
ตัวอย่าง 

              
 

เขียนที่  เทศบาลต าบลศรีธาตุ 
                                                                                         ต ำบลศรีธำตุ        อ ำเภอศรีธำตุ    

                                                       จังหวัดอุดรธำนี   41230 
 

                      ......./...................../.................. 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ยืมเก้าอี้ 

เรียน    นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
  

ข้ำพเจ้ำ............นำยรักชำติ    ตั้งใจ..............................ต ำแหน่ง..........(ถ้ำมี)......................... 
มีควำมประสงค์ที่จะขอยืม................เก้ำอี้   จ ำนวน   50  ตัว.............................จำกเทศบำลต ำบลศรีธำตุ 
เพื่อใช้ในงำน...............ประชุมกองทุนหมู่บ้ำน................................................................................................. 
ในวันที่.............4  มกรำคม  2549............................................... 

อนึ่ง...........เก้ำอ้ี   จ ำนวน  50 ตัว...................ที่ข้ำพเจ้ำยืมได้เกิดช ำรุดเสียหำย  ข้ำพเจ้ำยินดี
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิมหรือชดค่ำเสียหำย 

    
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ 
 
 
 
     ขอแสดงควำมนับถือ 

 

(     นำยรักชำติ     ตั้งใจ    ) 
ต ำแหน่ง........(ถ้ำมี)........................ 

 
 
 
 



ตัวอย่าง 
เขียนที่เทศบำลต ำบลศรีธำตุ 
อ ำเภอศรีธำตุ     จังหวัดอุดรธำนี   
41230 

 
 

วันที่…3…เดือน…มกรำคม...พ.ศ. 2549… 
 

เร่ือง  รับรองกำรปลูกสร้ำงอำคำร 
 

เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
 

ด้วยข้ำพเจ้ำ  ( นำย/นำง/นำงสำว )…รักชำติ   ตั้งใจ……. อยู่บ้ำนเลขที่…111….หมู่ที่…2… 
ต ำบล…..…ศรีธำตุ…………….…อ ำเภอ…....ศรีธำต…ุ………....จังหวัด…อุดรธำนี………………… 
ได้ท ำกำรขออนุญำต………ปลูกสร้ำงอำคำร.....................…………..อำคำร     ซึ่งอำคำรดังกล่ำวเป็นอำคำร
ชนิด………บ้ำนครึ่งตึกคร่ึงไม้  2  ชั้น……..………..จ ำนวน….……1...….……หลัง     คิดเป็นพื้นที่ใช้สอย
จ ำนวน………124………..ม. 

1.   ลักษณะอำคำร………..บ้ำนครึ่งตึกคร่ึงไม้  2  ชั้น...................................……………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

2.   สถำนที่ใกล้เคียง………อู่ซ่อมรถ ก. กำรช่ำง........................…..……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำอำคำรดังกล่ำวเป็นของข้ำพเจ้ำจริงและได้มอบหลักฐำนต่ำง  ๆ   มำเพื่อ
ประกอบกำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงมำพร้อมนี้แล้ว 
  1.)   แบบแปลนกำรก่อสร้ำง  จ ำนวน………1………..ชุด 
  2.)   ส ำเนำหลักฐำนที่ดิน   จ ำนวน………1………..ชุด 
  3.)   ส ำเนำทะเบียนบ้ำน   จ ำนวน………1………..ชุด 
  4.)   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน จ ำนวน………1………..ชุด 
  5.)   รูปถ่ำยสิ่งก่อสร้ำง   จ ำนวน………1………..ชุด 
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำอำคำรดังกล่ำวเป็นของข้ำพเจ้ำจริง 
   

จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 ขอแสดงควำมนับถือ 

 
(     รักชำต ิ   ตั้งใจ      ) 

ผู้ขออนุญำต 



ตัวอย่าง 
เขียนที่…เทศบำลต ำบลศรีธำตุ….. 

                            
วันที่…3…เดือน…มกรำคม...พ.ศ. 2549… 

 
เร่ือง  ขอยกเลิกกำรประกอบกิจกำร.......ร้ำนขำยของช ำ......... 
เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
 

  ตำมที่ข้ำพเจ้ำ  ( นำย/นำง/นำงสำว )…รักชำติ  ต้ังใจ……อยู่บ้ำนเลขที่…111….หมู่ที่…2… 
ต ำบล…..…ศรีธำตุ………อ ำเภอ…....ศรีธำตุ………...จังหวัด…อุดรธำนี…………ได้ประกอบกิจกำร 
.......ร้ำนขำยของช ำ......................................................       ณ    บ้ำนเลขที่……111….….หมู่ที่………2….…  
ต ำบล…..…ศรีธำตุ……...อ ำเภอ…....ศรีธำต…ุ…….จังหวัด…อุดรธำนี………บัดนี้ข้ำพเจ้ำได้เลิกกำร
ประกอบกิจกำรดังกล่ำวแล้วตั้งแต่วันที่.......3.....เดือน...มกรำคม........พ.ศ...2549........ 
 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
ขอแสดงควำมนับถือ 

 
( นำยรักชำติ     ตั้งใจ ) 

เรียน   นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
 -  เพื่อโปรดทรำบ 
 -  ได้รับแจ้งจำก......นำยรักชำติ   ต้ังใจ............ว่ำได้ยกเลิกกิจกำร.....ร้ำนขำยของช ำ.................. 
     แล้วตั้งแต่วันที่....3.....เดือน...มกรำคม..... พ.ศ. 2549..... 
     (ลงชื่อ) 
       ( นำงลักษณำ   เจริญจิต) 
      วันที่...3...เดือน...มกรำคม.....พ.ศ. 2549... 
ควำมเห็นของปลัด………………………………………………………. 
 (ลงชื่อ) 
       ( นำงศรินยำ  จันพลำ) 
               ปลัดเทศบำลต ำบลศรีธำตุ   

     -  ทรำบด ำเนินกำรต่อไป 
 
          (ลงชื่อ) 
            ( นำยถำวร  นันทะแสง ) 

                นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 



ตัวอย่าง 

ที่  อด.........../……….                                     เทศบำลต ำบลศรีธำตุ 
อ ำเภอศรีธำตุ    จังหวัดอุดรธำนี  
41230 

 

   ......./...................../.................. 

เร่ือง  กำรรับรองกำร    ( / ) ปลูกสร้ำงอำคำร     (   ) ต่อเติมอำคำร     (   ) อ่ืนๆ ……………….………. 

เรียน  ผู้จัดกำรธนำคำร....................  สำขำ................ 

 
เทศบำลต ำบลศ รีธำตุ   ตำมที่  (นำย /นำง /นำงสำว )…รักชำติ    ตั้ ง ใจ .... .อำยุ ..43…ปี   อยู่

บ้ำนเลขที่…..111…. หมู่…...2…... ต ำบล….ศรีธำต…ุ…อ ำเภอ…. ศรีธำต…ุ จังหวัด…อุดรธำนี..… 
ได้มำยื่นเอกสำรขออนุญำต   ( / )  ปลูกสร้ำงอำคำร     (  )  ต่อเติมอำคำร     (  )  อ่ืนๆ ……………….……… 
บนโฉนด / น.ส.3 ก   เลขที่…30230..…  เลขที่ดิน…231.…  ต ำบล …ศรีธำตุ….  อ ำเภอ…ศรีธำตุ…จังหวัด…
อุดรธำนี……กับเทศบำลต ำบลศรีธำตุ    นั้น 

ขอแจ้งว่ำ ( นำย/นำง/นำงสำว )………....รักชำติ    ตั้งใจ.......……จะท ำกำร  .  ( / ) ปลูกสร้ำงอำคำร   
(   )  ต่อเติมอำคำร   (   )  อ่ืน ๆ……………ในเขตพื้นที่ดังกล่ำวจริง   แต่เนื่องจำกพื้นที่อยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของกรมธนำรักษ์จังหวัดอุดรธำนี เทศบำลต ำบลศรีธำตุ จึงไม่สำมำรถออกใบอนุญำตปลูกสร้ำง / ต่อเติม
อำคำรได้   
        

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

 ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

 (นำยถำวร  นันทะแสง) 
           นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 

 
 
 



ตัวอย่าง 

ที่  อด......./................                                  เทศบำลต ำบลศรีธำตุ 
                                         อ ำเภอศรีธำตุ    จังหวัดอุดรธำนี  41230 

หนังสือรับรอง 
 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่ำ……รักชำติ    ตั้งใจ.………….อยู่บ้ำนเลขที่…..111…. 
หมู่…..2….. ต ำบล…ต ำบลศรีธำตุ      อ ำเภอศรีธำตุ       จังหวัดอุดรธำนี      เป็นผู้ยื่นค ำร้องเพื่อขอให้เทศบำล
ต ำบลศรีธำตุ  ออกหนังสือรับรองบ้ำนและที่ดิน ตำมโฉนดที่ดิน  เลขที่ ..30230...เล่ม..1..หน้ำ...5... ต ำบลศรี
ธำต ุ อ ำเภอศรีธำต ุ จังหวัดอุดรธำนีว่ำอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลศรีธำตุ   อ ำเภอศรีธำต ุ  จังหวัดอุดรธำนี 
   

เทศบำลต ำบลศรีธำตุ     จึงขอรับรองว่ำบ้ำนและที่ดินที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินตำมโฉนดที่ดิน
เลขที่ดังกล่ำว    อยู่ในเขตเทศบำลต ำบลศรีธำตุ    อ ำเภอศรีธำต ุจังหวัดอุดรธำนีจริง 
 
  จึงออกหนังสือรับรองให้ไว้เพื่อเป็นหลักฐำน 
 
   ให้ไว้  ณ  วันที่  3  เดือน มกรำคม   พ.ศ. 2549   
 
 
 
 

(นำยถำวร  นันทะแสง) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 

 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 
 

เขียนที่…เทศบำลต ำบลศรีธำตุ….. 
                                          

วันที่…......./...................../..................……………… 
 
 
เร่ือง  ขอให้ออกหนังสือรับรองโฉนดที่ดิน 
 
เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
 
 ด้วยข้ำพเจ้ำ  ( นำย/นำง/นำงสำว )………รักชำติ    ตั้งใจ…………….…….มีควำมประสงค์ที่จะให้
เทศบำลต ำบลศรีธำตุ      ได้ออกหนังสือรับรองที่ดินตำมโฉนดที่ดินเลขที่.........231…..…เลขที่…30230.…..  
ต ำบล…ศรีธำตุ….  อ ำเภอ.…ศรีธำต…ุ.  จังหวัด…อุดรธำนี….   กับเทศบำลต ำบลศรีธำตุ  เพื่อ……………
น ำไปค้ ำประกัน.......……………………..........................................................................................……….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ 
 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยถำวร  นันทะแสง) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 

 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง 
ใบรับรองการเป็นเจ้าของบ้าน 

เทศบำลต ำบลศรีธำตุ 
หมู่ที่.......-..............ต ำบล.......ศรีธำต.ุ.............. 

อ ำเภอ.............ศรีธำต.ุ...........จังหวัด.....อุดรธำนี......... 
                                          

วันที่…......./...................../..................……………… 
 
เร่ือง  รับรองกรรมสิทธิ์เจ้ำของอำคำร 
 
เรียน  ผู้จัดกำรธนำคำรอำคำรสงเครำะห์  สำขำอุดรธำนี 
 
  หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่ำสิ่งปลูกสร้ำงอำคำรเลขที่...........111.............ปลูกสร้ำงบน
โฉนด / น.ส.3 ก   เลขที่......30230…เลขที่ดิน…... 231..…..  ต ำบล…ศรีธำตุ….  อ ำเภอ…ศรีธำตุ….  
จังหวัด…….อุดรธำนี……...   ซึ่งมี...................นำยรักชำติ    ตั้งใจ......................เป็นเจ้ำของอำคำรผู้ถือครอง
กรรมสิทธิ์ในตัวอำคำรจริงทุกประกำร 
 
  จึงรับรองมำเพื่อเป็นหลักฐำน 
 
 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำยถำวร  นันทะแสง) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
................................................. 

(ประทับตรำ) 
 
 
 



ตัวอย่าง 
ศูนย์สงเครำะห์รำษฎรประจ ำหมู่บ้ำน…หนองแสง….. 

วันที่…3…เดือน…มกรำคม...พ.ศ. 2549… 
เรื่อง  ขอเปล่ียนตัวบุคคลรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ 
เรียน  นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
 

  ศูนย์สงเครำะห์รำษฎรประจ ำหมู่บ้ำน..…หนองแสง….…หมู่ที่…...2….ต ำบล…ศรีธำตุ..  อ ำเภอ
..…ศรีธำตุ…...  จังหวัด…อุดรธำนี…...   ขอรำยงำนกำรเปล่ียนแปลงผู้สูงอำยุที่รับเบ้ียยังชีพ  ดังน้ี.- 

ชื่อ……นำยทองแดง..……...…นำมสกุล…..…..ทองดี………...…….อำยุ………..…83…..…ปี 
บ้ำนเลขที…่…3/1.….หมู่ที่.....2…...ต ำบล..…ศรีธำตุ…...  อ ำเภอ…..ศรีธำตุ…..จังหวัด…..อุดรธำนี.… 
สำเหตุกำรเปล่ียนแปลงเน่ืองจำก........เสียชีวิต.....................ต้ังแต่วันที…่3…เดือน…มกรำคม...พ.ศ. 2549… 
  คณะกรรมกำรศูนย์ฯ  ได้พิจำรณำแล้วเห็นควรคัดเลือกบุคคลดังต่อไปน้ีแทน  คือ 

ชื่อ…...…นำยใจดี…….…….…นำมสกุล…..…...มีสุข……..…..…….อำยุ…..…...…75..…….ปี 
บ้ำนเลขที…่…1/3.….หมู่ที่.....2…...ต ำบล..…ศรีธำตุ…...  อ ำเภอ…..ศรีธำตุ…..จังหวัด…..อุดรธำนี.… 
ตั้งแตว่ันที…่3…เดือน…มกรำคม...พ.ศ. 2549… 
 

  จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและได้โปรดพิจำรณำให้ผู้สูงอำยุตำมรำยชื่อข้ำงต้นรับแทนต่อไป 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(นำยมำรวย   รักประชำ) 
ต ำแหน่ง  ประธำนศูนย์สงเครำะห์รำษฎรประจ ำหมู่บ้ำน..หนองแสง.... 

 

(ลงชื่อ)...............................................กรรมกำร  (ลงชื่อ)...............................................กรรมกำร 
            (.............................................)               (.............................................) 
(ลงชื่อ)...............................................กรรมกำร  (ลงชื่อ)...............................................กรรมกำร 
            (.............................................)               (.............................................) 
(ลงชื่อ)...............................................กรรมกำร  (ลงชื่อ)...............................................กรรมกำร 
            (.............................................)               (.............................................) 

 

หมายเหตุ ประธำนศูนย์ฯ  หรือกรรมกำรศูนย์ เป็นผู้รำยงำน 
  กรณีผู้สูงอำยุถึงแก่กรรมและคณะกรรมกำรได้ด ำเนินกำรคัดเลือกผู้สูงอำยุคนใหม่แทน 
(ผู้สูงอำยุต้องมีอำยุ  60 ปีขึ้นไป)  โดยแนบเอกสำร  ดังน้ี 
  1.  ส ำเนำใบมรณบัตรผู้เสียชีวติ   จ ำนวน   1   ชุด 
  2.  ส ำเนำบัตรประชำชนหรือส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้สูงอำยุคนใหม่ที่ได้รับกำรคัดเลือก 
       แทน  จ ำนวน  1  ชุด 
  3.  ส ำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำร ธกส.  ที่มีชื่อผู้สูงอำยุคนใหม่   จ ำนวน  1  ชุด  เอกสำรให้ 
       ส่งส ำนักงำนเทศบำลต ำบลศรีธำตุ 



ตัวอย่าง 
                                   

 
เขียนที่  เทศบาลต าบลศรีธาตุ 

                                                                                                   ต ำบลศรีธำตุ        อ ำเภอศรีธำตุ    
                                                             จังหวดัอุดรธำนี   41230 

 

                      9  มกราคม  2549 
 

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์เคร่ืองตัดหญ้า 

เรียน    นำยกเทศมนตรีต ำบลศรีธำตุ 
  

ข้ำพเจ้ำ............นำยสมใจ    เรียนด.ี.............................ต ำแหน่ง..........(ถ้ำมี)......................... 
มีควำมประสงค์ที่จะขอยืม..............เคร่ืองตัดหญ้ำ   จ ำนวน   1  ตัว..................จำกเทศบำลต ำบลศรีธำตุ 
เพื่อใช้ในงำน...............ตัดหญ้ำภำยในหมู่บ้ำน................................................................................................. 
ในวันที่.............10  มกรำคม  2549............................................... 

อนึ่ง......เคร่ืองตัดหญ้ำ   จ ำนวน   1  ตัว.........ที่ข้ำพเจ้ำยืมได้เกิดช ำรุดเสียหำย  ข้ำพเจ้ำยินดี
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพเดิมหรือชดใช้ค่ำเสียหำย 

    
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุเครำะห์ 
 
 
 
     ขอแสดงควำมนับถือ 

 

(นำยสมใจ     เรียนด)ี 
ต ำแหน่ง........(ถ้ำมี)........................ 


