
 

หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

เขียนท่ี………………………………………. 

วนัท่ี………….เดือน…………………………พ.ศ…………….... 

  ขา้พเจา้…………………..…………..ตั้งบา้นเรือนอยูเ่ลขท่ี………………..ถนน…………………. 
ต าบล……………………อ าเภอ………………….…..จงัหวดั………………….เป็นเจา้ของท่ีดินโฉนดท่ี……….…. 

………………………………..เลขท่ีดิน……………..……ยนิยอมให้…………………..…………………………… 
เขา้ท าการกอ่สร้างอาคารในท่ีดิน  มีขนาดและขอบเขตท่ีดินดงัน้ี .- 

        เต็มโฉนดท่ีดิน 
                    บางส่วนของท่ีดิน  มีขนาดและขอบเขตท่ีดินดงัน้ี.- 

         ทิศเหนือ  ยาว……………………………………………… 
         ทิศใต ้  ยาว……………………………………………… 
         ทิศตะวนัออก ยาว……………………………………………… 

         ทิศตะวนัตก  ยาว……………………………………………… 

  ( ให้กาเคร่ืองหมาย    เฉพาะขอ้ท่ียนิยอม ) 

  พร้อมกนัน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้สดงส าเนาโฉนดท่ีดิน  และผงับริเวณแสดงขอบเขตท่ีดินท่ียนิยอมให้
กอ่สร้างอาคารแนบมาพร้อมหนงัสือน้ีแลว้ .                

      ( ลงช่ือ )…………………………………….ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
       (……………………………………) 

      ( ลงช่ือ )…………………………………….ผูไ้ดร้ับการยนิยอม 
       (……………………………………) 

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

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

ค าเตือน  หนงัสือยินยอมให้กอ่สร้างอาคารในท่ีดินน้ี ถา้มีการขูด ลบ ขีดฆ่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ เวน้แต่ผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินจะรับรองการขีดฆ่านั้น  โดยการเซ็นช่ือก  ากบัไว .้ 
      

  ขอรับรองว่าเป็นเอกสารท่ีมีการลงนามของเจา้ของท่ีดิน  และพยานจริง    
   ( ลงช่ือ )……………………………………ผูข้ออนุญาต 



หนังสือตกลงท าผนังร่วม 
        เขียนท่ี                                                               . 
       วนัท่ี                .เดือน                            .พ.ศ.                  . 
 ขา้พเจา้                                                                              .                     นเลขท่ี                                     . 
ถนน                                               . ตรอก/ซอย                                          .ต าบล/แขวง                                             . 
อ าเภอ/เขต                                       .จงัหวดั                                             .ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดเลขท่ี                   . 
                                                                                            .ตั้งอยู่   ณ  ถนน                                                                . 
ตรอก/ซอย                                          .ต าบล/แขวง                                         .อ าเภอ/เขต                                            .  
จงัหวดั                                             .ไดต้กลงกบั                                                                                                          .    
ซ่ึงเป็นผูข้ออนุญาตปลูกสร้างอาคาร                                                           .ชนิด                                                         . 
ในท่ีดินโฉนดเลขท่ี                                                                                              . ซ่ึงอยูติ่ดต่อกบัท่ีดินของขา้พเจา้  ให้   
ชิดเขตท่ีดินของขา้พเจา้ไดโ้ดย  “ ท าผนงัร่วมกนั” หรือท าฐานรากและผนงัร่วมกนั ” ( ขอ้ความใดท่ีไม่ตอ้งการให้ผู ้
ถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินและผูต้กลงขีดฆ่าและลงช่ือก  ากบัไวด้ว้ย )  
 
              (ลงช่ือ)                                                  .ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินผูต้กลง  
               
              (ลงช่ือ)                                                  ผูข้ออนุญาต 
 
              (ลงช่ือ)                                                  พยาน 
 
               (ลงช่ือ)                                                  พยาน    
 ขา้พเจา้ขอรับรองว่าลายมือช่ือ  หรือลายพิมพน้ิ์วมือขา้งบนน้ี  เป็นของผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดดงักล่าว
ขา้งบนน้ีจริง 
 
               (ลงช่ือ)                                                  ผูถื้อกรรมสิทธ์ิ 
 
ค าเตอืน 

 หนงัสือตกลงท าผนงัร่วมน้ี  หากมีการขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  ไม่ว่ากรณีใด ๆ เวน้แต่ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินจะลงช่ือ
รับรองการขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  และแกไ้ขเฉพาะแห่งไว.้  
     
     **************** 
 ขอรับรองว่าเป็นเอกสารท่ีมีการลงนามของเจา้ของท่ีดิน   และพยานจริง  
 
               (ลงช่ือ)                                                  ผูข้ออนุญาต  
                                         



  

หนังสือยินยอมให้รือ้ถอนอาคารในที่ดนิ 

เขียนท่ี………………………………………. 

วนัท่ี………….เดือน…………………………พ.ศ…………….... 

  ขา้พเจา้…………………..…………..ตั้งบา้นเรือนอยูเ่ลขท่ี………………..ถนน…………………. 
ต าบล……………………อ าเภอ………………….…..จงัหวดั………………….เป็นเจา้ของท่ีดินโฉนดท่ี……….…. 

………………………………..เลขท่ีดิน……………..……ยนิยอมให้…………………..…………………………… 
เขา้ท าการร้ือถอนอาคารในท่ีดิน  มีขนาดและขอบเขตท่ีดินดงัน้ี .- 

        เต็มโฉนดท่ีดิน 
                    บางส่วนของท่ีดิน  มีขนาดและขอบเขตท่ีดินดงัน้ี.- 

         ทิศเหนือ  ยาว……………………………………………… 
         ทิศใต ้  ยาว……………………………………………… 
         ทิศตะวนัออก ยาว……………………………………………… 

         ทิศตะวนัตก  ยาว……………………………………………… 

  ( ให้กาเคร่ืองหมาย    เฉพาะขอ้ท่ียนิยอม ) 

  พร้อมกนัน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้สดงส าเนาโฉนดท่ีดิน  และผงับริเวณแสดงขอบเขตท่ีดินท่ียนิยอมให้       
ร้ือถอนอาคารแนบมาพร้อมหนงัสือน้ีแลว้ .                

      ( ลงช่ือ )…………………………………….ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
       (……………………………………) 

      ( ลงช่ือ )…………………………………….ผูไ้ดร้ับการยนิยอม 
       (……………………………………) 

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

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

ค าเตือน  หนงัสือยินยอมให้ร้ือถอนอาคารในท่ีดินน้ี ถา้มีการขูด ลบ ขีดฆ่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ เวน้แต่ผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิท่ีดินจะรับรองการขีดฆ่านั้น  โดยการเซ็นช่ือก  ากบัไว .้ 
      

  ขอรับรองว่าเป็นเอกสารท่ีมีการลงนามของเจา้ของท่ีดิน  และพยานจริง    
   ( ลงช่ือ )……………………………………ผูข้ออนุญาต 



 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตท่ีดิน   
        เขียนที่                                               . 
       วันที่               .เดือน                 .พ.ศ.                . 

 ข้าพเจ้า                                                          .                     นเลขที่                              . 
ถนน                                            . ตรอก/ซอย                            .ต าบล/แขวง                               . 
อ าเภอ/เขต                              .จังหวัด                                   .ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่                . 
                                                                            .ต้ังอยู่   ณ  ถนน                                          . 
ตรอก/ซอย                                   .ต าบล/แขวง                         .อ าเภอ/เขต                                    .  
จังหวัด                                             .ได้ตกลงกับ                                                                       .    
ซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร                                                  .ชนิด                                        . 
ในที่ดินโฉนดเลขที่                                                                         . ซึ่งอยู่ติดต่อกับที่ดินของข้าพเจ้า  ให้   
ชิดเขตที่ดินของข้าพเจ้าได้โดย  “ ท าผนังร่วมกัน” หรือท าฐานรากและผนังร่วมกัน ” ( ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้ตกลงขีดฆ่าและลงชื่อก ากับไว้ด้วย ) 
 
              (ลงชื่อ)                                       .ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ตกลง  
               
              (ลงชื่อ)                                                  ผู้ขออนุญาต 
 
              (ลงชื่อ)                                                  พยาน 
 
               (ลงชื่อ)                                                  พยาน    

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อ  หรือลายพิมพ์น้ิวมือข้างบนน้ี  เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าว
ข้างบนน้ีจริง 
 
               (ลงชื่อ)                                                  ผู้ถือกรรมสิทธิ ์
 
ค าเตือน 
 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้ี  หากมีการขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินจะลงชื่อรับรองการขูด  ลบ  ขีด  ฆ่า  และแก้ไขเฉพาะแห่งไว้. 
     
     **************** 
 ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่มีการลงนามของเจ้าของที่ดิน   และพยานจริง 
 
               (ลงชื่อ)                                                  ผู้ขออนุญาต 
                                          
       
     
 
 
 



  

 บนัทึกการตรวจแบบประกอบการแจ้งขุดดนิหรือถมดนิ  

1.  ความเห็นของนายตรวจเขต 
ไดต้รวจสอบแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน  การขุดดินหรือถมดินของ  
…………………………………………… 
…………………………………………… 
ค่าธรรมเนียม 
(1) ค่าธรรมเนียมใบรับแจง้การขุดดินหรือถมดิน 
      ................................................................บาท. 
(2) ค่าคดัส าเนาหรือถ่ายเอกสาร...................บาท 
ค่าใชจ่้าย 
(1) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุดดินหรือ
ถมดิน..............................................................บาท 
(2) ค่าเบ้ียเล้ียงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานท่ีขุด
ดินหรือถมดิน.................................................บาท  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน..........................................บาท 
(ลงช่ือ)……………………………..(นายตรวจเขต) 
          (………………………….….) 

2.    ความเห็นของสถาปนิก 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 (ลงช่ือ)………………………………สถาปนิก 
          (………………………………) 

3.   ความเห็นของวิศวกร 
      ไดต้รวจรายการค านวณแลว้  ปรากฏว่า 
      ……………………………………………………… 
      ……………………………………………………… 
      ……………………………………………………… 
     (ลงช่ือ)……………………………………….วิศวกร 
                (……………………………………….) 

4. ความเห็นของ หน.ฝ.ควบคุมอาคาร 

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

 (ลงช่ือ)……………………………..หน.ฝ.ควบคุมอาคาร 

1. รหัสท่ีดิน 
 
                             (ลงช่ือ)………………………………. 
                                                  เจา้หนา้ท่ีแผนท่ีภาษี 

5. ความเห็นของ ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผงัเมือง 
……………………………………………………. 
……………………………………………………… 
(ลงช่ือ)………………..……ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 
          (……………………………….) 
6. ความเห็นของ ผอ.ส านักการช่าง 
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
(ลงช่ือ)…………………….………ผอ.ส านกัการช่าง 

                (……………………………….) 
7. ความเห็นของปลัดเทศบาล 

………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
(ลงช่ือ)……...………………………….ปลดัเทศบาล 
          (………………………………….) 
8. ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

……………………………………………………… 
 
(ลงช่ือ)………………………………นายกเทศมนตรี 
          (………………………………) 

กรณีเป็นมติคณะเทศมนตรี……………………………… 
…………………………………………………………… 
(ลงช่ือ)…………………………………นายกเทศมนตรี 
(ลงช่ือ)………………………………….เทศมนตรี 
(ลงช่ือ)………………………………….เทศมนตรี 
(ลงช่ือ)………………………………….เทศมนตรี 
 
 
 



 
 
 
 
 
 




