
 

การยื่นขออนุญาต 

 
ยื่นค าขออนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ในเขตเทศบาลต าบลพนา 
ยื่นค าขออนุญาต เคลื่อนย้ายอาคาร ในเขตเทศบาลต าบลพนา 
ยื่นค าขออนุญาต เปลี่ยนการใช้อาคาร ในเขตเทศบาลต าบลพนา 
ยื่นค าขออนุญาต ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้าออกขอรถเพ่ือการอ่ืน ในเขตเทศบาล
ต าบลพนา 
ยื่นค าขออนุญาต ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ 
และ ทางเข้าออกของรถเพ่ือการอื่น ในเขตเทศบาลต าบลพนา 
  

เอกสาร/หลักฐานมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ ดงัต่อไปนี้ 
 ๑. ส าเนาทะเบียนบ้าน,ส าเนาบัตรประชาชน ผู้ขอ อย่างละ ๑ ใบ 
 ๒. ส าเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเท่าตัวจริงหน้าหลัง) 
 ๓. รายการค านวณโครงสร้าง (วิศวกร เซ็นในแบบทุกแผ่น) 
 ๔. ใบรับรอง ของวิศวกรพร้อมใบประกอบวิชาชีพ และเซ็นในแบบทุกแผ่น 
 ๕. ใบรับรอง สถาปนิกพร้อมใบประกอบวิชาชีพ และเซ็นในแบบทุกแผ่น  (กรณี คสล. ๒ ชั้น.) 
 ๖. ใบยินยอมของผู้ควบคุมงาน (วิศวกรหรือสถาปนิก) ใบประกอบวิชาชีพ 
 ๗. แบบแปลน บ้านขนาด A3 ๓ ชุด 
   8.  เอกสารยินยอมการก่อสร้างชิดเขตอาคาร 
 9.  หากขออนุญาตรื้อถอนให้แนบภาพถ่าย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ  ข. 1 

ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 

เขียนที ่ ส านักงานเทศบาลต าบลพนา 
วันที่…………เดือน…………………………..พ.ศ………………. 

  ข้าพเจ้า…………………….…………………………………..เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขท่ี…………… …ตรอก/ซอย…………………  …..ถนน……………………..หมู่ที่…………. 
ต าบล/แขวง……………………….……………….อ าเภอ/เขต…………………   ………จังหวัด………… …….…………………. 
เป็นนิติบุคคล  ประเภท……………….…………….จดทะเบียนเมื่อ………..………………….เลขทะเบียน…………………… 
มีส านักงานตั้งอยู่ที…่………………………….ตรอก/ซอย……………………..ถนน…………….…………..หมู่ที่……….………. 
ต าบล/แขวง……….……………….อ าเภอ/เขต…….…………………จังหวัด………….…………โดย…………………………….. 
ผู้มีอ านาจแทนนิติบุคล  ผู้ขออนุญาต  อยู่บ้านเลขท่ี……………..ตรอก/ซอย……………….ถนน…………………….. 
หมู่ที ่…………..  ต าบล/แขวง……………………….อ าเภอ……………………จังหวัด………………………………. 
  ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต……………………………………..……..ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ  1.  ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/ที่บ้านเลขที่………….….…
ตรอก/ซอย………..…..ถนน……………..……หมู่ที…่…….ต าบล/แขวง………………อ าเภอ……………จังหวัด……….…… 
โดย…………………………………………………….……………..เป็นเจ้าของอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3  ก  
เลขที/่ส.ค.  1เลขที…่…………………………………………………………………………..… 
  ข้อ  2.  เป็นอาคาร 

(1) ชนิด……………………………………..จ านวน………………..เพ่ือใช้เป็น…………………………………. 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ   จ านวน……………………………คัน 

(2) ชนิด…………….……………………..จ านวน…………………..เพ่ือใช้เป็น………………………………. 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ   จ านวน……………….……………คัน 

(3) ชนิด……………………………………..จ านวน………………..เพ่ือใช้เป็น………..………………………. 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ   จ านวน……………….……………คัน 

ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณที่แนบมา
พร้อมนี้ 
ข้อ  3.  มี…………………….…………เป็นผู้ควบคุมงาน…………………………เป็นผู้ออกแบบค านวณ 
ข้อ  4.  ก าหนดแล้วเสร็จ  ภายใน……………..วัน  นับตั้งแต่งวันที่ได้รับอนุญาต 
ข้อ  5.  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน……..ชุดๆละ……….แผ่น 
(2) รายการค านวณหนึ่งชุด  จ านวน………….แผ่น  (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ

หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร  และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 

/(3)  หนังสือ… 
 

กองช่าง 

เลขรับที…่…………………….. 

วันท่ี……………………………. 

ลงช่ือ…………………ผู้รับค าขอ 

ส านักงานเทศบาลต าบลพนา 

เลขรับที…่……………………. 

วันท่ี…………………………… 
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(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร(กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็น                    

ผู้ขออนุญาต) 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

ผู้ขออนุญาตที่ออกไม่เกินหกเดือน  (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือเป็นผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีท่ี 

นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบค านวณอาคาร  จ านวน………..ฉบับ 

พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาต  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ  สถาปัตยกรรมควบคุม  
จ านวน…………  ฉบับ 

(7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน  เลขที/่น.ส.3 ก เลขที/่ส.ค. 1 เลขที ่………………..… 
จ านวน………..ฉบับ 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าผู้ควบคุม  ตามข้อ  3  จ านวน…………….ฉบับ 
(9) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต  เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรมของผู้ควบคุมงาน  จ านวน …………. ฉบับ  (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 

(10)   เอกสารอื่นๆ  (ถ้ามี………………………………………………………………………………..) 
       
        (ลายมือชื่อ)………………………………………. 
       (…………………………………………) 
        ผู้ขออนุญาต 
 
หมายเหตุ (1)  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
  (2)  ใส่เครื่องหมาย/ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที ่ จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต  หรือขยายเวลา 
ภายในวันที่………เดือน………………….. พ.ศ……………… 
  ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต…………….เป็นเงิน………………….บาท 
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน……………….เป็นเงิน…………บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น…………….บาท 
(……………………………)  ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที…่….เลขที…่…ลงวันที่………เดือน……………..พ.ศ……..….. 
  ออกใบอนุญาตแล้ว  เล่มที…่…ฉบับ………….ลงวันที่………เดือน………………..พ.ศ………….. 
 
 
        (ลายมือชื่อ)…………………………. 
        ต าแหน่ง…………………………….. 
 

 



 

บัญชีสรุประยะเวลาในการตรวจแบบแปลน 
ชื่อผู้ขออนุญาต…………………………………………. 

 

ผู้ตรวจแบบ วัน/เดือน/ปี วัน/เดือน/ปี จ านวน ครบ 45วัน ลงชื่อผู้ตรวจ หมายเหตุ 

 
นายตรวจ 
 
 

      

 
หัวหน้างาน 
สถาปัตยกรรม 
 

      

 
หัวหน้างานวิศวกรรม 
 

      

 
หัวหน้างานแบบ 
แผนและก่อสร้าง 
 

      

ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
 

      

 
ปลัดเทศบาล/ 
รองปลัด 
 

      

 
รองนายกเทศมนตรี 
 

      

 
นายกเทศมนตรี 
 

      

 
 

 
 



 

บันทึกการตรวจ 

 1.  ความกว้างยาวของที่ดินทุกด้านถูกต้องตามโฉนดทีด่ิน  ถูกต้องตามผังบรเิวณที่ขออนุญาตหรือไม่…………..…….
ตามโฉนดที่ดิน  เลขท่ี/น.ส.  3ก  เลขท่ี…………..ตามแผนผังบรเิวณที่ขออนุญาต  ความกว้างยาวของที่ดินทุกด้านตามหนังสือ
ยินยอม  (ถ้ามี)  ถูกต้องตามแผนผังบริเวณที่ขออนุญาต 
 2.  ทางที่ดินติดต่อกับท่ีดินเป็นทางสาธารณะหรือทางส่วนบุคคลหรอืทางอย่างอื่น 

2.1 เป็นทางสาธารณะมีเขตทางกว้าง…………….เมตร  (ผิวจราจรและไหล่ทาง) 
เขตถนน……………เมตร  เป็นถนนชนิด…………………………………. 

2.2 เป็นทางส่วนบุคคลมีเขตทางกว้าง……………เมตร  (ผิวจราจรและไหล่ทาง) 
เขตถนน……………เมตร  เป็นถนนชนิด…………………………………. 

2.3 เป็นอย่างอื่น………………………………………………………………… 
  3.  ทางน้ าท่ีจะรับการระบายน้ าใช้ออกจากอาคารมีหรือไม่ 

3.1 ……………………………………เป็น………………………………….. 
หมายถึง  แม่น้ าหรือล าคลองหรือล าธารหรือคูน้ า 

3.2 ………………………………โดยผู้ขออนุญาตจะท าเป็น……………………. 
หมายถึง  บ่อน้ าหรือบ่อก าจัดน้ าเสีย 

4. สภาพที่ดินบริเวณที่ก่อสร้างอาคารเป็นอย่างไร 
4.1 ระดับที่ดินโดยเฉลีย่อยู่ต่ าหรือสูงกว่าทางที่ดินเดิมเท่าใด………………เมตร 
4.2 เป็นลุ่มหรือแอ่งน้ าหรือคูน้ าหรือเป็นอย่างอ่ืนเป็น……………………………ส่วนลึกโดยเฉลี่ยอยูต่่ ากว่า

ระดับดิน…………………………………………. 
4.3 ถมที่ดินไว้แล้วหรือยัง 

ได้ถม……………………….สูงจากระดบัดินเดิม……………….เมตร……………..                หมายถึง   ยัง
ไม่ได้ถมท่ี 

 5.  อาคารที่ขออนุญาตได้ท าการกอ่สร้างไปแล้วหรือยัง  ถ้าก่อสร้างแล้วถูกต้องตามแบบขออนุญาตหรือไม ่
  5.1  ………………….ก่อสร้าง (หมายถึง  ยังไมไ่ด้ก่อสร้าง)  ได…้…………..แล้ว 

ประมาณ……………………………………โดยได้ท าการ…………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
ถูกต้องตามแบบท่ีขออนุญาตหรือไม…่…………………………..…………..(ถูกต้อง,ไม่ถูกต้อง) 
 6.  ตรวจสอบสถานท่ีเมื่อเวลา……….น.  วันท่ี……. เดือน………………พ.ศ………….. 
โดย……………………………..เป็นผูต้รวจ  เกี่ยวขอ้งกับผู้ขออนุญาต  โดยเป็น………………….. 
     (ลงช่ือ)…………………….เป็นผู้น าตรวจสอบสถานท่ี 
     (ลงช่ือ)……………………นายตรวจเขต 
เรียน  หัวหน้างานส ารวจและแบบแผน 
 -ได้ท าการตรวจสอบสถานท่ีของผูข้ออนุญาตนี้แล้ว  จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
     (ลงช่ือ)…………………….นายตรวจ 
              (…………..……………) 
     ………./……………………/………. 
รหัสที่ดิน     ลงช่ือ…………………………เจ้าหน้าท่ีแผนที่ภาษ ี
 
 

 



 

ใบนัดตรวจผังบริเวณก่อสร้าง 
 
เล่มที่……………         เขียนที ่ ส านักงานเทศบาลต าบลพนา 

     วันที่………….เดือน…………………พ.ศ………….. 
  ตามท่ี……………………..……………………….อายุ…….…….ปี  อยู่บ้านเลขท่ี………………………….…… 
หมู่ที่…….…..  ถนน……………..…………………..  ต าบล….………..…………… อ าเภอ…………………………………………… 
จังหวัด…………….……………….  โทร………………….…………………..ได้ยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามแบบ 
ค าขอ  ข1.  ต่อเทศบาลต าบลพนา  ลงวันที่…………………………….………….ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร,ดัดแปลง
อาคาร,รื้อถอนอาคาร  จ านวน………………………………………………………………………………………………………….. 
ปลูกสร้างบริเวณ…………….…………………..เขตท่ี………………………..โดย…………………………….…………….………. 
เป็นเจ้าหน้าที่เขตได้นัดมารับท าการตรวจผังบริเวณก่อสร้างในวันที่……………….…………………….เวลา
ประมาณ…………น.    
      (ลงชื่อ)……………………….………………ผู้รับค าร้อง 
       (……………………………………..) 
      (ลงชื่อ)……………………………………ผู้ขออนุญาต 
       (……………………..……………..) 
        (ลงชื่อ)………………………..…………เจ้าหน้าที่เขต 
       (…………………………….…………..) 
 
ใบนัดติดต่อเสียค่าธรรมเนียมและขอใบอนุญาตก่อสร้างหรือแบบแปลนที่ต้องน ากลับมาแก้ไขภาย 
ในวันที่……………………………………………………………………………………………..…………………………………..    
 
      (ลงชื่อ)……………………….…………หัวหน้าฝ่ายแบบแผน 
       (……………………….……………) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
     ใบรับรองผู้ขออนุญาต 
เล่มที่…………. 
  ใบนัดท าการตรวจสอบผังบริเวณก่อสร้าง  บริเวณ……………………………………… 
เขตท่ี…………………..ภายในวันที่…………………………………เวลา……………………………..น. 
  เมื่อท าการตรวจผังบริเวณก่อสร้างแล้ว  ภายในวันที่……………………………………. 
โปรดติดต่อเสียค่าธรรมเนียม  และขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  หรือแบบแปลนที่ต้องน ากลับที่ต้องน ากลับแก้ไข
ได้ที่ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  กองช่าง  เทศบาลต าบลพนา   
 
 
 
 



รายงานการตรวจแบบแปลนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
กองช่าง  เทศบาลต าบลพนา 

 
 ค าขออนุญาตเลขที่……………..………ลงวันที่………….…..เดือน…………..…………….พ.ศ……………..…….. 
ชื่อผู้ขออนุญาต……………………………………………….ก่อสร้างที…่……………………………………………………………….. 
เป็นอาคาร…………………………….…………..เพ่ือใช้เป็น……………………………….………………………………………… 
 ช่างควบคุมเขต  ได้ตรวจแบบแปลนและเอกสารประกอบตาม  พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522
และ  พ.ศ.2535  ตามเทศบัญญัติ  กฎหมาย  และระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว  มีความเห็น………….………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………... 
 
      (ลงชื่อ)………………………………………..ผู้ควบคุมเขต 
       (…………………………………….) 
  ด้านวิศวกรรม  มีความเห็น………………………………………………………………………………………. 
 

      ผู้ตรวจแบบ…….…….……………..วิศวกร/หน.งานวิศวกรรม 
       (……………………………………….) 
 
  ด้านสถาปัตยกรรม  อาคารที่ขอก่อสร้างนี้  มีพ้ืนที่ใช้สอยดังนี้ 
ชั้นล่าง…………….…………..ตร.ม. ชั้นลอย………….………..ตร.ม. ชั้นที่……….……………………ตร.ม. 
ชั้นที่สาม……………………..ตร.ม. ชั้นที่สี่………………..……..ตร.ม. ชั้นที่ห้า………..………………ตร.ม. 
        รวมพ้ืนที่ทั้งหมด……………..…..ตร.ม. 
  ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  ตารางเมตรละ…………………………….บาท 
เป็นเงิน…………………………บาท  ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ฉบับละ  20  บาท 
  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น…….……..บาท (………….……………………………………………..) 
มีความเห็น……………………………………………………………..……………………………………………………………………. 
      
     ผู้ตรวจแบบ………..…………………..สถาปนิก/หนสถาปัตยกรรม 
      (………………………………………..……..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน  หัวหน้ากองช่าง 
 ความเห็น…………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
(ลงช่ือ)……………………………….หน.ฝ่ายแบบแผนฯ 
 (…………………………….) 
เรียน  นายกเทศมนตร ี
…………………………………………………………………………………….. 
(ลงช่ือ)……………………………………ปลัดเทศบาล 
 (…………………………………..) 
 …………/…………………../………….. 

เรียน   ปลัดเทศบาล 
 ความเห็น…………………………………………………………
………………………………………… 
(ลงช่ือ)……………………………….หน.กองช่าง 
 (…………………………….) 
ค าสั่ง  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
………………………………………………….………………………………….. 
(ลงช่ือ)……………………………………นายกเทศมนตร ี
 (…………………………………..) 
 …………/…………………../………….. 



 
กองช่างเทศบาลต าบลพนา 

รายการหลักฐานต่างๆ  ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร  ดัดแปลง 
ของ……………………………………………. 

ลักษณะอาคาร…………………………ปลูกสร้างในที่ดิน โฉนด   เลขที่/น.ส.3 ก  เลขที/่ส.ค. 1 
เลขที่…………….…ถนน…………….……หมู่ที่………….ต าบล………..………อ าเภอพนา 

 

ใบหลักฐาน จ านวน /แผ่น หมายเหตุ 
 
1.ค าร้องขออนุญาต…………………………………………………………………… 
2.หนังสือมอบอ านาจ……………………………………….……………………….. 
3.ใบยินยอมของที่ดิน……………………………………………..………..……….. 
4.ยกให้ซึ่งที่ดินเพ่ือขยายถนน…………………………………………………….. 
5.ใบยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารที่ดิน…………………………………………… 
6.ใบรับรองของสถาปนิก………………………………………………….…….... 
7.ใบรับรองของวิศวกร…………………………………………………….………. 
8.รายการค านวณ…………………………………………………………..…....... 
9.รายการก่อสร้าง…………………………………………………………….……… 
10.หลักฐานที่ดิน(………………..)………………………………………….……. 
11.แบบก่อสร้าง  5  ชุด  ๆละ……………….แผ่น……………………….... 
12.ใบควบคุมงานวิศวกร……………………………………………..……….….. 
13.ใบควบคุมงานสถาปนิก…………………………………..………………….… 
14.ใบรับรองของผู้รับ……………………………………………………………..…. 
15.ส าเนาบัตรประจ าตัว………….………………………………………………..… 
16.ส าเนาทะเบียนบ้าน……………………………………………………..………. 
17.อ่ืนๆ……………………………………………………………………………….... 
 

 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

 

 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้ขออนุญาต 
       (   ) 
 
      (ลงชื่อ)    ผู้รับค าร้อง 
       (   ) 
 
 
 
 



 
 

หนังสือยินยอมให้ท าการก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน 
 
         เขียนที ่ ส านักงานเทศบาลต าบลพนา 
          วันที่ …….. เดือน……………………..พ.ศ…………… 
 
เรียน  นายกเทศมนตรีต าบลพนา 
  เนื่องด้วยข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่าย  คือ……………………………..……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………....................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ดิน………………..………ที่ดินเลขที่……………………………………………….. 
หน้าส ารวจที่……………………..…..…………..ถนน……………………………..ต าบล………………..…………………………. 
อ าเภอ……………………………………  จังหวัด……………………………………………..………………………………………… 

กับ 
  ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของที่ดิน……………..………………ที่ดินเลขที่………………….……………………….. 
หน้าส ารวจที่…………………………..ถนน…………….……..ต าบล……………………………………………….……………….. 
อ าเภอ………………………………..………  จังหวัด……………………………………..…………………………….................... 
  ทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงยินยอมให้ไว้ก่อน  หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระท าการปลูกสร้างอาคาร
ในที่ดินของตนแล้ว  อีกฝ่ายหนึ่งก็ยินยอมให้ท าการปลูกสร้างอาคารชิดเขตของอีกฝ่ายหนึ่งได้   แต่จะไม่มีการ
รุกล้ าที่ดินของอีกฝ่ายหนึ่ง  โดยให้ถือยึดหลักเขตโฉนดที่ดินที่ถูกต้องตามกฎหมายเป็นเกณฑ์ .และอาคารที่จะ
ปลูกสร้าง  นั้น  ต้องได้รับอนุญาตจากทางเทศบาลให้ท าการปลูกสร้างเสียก่อนและก่อนที่จะลงมือท าการ
ก่อสร้างอาคารจะต้องให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลท าการตรวจสอบหลักฐานต่อเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายว่าเป็นการ
ถูกต้องแล้วหากไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ยินยอมกันไว้   ทั้งสองฝ่ายให้ถือว่าหนังสือยินยอมฉบับนี้เป็นโมฆะ              
ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน 
 
     (ลงชื่อ)    เจ้าของที่ดิน 
      (   ) 
 
     (ลงชื่อ)    เจ้าของที่ดิน 
      (   ) 
     
     (ลงชื่อ)    พยาน 
      (   ) 
 
     (ลงชื่อ)    พยาน 
      (   ) 
 



 
หนังสือยินยอมให้ท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 

 
         เขียนที ่ ................................................. 
          วันที่………..  เดือน………………. พ.ศ………………. 
  ข้าพเจ้า……………………………………………………ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี…………..……………………… 
ถนน………………………………  ตรอก/ซอย……………..………………….ต าบล……………………………….…………………….. 
อ าเภอ……………………………….…….. จังหวัด……………………………………………..……………………………………………… 
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่…………………………….  น.ส.3 เลขที่………….…….……  ส.ค.เลขที่………………… 
ซ่ึงต้ัง  ณ ……………………………………………..……………  ถนน……..……………….ตรอก/ซอย…………….………………… 
ต าบล…………………………….………… อ าเภอ………………..…………………..  จังหวัด…………….…………………………….. 
ยินยอมให้……………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 
เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดินโฉนดดังกล่าวในเนื้อที่…………..ตารางเมตร  มีขนาดพ้ืนที่ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ยาว……………………..เมตร  จด……………………..…………………………. 
  ทิศใต้  ยาว……………………..เมตร  จด…………………………………………………. 
  ทิศตะวันออก ยาว…………………..…..เมตร จด………………………..………………………. 
  ทิศตะวันตก ยาว………………………..เมตร จด…………………………..……………………. 
 

  ข้าพเจ้ายินยอมให้…………………………………………………………..เข้าท าการปลูกสร้างอาคารที่ดิน 
ดังกล่าวนี้    เพราะเป็น…………………………..…………. และได้แนบ…………………………….…………………มาด้วยแล้ว 
  (ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบส าเนาสัญญาเช่าที่ดินหรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอ่ืนก็ให้แนบมา
ด้วย)  พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดิน (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 12,000)   
ที่ยินยอมให้…………………………………………………………………………. ปลูกสร้างอาคารได้ไว้ด้านหลังหนังสือแล้ว 
 

      (ลงชื่อ)   ผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
      (ลงชื่อ)    พยาน 
      (ลงชื่อ)    พยาน 
  ข้าพเจ้ารับรองว่า  รายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้  เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนด
ดังกล่าวข้างบนนี้จริง 
      (ลงชื่อ)    ผู้ขออนุญาต 
      (ลงชื่อ)    พยาน 
      (ลงชื่อ)    พยาน 
ค าเตือน    หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี้ห้ามมีการขูด,ขีด,ฆ่า   ไม่ว่ากรณีใดๆ   
                เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีด ฆ่า นั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 
 
 
 


