
 
 

บันทกึรายการรับหลกัฐานในการยืน่ขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 

ค ำขออนุญำต    ก่อสร้ำงอำคำร    ดดัแปลงอำคำร    ร้ือถอนอำคำร 
ช่ือผูข้ออนุญำต……………………………………………เลขลงรับ………….วนัท่ี…….เดือน…………………..พ.ศ………. 

ล ำดบั หลกัฐำน ในกรณีท่ี จ ำนวน หมำยเหต ุ
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ค ำขออนุญำต 
ส ำเนำโฉนดหรือเอกสำรสิทธิท่ีดิน 
แบบก่อสร้ำง 5 ชุด 
บนัทึกเง่ือนไขเจำ้หนำ้ท่ีทอ้งถ่ิน 
ส ำเนำบตัรประชำชนผูข้ออนุญำต 
ทะเบียนบำ้นของผูข้ออนุญำต 
หนงัสือมอบอ ำนำจ 
 
ใบยนิยอมเจำ้ของท่ีดิน 
 
ใบยนิยอมใหป้ลูกสร้ำงชิดเขตท่ีดิน 
ใบยนิยอมปลูกสร้ำงผนงัร่วมกนั 
ส ำเนำสญัญำเช่ำท่ีดิน 
ยกท่ีดินเพื่อขยำยถนน 
 
หนงัสืออนุญำตจำกกรมศำสนำ 
หนงัสืออนุญำตจำกรำชพสัดุใหก่้อสร้ำงอำคำร 
บนัทึกกำรก่อสร้ำงในท่ี ส.ค.1 
ใบยนิยอมของธนำคำร 
ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล 
ส ำเนำหนงัสือแสดงวำ่เป็นผูจ้ดักำรหรือผูแ้ทน 
ใบรับรองวศิวกรพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชีพวศิวกรรมควบคุม 
ใบรับรองสถำปนิกพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้
ประกอบวชิำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม 
รำยกำรค ำนวณ 1 ชุด 
ใบรับรองกำรควบคุมงำนก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวชิำชีพวศิวกรรมควบคุม 
รำยกำรก่อสร้ำง 3 ชุด 
อ่ืนๆ 

  ทุกกรณี 

  ทุกกรณี 
  ทุกกรณี 
  ทุกกรณี 
  ทุกกรณี 
  ทุกกรณี 
  ถำ้บุคคลอ่ืนท ำกำรแทนหรือช่ือในโฉนด

รวมกนั 
   สร้ำงในท่ีดินของผูอ่ื้นหรือมีช่ือในโฉนด

หลำยคน 
  ตอ้งกำรปลูกสร้ำงชิดท่ีดินขำ้งเคียง 
  ตอ้งกำรปลูกสร้ำงผนงัร่วมกนั 
  เช่ำท่ีดินปลูกสร้ำงอำคำร 
   ท่ีดินติดถนนหรือทำงสำธำรณะกนัไวเ้ป็น

แนวถนนผงัเมือง 
  เป็นท่ีดินของวดั 
  ท่ีรำชพสัดุ 
  เป็นท่ี ส.ค.1 
  ท่ีดินจ ำนองธนำคำร 
  นิติบุคคลขออนุญำต 
  นิติบุคคลขออนุญำต 
 
  ตำม พ.ร.บ. กว.2505 
 
  ตำม พ.ร.บ. กส.2508 
   อำคำรเกินกวำ่ 3 ชั้น หรือเป็นอำคำร

พิเศษ 
  อำคำรเกินกวำ่ 3 ชั้นข้ึนไป ระบุควำม

รับผิดชอบ 
  อำคำรพิเศษ, อำคำรขนำดใหญ่ 
  ………………………………………… 
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ค าขออนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม                                                เลขท่ี.........................................        

ดัดแปลง และร้ือถอนอาคาร                                                                วนัท่ี.......................................... 
                                                                                                                                               ลงช่ือ........................ผูรั้บค ำขอ 
 

เขียนท่ี....................................................... 
วนัท่ี............เดือน................พ.ศ................ 

 

                    ขำ้พเจำ้..................................................................................เจำ้ของอำคำรหรือตวัแทนเจำ้ของอำคำร 
             เป็นบุคคลธรรมดำ อยูบ่ำ้นเลขท่ี...............ตรอก/ซอย........................ถนน......................หมู่ท่ี.............
ต ำบล/แขวง..................................อ  ำเภอ/เขต............................จงัหวดั.....................................โทรศพัท.์...................... 
                    
                   เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเม่ือ........................................ 
เลขทะเบียน.....................มีส ำนกังำนตั้งอยูเ่ลขท่ี............ตรอก/ซอย............ถนน...............................หมู่ท่ี............ 
ต ำบล/แขวง...............................อ  ำเภอ/เขต...........................จงัหวดั............................โดย.................................... 
ผูมี้อ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญำต    อยูบ่ำ้นเลขท่ี..............ตรอก/ซอย...............ถนน.............................. 
หมู่ท่ี...........ต  ำบล/แขวง.............................อ  ำเภอ/เขต................................จงัหวดั................................................        
       
                     ขอยืน่ค ำขอรับใบอนุญำต.............................................................ต่อเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 

 

                     ข้อ 1.ท าการก่อสร้างอาคาร / ต่อเติมอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / ร้ือถอนอาคาร ท่ีบำ้นเลขท่ี............... 
ตรอก/ซอย......................ถนน....................หมู่ท่ี.........ต  ำบล/แขวง.............................อ  ำเภอ/เขต.......................... 
จงัหวดั...................................โดย................................................................................เป็นเจำ้ของอำคำร ในท่ีดิน 

โฉนดเลขท่ี / น.ส.3 เลขท่ี............................................เป็นท่ีดินของ........................................................................  
...............................................................................................................................................................................        
                    ข้อ 2.เป็นอาคาร 
                     (1) ชนิด..................................................จ  ำนวน............หลงั เพื่อใชเ้ป็น.......................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทำงเขำ้ออกของรถ จ ำนวน.........คนั 
                     (2) ชนิด..................................................จ  ำนวน............หลงั เพื่อใชเ้ป็น.......................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทำงเขำ้ออกของรถ จ ำนวน.........คนั 
                     (3) ชนิด..................................................จ  ำนวน............หลงั เพื่อใชเ้ป็น.......................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทำงเขำ้ออกของรถ จ ำนวน.........คนั 

                     ตำมแผนผงับริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน และรำยกำรค ำนวณท่ีแนบมำพร้อมน้ี 

                  ข้อ 3.มี...........................................................................................................เป็นผูค้วบคุมงำน และ 
....................................................................................................................................เป็นผูอ้อกแบบและค ำนวณ 

  
                   ข้อ 4.ก ำหนดแลว้เสร็จ...............วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญำต 

           



                     
           ข้อ 5. พร้อมค ำขอน้ี ขำ้พเจำ้ไดแ้นบเอกสำรหลกัฐำนต่ำงๆมำดว้ยแลว้คือ 
                    (1) แผนผงับริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน จ ำนวน.........ชุด ชุดละ..........แผน่ 

                    (2) รำยกำรค ำนวณหน่ึงชุด จ ำนวน...................แผ่น(กรณีท่ีเป็นอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ หรือ
อำคำรท่ีก่อสร้ำงดว้ยวตัถุถำวร และวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
                    (3) หนงัสือแสดงควำมเป็นตวัแทนของเจำ้ของอำคำร (กรณีตวัแทนเจำ้ของอำคำรเป็นผูข้ออนุญำต) 
                    (4) ส ำนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียน วตัถุประสงค์ และผูมี้อ ำนำจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญำต   
ท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญำต) 
                    (5) หนงัสือแสดงวำ่เป็นผูจ้ดักำรหรือผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูด้  ำเนินกิจกำรของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็น    
ผูข้ออนุญำต) 
                    (6) หนงัสือแสดงควำมยนิยอมและรับรองของผูอ้อกแบบและค ำนวณอำคำร จ ำนวน...............ฉบบั 

พร้อมทั้งส ำเนำใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม   จ  ำนวน
..............ฉบับ (กรณีท่ีเป็นอำคำรท่ีมีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุมแลว้แต่กรณี) 
                    (7) ส ำเนำ หรือภำพถ่ำยโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส.3   เลขท่ี/ส.ค.1  เลขท่ี..................จ  ำนวน..........ฉบบั 

หรือหนงัสือยนิยอมของเจำ้ของท่ีดิน จ ำนวน............ฉบบั 

                    (8) หนงัสือแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคุมงำน ตำมขอ้ 3 จ  ำนวน...........ฉบบั 

                    (9) ส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชำชีสถำปัตยกรรม
ควบคุม จ ำนวน............ฉบบั (เฉพำะกรณีเป็นอำคำรท่ีมีลกัษณะ ขนำด อยูใ่นประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวชิำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมแลว้แต่กรณี)  
                (10) เอกสำรอ่ืนๆ (ถำ้มี).................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................ 
 

(ลำยมือช่ือ)....................................................... 
                  (.....................................................) 

                                                                                                                                                    ผูข้ออนุญำต 

................................................................................................................................................................................ 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
            จะตอ้งแจง้ใหผู้ข้ออนุญำตทรำบวำ่ จะอนุญำตหรือไม่อนุญำต หรือขยำยเวลำ ภำยในวนัท่ี.................... 
เดือน................................พ.ศ...................... 
                   ผูข้ออนุญำตไดช้ ำระค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต เป็นเงิน 20 บำท  และค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลน
พื้นท่ี....................ตรำรำงเมตร  เป็นเงิน......................................บำท  รวมทั้งส้ิน..............................................บำท 

(อกัษร..........................................................................)  ตำมใบเสร็จรับเงินเล่มท่ี...............เลขท่ี.............................. 
ลงวนัท่ี...............เดือน....................................พ.ศ........................ 

(ลำยมือช่ือ)..................................................... 
                 (....................................................) 

     



 
 

หนังสือยินยอมใหท้ ำกำรปลูกสร้ำงในที่ดิน 
    

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

   

  ข้าพเจ้า..................................................................................บ้านเลขท่ี............................หมู่ที่ ............ 
ถนน..........................ต าบล..........................................อ าเภอ...................................จังหวดั.............................................. 
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ ..................................................ซึ่งตั้งอยู่ ณ.........................................................................   
ถนน...........................................ต าบล.............................. ......................อ าเภอ.................................................... จังหวัด
.................................ยินยอมให้.......................................................................................................................................... 
เข้าท าการก่อสร้างอาคารในที่ดิน  โฉนดดังกล่าว ในเนื้อที่...............................................................................ตารางเมตร  
มีขนาดที่ดิน ดังนี้ 
  ทิศเหนือ ยาว............................เมตร  จด...................................................................  
  ทิศใต้  ยาว............................เมตร  จด...................................................................  
  ทิศตะวันออก ยาว............................เมตร  จด................................................................... 
  ทิศตะวันตก ยาว............................เมตร  จด...................................................................  
 

  ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้.............................................................................เข้าท าการปลูกสร้างอาคารใน
ที่ดินดังกล่าวนี้  เพราะเป็น.....................................................และได้แนบ....................... ................................................... 
มาแล้วด้วย(ถ้าเป็นผู้เช่าให้แนบส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิ์อย่างอ่ืนให้แนบมาด้วย) 
 

  พร้อมนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตท่ีดิน (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑:๑๐๐) ที่ยินยอมให้
...........................................................................................................ปลูกสร้างอาคารได้ไว้ด้านหลังหนังสือนี้แล้ว 
 
      (ลงชื่อ)...............................................ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
              (................................................) 
 

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

      (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
              (................................................) 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ลายมือหรือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
โฉนดดังกล่าวข้างบนนี้จริง 
      (ลงชื่อ)...............................................ผู้ขออนุญาต 
              (................................................) 
 

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

      (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
              (................................................) 
 
ค ำเตือน  หนังสอืยินยอมให้ท ำกำรปลูกสร้ำงในที่ดินนี้ ห้ำมมีกำรขูด ลบ ฆ่ำ ไม่ว่ำกรณีใดๆ เว้นแต่ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินรับรองกำรขีดฆ่ำนั้นเป็นลำยลักษณ์อักษรเฉพำะแห่งนี้ไว้ 


