
 

กองช่าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม 

ขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนค าขอ 

การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ต้องได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลเสียก่อน จึงจะด าเนินการได้ ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนต าบล  
มีหน้าที่ควบคุมเพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกในการจราจร เพ่ือประโยชน์ของผู้อยู่
อาศัยใน อาคาร 

ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ให้บริการ 

1.ประชาชนยื่นค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อเจ้าหน้าที่ 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องว่าครบถ้วน ถูกต้องหรือไม่ 
3.กรณีค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมด้วยเอกสารที่เก่ียวข้องครบถ้วน ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะด าเนินการจัดท า
หนังสือเพ่ือเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นต่อไป 
4.กรณีที่ค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อม ด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ผู้ยื่น
ค าร้องด าเนินการแก้ไข หรือขอเอกสารที่ไม่ครบถ้วนเพิ่มเติม ก่อนที่จะ ด าเนินการจัดท าหนังสืออนุญาตก่อสร้างอาคาร
เพ่ือเสนอ 
5.เสนอหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมด้วย กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น เพ่ือพิจารณาลงนามในหนังสือก่อสร้างอาคารต่อไป 
6.ผู้บังคับบัญชาลงนามในหนังสืออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
7.ออกเลขที่หนังสือ พร้อมทั้งประทับตรา อบต. ในหนังสืออนุญาตก่อสร้างอาคาร 8.แจ้งผู้ยื่นค าร้องให้มารับหนังสือ 
 



 เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบ 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม 
มีหลักเกณฑ์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 1. ให้ยื่นค าร้องขออนุญาต (ข.1) ที่งานกองช่าง  
2. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องมายื่นประกอบแบบแปลนมีดังนี้ 
 - แบบแปลนก่อสร้าง 5 ชุด 
 - ภาพถ่ายเอกสาร , ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ขออนุญาต 1 ชุด 
 - ภาพถ่ายเอกสารโฉนดที่ดิน , นส.3 ถ่ายต้นฉบับจริงทุกหน้า 1 ชุด  
- รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ 
กรณีสร้างในที่ของบุคคลอ่ืน มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน 
 - ภาพถ่ายเอกสาร ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด  
- รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  
กรณีตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีท าผนังร่วมกันกับบุคคลอ่ืนมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  
- หนังสือตกลงก่อสร้าง/ดัดแปลงอาคารโดยวิธีท าผนังร่วมกัน 1 ชุด 
 - ภาพถ่ายเอกสาร ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ขอท าความตกลง 1 ชุด 
 - ภาพถ่ายบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 1 ชุด 
 - รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
 

ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
2. อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท 
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสงูเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท 
4. อาคารพิเศษ หรืออาคารที่จะต้องมีพ้ืนที่รับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 500 กก./ตารางเมตร  
ตารางเมตรละ 4 บาท 
5. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับอาคาร ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
6. ป้าย คิดตามพ้ืนที่ของป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท 
7. ทางหรือท่อระบายน้ า รั้ว รวมทั้งประตูรั้วหรือก าแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท 



 

ค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต 

1.ใบอนุญาตก่อสร้าง  ฉบับละ 20 บาท 

 2.ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ 10 บาท 

 3.ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ 10 บาท  

4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  ฉบับละ 10 บาท 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง  
2.ใบอนุญาตดัดแปลง  
3.ใบอนุญาตรื้อถอน  
4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  
5.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  
6.ใบรับรอง  
7.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  

ฉบับละ20 บาท 
ฉบับละ10 บาท 
ฉบับละ10 บาท 
ฉบับละ10 บาท 
ฉบับละ20 บาท 
ฉบับละ 100 บาท 
ฉบับละ5 บาท 

 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 



     แบบ ข.1  
 
 

ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคารหรือร้ือถอนอาคาร 

        
       เขียนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม  
      วันที่  เดือน  พ.ศ   
 ข้าพเจ้า       เจ้าของอาคาร ตัวแทนเจ้าของอาคาร  
  เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี  ตรอก/ซอย     
ถนน  หมู่ที่  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต  จังหวัด   
  เป็นนิติบุคคลประเภท    จดทะเบียนเมื่อ     
เลขทะเบียน  มีส านักงานตั้งอยู่เลขที่  ตรอก/ซอย  ถนน    
หมู่ที่  ต าบล/แขวง  อ าเภอ/เขต   จังหวัด    
โดย   ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขท่ี    
ตรอก/ซอย  ถนน   หมู่ที่  ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต   จังหวัด      
 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต     ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บ้านเลขที่     
ซอย   ถนน   หมู่ที่  ต าบล     
อ าเภอ   จังหวัด   โดย       
เป็นเจ้าของอาคาร ในโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที/่ส.ค.1 เลขที่      
เป็นที่ดินของ            

 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 แบบแปลน รายละเอียดประกอบแบบแปลน และรายละเอียดค านวณที่แนบมาพร้อมนี้  

 ข้อ 3 มี    เป็นผู้ควบคุมงาน    เป็นผู้ออกแบบและ
ค านวณ  
 ข้อ 4 ก าหนดแล้วเสร็จใน    วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  
 
 

เลขรับที่...........................................  
วันที่.................................................  
ลงชื่อ...............................ผู้รับค าขอ 



 ข้อ 5 พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ  
 (1) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนจ านวน  ชุด ๆ ละ แผ่น  
 (2) รายการค านวณ 1 ชุด จ านวน   แผ่น (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)  
 (3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารที่เป็นผู้ขออนุญาต) 
 (4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  
 (5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้
ขออนุญาต)  
 (6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร จ านวน               ฉบับ 
พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน
  ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)  
 (7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที ่                              
จ านวน   ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จ านวน   ฉบับ  
 (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จ านวน  ฉบับ  
 (9) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมงานของผู้ควบคุมงาน จ านวน  ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)  
 (10) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
              
             

      (ลายมือชื่อ)       
        (    )  
            ผู้ขออนุญาต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมายเหตุ  (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า  
     (2) ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ  
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่  
 จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลา ภายในวันที่  
เดือน   พ.ศ    
 ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต    เป็นเงิน  บาท 
และค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน    เป็นเงิน  บาท  สตางค์ 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน   บาท  สตางค์ (     ) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่  เลขที่  ลงวันที่  เดือน  พ.ศ   
ออกใบอนุญาตแล้วเล่มที่  ฉบับที่  ลงวันที่  เดือน  พ.ศ      

 
      (ลายมือชื่อ)      

      (                                       )  
     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกรายการรับหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
 

ชื่อ     ผู้ยื่นค าขอรับใบอนุญาต      
ประเภท     ชนิด    จ านวน    
เพ่ือใช้      สถานที่ท าการ      

ตามหลักฐานดังต่อไปนี้ 

ต้องมี หลักฐาน จ านวน ตรวจถูกต้อง ตรวจวันที ่
.................. 
.................. 
.................. 

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

1. ค าขออนุญาต แบบ ข.1  
2. หนังสือมอบอ านาจ  
3ส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน 
ผู้มอบอ านาจ  
4. หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน  
5. หนังสือสัญญาเชา่  
6. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดิน  
7. หนังสือยินยอมก่อสร้างร่วมผนังกัน  
8. หนังสือยกที่ดนิให้เพื่อตัด - ขยายถนน  
9. หนังสือเงื่อนไขการรักษาความสะอาด  
10. หนังสืออนุญาตจากกรมการศาสนา  
11. หนังสือรับรองของสถาปนิก  
12. หนังรับรองของวิศวกร  
13. ส าเนาโฉนด น.ส.3 / ส.ค.1 เลขที่...... 
14. แบบก่อสร้าง จ านวน 5 ชุด 
15. รายการประกอบแบบก่อสร้าง  
16. รายการค านวณ  
17. ส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบยีนบา้น
ผู้รับใบอนุญาต  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 หลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ประกอบการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหลังนี้ได้ยื่นครบถ้วนและตรวจ
หลักฐานไว้แล้ว ตั้งแต่ วันที่ เดือน   พ.ศ   

      (ลงชื่อ)     เจ้าหน้าที่ผู้รับ - ตรวจ  
      (   )  

 (ลงชื่อ)     ผู้ขออนุญาต - ผู้มอบหลักฐาน  
      (   )  
หมายเหตุ  
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างไปยื่นหลักฐานด้วยตนเอง หรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นแทน  
2. หนังสือหลักฐานใดที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ิมให้ติดต่อเจ้าหน้าที่  
3. ให้ผู้รับใบอนุญาตมารับนายตรวจเขตการก่อสร้างไปตรวจสถานที่ใน 
วันที่  เดือน   พ.ศ.    เวลา   น. 



เอกสารหลักฐานในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
ชื่อผู้ขออนุญาต           

อาคารประเภท       จ านวน   หลัง/คูหา 
สถานที่ก่อสร้างอาคารซอย  ถนน  ต าบล  อ าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล าปาง 
 

ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/เอกสารและหลักฐาน (ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรอง) 
   1.ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารกรณีเจ้าของอาคารยื่นขออนุญาตเอง 
  1. ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (1 ฉบับ) 
  2. ส าเนารับรองการจดทะเบียน (กรณีเป็นนิติบุคคล 1 ชุด)  

(กรณีมอบอ านาจให้ผู้อื่นขออนญุาตแทน – ต้องยื่นหลักฐานเพิม่ หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน 1 ฉบับ) 
   2. หลักฐานของผู้ขออนุญาต  
  2.1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (1 ฉบับ)  
  2.2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (1 ฉบับ)  
  2.3. ส าเนาโฉนดที่ดิน  
   3. กรณีก่อสร้างอาคารในที่ดินของตนเอง  
  3.1. ส าเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า เท่าของจริง (1 ชุด)  
   4. กรณีก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อ่ืน ‐ ต้องยื่นหลักฐานเพิ่ม  
  4.1. ใบยินยอมของเจ้าของที่ดิน (1 ฉบับ)  
  4.2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน (อย่างละ1 ฉบับ)  
   5. เอกสารอื่น ๆ ในทุกกรณี  

 5.1 ค าร้องขออนุญาตใช้ประโยชน์ในที่ดิน(1 ฉบับ)  
 5.2 หนังสือยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของท้องถิ่น (1 ฉบับ)  

   6. กรณีสร้างชิดเขตท่ีดินผู้อ่ืน  
  1. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดิน (ด้านละ 1 ฉบับ) แล้วแต่กรณี  
   7. หนังสือรับรองของสถาปนิก/วิศวกรผู้ออกแบบ (แล้วแต่กรณี)  
  7.1. หนังสือรับรองพร้อมใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิก (1 ฉบับ)  
  7.2. หนังสือรับรองพร้อมใบประกอบวิชาชีพของวิศวกร (1 ฉบับ)  
   8. หนังสือรับรองของสถาปนิก/วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง (แล้วแต่กรณี) 
   9. แบบแผนผังที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
  9.1.แบบแปลนก่อสร้างพร้อมผังบริเวณโดยละเอียด (5 ชุด) 
  9.2.รายการค านวณโครงสร้างอาคาร (แล้วแต่กรณี 1ชุด)  
  9.3. รายการค านวณระบบอื่นๆ ของอาคาร (แล้วแต่กรณี) 
  9.4.รายละเอียดประกอบแบบแปลน (ถ้ามี 1 ชุด)  
   10. เอกสารหลักฐานอื่น ๆ  
  10.1. เอกสารแสดงการช าระภาษีบ ารุงท้องที่แล้ว (ถ้าม)ี  
  10.2.       
  10.3.       

 



หนังสือยินยอมใหท้ าการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน  
 

       เขียนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม   
      วันที่  เดือน  พ.ศ.    
 ข้าพเจ้า     อายุ ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้าน เลขที่   
ถนน   ต าบล   อ าเภอ   จังหวัด    
เป็นเจ้าของอาคารผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารชนิด    ได้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ต่อ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือท าการก่อสร้างในที่ดินของ       
โฉนดเลขที่  เลขที่ดิน   ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด    
ได้ตกลงกับนาย/นาง/นางสาว   อายุ ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี   
ถนน   ต าบล   อ าเภอ   จังหวัด     
ผู้เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่  เลขที่ดิน   ต าบล  อ าเภอ    
จังหวัด    เพ่ือก่อสร้างอาคารประเภทชิดเขตท่ีดินโดยมีเงื่อนไขต่อไปนี้คือ  
 1. ก่อสร้างอาคารแยกโครงสร้างและผนังอาคารโดยก่อสร้างชิดเขตท่ีดินของทั้งสองฝ่าย  
 2. ผู้รับมรดกหรือรับช่วงต่อในกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีโครงสร้างอาคารชิดเขตที่ดินนี้จะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขข้างต้นตลอดไป  
 
 หนังสือนี้ท าขึ้นสองฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ แต่ละฝ่ายเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  
ผู้ลงนามได้อ่านและเข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือไว้ต่อหน้าเจ้าของที่ดินและพยาน เพ่ือเป็นหลักฐาน  
 
    ลงชื่อ........................................เจ้าของอาคารผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  
        (...........................................) ชิดเขตท่ีดิน  

    ลงชื่อ...........................................เจ้าของอาคารหรือเจ้าของที่ดินข้างเคียง  
        (...........................................) ผู้ยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน  

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

    ลงชื่อ...........................................พยาน  
        (...........................................)  
 
 
หมายเหตุ  เจ้าของที่ดินข้างเคียงจะต้องแนบเอกสาร ดังนี้  
  1. ส าเนาโฉนดที่ดินฉบับข้างเคียง  
  2. ส าเนาบัตรประชาชนฉบับเจ้าของที่ดิน  
  3. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 
 



หนังสือยินยอมใหท้ าการปลูกสร้างอาคารและที่ดิน  
 

       เขียนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแจ้ห่ม   
      วันที่  เดือน  พ.ศ.    
 ข้าพเจ้า     อายุ ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้าน เลขที่   
ถนน   ต าบล   อ าเภอ   จังหวัด    

ยินยอมให้      เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน 
น.ส. 3 ก เอกสารสิทธิอ่ืน ๆ เลขที่   เลขที่ดิน       
ต าบล   อ าเภอ   จังหวัด    ได้มีขนาดที่ดินดังนี้  

    ทิศเหนือ    เมตร  
    ทิศใต้     เมตร 
    ทิศตะวันออก    เมตร 
    ทิศตะวันตก    เมตร 

 

     (ลงชื่อ)     เจ้าของที่ดิน  
      (    )  

   (ลงชื่อ)     ผู้ขออนุญาต  
      (    )   

   (ลงชื่อ)     พยาน  
      (    )   

   (ลงชื่อ)     พยาน  
      (    )   
 
  
หมายเหตุ ถ้าหากมีการขีดฆ่าแก้ไขในหนังสือรับรองนี้จะต้องให้เจ้าของที่ดินเซ็นชื่อก ากับไว้ทุกแห่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เงื่อนไขเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ได้รับอนุญาตถือปฏิบัติ  
 

ข้าพเจ้า     อยู่บ้านเลขที ่  ตรอก/ซอย    
ถนน   หมู่ที ่  ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด     

ขอบันทึกยืนยันว่าข้าพเจ้า ได้รับทราบค าสั่งเงื่อนไขของเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ผู้ ได้รับอนุญาต 
ถือปฏิบัติต่อไปนี้ 
(1) การด าเนินการต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุญาตจากเทศบาลก่อน  
 1.1 ก่อสร้างอาคารใหม่  1.2 รื้อถอนอาคารเก่า  1.3 ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร  
 1.4 ก่อสร้างรั้วติดทางสาธารณะ  1.5 ก่อสร้าง หรือติดตั้งป้าย ขนาดเกิน  ตารางเมตร  

(การก่อสร้างอาคารก่อนได้รับอนุญาตมีความผิดตามกฎหมาย)  
(2) การก่อสร้างที่เทศบาล จะอนุญาตไม่ได้เลยคือ การก่อสร้างล้ าแนวตาม พ.ร.บ.ผังเมืองและแนวขยายถนน ซอย ตาม
ประกาศท้องถิ่นก าหนด  
(3) จะต้องให้นายตรวจเขตเทศบาลเป็นผู้ก าหนดแนวอาคารและแนวรั้วด้านที่ติดที่สาธารณะก่อนก่อนลงมือ ก่อสร้างอาคาร  
(4) ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องท าการติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 x 1.00 เมตร ในบริเวณที่ได้รับอนุญาต (ตาม
ข้อความที่เทศบาลก าหนดแบบตัวอย่างด้านล่าง)  
 
 
 
 
 
 
(5) จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทุกประการ ซึ่งเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอ่ืนอันเนื่องจากการ ก่อสร้างนี้  
(6) การก่อสร้างฟุตบาทด้านหน้าและด้านข้างอาคาร ต้องมีขนาดและระดับตามที่เทศบาลก าหนดให้ในแบบแปลน และ
ในสถานที่ก่อสร้างจริง  
(7) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วการเก็บกอง วางทิง้วัสดุดังกล่าวจะต้องมีคอกกั้นที่แข็งแรงเฉพาะในพ้ืนที่ก าหนดให้ เท่านั้น 
ห้ามกอง วาง ทิ้ง วัสดุสิ่งของต่าง ๆ  ในทางเท้าหรือเขตถนนโดยเด็ดขาดเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเทศบาลก่อน  
(8) จะต้องสร้างบ่อพัก ดักขยะในพ้ืนที่ดินของตัวเองเป็นด่านดักขยะจุดสุดท้ายก่อนระบายน้ าทิ้งลงสู่ทางระบายน้ า
สาธารณะ ถ้าหากทางสาธารณะด้านหน้าหรือด้านข้างอาคารไม่มีท่อระบายน้ า ผู้ก่อสร้างจะต้องจัดท าบ่อพัก ภายใน
บริเวณที่ดินของตนเอง ห้ามระบายน้ าลงสู่ทางระบายน้ าสาธารณะโดยเด็ดขาด  
(9) ถ้าหากทางสาธารณะด้านหน้าหรือด้านข้างอาคารไม่มีท่อระบายน้ า ผู้ก่อสร้างจะต้องวางท่อระบายน้ า 
 ค.ส.ล. ขนาด ∅ ไมต่่ ากว่า 0.40 ม.  

 
ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามและรับผิดชอบตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นทุกประการ จึงลงลายมือชื่อ

ไว้เป็น หลักฐาน  
    ลงชื่อ) ผู้ขออนุญาต 

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

การก่อสร้างอาคาร 
ชนิด……………………………………………………….. 
จ านวน………..หลัง/คูหา เพื่อใช ้
เป็น……………………………………….………………… 
ใบอนุญาตเลขที่………………………………………… 
ลง วันที่……………………………………………………. 
ก าหนดแลว้เสร็จในวันที…่…………………………… 



รายงานการตรวจสอบสถานที่ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

ผังบริเวณปลูกสร้างอาคารของ    ปลูกสร้างที่     
เป็นอาคาร    ตรวจเมื่อวันที่    ผู้ชี้สถานที่ให้ ตรวจ, 
เกี่ยวข้องเป็น   กับผู้ขออนุญาต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนที่สังเขป  
หมายเหตุ แผนที่สังเขปให้เขียนผังอาคารที่มีอยู่เดิม ผังขออนุญาตถ้าได้ปลูกสร้างไปแล้ว แสดงความยาว  
ความกว้าง ของอาคารและระยะห่างเขตทีด่ินและให้เขียนบริเวณท่ีเป็นคูน้ า (ถ้ามี) ไว้ด้วย  
บันทึกการตรวจ  
1. ขนาดกว้างยาวของที่ดินถูกต้องตามผังบริเวณอนุญาตหรือไม่   และถูกต้องตาม
หนังสือยินยอม (ถ้ามี) หรือไม่          
2. ทางสาธารณะติดต่อกับที่ดินเขตกว้างเท่าใด  เมตร เป็นถนนชนิดใด     
3. มีทางน้ าสาธารณะ  ที่จะระบายน้ าออกจากอาคารหรือไม่     
4. อาคารขออนุญาตก่อสร้างไปแล้วหรือยัง   ก่อสร้างไปแล้วถึงไหน    
ถูกต้องตามแบบขออนุญาตหรือไม่      
 
(ลงชื่อ)    ผู้ชี้เขต    (ลงชื่อ)    ช่างควบคุมเขต  
       (               )          (              )  
ผู้ขออนุญาต เจ้าของที่ดินหรือผู้มาขออนุญาต                   ต าแหน่ง   


