
๑/๑๓ (Updated form ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 

 

เทศบาลตําบลป่าอ้อดอนชัย อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

รายการหลักฐานต่าง ๆ ในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร รื้อถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร 

 

ของ.................................................................................... 

ลักษณะอาคาร.........................................ปลูกสร้างในโฉนดท่ีดิน................................ถนน........................................................... 

ใบหลักฐาน จํานวน หมายเหตุ 

๑. แบบคําร้อง ๑ ชุด  

๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ๓ ชุด  

๓. สําเนาทะเบียนบ้าน ๓ ชุด  

๔. สําเนาหลักฐาน (โฉนดท่ีดิน , น.ส.๓ก. , ส.ค.๑ , น.ส.ล.) หน้า – หลัง แบบไม่ย่อ ๓ ชุด  

๕. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน (พร้อมติดอากรแสตมป์)   

๖. บันทึกข้อตกลงการทําผนังร่วมกัน   

๗. หนังสือมอบอํานาจ (พร้อมติดอากรแสตมป์) ๓ ชุด  

๘. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ๑ ชุด  

๙. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ๑ ชุด  

๑๐. รายการคํานวณโครงสร้างของวิศวกรโยธา, และวิศวกรสาขาอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ๑ ชุด  

๑๑. หนังสือควบคุมงานวิศวกรรม, สถาปนิก ๑ ชุด  

๑๒. สําเนาวุฒิบัตร, ใบประกาศนียบัตร, สําเนาบัตรประชาชน, 

      สําเนาทะเบียนบ้านผู้เขียนแบบ 

๑ ชุด  

๑๓. แบบแปลนก่อสร้างอาคาร จํานวน ๓ ชุด ๆ ละ..................แผ่น ๓ ชุด  

๑๔. เงื่อนไขเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ๑ ชุด  

๑๕. หนังสือรับรองบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด (กรณีเป็นนิติบุคคล) ๑ ชุด  

๑๖. ในกรณีร้ือถอนอาคารให้แนบรูปถ่ายตัวอาคารด้านหน้า , ด้านข้าง ๑-๒ รูป  
 

หมายเหตุ: - การขออนุญาตขอให้ผู้อนุญาตเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อน เทศบาลตําบลป่าอ้อดอนชัยจึงจะ

สามารถดําเนินการพิจารณาออกใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ร้ือถอนอาคาร ดัดแปลงอาคาร ให้ผู้ขออนุญาตได้ 

  - ผู้ขออนุญาตต้องรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารทุกแผ่น (สําเนาโฉนดรับรองสําเนา หน้า – หลัง) 

  - กรณีมีการมอบอํานาจให้ดําเนินการขออนุญาตฯ ให้ใช้เอกสารตามข้อ ๒. และ ข้อ ๓. ของผู้มอบอํานาจและผู้รับ

มอบอํานาจ อย่างละ ๑ ชุด โดยใช้ประกอบเอกสารตามข้อ ๗. ด้วย 

*** หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี กองช่าง เทศบาลตําบลป่าอ้อดอนชัย โทร ๐ ๕๓๑๗ ๐๐๗๓ *** 

 

      ลงชื่อ...............................................................ผู้ขออนุญาต 

            (..............................................................) 

 

ลงชื่อ...............................................................ผู้รับคําร้อง 

            (..............................................................) 



๒/๑๓ (Updated form ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 

 

บันทึกการตรวจสอบการชําระภาษีท้องถ่ิน 

 

ข้าพเจ้า................................................................................................................................เจา้ของอาคาร/ตัวแทนเจ้าของอาคาร 

อยู่ท่ีบ้านเลขท่ี...............หมู่บ้าน..............................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................... 

ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต................................................จงัหวัด............................................. 

ขออนุญาตทําการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / ร้ือถอนอาคาร  

เป็นอาคาร...................................................................................................................................................................................... 

ท่ีบ้านเลขท่ี...............หมู่บ้าน..............................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย....................................ถนน......................................... 

ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต................................................จงัหวัด............................................. 

 

       ลงชื่อ......................................................ผู้ขออนุญาต 

             (.....................................................) 

 

 

ส่วนของเจ้าหน้าท่ี 

งานแผนท่ีภาษี 

- ท่ีดินแปลงน้ี อยู่ในบล็อก, โซนหมายเลข..................................................................................................................................... 

- ได้ชําระค่าภาษีบํารุงท้องถ่ินแล้วหรือไม่....................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ......................................................งานแผนท่ีภาษี 

             (.....................................................) 

 



๓/๑๓ (Updated form ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐) 

บันทึกการตรวจสอบแบบแปลนขออนุญาต 

ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร 

กองช่างรับเลขท่ี............................................... 

วันท่ี................................................................เจ้าของอาคาร................................................................................................................ 

ประเภทอาคาร....................................................................................สถานท่ีก่อสร้าง......................................................................... 

๑. เรียน ผู้อํานวยการกองช่าง 

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ 

- อาคารซ่ึงสูงเกิน ๒ ชั้น หรือไม่เกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท, พ้ืนท่ี............................................................... 

..............................................................................................................ตารางเมตร เป็นเงิน.........................................................บาท 

- อาคารซ่ึงสูงเกิน ๒ ชั้น ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๒.๐๐ บาท, 

พ้ืนท่ี............................................................................................................ตารางเมตร เป็นเงิน...................................................บาท 

- อาคารซ่ึงสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๔.๐๐ บาท, พ้ืนท่ี............................................................... 

..............................................................................................................ตารางเมตร เป็นเงิน.........................................................บาท 

- พ้ืนท่ีจอดรถ, ท่ีกลับรถ ทางเข้าออกของรถ ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท, พ้ืนท่ี............................................................... 

..............................................................................................................ตารางเมตร เป็นเงิน.........................................................บาท 

- ท่อระบายน้ํา, ร้ัวหรือกําแพง รวมท้ังประตูหรือกําแพง เมตรละ ๑.๐๐ บาท, ยาว....................................................เมตร 

เป็นเงิน.........................................................บาท 

- ป้ายให้คิดตามพ้ืนท่ีของป้ายโดยเอาส่วนกว้างท่ีสุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด ตารางเมตรละ ๔.๐๐ บาท,  

พ้ืนท่ี............................................................................................................ตารางเมตร เป็นเงิน...................................................บาท 

ค่าใบอนุญาต................................บาท   เป็นเงิน.......................................บาท 

      รวมเป็นเงินท้ังสิ้น..................................................บาท(...................................................................................................) 

** ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ๑.ใบอนุญาตก่อสร้าง ๒๐ บ., ๒. ใบอนุญาตดัดแปลง ๑๐ บ., ๓. ใบอนุญาตรื้อถอน ๑๐ บ. ** 

 *** หมายเหตุ: ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ต้ังแต่กึ่งหนึ่งข้ึนไปให้ถือเป็น

หน่วยเต็ม ถ้าตํ่ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดท้ิง *** 

ผลการตรวจแบบ 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ....................................................เจา้หน้าท่ีผู้ตรวจแบบ 

         (.............................................................) 

๒. เรียน ปลัดเทศบาล 

....................................................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ...............................................ผู้อํานวยการกองช่าง 

๓. เรียน นายกเทศมนตรี 

....................................................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ...........................................................ปลัดเทศบาล 

๔. คําสั่ง 

....................................................................................................................................................................................................... 

       ลงชื่อ......................................................นายกเทศมนตรี 



๔/๑๓ (Updated form ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐) 

 

บัญชสีรุประยะเวลาในการตรวจแบบแปลน เทศบาลตําบลป่าอ้อดอนชัย 

ช่ือผู้ขออนุญาต........................................................................................ โทรศัพท์.................................................... 

กองช่างรับที่.........................วันที่........................................ครบ ๒๐ วันทาํการวันที่................................................. 

 

ผู้ตรวจแบบ 
วัน เดือน ปี 

(รับแบบ) 

วัน เดือน ปี 

(ตรวจแบบเสร็จ) 

จํานวน 

(วันตรวจ) 
ลงช่ือผู้ตรวจ หมายเหตุ 

แผนที่ภาษ ี

๒ วัน 

      

นายตรวจเขต 

๓ วัน 

      

นายช่างไฟฟ้า 

๓ วัน 

      

วิศวกรโยธา 

๓ วัน 

      

ผอ.กองช่าง 

๓ วัน 

      

ปลัดเทศบาล 

๓ วัน 

      

นายกเทศมนตรี 

๓ วัน 

      

 



 
๕/๑๓ (Updated form ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 

 

 

 

เงื่อนไขเจ้าพนักงานท้องถ่ินใหผู้้ได้รับอนญุาตถือปฏิบัติ 

ข้าพเจ้า................................................................................................................................เจา้ของอาคาร/ตัวแทนเจ้าของอาคาร 
อยู่ท่ีบ้านเลขท่ี...............หมู่บ้าน..............................หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................... 
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด......................................โทรศัพท์............................... 

ขอบันทึกยืนยันว่าข้าพเจ้า  ได้รับทราบคําสั่งเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ผู้ได้รับอนุญาตถือปฏิบัติต่อไปน้ี 
๑. การดําเนินการต่อไปน้ี จะต้องได้รับอนญุาตจากเทศบาลก่อน 

๑.๑ ก่อสร้างอาคารใหม่                        ๑.๒ ร้ือถอนอาคารเก่า              ๑.๓ ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร   
๑.๔ ก่อสร้างร้ัวติดทางสาธารณะ              ๑.๕ ก่อสร้าง หรือติดต้ังป้าย ขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร 
(การก่อสร้างอาคารก่อนได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย) 

๒. จะต้องให้นายตรวจเขตเทศบาลเป็นผู้กําหนดแนวอาคารและแนวรั้วด้านท่ีติดท่ีสาธารณะก่อนก่อนลงมือก่อสร้างอาคาร 
๓. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องทําการติดต้ังป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   ๐.๕๐ x ๑.๐๐  เมตร ในบริเวณท่ีได้รับอนุญาต       

(ตามข้อความที่เทศบาลกําหนดแบบตัวอย่างด้านล่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔. จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการ ซ่ึงเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนอันเนื่องจากการก่อสร้างนี้ 
๕. การก่อสร้างทางเท้า (ฟุตบาท) ด้านหน้าและด้านข้างอาคาร ต้องมีขนาดและระดับตามท่ีเทศบาลกําหนดให้ในแบบแปลน

และในสถานท่ีก่อสร้างจริง 
๖. เม่ือได้รับอนุญาตแล้วการเก็บกอง วางท้ิงวัสดุดังกล่าวจะต้องมีคอกกั้นท่ีแข็งแรงเฉพาะในพ้ืนท่ีกําหนดให้เท่านั้น ห้ามกอง 

วาง ท้ิง วัสดุสิ่งของต่าง ๆ ในทางเท้าหรือเขตถนนโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลก่อน 
๗. จะต้องสร้างบ่อพัก ดักขยะและบ่อดักไขมันในพ้ืนท่ีดินของตัวเองเป็นด่านดักขยะและดักไขมันจุดสุดท้ายก่อนระบายน้ําท้ิง

ลงสู่ทางระบายน้ําสาธารณะ ถ้าหากทางสาธารณะด้านหน้าหรอืด้านข้างอาคารไม่มีท่อระบายน้ํา ผู้ก่อสร้างจะต้องจัดทํา
บ่อพักภายในบริเวณท่ีดินของตนเอง ห้ามระบายน้ําลงสู่ทางระบายนํ้าสาธารณะโดยเด็ดขาด 
 

ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามและรับผิดชอบตามคําสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

(ลงชื่อ)    พยาน          (ลงชื่อ)    พยาน 
                              (…..……………………..………..)                         (…..………………..…………………..) 
 
หมายเหตุ: ผู้ขออนุญาตและพยานต้องลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน 

การก่อสร้างอาคารชนิด…………………………………………………..… 
จํานวน………..หลงั/คหูา เพ่ือใช้เป็น……………………………….……… 
ใบอนญุาตเลขท่ี………..ลงวนัท่ี…………………………………….……... 
กําหนดแล้วเสร็จในวนัท่ี…………………………………………………….. 
เจ้าของอาคาร……………………………………………………………….. 
ผู้ ดําเนินการก่อสร้าง………………………………………………………… 
ผู้ควบคมุงาน……………………………….เลขทะเบียน ก.ว………..……. 
ผู้ควบคมุงาน……………………………….เลขทะเบียน ก.ส………..……. 



















๑๑/๑๓ (Updated form ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค้วบคุมงาน ตามมาตรา ๒๙ 

 (ไม่เข้าขา่ย พ.ร.บ.วิชาชพีวิศวกรรม)  

เขียนท่ี.................................................... 

วันท่ี.............เดือน.............................................พ.ศ.............................. 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า............................................................................................................อายุ................................ปี 
เชื้อชาติ.................สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี......................ถนน...................................................................... 
ตรอก/ซอย.......................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................. 
ท่ีทํางาน........................................................................โทรศัพท์ท่ีทํางาน...........................................โทรศัพท์.................................... 
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ตามคําขอรับใบอนุญาต เพ่ือทําการกอ่สร้างอาคาร/ดัดแปลง/ร้ือถอนอาคาร  

หมู่บ้าน.................................................บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี..............................ถนน............................................................... 

ตรอก/ซอย.......................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................. 

 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณท่ีย่ืนขอใบอนุญาตไว้ตาม             
แบบ ข.๑ ลงวันท่ี.....................................................เดือน.............................................................พ.ศ................................................. 
จนกว่าจะทําการ.....................................................................................................................................................................แล้วเสรจ็  

เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ 

              (ลงชื่อ)........................................................................ผู้ควบคุมงาน 

                        (......................................................................) 

                 (ลงชื่อ)........................................................................ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างก่อสร้าง 

                        (......................................................................) 

                 (ลงชื่อ)........................................................................พยาน 

                        (......................................................................) 

                 (ลงชื่อ)........................................................................พยาน 

                        (......................................................................) 

 

 



๑๒/๑๓ (Updated form ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 

 

อากรแสตมป์ ๕ บาท 

หนังสือยินยอมให้ทําการก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 

เขียนท่ี.................................................... 

วันท่ี.............เดือน.............................................พ.ศ.............................. 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า............................................................................................................อายุ................................ปี 
เชื้อชาติ.................สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี......................ถนน...................................................................... 
ตรอก/ซอย.......................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................. 
ยินยอมให้........................................................................................................................เข้าทําการก่อสร้างอาคารในท่ีดินโฉนดท่ีดิน 
เลขท่ี...............................................................เล่ม...............................................................หน้า.......................................................... 
ระวาง..........................................................เลขท่ีดิน..........................................................หน้าสํารวจ................................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด................................................... 
ในเนื้อท่ีดิน....................................................ไร่...............................................งาน.............................................ตารางวา 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้....................................................................................................................................ก่อสร้างอาคารใน 

ท่ีดินดังกล่าว เพราะ.............................................................................และได้แนบ...................................................................มาด้วย 

(ถ้าเป็นผู้เช่า ให้แนบสําเนาเช่าท่ีดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธ์ิอย่างอ่ืนให้แนบมาด้วย) 

 พร้อมนี้  ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดท่ีดินและเขตที่ดิน    (มาตราส่วนไม่น้อยกว่า ๑/๑๐๐๐)                    ท่ียินยอม 

ให้...........................................................................................ก่อสร้างอาคารได้ไว้ด้านหลังหนังสือ 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

           (...............................................................) 

   (ลงชื่อ)..............................................................พยาน (...............................................................) 

   (ลงชื่อ)..............................................................พยาน (...............................................................) 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธ์ิโฉนดท่ีดินดังกลา่วข้างบนนีจ้ริง 

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ขออนุญาต 

           (...............................................................) 

   (ลงชื่อ)..............................................................พยาน (...............................................................) 

   (ลงชื่อ)..............................................................พยาน (...............................................................) 

ตําเตือน ๑. หนังสือยินยอมการปลูกสรา้งอาคารนี้ ห้ามมีการ ขูด ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินรับรองการ ขูด 

ขีด ฆ่า นั้น เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 

 ๒. ให้ลงลายมือชือ่และตัวบรรจงให้ชัดเจนท้ังผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ผู้ขออนุญาต พยาน 



๑๒.๑/๑๓ (Updated form ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

 

หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในท่ีดิน (กรณีถือกรรมสิทธิ์รวม) มีทั้งหมดรวม ๓ แผ่น ทั้งน้ีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมและผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ได้อ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้แล้วทั้ง ๓ แผ่น จึงได้ลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

อากรแสตมป์ ๕ บาท 

หนังสือยินยอมให้ทําการก่อสร้างอาคารในท่ีดิน (กรณีถือกรรมสิทธิ์รวม) แผ่นที่ ๑/๓ 

เขียนท่ี.................................................... 

วันท่ี.............เดือน.............................................พ.ศ.............................. 

โดยหนังสือฉบับนี้ บุคคลท่ีมีรายชื่อดังต่อไปน้ี (รายชื่อตามข้อ ๑) 
๑............................................................................ 
๒............................................................................ 
๓............................................................................ 
๔............................................................................ 
๕............................................................................ 
๖............................................................................ 
๗............................................................................ 
๘............................................................................ 
๙............................................................................ 
๑๐......................................................................... 

๑๑......................................................................... 
๑๒......................................................................... 
๑๓......................................................................... 
๑๔......................................................................... 
๑๕......................................................................... 
๑๖......................................................................... 
๑๗......................................................................... 
๑๘......................................................................... 
๑๙......................................................................... 
๒๐......................................................................... 

ยินยอมให้บุคคลดังต่อไปน้ี (รายชื่อตามข้อ ๒) 
๑............................................................................ 
๒............................................................................ 
๓............................................................................ 
๔............................................................................ 
๕............................................................................ 
๖............................................................................ 
๗............................................................................ 
๘............................................................................ 
๙............................................................................ 
๑๐......................................................................... 

 
๑๑......................................................................... 
๑๒......................................................................... 
๑๓......................................................................... 
๑๔......................................................................... 
๑๕......................................................................... 
๑๖......................................................................... 
๑๗......................................................................... 
๑๘......................................................................... 
๑๙......................................................................... 
๒๐......................................................................... 

เข้าทําการก่อสร้างอาคารในท่ีดินโฉนดท่ีดินท่ีข้าพเจ้าถือกรรมสิทธ์ิด้วยนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒.๑/๑๓ (Updated form ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

 

หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในท่ีดิน (กรณีถือกรรมสิทธิ์รวม) มีทั้งหมดรวม ๓ แผ่น ทั้งน้ีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมและผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ได้อ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้แล้วทั้ง ๓ แผ่น จึงได้ลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

หนังสือยินยอมให้ทําการก่อสร้างอาคารในท่ีดิน (กรณีถือกรรมสิทธิ์รวม) แผ่นที่ ๒/๓ 

เข้าทําการก่อสร้างอาคารในท่ีดินโฉนดท่ีดิน มีรายชื่อจํานวน…………………………คน (รายชื่อตามข้อ ๒) 
เลขท่ี...............................................................เล่ม...............................................................หน้า.......................................................... 
ระวาง..........................................................เลขท่ีดิน..........................................................หน้าสํารวจ................................................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.........................................................จังหวัด................................................... 
ในเนื้อท่ีดิน....................................................ไร่...............................................งาน.............................................ตารางวา 
 (ถ้าเป็นผู้เช่า ให้แนบสําเนาเช่าท่ีดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธ์ิอย่างอ่ืนให้แนบมาด้วย) 

 พร้อมนี้ ได้แสดงแผนผังโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน    (มาตราส่วนไม่น้อยกว่า ๑/๑๐๐๐)                                        

ท่ียินยอมให้บุคคลท่ีมีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น สร้างอาคารได้ไว้ในหนังสือ 

๑.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๒.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๓.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๔.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๑.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๒.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๓.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๔.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๕.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสทิธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๖.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๕.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๖.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๗.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๘.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๗.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๘.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๙.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๐.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๙.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๒๐.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

 

 

 



๑๒.๑/๑๓ (Updated form ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

 

หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในท่ีดิน (กรณีถือกรรมสิทธิ์รวม) มีทั้งหมดรวม ๓ แผ่น ทั้งน้ีผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมและผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ได้อ่านข้อความในหนังสือฉบับนี้แล้วทั้ง ๓ แผ่น จึงได้ลงรายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

หนังสือยินยอมให้ทําการก่อสร้างอาคารในท่ีดิน (กรณีถือกรรมสิทธิ์รวม) แผ่นที่ ๓/๓ 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธ์ิโฉนดท่ีดินดังกลา่วข้างบนนีจ้ริง 

๑.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๒.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๓.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๔.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๑.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๒.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๓.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๔.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๕.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๖.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๕.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๖.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๗.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๘.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๗.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๘.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๙.(ลงชื่อ).................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๐.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๑๙.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

๒๐.(ลงชื่อ)..............................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

        (..........................................................) 

ตําเตือน ๑. หนังสือยินยอมการปลูกสรา้งอาคารนี้ ห้ามมีการ ขูด ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินรับรองการ ขูด 

ขีด ฆ่า นั้น เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 

 ๒. ให้ลงลายมือชือ่และตัวบรรจงให้ชัดเจนท้ังผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดิน ผู้ขออนุญาต พยาน 



๑๓/๑๓ (Updated form ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖) 

 

บันทึกข้อตกลงการทําผนงัรว่ม 

  เขียนท่ี.................................................... 

วันท่ี.............เดือน.............................................พ.ศ.............................. 

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า............................................................................................................อายุ................................ปี 
เชื้อชาติ.................สัญชาติ................อยู่บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี......................ถนน...................................................................... 
ตรอก/ซอย.......................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต................................................จังหวัด............................. 
เป็นผู้ถือกรรมสิทธ์ิในโฉนดท่ีดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑ เลขท่ี.......................................................................................................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................หมู่ท่ี......................ถนน................................................ตรอก/ซอย............................................................. 
ตําบล/แขวง....................................................อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด................................................. 
ได้ทําการตกลงกับ...........................................................................................................................ซ่ึงเป็นผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ชนิดถาวรในโฉนดท่ีดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑ เลขท่ี......................................................................................................................................... 
ซ่ึงอยู่ติดกับท่ีดินของข้าพเจ้า โดยยินยอมให้..............................................................................................................................ทําการ 
ก่อสร้างชิดเขตท่ีดินของข้าพเจ้าโดย.- 

   วิธีการทําผนังร่วม 

   วิธีการทําผนังร่วมและฐานรากร่วม 

   วิธีการทําผนังร่วมและฐานรากต่างหากไม่ร่วมกัน 

 บันทึกข้อตกลงนี้ ทําข้ึนสามฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึกนี้ตลอดแล้ว จึงได้
ลงลายมือชื่อพร้อมท้ังตราประทับ (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานสําคัญต่อหนา้พยาน และเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

              (ลงชื่อ)........................................................................ผู้ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินข้างเคียง 

                        (......................................................................) 

                 (ลงชื่อ)........................................................................ผู้ขออนุญาตปลูกสร้างก่อสร้าง 

                        (......................................................................) 

                 (ลงชื่อ)........................................................................พยาน 

                        (......................................................................) 

                 (ลงชื่อ)........................................................................พยาน 

                        (......................................................................) 
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