
 
             บันทึกข้อความ 

 

 
 

ส่วนราชการ     กองช่าง    ส านักงานเทศบาลต าบลศิลาแลง    
ท่ี นน.๕๓๓๐๓/                  วันที่           เดือน      พ.ศ.   
เร่ือง   การตรวจสอบแบบแปลนและโครงสร้างประกอบขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  
เรียน    ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีต าบลศิลาแลง 
  ด้วย  (นาย, นาง, นางสาว)                 อายุ    ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี            หมู่ท่ี           ต าบล                  อ าเภอ                จังหวัด                
ได้ยื่นขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอนอาคาร  ท่ีบ้านเลขท่ี  หมู่ท่ี   
ต าบล      ศิลาแลง อ าเภอ   ปัว จังหวัด       น่าน  
  กองช่าง  ได้ตรวจสอบแบบแปลนโครงสร้างและรายการค านวณ พร้อมท้ังเอกสารการขอรับ
ใบอนุญาตแล้ว  ปรากฏว่า    (      )  ไม่ถูกต้อง     (      )    ถูกต้อง  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และตามท่ีแก้ไขปรับปรุงจนถึงปัจจุบัน 
             (ลงช่ือ)          ช่างควบคุมเขต 
                     (นายบวรศักด์ิ  เสียงหวาน) 
ความเห็นของ/นายช่างโยธา 
            
   

              (ลงช่ือ)           ผู้ตรวจสอบแบบแปลน 
             (นายบวรศักด์ิ  เสียงหวาน) 
ความเห็นของ/ผู้อ านวยการกองช่าง 
             
      

                                                    (ลงช่ือ)            ผู้อ านวยการกองช่าง 
                        (นายทันนพ       มินทร) 
 
ความเห็นของ/ปลัดเทศบาลต าบลศิลาแลง 
             
       

                                                     (ลงช่ือ)                               ผู้อ านวยการกองช่าง 
              (นายทันนพ       มินทร) 
                                              ปฏิบัติราชการแทน ปลัดเทศบาลต าบลศิลาแลง  
 
ความเห็นของ/นายกเทศมนตรีต าบลศิลาแลง 
 

......................................................................................................................................................................      
                  (   )   อนุญาต 
                  (   )   ไม่อนุญาต 
                                                     (ลงช่ือ)                      ปลัดเทศบาล 

                       (นายสหพล    หาญยุทธ) 
                                                           นายกเทศมนตรีต าบลศิลาแลง 
                
 
 
 

 



 
 

บันทึกการตรวจสถานที่ก่อสร้างอาคาร 
ส านักงานเทศบาลต าบลศิลาแลง  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

 

วันท่ี.............เดือน..................................พ.ศ..................... 
  ตามท่ี...........................................................................................ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ปลูกสร้างท่ีบ้าน..............................หมู่ท่ี...............เป็นชนิดอาคาร.........................................จ านวน............หลัง  
เพื่อใช้เป็น ...............................ตามหลักฐานกรรมสิทธิ์ โฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส. ๓  เลขท่ี/สก.๗ เลขท่ี.................
เล่ม..................หน้า..................ระวางท่ี.....................................เลขท่ีดิน...................หน้าส ารวจ......................... 
 

 

แผนที่สังเขปแสดงที่ก่อสร้างอาคาร 
 

 
 

รายละเอียดตามเอกสารแบบแปลนผังบริเวณท่ีใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง 

 
 
 
 
บันทึกการตรวจ 
๑.  ตามแผนผังบริเวณก่อสร้างอาคาร  ได้ช้ีจุดของอาคารและหลักหมุดเขตท่ีดินกับแนวเขต คือ  
 ด้านทิศเหนือ  จรด.....................................................ให้เว้นห่างแนวเขต......................เมตร 
 ด้านทิศใต้  จรด.....................................................ให้เว้นห่างแนวเขต......................เมตร 
          ด้านทิศตะวันออก จรด.....................................................ให้เว้นห่างแนวเขต......................เมตร    
          ด้านทิศตะวันตก            จรด.....................................................ให้เว้นห่างแนวเขต.....................เมตร 
๒.  ทางสาธารณะ...................................................................................ท่ีติดต่อกับท่ีดินกว้าง.....................เมตร 
     ได้กันแนวตัวอาคาร ตามผังเมืองจากแนวศูนย์กลางถนนถึงตัวอาคารระยะ...........................................เมตร  
     มีทางระบายน้ าสาธารณะท่ีจะระบายน้ าจากอาคารหรือไม่............................................................................ 
๓.  เป็นแนวเขตควบคุมความปลอดภัยของท่าอากาศยานผ่าน หรือไม่................................................................. 
๔.  ต้องขออนุญาตจากหน่วยงาน........................................................................................................................ 
 

       
                                                           (ลงช่ือ)                  ช่างผู้ควบคุมเขต 
                 (นายบวรศักด์ิ  เสียงหวาน) 
                  

 
๕.   ข้าพเจ้าผู้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ได้รับทราบแนวสร้างอาคารที่เจ้าหน้าท่ีตรวจและช้ี จุดก่อสร้างท่ี
ก าหนดให้ถูกต้องแล้ว  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 

  
        (ลงช่ือ)                 ผู้ช้ีแนวเขต (ลงช่ือ)                      ยื่นขออนุญาต 
        (               )           (                  ) 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

ค าขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารหรือร้ือถอนอาคาร 
 
 

      เขียนท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศิลาแลง  
วันท่ี................เดือน................................พ.ศ. ................... 
 

   

          ข้าพเจ้า......................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร  
(   )  เป็นบุคคลธรรมดา  อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย.............................................
ถนน................ ต าบล/แขวง...........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด……………..................... 
(   )  เป็นนิติบุคคลประเภท.............................................จดทะเบียนเมื่อ.............................................................
เลขทะเบียน.........................................มีส านักงานต้ังอยู่ท่ี..............................ตรอก/ซอย....................................
ถนน...............หมู่ท่ี.............ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด....................... 
โดย........................................................................................................................................................................ 
ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขท่ี .......................................ตรอก/ซอย.............................
ถนน..............หมู่ท่ี..............ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.................................จังหวัด....................... 
โดย........................................................................................................................................................................ 
   

           ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต.....................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ ๑   ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ท่ีบ้านเลขท่ี............................ 
ตรอก/ซอย..............ถนน.............หมู่ท่ี........ต าบล/แขวง.....ศิลาแลง.....อ าเภอ/เขต.....ปัว......จังหวัด......น่าน.....
โดยมี.............................................................เป็นเจ้าของอาคาร ในท่ีดิน โฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส. ๓  เลขท่ี/สก.๗ 
เลขท่ี.........................เป็นท่ีดินของ.......................................................................................................................
   

ข้อ ๒   เป็นอาคาร 
  (๑)  ชนิด.........................................จ านวน................หลังเพื่อใช้เป็น……....................………….. 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน ............คัน 
  (๒)  ชนิด.........................................จ านวน.................หลังเพื่อใช้เป็น……...................………….. 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน............คัน 
  (๓)  ชนิด.........................................จ านวน.................หลังเพื่อใช้เป็น……....................…………. 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จ านวน............คัน 

   
ตามแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมนี้  

 
 
 
 
 

/ข้อ ๓ ... 
 

แบบ ข. ๑ 

เลขท่ีรับ..................................... 

วันท่ี…........................................ 

ลงชื่อ............................ผู้รับค ำขอ 



 
 

-๒- 
  ข้อ ๓  มี...........................................................เป็นผู้ควบคุม  
                        และมี............................................................เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 
  ข้อ ๔  ก าหนดแล้วเสร็จใน...................................วัน  นับต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุญาต 
  ข้อ ๕  พร้อมค าขอนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ  
  (๑) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน..........ชุดชุดละ..........แผ่น 
  (๒)  รายการค านวณหนึ่งชุด  จ านวน.............แผ่น  (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
  (๓)  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 
  (๔)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล  
ผู้ขออนุญาตท่ีออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
  (๕)  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติ
บุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
  (๖)  หนังสือแสดงความยินยอม  และรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร 
จ านวน .................ฉบับ  พร้อมท้ังส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมจ านวน.................ฉบับ    (กรณีท่ีเป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี ) 
  (๗)  ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส. ๓  เลขท่ี/สก.๗ เลขท่ี.....................................
จ านวน.......................ฉบับ  หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดิน  จ านวน.............................ฉบับ 
  (๘)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3  จ านวน ................................ฉบับ 
  (๙)  ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จ านวน................ฉบับ  (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด 
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 
  (๑๐)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

      (ลงช่ือ............................................................... 
               (........................................................) 
          ผู้ขออนุญาต 
หมายเหตุ (๑)  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
 (๒)  ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง (   )  หน้าข้อความท่ีต้องการ 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าท่ี 
           จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายใน
วันท่ี...................เดือน......................................พ.ศ....................... 
  ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.ก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร. 
เป็นเงิน......................................บาท  และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เป็นเงิน.................................บาท  
รวมท้ังส้ินเป็นเงิน................................บาท ตัวอักษร.- (......................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี..................เลขท่ี........................ลงวันท่ี................เดือน............................พ.ศ................ 
 
      (ลายมือช่ือ)............................................................. 
      ต าแหน่ง.................................................................. 
 



 
 
 

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน 
 

เขียนท่ี   ส านักงานเทศบาลต าบลศิลาแลง  

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

          โดยหนังสือฉบับนี้  ข้าพเจ้า ............................................................................อายุ.................ปี   
เช้ือชาติ.......................สัญชาติ....................อยู่บ้านเลขท่ี......................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.......................
ถนน............................ต าบล..................................อ าเภอ............................................จังหวัด............................. 
ท างาน....................................โทรศัพท์ท่ีบา้น...................................โทรศัพท์ท่ีท างาน......................................... 
  ขอรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคาร วางผัง เป็นท่ี
ปลูกสร้างชนิดอาคาร......................................จ านวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น.................................................
ของ..............................................................ซึ่งได้ก่อสร้างในเอกสารสิทธิ ์โฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส. ๓  เลขท่ี/สก.๗ 
เลขท่ี...................................ต าบล........ศิลาแลง.........อ าเภอ........ปัว….....จังหวัด............น่าน.............   
ตามแผนผังบริเวณก่อสร้าง  รายการก่อสร้าง  ซึ่ง...........................................................................ได้ยื่นเรื่องราว
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเทศบาลต าบลศิลาแลง  ซึ่งการควบคุมการก่อสร้างดังกล่าว  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ไม่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและถ้า
ข้าพเจ้าจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน  ข้าพเจ้ามีหนังสือแจ้งให้นายกเทศมนตรีเทศบาลต าบลศิลาแลง   
 
  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
      (ลงช่ือ)...................................................ผู้ควบคุมงาน 
               (..............................................) 
 
      (ลงช่ือ)....................................................ผู้ขออนุญาต 
               (...............................................) 
   
      (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
               (................................................) 
 
      (ลงช่ือ)....................................................พยาน 
              (................................................) 
 
 
 
 
หมายเหตุ ผู้ควบคุมงานจะเป็นเจ้าหน้าท่ีอาคารก็ได้  เว้นแต่จะเป็นการห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
  วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 

 
 
 
 
 
 



 
เทศบาลต าบลศิลาแลง อ าเภอปัว จังหวัดน่าน 

รายงานการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร 
****************************** 

 
๑. ผู้ขออนุญาต..........................................................................ชนิดอาคาร.......................................................... 
    จ านวน........................หลัง   เพื่อใช้เป็น.......................................................................................................... 
 
สถานท่ีก่อสร้าง...บ้าน........................หมู่ท่ี............ต าบล......ศิลาแลง…อ าเภอ......ปัว.....จังหวัด.....น่าน..... 

เอกสาร จ านวนแผ่น การตรวจสอบ 
๑. ค าร้องขออนุญาต แบบ ข.๑  ๑. ผลการตรวจสอบเอกสาร 
๒. หนังสือมอบอ านาจ   หลักฐาน ปรากฏว่า 
๓. ใบยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในท่ีดิน     ถูกต้อง       ไม่ถูกต้อง 
๔. ยกให้ซึ่งท่ีดินเพื่อขยายถนน     ครบถ้วน     ไม่ครบถ้วน      
๕. ใบยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดท่ีดิน   ให้แก้ไขดังนี้ 
๖. ใบรับรองของสถาปนิก  ...................................................... 
๗. ใบรับรองของวิศวกร  ...................................................... 
๘. รายการค านวณรายการก่อสร้าง  ...................................................... 
๙. หลักฐานท่ีดิน (โฉนดท่ีดินเลขท่ี....................................)  ...................................................... 
๑๐. แบบก่อสร้าง............ชุด ๆ ละ ..........แผ่น  ...................................................... 
๑๑. ใบควบคุมงาน   
๑๒. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   
๑๓. ส าเนาทะเบียนบ้าน   
๑๔.อื่นๆ (ถ้ามี)...................................   
 
 
๒. ความเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
   ไม่มีข้อบกพร่อง, ควรด าเนินการตรวจสอบแบบแปลน และงานในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

  มีข้อบกพร่องเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้ ควรรอเอกสารเพิ่มเติม 
  มีข้อบกพร่องมา ควรคืนเอกสารทั้งหมดให้ผู้ขออนุญาตน าไปแก้ไขให้ถูกต้อง 
 
 

             ลงช่ือ....................................................ผู้ตรวจ 
                       (นายบวรศักด์ิ  เสียงหวาน) 
 
  ข้าพเจ้ารับทราบผลการตรวจเอกสารหลักฐานตามข้อ ๑ และความเห็นตามข้อ ๒  แล้ว  
 ขอให้ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 จะน าเอกสารมาเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณา  ภายใน............................วัน 
 ขอรับเอกสารทั้งหมดกลับไปแก้ไขให้ถูต้องก่อนและจะส่งมาให้พิจารณาใหม่ต่อไป 

 
 
                                                    ลงช่ือ.................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้รับมอบอ านาจ 
                     (..............................................) 
 
 



 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน 

ที่ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร 
 
 
เลขรับท่ี..................................................................................ลงวันท่ี.................................................................... 
ผู้ขออนุญาต ......................................................................................................................................................... 

๑. อาคารสูงไม่เกินสองช้ัน หรือสูงไม่เกิน ๑๒.๐๐ เมตร พื้นท่ีรวม............................................ตารางเมตร  
ตารางเมตรละ ๐.๕๐  บาท เป็นเงิน..........................บาท(....................................................................) 

๒. อาคารสูงเกินสองช้ัน   แต่ไม่เกินสามช้ันหรือสูงเกิน   ๑๒.๐๐ เมตร     แต่ไม่เกิน ๑๕.๐๐ เมตร  
พื้นท่ีรวม.............................ตารางเมตร  ตารางเมตรละ ๒.๐๐ บาท เป็นเงิน.................................บาท 
(..................................................................................) 

๓. อาคารสูงเกินสามช้ัน   หรือสูงเกิน ๑๕.๐๐ เมตร   พื้นท่ีรวม...............................................ตารางเมตร  
ตารางเมตรละ ๔.๐๐ บาท เป็นเงิน ...........................บาท(...................................................................) 

๔. อาคารประเภทรับน้ าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่ง  ๕๐๐.๐๐ กิโลกรัม  ต่อ ๑.๐๐  ตารางเมตร        
รวมพื้นท่ี...................................ตารางเมตร ตารางเมตรละ 4.00 บาท เป็นเงิน..............................บาท 
(..................................................................................)  

๕. พื้นท่ีจอดรถ กลับรถ และทางเข้าออก   พื้นท่ีรวม................................................................ตารางเมตร 
ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท รวมเป็นเงิน.........................บาท(................................................................) 

๖. ป้าย  พื้นท่ีรวม......................ตารางเมตร  ตารางเมตรละ ๔.๐๐ บาท เป็นเงิน...............................บาท  
(..................................................................................) 

๗. เข่ือน ทาง หรือท่อระบายน้ า รั้ว หรือก าแพง ยาว .......................................เมตร  เมตรละ ๑.๐๐ บาท 
เป็นเงิน ......................................บาท(....................................................................................................) 

๘. ใบอนุญาต ...........20.-..........บาท(...........ยี่สิบบาทถ้วน...............) 
 

รวมค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน ก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร 
 
เป็นเงินทั้งสิ้น...............................บาท ( ...................................................................................................) 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ๑.  ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแต่กึ่งหนึ่ง 

        ขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็มถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดท้ิง 
    ๒.  ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคาส่วนของอาคาร 
        ท่ีสูงท่ีสุด 
    ๓. อาคารประเภท ก. และ ข. นายช่างเขตเป็นผู้คิดค่าธรรมเนียม อาคารประเภท ค.  
        สถาปนิกเป็นผู้คิดค่าธรรมเนียม 
 
 
 
    (ลงช่ือ) ..................................................... ผู้คิดค่าธรรมเนียม 
       (นายบวรศักด์ิ  เสียงหวาน) 
 

 
 



 
ใบนัดตรวจผังบริเวณก่อสร้าง 

 
เลขท่ี............................         เขียนท่ี ส านักงานเทศบาลต าบลศิลาแลง 
      วันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ.................... 
   

          ตามท่ี ............................................................. อายุ ................ ปี อยู่บ้านเลขท่ี .......................  
ถนน ............................. ต าบล ............................ อ าเภอ ................................ จังหวัด ..................................... 
ได้ยื่นค าขออนุญาต ก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร  ตามแบบขออนุญาตชนิดอาคาร
.....................................................จ านวน.................หลัง / คูหา ก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร  
บริเวณบ้าน..............................หมู่ท่ี...............ต าบล........ศิลาแลง........อ าเภอ..........ปัว.........จังหวัด......น่าน...... 
เขตท่ีเทศบาลต าบลศิลาแลง โดย ....นายบวรศักด์ิ    เสียงหวาน.... เป็นเจ้าหน้าท่ีเขตได้นัดมาท าการตรวจผัง
บริเวณก่อสร้างในวันท่ี .................................................................... เวลาประมาณ .................................... น.  
 
 
      (ลงช่ือ) ......................................... ช่างผู้ควบคุมเขต 
       (นายบวรศักด์ิ  เสียงหวาน) 
 
      ลงช่ือ) ......................................... ผู้ขออนุญาต 
       (.......................................) 
 
      ลงช่ือ) ......................................... เจ้าหน้าท่ีเขต 
              (นายบวรศักด์ิ  เสียงหวาน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 

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

          วันท่ี............เดือน......................................พ.ศ.................... 
ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี ต้ังบ้านเรือนอยู่เลขท่ี................. 

ถนน..................................ต าบล.......................................อ าเภอ.........................................จังหวัด......................  
เป็นผู้ครอบครองท่ีดินตามหลักฐาน โฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส. ๓  เลขท่ี/สก.๗ เลขท่ี................ต าบล......................
อ าเภอ.......................จังหวัด........................  

ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี ต้ังบ้านเรือนอยู่เลขท่ี................. 
ถนน..................................ต าบล.......................................อ าเภอ.........................................จังหวัด......................  
เป็นผู้ครอบครองท่ีดินตามหลักฐาน โฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส. ๓  เลขท่ี/สก.๗ เลขท่ี................ต าบล......................
อ าเภอ.......................จังหวัด........................  

ข้าพเจ้า..........................................................อายุ................ปี ต้ังบ้านเรือนอยู่เลขท่ี................. 
ถนน..................................ต าบล.......................................อ าเภอ.........................................จังหวัด......................  
เป็นผู้ครอบครองท่ีดินตามหลักฐาน โฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส. ๓  เลขท่ี/สก.๗ เลขท่ี................ต าบล......................
อ าเภอ.......................จังหวัด........................  
   

          ข้าพเจ้าท้ังสอง ตกลงท าสัญญากันดังต่อไปนี้ 
                    ๑. ข้าพเจ้าท้ังสองมีท่ีดินตามกล่าวข้างต้นติดต่อกัน และเป็นผู้ทรงสิทธิ์โดยสมบูรณ์ตาม
กฎหมาย 

          ๒.ข้าพเจ้าท้ังสองตกลงยินยอมให้ต่างฝ่ายต่างชิดเขตท่ีดินดังกล่าวได้โดยไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อกัน 

          ๓.ข้าพเจ้าท้ังสองสัญญาว่าถ้ามีการเปล่ียนกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครองในท่ีดินจะแจ้งให้ผู้รับ
ช่วงต่อทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ตลอดไป 

 
สัญญานี้ ท าขึ้น ๒ ฉบับ มีข้อความตรงกันทุกประการ ท้ังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจโดย 

ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
 

              (ลงช่ือ)      เจ้าของท่ีดินก่อสร้าง 
                (.................................................) 
 

     (ลงช่ือ)      เจ้าของท่ีดินข้างเคียง 
                (.................................................) 
 

     (ลงช่ือ)      เจ้าของท่ีดินข้างเคียง 
                (.................................................) 
 
                                                   (ลงช่ือ)      เจ้าของท่ีดินข้างเคียง 
                (.................................................) 
  
                                                   (ลงช่ือ)      ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง 
                (..................................................) 
 

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

 



 
 

หนังสือยินยอมให้ท าการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 
 
               เขียนท่ี.............................. ............................... 

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

          ข้าพเจ้า....................................................................ต้ังบ้านเรือนอยู่เลขท่ี.........................หมู่ท่ี............ 
ถนน..............ตรอก/ซอย.................แขวง/ต าบล..........................................อ าเภอ........................จังหวัด...................... 
ถือกรรมสิทธิ์โฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส. ๓  เลขท่ี/สก.๗ เลขท่ี.......................................................... ................................  
ซึ่งตั้งอยู่ ณ บ้าน............................ถนน...........ตรอก/ซอย..........ต าบล.....ศิลาแลง.....อ าเภอ.....ปัว.....จังหวัด.....น่าน.... 
ยินยอมให้........................................................................ ...........................เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในท่ีดินดังกล่าวได้ 
ในเน้ือท่ี.................ไร่..................งาน....................ตารางวา  มีขนาดดังน้ี 
  
           ทิศเหนือ ยาว..............................................เมตร     จด........................................... ..........................................  
 ทิศใต้ยาว.................................................. ..เมตร     จด.....................................................................................  
 ทิศตะวันออกยาว........................................ เมตร     จด....................................................................................  
 ทิศตะวันตกยาว......................................... ..เมตร     จด...................................................................................  
   

          พร้อมน้ี  ข้าพเจ้ายินยอมให้............................................................ ................ปลูกสร้างอาคารในท่ีดิน 
ดังกล่าวน้ี  เพราะเป็น......................... ..........และได้แนบเอกสาร..... ส าเนาบัตรประชนชน , ส าเนาทะเบียนบ้าน และ
ส าเนาเอกสารโฉนดท่ีดินมาด้วยแล้ว  (ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบส าเนาสัญญาเช่าท่ีดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอื่นก็
ให้แนบมาด้วย) 
  พร้อมน้ี   ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน   (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ : ๒,๐๐๐)  
ท่ียินยอมให้................................................................................ ปลูกสร้างอาคารได้ไว้ด้านหลังหนังสือน้ีแล้ว 
 
 
     (ลงช่ือ)...................................... .......................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดิน 
               (                                         ) 
     (ลงช่ือ).............................. ...............................พยาน 
               (                                         ) 
     (ลงช่ือ)............................................... ..............พยาน 
               (                                         ) 
 ข้าพเจ้าขอรับรองลายมือช่ือ หรือลายพิมพ์น้ิวมือข้างบนน้ี เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ท่ีดินโฉนดดังกล่าว จริง 

 
(ลงช่ือ)..................................... .......................ผู้ขออนุญาต 

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

ค ำเตอืน  หนงัสือรบัรองการปลกูสรา้งอาคารนี ้หากมีการขดู ลบ ขีด ฆ่า ไมว่า่กรณีใด ๆ เวน้แตผู่ถื้อกรรมสทิธิท่ี์ดนิจะรบัรองการ  
               ขีดฆ่า นัน้  เป็นลายลกัษณอ์กัษรเฉพาะแห่งไว ้


