
ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร         แบบ ข 1 
ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร 
            เลขที่รับ........................................... 
            วันที่................................................. 
            ลงชื่อ...............................ผูร้ับค ำขอ 

        เขียนที่............................................................... 
       วันที่..............เดือน..................................พ.ศ. ................
 ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................เจ้ำของอำคำรหรือตัวแทนเจ้ำของอำคำร  
  เป็นบุคคลธรรมดำ อยู่บ้ำนเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย.............................ถนน.........................
หมู่ที่........................ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................... ...... 
  เป็นนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเมื่อ............................ ..........
เลขทะเบียน...............................................มีส ำนักงำนตั้งอยู่เลขที่.............................ตรอก/ซอย....... .............................
ถนน................................หมู่ที.่.................ต ำบล/แขวง....................... .....................อ ำเภอ/เขต......................................
อยู่บ้ำนเลขท่ี..............ตรอก/ซอย............................ถนน............................หมู่ที่.............ต ำบล/แขวง. ............................
อ ำเภอ/เขต......................................จังหวัด.............................. 
 
 ขอยื่นค ำขอรับอนุญำต..................................................ต่อเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ท ำกำรก่อสร้ำงอำคำร/ดัดแลงเอกสำร/รื้อถอนอำคำร ที่บ้ำนเลขที่...................ตรอก/ซอย....................
ถนน....................................หมู่ที่.....................ต ำบล/แขวง.....................................อ ำเภอ/เขต... ...................................
จังหวัด..................................โดย....................................... .............................................เปน็เจ้ำของอำคำรในโฉนดที่ดิน
เลขที่............................................................เป็นที่ดินของ.............................................. .................................................. 
 ข้อ 2. เป็นอำคำร 
 (1) ชนิด...................................................จ ำนวน.............................เพ่ือใช้เป็น............................ ......................
โดยมีที่จอดรถ และทำงเข้ำออกของรถ จ ำนวน.................คน 
 (2) ชนิด...................................................จ ำนวน.............................เพ่ือใช้เป็น............................ ......................
โดยมีที่จอดรถ และทำงเข้ำออกของรถ จ ำนวน.................คน 
 (3) ชนิด...................................................จ ำนวน.............................เพ่ือใช้เป็น..................................................
โดยมีที่จอดรถ และทำงเข้ำออกของรถ จ ำนวน.................คน 
 ตำมแผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำรค ำนวณที่แนบมำพร้อมนี้ 
 ข้อ 3. มี.................................................................เป็นผู้ควบคุมงำน...................... .....................................เป็น
ผู้ออกแบบและค ำนวณ 
 ข้อ 4. ก ำหนดแล้วเสร็จใน...........................วัน 
 ข้อ 5. พร้อมค ำขอนี้ ข้ำพเจ้ำแนบเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ มำด้วยแล้วคือ 
 (1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน จ ำนวน........................ชุด ชุดละ..................แผ่น 
 (2) รำยกำรค ำนวณหนึ่งชุด จ ำนวน..................แผ่น (กรณีเป็นอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ หรืออำคำรที่
ก่อสร้ำงด้วยวัตถุและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 (3) หนังสือควำมเป็นตัวแทนของเจ้ำของอำคำร (กรณีท่ีตัวแทนเจ้ำของอำคำรเป็นผู้อนุญำต) 
 (4) ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญำตที่ออก
ให้ไม่เกินหกเดือน (ในกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นผู้อนุญำต) 
 



 
  
 (5) หนังสือแสดงว่ำเป็นผู้จัดกำรหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด ำเนินกำรของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญำต) 
 (6) หนังสือแสดงควำมยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค ำนวณอำคำร จ ำนวน...............ฉบับ พร้อมทั้ง
ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม จ ำนวน...................ฉบับ 
(กรณีที่เป็นอำคำรที่มีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำสถำปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่
กรณี) 
 (7) ส ำเนำหรือภำพถ่ำยโฉนดที่ดิน เลขท่ี / น.ส.3 เลขที่ / ส.ค.1 เลขที่.............จ ำนวน.................ฉบับ หรือ
หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน จ ำนวน..............ฉบับ 
 (8) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนตำมข้อ 3 จ ำนวน................ฉบับ 
 (9) ส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม
ของผู้ควบคุมงำน จ ำนวน.................ฉบับ (เฉพำะกรณีท่ีเป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 
 (10) เอกสำรอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
............................................................. ............................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
        (ลำยมือชื่อ)........................................................ 
            (......................................................) 
              ผู้ขออนุญำต 
 
หมำยเหตุ (1) ข้อควำมใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่ำ 
  (2) ใส่เครื่องหมำย/ในช่อง        หน้ำข้อควำมที่ต้องกำร 
............................................................................................................................. ............................................................ 
 
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่ 
 จะต้องให้ผู้อนุญำตทรำบว่ำ จะอนุญำตหรือไม่อนุญำตหรือขยำยเวลำ ภำยในวันที่............เดือน......................
พ.ศ. ...................... 
 ผู้อนุญำตได้ช ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต....................................................... .....................................เป็นเงิน
.........................บำท และธรรมเนียมกำรตรวจสอบแบบแปลน........................ ..........เป็นเงิน................................บำท
....................สตำงค์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน............................บำท.......................สตำงค์(......................................................) 
ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มที่..................เลขที่..................ลงวันที่..............เดือน................................ .........พ.ศ...................... 
 ออกใบอนุญำตแล้ว เล่มที่..............ฉบับที่..............ลงวันที่.........เดือน..................................พ.ศ................ ....... 
 
 
 
        (ลำยมือชื่อ)....................................................... 
        ต ำแหน่ง............................................................ 
 
 
 



 
ใบนัดตรวจผังบริเวณก่อสร้าง 

 

เลขที่................................      เขียนที่............................................................... 
       วันที่................................................................................. 

  ตามท่ี.....................................................................อายุ...............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................................
ถนน...................................ต าบล.....................................อ าเภอ......................................จงั หวัด.....................................
โทร....................................ได้ยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามแบบค าขอ ข.1 ต่อทางองค์การบริหารส่วนต าบล
วังจั่น ลงวันที่................................................ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร........................................ ...................................
จ านวน..................................ปลูกสร้างบริเวณ......................................................เขตท่ี........... ........................................
โดย..............................................เป็นเจ้าหน้าที่ได้นัดมาท าการตรวจผังบริเวณก่อสร้างใน 

วันที่...............................................................................เวลาประมาณ.............................. ...........................................น. 

 
        (ลงชื่อ)..............................................ผู้รับค าร้อง 
          (นายศราวุฒิ  ศักดิ์ดี) 
   
        (ลงชื่อ)...........................................ผู้ขออนุญาต 
              (...............................................) 
 
        (ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่ 
               (...............................................) 
 
ใบนัดติดต่อเสียค่าธรรมเนียมและขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ต้องน ากลับมาแก้ไขภายใน 
วันที่......................................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ................................................................................ 
 
        (ลงชื่อ) 
                      (นายศราวุฒิ   ศักดิ์ดี) 
             ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

ใบรับรองผู้ขออนุญาต 
 

เลขที่................................... 
  ใบนัดท าการตรวจสอบผังบริเวณก่อสร้าง บริเวณ................................................................................
เลขที่....................................ภายในวันที่..........................................................เวลา.......... ..........................................น. 
  เมื่อท าการตรวจผังบริเวณก่อสร้างแล้ว ภายในวันที่............................................................................
โปรดติดต่อเสียค่าธรรมเนียมรับขออนุญาตก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ต้องน ากลับแก้ไขได้ที่ส่วนโยธาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังจั่น 
 



 
รายการตรวจสถานที่ท่ีขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

 
วันที่....................................................................... 
ผังบริเวณปลูกสร้างอาคารของ..................................................................................... .................................................... 
ปลูกสร้างที่.............................................................เป็นอาคาร...............ชั้น  จ านวน................. ...................................... 
เพ่ือใช้..................................................................................................................... .......................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่พอสังเขป 
............................................................ผูช้ี้สถานที่ให้ตรวจเกี่ยวข้องเป็น............................... ........................กับผู้อนุญาต 
 
หมายเหตุ 
 1.ขนาดกว้างยาว ของที่ดินถูกต้องตามผังบริเวณอนุญาตหรือไม่........................................................................
    และถูกต้องตามหนังสือยินยอม (ถ้ามี) หรือไม่................................................................................... ............ 
 2.ทางสาธารณะติดต่อกับท่ีดินเขตกว้างเท่าใด..........................เมตร เป็นถนนชนิดใด...................................... 
    ...........................................ถนนกว้างเท่าใด...............................เมตร 
 3.มีทางน้ าสาธารณะ.................................................ที่จะระบายน้ าออกจากอาคารหรือไม่..... .......................... 
 4.อาคารขออนุญาตก่อสร้างไปแล้วหรือยัง.........................................ก่อสร้างไปแล้วถึงไหน............................ . 
    ถูกต้องตามแบบอนุญาตหรือไม่....................................................................... .............................................. 
 
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ชี้เขต  ลงชื่อ......................................................ช่างควบคุมเขต 
      (..............................................................)        (นายศราวุฒิ   ศักดิ์ดี) 
 
 
 
 
 
 
ผู้อนุญาต เจ้าของที่ดิน หรือผู้รับมอบอ านาจ 
 



 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
รายการหลักฐานต่างๆ ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร 

ลักษณะอาคาร.............................................ปลูกสร้างในโฉนดที่ดิน.............................................ถนน...... ..................... 
 

ใบหลักฐาน 
 

จ านวนแผ่น หมายเหตุ 

1.ค าร้องขออนุญาต                                                                                       
2.หนังสือมอบอ านาจ   
3.ใบยินยอมของที่ดิน   
4.ยกให้ซึ่งที่ดินขยายถนน   
5.ใบยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดที่ดิน   
6.ใบรับรองของสถาปนิก   
7.ใบรับรองของวิศวกร   
8.รายการค านวณ   
9.รายการก่อสร้าง   
10.หลักฐานที่ น (                                               )   
11.แบบก่อสร้าง 5 ชุดๆ ละ               แผ่น                    
12.ใบควบคุมงานวิศวกร    
13.ใบควบคุมสถาปนิก   
14.ใบควบคุมงานอาคาร คสล. ชั้นเดียว   
15.ใบรับรองของผู้รับ   
16.ส าเนาบัตรประชาชนฯ   
17.ส าเนาทะเบียนบ้าน   
18. อ่ืนๆ   
   
   
   

 
 

             (ลงชื่อ)................................................ผู้ขออนุญาต 
          (...................................................) 
 
             (ลงชื่อ)................................................ผู้รับค าร้อง 
                (นายศราวุฒิ   ศักดิ์ดี) 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายการคิดค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนและออกใบอนุญาต 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 

 
ชื่อผู้ขออนุญาต.............................................................................................................. .................................................. 
ค าขอเลขที่...................................................................... ................................................................................................  

 
 
1.พื้นที่อาคาร ชั้น 1 ........................................ตารางเมตร ๆ ละ........................บาท เปน็เงิน............. ...................บาท 
2.พื้นที่อาคาร ชั้นลอย......................................ตารางเมตร ๆ ละ........................บาท เปน็เงิน........................ ........บาท 
3.พื้นที่อาคาร ชั้น 2 ........................................ตารางเมตร ๆ ละ........................บาท เปน็เงิน....... .........................บาท 
4.พื้นที่อาคาร ชั้น 3 ........................................ตารางเมตร ๆ ละ........................บาท เปน็เงิน............. ...................บาท 
5.พื้นที่อาคาร ชั้น 4 ........................................ตารางเมตร ๆ ละ........................บาท เปน็เงิน................................บาท 
6.พื้นที่อาคาร ชั้น 5 ........................................ตารางเมตร ๆ ละ........................บาท เปน็เงิน............. ...................บาท 
7.พื้นที่อาคาร ชั้น 6 ........................................ตารางเมตร ๆ ละ........................บาท เปน็เงิน................................บาท  
8.พื้นที่อาคาร ชั้น 7 ........................................ตารางเมตร ๆ ละ........................บาท เปน็เงิน............. ...................บาท 
9.พื้นที่อาคารดาดฟ้า ......................................ตารางเมตร ๆ ละ........................บาท เปน็เงิน................ ................บาท 
 รวมพ้ืนที่อาคาร.....................................ตารางเมตร ๆ ละ........................บาท เป็นเงิน....... ......................บาท 
10.ที่จอด กลับรถ รถยนต์ ทางเข้า ทางออก ........................ตารางเมตรๆละ 0.50 บาท เป็นเงิน...........................บาท 
11.ป้าย..................................................................................ตารางเมตรๆละ 4.00 บาท เป็นเงิน...........................บาท 
12.รั้ว,ประตู...........................................................................เมตร ๆ ละ      1.00 บาท เป็นเงิน..... .......................บาท 
13.ท่อระบายน้ า....................................................................เมตร ๆ ละ       1.00 บาท เป็นเงิน...........................บาท 
14.อื่นๆ..................................................................................................................... ..........เป็นเงิน..........................บาท 
15.รวมค่าธรรมเนียมตรวจแบบ        เป็นเงิน..........................บาท 
16.ค่าใบอนุญาต          เป็นเงิน..........................บาท 
 
   รวมค่าธรรมเนียมเป็นเงินทั้งสิ้น............................................................................บาท 
 
  
 
 
         (นายศราวุฒิ  ศักดิ์ดี) 
              นายตรวจเขต/ช่างเขต................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บันทึกประกอบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ความเห็นของนายตรวจอาคาร 
 ได้ตรวจผังบริเวณก่อสร้างอาคารของ........................................................................... .......................ปรากฏว่า
.........................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ .............................
.........................................................................................................................................................................................  

                (ลงชื่อ)...................................................ผอ.กองช่าง  
(นายศราวุฒิ   ศักดิ์ดี) 

 ได้คิดพ้ืนที่อาคารที่ขออนุญาตแล้ว ปรากฏว่า 
 - พ้ืนที่อาคารรวมทั้งสิ้น            ......................................................................ตารางเมตร 
 - ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนตารางเมตรละ      ......................................................................บาท 
 - คิดเป็นเงิน             ......................................................................บาท 
 - ค่าใบอนุญาตฉบับละ            ......................................................................บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น           ......................................................................บาท 
  (.......................................... ..................................................................) 

 อาคารที่ขออนุญาตถูกต้องตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เห็นควร................................................ ....... 
.........................................................................................................................................................................................  

                (ลงชื่อ)...................................................ผอ.กองช่าง  
(นายศราวุฒิ   ศักดิ์ดี) 

ควำมเห็นปลัด อบต. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมำย 
 ............................................................................................................................................ ................................
.........................................................................................................................................................................................  

                (ลงชื่อ)...................................................ปลัด อบต. 
       (นายอภิศักดิ์   หันทิพย์) 

ค าสั่งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 
 .............................................................................................................................................................. ..............
.........................................................................................................................................................................................  

                (ลงชื่อ)............................................................. 
(นางน้ าค้าง   พลายละหาร) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังจั่น 



 
หนังสือยินยอมใหท้ าการปลูกสร้างอาคารในเขตที่ดิน 

 
เขียนที่                                               . 

   วันที่         เดือน                    พ.ศ.         . 

  ข้าพเจ้า                                                              .ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่                  หมู่ที่           . 
ถนน                       ตรอก/ซอย                     ต าบล/แขวง                           อ าเภอ/เขต                         . 
จังหวัด                   ถือกรรมสิทธิ์ที่ดนิโฉนดที่ดิน  เลขที/่น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1 เลขที่                                          . 
ตั้งอยู่  ณ                                    ถนน                     .ตรอก/ซอย                    .ต าบล/แขวง                    . 
อ าเภอ/เขต                   จังหวัด                            ยินยอมให้                                                              . 
เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในทีด่ินโฉนดดังกล่าวได้ในเนื้อที่                      ตารางเมตร   มีขนาดดังนี้  

ทิศเหนือ ยาว .                 . เมตร จด                                           . 
ทิศใต ้ ยาว .                 . เมตร จด                                           . 
ทิศตะวันออก ยาว .                 . เมตร จด                                           . 
ทิศตะวันตก ยาว .                 . เมตร จด                                           . 

 ข้าพเจ้าได้ยนิยอมให้                                                          ปลูกสร้างอาคารในที่ดนิดังกล่าวนี้   
เพราะเป็น                                 และได้แนบ                                   .มาด้วยแล้ว  (ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบส าเนาสัญญา
เช่าท่ีดิน  หรือถ้ามีหนังสือแสดงสทิธ์ิอย่างอื่นให้แนบมาด้วย) 

 พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผงัโฉนดที่ดนิ  และเขตที่ดิน  (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1:2000)  ที่ยินยอมให้ปลูกสร้าง
อาคารได้ไวด้้านหลังหนังสือนี้แล้ว 

 
(ลงชื่อ)                                                ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

(                                              )             

(ลงชื่อ)                                                พยาน 
(                                              ) 

 (ลงชื่อ)                                               พยาน 
 (                                             ) 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อ  หรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้  เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดนิโฉนดดังกล่าวข้างบนนี้จริง 

(ลงชื่อ)                                                ผู้ขออนุญาต 
(                                              ) 

(ลงชื่อ)                                                พยาน 
(                                              ) 

(ลงชื่อ)                                                พยาน 
(                                              ) 

 
ค าเตือน หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารน้ี  ห้ามมีการขูด , ลบ , ขีด , ฆ่า  ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน  จะรับรองการขีด
ฆ่าน้ันเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 



 

 
หนังสือมอบอ านาจ 

 
เขียนที่............................................................ 

วันที่.........เดือน..............................พ.ศ................ 
 โดยหนังสือฉบับนี้ ขา้พเจ้า ................................................................................................................. .............. 
อายุ............ปี เชื้อชาติ.................... ..................สัญชาติ................................... อยู่บ้านเลขที่..................หมู่............
แขวง/ต าบล.....................................เขต/อ าเภอ................................................จังหวัด............... ..............................  
ได้มอบอ านาจให้............................................................................................................... ........................อาย.ุ...........ป ี
เชื้อชาติ.................. ........................สัญชาติ.......... ..................................อยู่บ้านเลขที่ ..................หมู่............        
แขวง/ต าบล..................................เขต/อ าเภอ................................................จงัหวดั.....................................................  
เป็นผู้มีอ านาจจัดการ............................................ ........................................................... ................................................ 
............................. ............................................................................................................................. .................       
เกี่ยวกับ.................................................................................................................. ..................................................       
ที่กล่าวข้างบนนี้แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ 
 
 
    ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบอ านาจ 
          (....................................................................) ตัวบรรจง 
 
    ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบอ านาจ 
          (....................................................................) ตัวบรรจง 
 
    ลงชื่อ....................................................................พยาน 
           (....................................................................) ตัวบรรจง 
 
    ลงชื่อ....................................................................พยาน 
           (....................................................................) ตัวบรรจง 
 
 
 
หมายเหตุ   กรุณาเขียนให้ชัดเจนและระบุข้อความให้ครบถ้วน 
 

 
 

 
 



 
 

หนงัสือตกลงท าผนังร่วม 
 

 เขียนที…่………………………………………………….. 
 วันที…่………….เดือน…………………………พ.ศ………….……  

ข้าพเจ้า……………………………..………................….ต้ังบ้านเรือนอยู่เลขที…่……………………. ถนน…………...........… 
ตรอก/ซอย………………………..ต าบล……………………….. อ าเภอ…………………………………….จงัหวัด................................... 
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่……………………………………………ซ่ึงต้ังอยู่ ณ .................................ถนน………………………………
ตรอก/ซอย……....………… ต าบล…………………………………อ าเภอ…………………………………จังหวัด……………....………………  
ได้ตกลงกับ………………………………………………..………ซ่ึงเป็นผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคารซึ่งอยู่ติดต่อกับที่ดินของ
ข้าพเจ้าให้.........……………....…………………. ท าการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดินของข้าพเจ้าได้ โดย “ท าผนังร่วม” หรือ 
“ท าฐานรากและผนังร่วมกัน” (ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้ถือตกลงขีดฆ่าและลงชื่อ       
ก ากับไว้ด้วย)  

ลงชื่อ…………………………………………ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน  

ลงชื่อ………………………………………….พยาน 

ลงชื่อ………………………………………….พยาน  

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ที่ดินโฉนด ดังกล่าว
ข้างบนนี้จริง 

     ลงชื่อ…………………………………………ผู้ขออนุญาต  

ลงชื่อ………………………………………….พยาน  

ลงชื่อ………………………………………….พยาน  

 
 
 
 
 
 
ค าเตือน หนงัสือตกลงท าผนังร่วมกันนี้ห้ามมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า และแก้ไขไมว่่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์  ที่ดิน   

จะลงชื่อรับรองการขดู ลบ ขีด ฆ่า และแก้ไขเฉพาะแห่งไว้ 


