื่อนไข  

ข้างต้นนี้ตลอดไป 

คำเตือน หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินนี้  ห้ามมีการขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า    ไม่ว่ากรณีใด ๆ   
เวน้แต่    ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆ่านั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งนั้น ๆ ไว้ 

 
 
 



หลักฐานการยื่นแบบแปลน  และนัดตรวจสถานที ่
 
รับแบบ  วันท่ี …………………………………………เลขท่ี…………………………………………………………………………………. 
เจ้าของอาคาร……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปลูกสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร /  รื้อถอนอาคาร  ณ  บ้านเลขที่………………………….หมู่ที…่………………….. 
ซอย ……………..ตำบล …………………..…..………อำเภอ ………………….….จังหวัด…………………….…………………….. 
เวลานัดตรวจสถานท่ี  วันท่ี………………….…… เดือน……………………………………. พ.ศ. ………………………………… 
 
คำเตือน     ห้ามปลูกสร้างอาคารก่อนได้รับอนญุาตเป็นอันขาด  หากฝ่าฝืนต้องได้รบัโทษตามกฎหมาย 
 
  (ลงช่ือ)…………………………………………….  ผู้ยื่นคำขอร้องรับทราบ  และถือปฏิบตั ิ
   (………………………………………) 
 
  (ลงช่ือ)……………………………………………..เจ้าหน้าท่ีรับคำร้อง 
   (…….......................................) 
 
  (ลงช่ือ)……………………………………………..นายตรวจเขตรับทราบ 
     (นายพรศักดิ์  วังคีรี) 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หลักฐานการยื่นแบบแปลน  และนัดตรวจสถานที ่
 
รับแบบ  วันท่ี …………………………………………เลขท่ี…………………………………………………………………………………. 
เจ้าของอาคาร……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ปลูกสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร /  รื้อถอนอาคาร  ณ  บ้านเลขที่………………………….หมู่ที…่………………….. 
ซอย ……………..ตำบล …………………..…..………อำเภอ ………………….….จังหวัด…………………….…………………….. 
เวลานัดตรวจสถานท่ี  วันท่ี………………….…… เดือน……………………………………. พ.ศ. ………………………………… 
ให้ผู้ยื่นคำร้องไปพบช่าง (นายตรวจเขต)……………………………….….......ที่กองช่าง เทศบาลตำบลสริิราช 
และนำไปตรวจสถานท่ี ตาม วันเวลา  ดังกล่าว 
 
คำเตือน     ห้ามปลูกสร้างอาคารก่อนได้รับอนญุาตเป็นอันขาด  หากฝ่าฝืนต้องได้รบัโทษตามกฎหมาย 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………….  ผู้ยื่นคำขอร้องรับทราบ  และถือปฏิบตั ิ
   (………………………………………) 
 
  (ลงช่ือ)……………………………………………..เจ้าหน้าท่ีรับคำร้อง 
   (…..........................................) 
  

(ลงช่ือ)……………………………………………..นายตรวจเขตรับทราบ 
                (นายพรศักดิ์  วังคีรี) 
 


