
 

 

เอกสารท่ีตองนํามายื่น เพื่อขอรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร  มีดังนี้ 

1. สําเนาบัตรประชาชน  (ผูขออนุญาต)  จํานวน  3  ชุด 

2.  สําเนาทะเบียนบาน   (ผูขออนุญาต)  จํานวน   3  ชุด 

3.  โฉนดท่ีดินหรือเอกสารสิทธิท่ีดินถายเอกสาร    จํานวน   3   ชุด 

4.  แบบแปลนผังบริเวณการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร  (ถามี) 

5.   แผนท่ีสังเขปลักษณะบริเวณขออนุญาตปลูกสรางอาคาร  จํานวน    1   ชุด 

6.  ใบแจงเก่ียวกับบาน  ขอท่ีผูใหญบาน  (ถามี) 

7.  หนังสือยินยอมเจาของท่ีดิน   (กรณีท่ีดินเปนของบุคคลอื่น) 

8.  หนังสือยินยอมใหใชผนังรวมกัน  (กรณีท่ีดินเปนท่ีจํากัดการปลูกสราง) 

9.  หนังสือมอบอํานาจ   (กรณีเจาของอาคารไมสามารถมาดําเนินการเองได) 

10.  หนังสือแสดงความยินยอมผูควบคุมงาน   (กรณีประเภทอาคารควบคุม) 

11.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (กรณีอาคารมีการควบคุม พรบ.) 

12.  เอกสารอื่น  ๆ ท่ีเก่ียวของกับการติดตอขอรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคาร 

 

     โดยองคการบริหารสวนตําบลโคกกระเบื้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บันทึกการตรวจแบบกอสราง  ดัดแปลง   หรือรื้อถอนอาคาร 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) เอกสารท่ีนํามายื่นขอรับอนุญาต  ใหกากบาทในชอง    ในกรณีท่ีขาดหลักฐาน 

   1. คํารองขออนุญาตกอสราง     จํานวน .........................................ฉบบั 

   2. แผนผงัและแบบแปลน     จํานวน .........................................ฉบบั 

   3. รายการคํานวณ       จํานวน .........................................ฉบบั 

   4. รายการกอสราง      จํานวน .........................................ฉบบั 

   5. สําเนาโฉนดที่ดิน / เอกสารสทิธ์ิ    จํานวน .........................................ฉบบั 

   6. หนังสือมอบอํานาจ      จํานวน .........................................ฉบบั 

   7. หนังสือยินยอมใหใชผนังรวมกัน    จํานวน .........................................ฉบบั 

   8. หนังสือยินยอมใหกอสรางอาคารบนที่ดิน   จํานวน .........................................ฉบบั 

   9. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กว.    จํานวน .........................................ฉบบั 

   10. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  กส.    จํานวน .........................................ฉบบั 

   11. หนังสือแสดงความยินยอมควบคุมงาน    จํานวน .........................................ฉบบั 

   12. สําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียน    จํานวน .........................................ฉบบั 

   13. หนังสือแสดงความเปนตัวแทนเจาของอาคาร   จํานวน .........................................ฉบบั 

 ( กรณีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต ) 

   14. เอกสารอื่นๆ..........................................................   จํานวน ........................................ฉบบั 
 
 ผลการตรวจสอบเอกสาร      ครบ         ไมครบ 

หมายเหตุ  ผูยื่นคํารองจะตองนําเอกสารดังกลาวมาประกอบการการพิจารณาใหสมบูรณแบบ  ขออนุญาตจึงจะ

ไดรับการพิจารณา 

- รับทราบการตรวจเอกสารเบื้องตนแลว 

 

  ลงช่ือ.........................................................ผูย่ืนคําขอ / ผูอนุญาต 

                 ( .........................................................) 
 
- วันที่รับเอกสารครบ............................................................... 

 

  ลงช่ือ.........................................................ผูรับเอกสาร 

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

 

 

 

 

 

 

 



 
 
2)  การตรวจสอบของหัวหนาสวนโยธา อบต.โคกกระเบ้ือง 

     2.1  บริเวณที่ดินที่จะกอสรางอาคารตรงตามแผนผังบรเิวณที่ขออนุญาต 

    ถูกตอง 

    ไมถูกตอง 

    มีทอหรอืทางระบายนํ้าสาธารณะ 

  ไมมีทอหรือทางระบายนํ้าสาธารณะ 

2.2 อาคารที่ขออนุญาตกอสรางไดทําการกอสรางไปกอนไดรับอนุญาตหรอืไม 

    ยังไมทําการกอสราง 

  ไดทําการกอสรางไปกอนไดรบัอนุญาต  และทําการถึงข้ัน

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

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

   

   2.3  ไดคิดเน้ือที่อาคารที่ขออนุญาตน้ีแลวปรากฏวาพื้นทีอ่าคารรวมทัง้สิน้..................................ตารางเมตร 

      คาธรรมเนียมตรวจแบบตารางเมตรละ ..........................บาท  คิดเปน ..............................................บาท 

      คาใบอนุญาต ......................................................บาท  และอื่นๆ .............................................................. 

      รวมเปนเงินทัง้สิ้น ..................................................................... บาท 
 
     2.4  ไดตรวจสอบแบบแปลนแผนผังและรายการคํานวณทางดานวิศวกรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวของแลวปรากฏวา 
 
                ถูกตอง  ควรอนุญาต 

              ไมถูกตอง  ควรแกไข 

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

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

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

   

             ลงช่ือ................................................................หวัหนาสวนโยธา อบต.โคกกระเบื้อง 

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

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

 

 

    ลงช่ือ................................................................ปลัด อบต.โคกกระเบื้อง 

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

                         

 

               ลงช่ือ.........................................................ประธานกรรมการบรหิาร อบต.โคกกระเบื้อง 

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

 



 

 

คําขออนญุาตปลูกสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือรือ้ถอนอาคาร                           แบบ  ข.1 

เลขรบัที ่……………………..……… 

วันที่…………………………..……… 

ลงช่ือ……………………….ผูรับคําขอ 

เขียนที…่อบต.โคกกระเบื้อง………… 

         วันที่…………………………………………… 

ขาพเจา ……….........................................................…………………เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 

อยูบานเลขที…่…………… ถนน……..……….……หมูที่ ….………….  ตําบล/แขวง……………………………….…………………....... 

อําเภอ/เขต……………………………………….  จังหวัด ……………………..……………………………………..…….………………………. 

 เปนนิติบุคคลประเภท ………………….……………….……………..จดทะเบียนเมื่อ ……………………….…….…………...เลข

ทะเบียน……………...……….. มีสํานักงานต้ังอยูเลขที…่…….………….………..ตรอก/ซอย ………………………………..……. ถนน 

…………….……….. หมูที่ ………..  ตําบล ………………………..………........อําเภอ/เขต…………………………………….……  

จังหวัด ……………..…….…………โดย …………………………………………………………………………….………….…………………....... 

มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อยูบานเลขที่ ………………. ตรอก/ซอย………………ถนน…..……หมูที่ ………..  

ตําบล/แขวง……………………………….….อําเภอ/เขต…………………………………..….จังหวัด ……………………………..….………         

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต …………………………………….............…ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บานเลขที…่……ตรอก/ซอย …………. ถนน 

....................หมูที่ ……..  ตําบล/แขว……..………...............อําเภอ/เขต………………………  จังหวัด ………………………….…

โดย ………........................................................................................................................ 

เปนเจาของอาคารในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที…่……..……………… น.ส.3 เลขที่ ……….…...........................................………. 

ส.ค. /  เลขที่ …………………….………. เปนที่ดินของ …………..….............................................................……………………. 

 ขอ 2. เปนอาคาร 

(1) ชนิด ………...............……………………….. จํานวน ……………………..……………………. 

เพื่อใชเปน ……................…………… โดยมีทีจ่อดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ จํานวน ……....… คัน 

(2) ชนิด …………………….……………………….. จํานวน …………………..…………………. 

เพื่อใชเปน ………………..……………… โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ จํานวน …..…..… คัน 

(3) ชนิด ……………………………………………….. จํานวน ……………………………………. 

เพื่อใชเปน …………………………… โดยมีทีจ่อดรถ ที่กลบัรถและทางเขาออกของรถ จํานวน ……….…..… คัน 

ตามแผนผงับริเวณแบบปลายและรายการคํานวณที่แนบมาพรอมน้ี 

 ขอ 3. ม…ี…………………………………………………………………………………………เปนผูควบคุมงาน 

 ………………………………………………………………………………………………………เปนผูออกแบบและคํานวณ 
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 ขอ 4. กําหนดแลวเสร็จภายใน …….………… วัน   นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 

 ขอ 5. พรอมคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

( 1 )  แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน    จํานวน ………….…… ชุด 

ชุดละ …………….……. แผน 

(2) รายการคํานวณหน่ึงชุด ………….. แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุ

ถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 

(3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 

(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตที่ออกใหไมเกิน

หกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)  

(5) หนังสือแสดงความเปนผูจัดการหรือตัวแทนซึ่งผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล    (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)  

(6)  หนังสอืแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร   จํานวน …..… ฉบับ       พรอมทั้ง

สําเนาในอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรอืวิชาชีพสถาปตยกรรม  จํานวน…….….  ฉบับ 

(7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ ดิน  เลขที่ …………………….… น.ส. 3  เลขที่ 

……………………………… 

จํานวน …………………ฉบับ หรือหนังสือยินยอมเจาของที่ดิน   จํานวน ………………………… ฉบับ 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 1,3 จํานวน ………………. ฉบับ 

(9) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ สถาปตยกรรม ควบคุมของผู

ควบคุมงาน  จํานวน ……1… ฉบับ (เฉพาะกรณีที่มีอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หรือวิชาสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี) 

(10)   เอกสารอื่น ๆ ถาม ี

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

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

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

หมายเหตุ            (1)  ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 

   (2.) ใสเครื่องหมาย /  ในชอง  (  )  หนาขอความที่ตองการ 

 

(ลงช่ือ)…………………………………………………….. 

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

                                                                                                          ผูขออนุญาต 
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หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

  จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา  จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายใน 

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

  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต ………………………….เปนเงิน…………………… บาท และ

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน…………………………..เปนเงิน …………….... บาท ………-………สตางค      รวมเปนเงิน

ทั้งสิ้น ………….……………………..บาท   …………………….………….…. สตางค   (…………………...……………………..…………..) 

ตามใบเสรจ็รบัเงินเลมที่ …........…  เลขที่ …….…ลงวันที่ ………  เดือน ….......................……… พ.ศ. …………………………. 

  ออกใบอนุญาตแลว  เลมที่ ………………………… ฉบับที่ ……………………………………………………………. 

ลงวันที่  ……..  เดือน ………………………………………. พ.ศ. ………….…...………… 

 

 

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

                                                                                 ตําแหนง     ……………………….………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกการตรวจสอบสภาพพ้ืนท่ี 

การขออนุญาตปลูกสรางอาคาร...................................................................................................................... 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

------------------------------------------------------------ 

     1. ผูขออนุญาต

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

     2. เจาของที่ดิน 

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

     3. โฉนดที่ดินเลขที่.......................................หมูที.่.......................................ตําบล................................................. 

อําเภอ...............................................จังหวัด..................................................... 

     4. ขนาดแปลงที่ดิน ทิศเหนือกวาง..........................................................เมตร 

   ทิศใตกวาง...............................................................เมตร 

   ทิศตะวันออกกวาง..................................................เมตร 

   ทิศตะวันตกกวาง....................................................เมตร 

    5. เปนที่วาหรือมีการปลกูสรางมากอนแลว

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

สภาพพื้นที่

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

    6. สภาพขางเคียงโดยรอบ ทิศเหนือ

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

   ทิศใต....................................................................................................................................... 

   ทิศตะวันออก........................................................................................................................... 

   ทิศตะวันตก............................................................................................................................. 

     7. ถนนเขาถึงมีสภาพ...............................................................................การถือครอง ( สาธารณะหรือสวนบุคคล ) 

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

     8. การระบายนํ้ามีทางระบายนํ้าสาธารณะหรอืระบายนํ้าตามธรรมชาติ

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

     9. ไฟฟาเขาถึงหรือไม

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

     10. ประปาหรือนํ้าบรโิภค

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

   

 

 

 

 

 



   11. ระดับที่ดินที่ขออนุญาตปลูกสรางอาคารสงูหรือตํ่ากวาถนนสาธารณะเทาใด

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

 

    

    

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

                                                                                         ผูตรวจสอบ.............................................. 

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

                ตําแหนง ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                              

   N 



 

       วันที่...............เดือน.........................พ.ศ…………. 
 
 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว........................................................................................................ผูขออนุญาต

กอสราง อยูบานเลขที.่....................................ตรอก/ซอย.................................ถนน...............................หมู

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

ตําบล/แขวง...................................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด

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

 

 ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคารที่ ตรอก/ซอย.............................................................ถนน

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

ที่ดังกลาว 

 (     ) จะกอสรางรั้ว 

 (     ) จะยังไมกอสรางรั้ว 

 (     ) มีรั้วเดิมอยูแลว 

 การกอสรางรั้วจะตองย่ืนแบบขออนุญาตกอสราง 

 

      ลายมือช่ือ .............................................................. 

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

                        ผูขออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

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

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ....................................................................................................ผูขออนุญาต

กอสราง 

อาคาร รับทราบวาสวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลโคกกระเบื้อง มีหนาที่ตรวจแบบแปลนกอสรางอาคารตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเทาน้ัน ทั้งน้ีผูย่ืนขออนุญาตยังจะตองขออนุญาตสวนราชการที่เกี่ยวของกับอาคารใน

ขอกําหนดดังตอไปน้ี 

กรมทางหลวง - อาคารทุกชนิดที่อยูติดเขตทางหลวง จะตองถอยรนหางจากเขตทางหลวงไมนอยกวา 6.00 เมตร 

โดยยึดแนวกันสาดหรอืสวนที่ย่ืนนอกสุดของอาคารเปนเกณฑ 

กรมที่ดิน - อาคารที่เขาขายเปนอาคารชุด เชน คอนโดมิเนียม ฯลฯ 

กรมโยธาธิการ - อาคารที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติวาดวยการเกบ็รักษานํ้ามนัเช้ือเพลิงการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  

และพระราชบญัญัติปองกันภยันอันตรายอันเกิดแกการเลนมหรสพ 

กรมการบินพาณิชย - อาคารที่ปลูกสรางในเขตใกลเคียงสถานีเครือ่งชวยเดินอากาศ และบรเิวณใกลเคียงสนามบิน 

จังหวัดนครราชสมีา - อาคารที่ขออนุญาตจัดต้ังเปนโรงแรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม - อาคารที่เขาขายลักษณะโรงงาน 

กระทรวงวิทยาศาสตร - การจัดทําโครงการที่มผีลกระทําตอสิง่แวดลอม 

หนวยงานอื่นๆ - ตามกฎหมายวาดวยเรื่องน้ันโดยเฉพาะ 

การกองวัสดุ - การกองวัสดุกอสรางในเขตทาง และทางเขา จะตองย่ืนคําขออนุญาตที่สํานัก 

  การชาง  กอนดําเนินการ 

 

 ขาพเจารบัทราบตามขอความขางตนทุกประการแลว 

 

 

 

 ลงมอืช่ือ ..................................................................... 

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

                          ผูขออนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

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

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

โดยหนังสือฉนับน้ี ขาพเจา  ................................................................อายุ.................ป เช้ือชาติ.............................. 

สัญชาติ..................อยูบานเลขที.่....................หมูที่...............ถนน............................ตรอก/ซอย..................................... 

ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................ 

ที่ทํางาน.................................................................................โทรศัพท ( ทีบ่าน ).............................................................

โทรศัพท ( ทีท่ํางาน )....................................................ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภท

.......................................................................สาขา...................................................แขนง............................................. 

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.......................................................และขณะน้ีไมถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

 ขอรับรองวา   ขาเจาเปนผูรบัผิดชอบตามพระราชบญัญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ.2508  โดยขาพเจาเปนผู

ควบคุมการกอสราง , วางผัง , ออกแบบ , ทํารายการกอสราง 

เปนสิ่งปลูกสรางชนิด............................................จํานวน.................................เพือ่ใชเปน............................................... 

เปนสิ่งปลูกสรางชนิด............................................จํานวน.................................เพือ่ใชเปน............................................... 

เปนสิ่งปลูกสรางชนิด............................................จํานวน.................................เพือ่ใชเปน............................................... 

ของ..................................................................ปลูกสรางในโฉนดที่ดินเลขที.่.................................หมูที.่......................... 

ถนน..................................................ตรอก/ซอย........................................ตําบล/แขวง................................................. 

อําเภอ/เขต.............................................จงัหวัด...............................................ตามแผนผังบรเิวณ แบบกอสรางรายการ 

คํานวณ  รายการกอสราง ที่ขาพเจาไดลงนามรับรองไวแลว   ซึ่งแนบมาพรอมเรื่องราวขออนุญาตปลกูสราง เพื่อเปน

หลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
   (ลายมือช่ือ)......................................................................สถาปนิก 

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

   (ลายมือช่ือ)..............................................................ผูขออนุญาต ปลูกสรางดัดแปลง/ตอเติม 

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

   (ลายมือช่ือ)......................................................................พยาน 

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

   (ลายมือช่ือ)......................................................................พยาน 

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

คําเตือน 

1. ใหขีดฆาขอความที่ไมใชออก 

2. ใหสถาปนิกแบบภาพถายใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ หรือภาพถายบัตรประจําตัวแสดงวาไดรับอนุญาตใหประกอบ 

วิชาชีพไปดวย 

3. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถาปนิกตามหนังสือรับรองฉบับน้ี  ใหสถาปนิกรบีแจงให อบต.โคกกระเบื้องทราบเปนลาย

ลักษณ อักษร 



 

หนังสือมอบอํานาจ 
 

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

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

โดยหนังสือฉบบัน้ี ขาพเจา......................................................................อายุ.....................ป สัญชาติ...................... 

เช้ือชาติ......................อยูบานเลขที.่......................ถนน................................ตําบล/แขวง............................................... 

อําเภอ/เขต...................................จงัหวัด..........................................ไดมอบอํานาจให................................................... 

อายุ..........................ป อยูบานเลขที.่......................ถนน..............................ตําบล/แขวง............................................... 

อําเภอ/เขต...................................จงัหวัด...........................................เปนผูมีอํานาจจัดการเกี่ยวกบัการขออนุญาตปลูก 

สรางอาคารตอเทศบาล  ซึ่งเปนอาคารประเภท ( ไม, ตึก ) หรือ (..................................) ชนิด........................ 

ช้ัน.......................คูหา..................................หลัง  ตามแบบแปลนแผนผังที่แนบเสนอพรอมน้ี จํานวน 5 ชุด 

ในที่ดินของ...............................................ระหวาง.............................................................................................. 

เลขที่ดิน.....................................หนาสํารวจ..........................โฉนดเลขที่................................ถนน............................ 

ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด................................................... 

ผูรบัมอบอํานาจไดทราบหรือกระทําเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสราง ใหถือเสมือนหน่ึงวาขาพเจาไดทราบและ

ยินยอมในการกระทําน้ัน 

 เพื่อเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือหรือพมิพลายน้ิวมอืไวเปนสําคัญตอหนาพยานทายหนังสือน้ี 

 

 

     (ลงช่ือ)......................................................................ผูมอบอาํนาจ 

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

 

     (ลงช่ือ)......................................................................ผูรับมอบอํานาจ 

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

 ขาพเจาขอรบัรองวา  เปนลายมือช่ือหรือลายพิมพน้ิวมอือันแทจรงิของผูมอบอํานาจและผูรบัมอบอํานาจ และ

ไดลงลายมือช่ือหรือพิมพลายน้ิวมือตอหนาพยานจรงิ 

      

     (ลงช่ือ)......................................................................พยาน 

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

 

     (ลงช่ือ)......................................................................พยาน 

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

 

หมายเหตุ 

 ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆาออก  และใหลงลายมือช่ือผูมอบอํานาจกํากบัไว 

 

 



 

 

 

หนังสือยินยอมเจาของท่ีดิน 

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

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

ขาพเจา  .................................................................  อยูบานเลขที่ ..................................ถนน................................. 

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

ถนน.................................ตรอก/ซอย..................................ตําบล.....................................อําเภอ................................. 

จังหวัด.............................................ยินยอมให............................................................................................................ 

เขาทําการปลกูสรางอาคารในที่ดินโฉนดดังกลาว ไดเน้ือที.่......................................................ตารางเมตร มีขนาดที่ดิน

ดังน้ี 

ทิศเหนือ  ยาว.............................................เมตร จด............................................................... 

 ทิศใต  ยาว.............................................เมตร จด............................................................... 

 ทิศตะวันออก ยาว..............................................เมตร จด............................................................... 

 ทิศตะวันตก ยาว..............................................เมตร จด............................................................... 

 ขาพเจายินยอมให...........................................................................................................ปลกูสรางอาคารในที่ดิน 

ดังกลาวน้ีเพราะเปน.......................................................................................และไดแนบ............................................... 

มาดวยแลว ( ถาเปนผูเชา ใหแนบสัญญาเชาที่ดิน หรือถามหีนังสือแสดงสทิธิอยางอื่นใหแนบมาดวย ) 

 พรอมน้ี  ขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน ( มาตราสวนไมเล็กกวา 1/1000 )  ที่ยินยอมให

...............................................................................................................ปลูกสรางอาคารใหไวดานหลังหนังสอืน้ีแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 


