
เอกสารประกอบการยืน่ขออนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ต่อเตมิอาคาร 

หนงัสือขออนุญาตเลขท่ี................................. ........................................... วนัท่ี................................................................................... 
ผูข้ออนุญาต/เจา้ของอาคาร.................................................................................................................................................................................... 
สถานท่ีก่อสร้าง.................................. .............................................................. ประเภทอาคาร........................................................................... 

ประกอบด้วยเอกสารหลกัฐานตามรายการต่อไปนี ้
1. คาํขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร(ข.1) จาํนวน............1.............ฉบบั 

1.1  สาํเนาบตัรประชาชน/ขา้ราชการ จาํนวน............1.............ฉบบั 
1.2  สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน............1.............ฉบบั 
1.3  สาํเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จาํนวน...........................ฉบบั 

2. หนงัสือรับรองวา่จะรับผดิชอบความเสียหายขา้งเคียง  เน่ืองจากการก่อสร้างอาคาร จาํนวน............1.............ฉบบั
3. สาํเนาหลกัฐานเอกสารท่ีดิน  โฉนด/น.ส. 3/น.ส. 3 ก เลขท่ี................................... จาํนวน............1.............ฉบบั
4. เอกสารประกอบการยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน(กรณีก่อสร้างในท่ีดินบุคคลอ่ืน)

4.1  หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน จาํนวน...........................ฉบบั 
4.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ จาํนวน...........................ฉบบั 
4.3  สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน...........................ฉบบั 

5. เอกสารประกอบการตกลงทาํผนงัร่วม(กรณีใชผ้นงัหรือฐานรากร่วมกนั)
5.1  หนงัสือตกลงทาํผนงัร่วม จาํนวน...........................ฉบบั 
5.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ จาํนวน...........................ฉบบั 
5.3  สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน...........................ฉบบั 
5.4  สาํเนาเอกสารท่ีดิน  โฉนด/น.ส. 3/น.ส. 3 ก เลขท่ี................................... จาํนวน...........................ฉบบั 

6. เอกสารประกอบการยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีก่อสร้างชิดเขตบุคคลอ่ืนหรือระยะเวน้นอ้ยกวา่ 0.50 ม.)
6.1  หนงัสือยนิยอมใหท้าํการก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน  จาํนวน...........................ฉบบั 
6.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน/ขา้ราชการ จาํนวน...........................ฉบบั 
6.3  สาํเนาทะเบียนบา้น จาํนวน..........................ฉบบั. 
6.4  สาํเนาเอกสารท่ีดิน  โฉนด/น.ส. 3/น.ส. 3 ก เลขท่ี................................... จาํนวน...........................ฉบบั 

7. แบบแปลน  5  ชุด จํานวน........................ชุด 
8. รายการคาํนวณ  (กรณีอาคารควบคุมการใช)้ จาํนวน...........................ชุด 
9. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  พร้อมสาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

(กรณีอาคารควบคุมการใช ้ และอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นคร่ึงข้ึนไป)   จาํนวน...........................ฉบบั
10. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  พร้อมสาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม

(กรณีอาคารควบคุมการใช ้ และอาคารตั้งแต่ 2 ชั้นคร่ึงข้ึนไป)   จาํนวน...........................ฉบบั
11. หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานตามมาตรา 29 พร้อมสาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม

(กรณีวศิวกรรมเป็นผูค้วบคุมงาน)

       เขต   นาย..............................................................ช่างเขตควบคุม 
ลงช่ือ............................................................ผูรั้บเอกสาร 
ลงช่ือ............................................................ผูข้ออนุญาต/เจา้ของอาคาร 

(ถ่ายเอกสารเท่าตน้ฉบบั
หนา้ - หลงั...ไม่ยอ่)
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แบบ ข.1 

ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร 

 
                                                                                                                                 

เขียนท่ี.............อบต.เชียรเขา.................... 
       วนัท่ี..............เดือน...................................พ.ศ..................... 
  ขา้พเจา้.....................................................................................เจา้ของอาคาร หรือตวัแทนเจา้ของอาคาร 
   เป็นบุคคลธรรมดาอยูบ่า้นเลขท่ี.................ตรอก/ซอย...................................................................... 
ถนน.....................................หมู่ท่ี.......................ต  าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต................................ 
จงัหวดั......................................................................................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท........................................................จดทะเบียนเม่ือ....................................... 
เลขทะเบียน...................................................มีส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี..............................ตรอก/ซอย.................................. 
ถนน.....................................หมู่ท่ี.......................ต  าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต................................ 
จงัหวดั.................................โดย............................................................ผูมี้อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้อต่ออาย ุ       
ใบอนุญาตอยูบ่า้นเลขท่ี.......................ตรอก/ซอย....................................ถนน.................................................................. 
หมู่ท่ี.............ต  าบล/แขวง............................................อ  าเภอ/เขต.....................................จงัหวดั...................................... 

  ขอยืน่ค  าขอรับอายใุบอนุญาต............................................................ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ท าการก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร  ท่ีบา้นเลขท่ี.............................................. 
หมู่ท่ี................ต  าบล/แขวง......เชียรเขา..................อ าเภอ/เขต.....เฉลมิพระเกยีรติ....จงัหวดั.......นครศรีธรรมราช.........
โดย.......................................................เป็นเจา้ของอาคาร    อยูใ่นท่ีดิน  โฉนดท่ีดินเลขท่ี/ น.ส. 3 เลขท่ี/ ส.ค. 1 เลขท่ี
.............................เป็นท่ีดินของ.......................................................................................................................................... 
  ขอ้ 2.  เป็นอาคาร 
  (1)  ชนิด......................................................จ  านวน.......................................เพื่อใชเ้ป็น......................... 
โดยมีท่ีจอดรถจ านวน.............คนั 
  (2)  ชนิด......................................................จ  านวน.......................................เพื่อใชเ้ป็น......................... 
โดยมีท่ีจอดรถจ านวน.............คนั 

ตามแผนผงับริเวณแบบแปลน รายการประกอบแปลน และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

/ข้อ 3... 
   

อบต. เชียรเขา 

เลขรับที.่................................... 

วนัที.่........................................ 
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ขอ้ 3. มี...............................................................เป็นผูค้วบคุมงาน.......................................................... 
เป็นผูอ้อกแบบและค านวณ 
  ขอ้ 4  ก าหนดแลว้เสร็จใน..........................................................นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุญาต 
  ขอ้ 5  พร้อมค าขอน้ี ขา้พเจา้ ไดแ้นบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาดว้ยแลว้คือ 
  (1) แผนผงัประกอบแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน.........ชุด   ชุดละ..................แผน่ 
  (2)  รายการค านวณ หน่ึงชุด  จ  านวน.............................แผน่ (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ อาคาร 
พิเศษ หรืออาคารท่ีก่อสร้างดว้ยวตัถุถาวรและวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
  (3)  หนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนของเจา้ของอาคาร (กรณีท่ีตวัแทนเจา้ของอาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
  (4)  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน วตัถุประสงค ์และผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลท่ีออกให้ 
ไม่เกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 
  (5)  หนงัสือแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการหรือผูแ้ทนเป็นผูด้  าเนินการของนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต 
  (6)  หนงัสือแสดงความยนิยอมและรับรองของผูอ้อกแบบและควบคุมงานจ านวน...................ฉบบั 
พร้อมทั้งส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
จ านวน...................ฉบบั  (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะขนาด อยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
  (7)  ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดท่ีดิน เลขท่ี / น.ส. 3 เลขท่ี/ ส.ค. 1 เลขท่ี............................................ 
จ านวน......................ฉบบั หรือหนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดิน จ านวน........................ฉบบั 
  (8)  หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานตามขอ้ 3 จ  านวน ........................................ฉบบั 
  (9)  ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุมของผูค้วบคุมงาน จ านวน................................ฉบบั (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะขนาดอยู ่
ในประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมแลว้แต่กรณี) 
  เอกสารอ่ืน ๆ (ถา้มี) 
....................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................... 
 
 

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

               ผูข้ออนุญาต 
หมายเหตุ   (1)  ขอ้ความใดท่ีไม่ใชใ้หขี้ดฆ่า 
      (2)  ใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง    หนา้ขอ้ความท่ีตอ้งการ 
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ใบนัดหมายช้ีและก าหนดแนวปลูกสร้างอาคาร 

  ไดรั้บแบบแปลน/รายการค านวณ/รายการก่อสร้าง เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
ชนิด......................................................................ของ........................................................................................................                     
อยูบ่า้นเลขท่ี.................ถนน....................................หมู่ท่ี...........ต  าบล...............................................................................
อ าเภอ...............................................................จงัหวดั.......................................................................................................
ไวเ้รียบร้อยแลว้ตั้งแต่วนัท่ี...................เดือน......................................................พ.ศ.......................................................... 

  นดัใหผู้ข้ออนุญาตมารับนายช่างเขตหรือเจา้หนา้ท่ี ในวนัท่ี................เดือน............................................ 
พ.ศ.............................เวลา...................................น. 

      (ลงช่ือ)...........................................................เจา้หนา้ท่ีผูรั้บ 
(.........................................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 

 
(ลงช่ือ)..........................................................ผูน้ดัตรวจ 

(........................................................) 
ต าแหน่ง.................................................. 

 
(ลงช่ือ).....................................................ผูข้ออนุญาต             (ลงช่ือ).....................................................นายช่างเขต         
 (................................................)    (................................................) 
              ........../........................./..............                ........../........................./.............. 

...........................................................................ฉีกแนวน้ี................................................................................................. 

ใบนัดและก าหนดแนวปลูกสร้างอาคาร 

  ใหผู้ข้ออนุญาตปลูกสร้างอาคารไปรับนายช่างเขต ช่ือ ............................................................................ 
ในวนัท่ี..................เดือน...................................พ.ศ. ......................... เวลา..............................น.   
ณ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  เพื่อช้ีเขตและก าหนดแนวปลูกสร้างอาคาร 

(ลงช่ือ)..........................................................ผูน้ดัตรวจ 
(............................................................). 

ต าแหน่ง................................................................. 

หมายเหตุ  กรุณาไปใหต้รงตามเวลาท่ีนดัหมายดว้ย มิฉะนั้นจะไม่พบเจา้หนา้ท่ี 
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รายงานบันทกึการตรวจสอบเอกสารและหลกัฐานแบบค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
ตามแบบ ข.1 ข้อ 5 

  ตามท่ี.......................................................................................เจา้ของอาคาร หรือตวัแทนเจา้ของอาคาร        
ไดย้ืน่ค  าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เลขรับท่ี..................../..................ลงวนัท่ี........เดือน........................พ.ศ............... 
ขา้พเจา้................................................................................................................................................................................ 
ไดร่้วมกนัตรวจสอบเอกสารตามแบบค าขอ แบบ ข.1 ขอ้ 5 แลว้ มีรายการดงัน้ี 
ล าดับที ่ รายการ หมายเหตุ 
1. แผนผงับริเวณ, แบบแปลน, รายการประกอบแบบแปลน 

จ านวน.................ชุด  ชุดละ...........................แผน่ 
 ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง 

2. รายการค านวณ 1 ชุด  จ  านวน.........................แผน่  ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง 
3. หนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนเจา้ของอาคาร (กรณีตวัแทนเจา้ของ 

อาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
 ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง 

4. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน วตัถุประสงค ์และผูมี้อ านาจ 
ลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาต ท่ี 

 ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง 

5. หนงัสือแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการ หรือผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูด้  าเนินการนิติบุคคล 
(กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 

 ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง 

6. หนงัสือแสดงความยนิยอมและรับรองของผูอ้อกแบบและค านวณ 
อาคาร จ านวน......................ฉบบั พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาสถาปัตยกรรมควบคุม 
จ านวน.....................ฉบบั (กรณีท่ีเป็นอาคารท่ีมีลกัษณะขนาดอยูใ่น 
ประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคุมแลว้แต่กรณี) 

 ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง 
 
 
 
เฉพาะขอ้น้ีใหผ้า่นการ 
ตรวจสอบจากวศิวกรรม 

และสถาปนิก 
7. ส าเนา หรือภาพถ่าย 

โฉนดท่ีดิน เลขท่ี..................................... 
น.ส. 3  เลขท่ี.......................................... 
ส.ค. 1  เลขท่ี.......................................... 
จ านวน..................................ฉบบั 

 ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง 

8. หนงัสือยนิยอมใหท้ าการปลูกสร้างอาคารในท่ีดินฉบบัลงวนัท่ี............ 
เดือน.........................พ.ศ.................จ  านวน.......................ฉบบั 

 ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง 
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ล าดับที ่ รายการ หมายเหตุ 

9. ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูอ่ื้นขออนุญาต 
ปลูกสร้างอาคาร ในกรณีเป็นบุคคลธรรมดา 

 ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง 

10. ส าเนา หรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม 
ควบคุม หรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ของผูค้วบคุมงาน 
จ านวน....................ฉบบั (เฉพาะวศิวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ- 
สถาปัตยกรรมควบคุม แลว้แต่กรณี  

 ถูกตอ้ง   ไม่ถูกตอ้ง 

  เร่ืองอืน่ (ถ้ามี)......................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
 
  ความเห็นของเจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารหลกัฐานแนบค าขออนุญาต 

  ............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................................... 
(รวมเอกสารหลกัฐานแนบค าขออนุญาตในคร้ังน้ี จ  านวน.................................ฉบบั) 
 
 

(ลงช่ือ)........................................................................ 
             (..................................................................) 
                                  นายช่างเขต 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ    ใส่เคร่ืองหมาย ในช่อง    ท่ีถูกตอ้ง ในกรณีขอ้ใดไม่ถูกตอ้งใหบ้นัทึกหลกัการและเหตุผลใหช้ดัเจน 
พร้อมทั้งใส่เคร่ืองหมาย x  ในช่อง      ท่ีไม่ถูกตอ้ง 
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หนังสือยนิยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดแนวเขตทีด่ิน 
     

   เขียนท่ี..........อบต.เชียรเขา.................................. 

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

  ขา้พเจา้.................................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี................................................ 
ถนน............................................หมู่ท่ี...........................ต  าบล.........................................อ าเภอ......................................... 
จงัหวดั..................................................................................เป็นเจา้ของอาคาร ครอบครองท่ีดิน โฉนด / นส.3 / นส.3 ก/ 
เลขท่ี............................................ถนน.................................................ต าบล...................................................................... 
อ าเภอ...............................................................จงัหวดั....................................................................................................... 
ยนิยอมให ้นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................อยูบ่า้นเลขท่ี................................. 
ถนน............................................หมู่ท่ี...........................ต  าบล.........................................อ  าเภอ......................................... 
จงัหวดั..................................................................................ซ่ึงเป็นเจา้ของ   ครอบครองท่ีดิน   โฉนด / นส.3 / นส.3 ก/ 
เลขท่ี............................................ถนน.................................................ต าบล...................................................................... 
อ าเภอ...............................................................จงัหวดั....................................................................................................... 
ก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตท่ีดินซ่ึงติดต่อกบัขา้พเจา้ได ้ โดยอาคารท่ีจะก่อสร้างนั้นจะตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก                            
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียรเขา   ใหท้  าการก่อสร้างไดต้าม พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                              
และเจา้ของอาคารยนิยอมให้ขา้พเจา้ใชผ้นงัร่วม เม่ือขา้พเจา้ประสงคป์ลูกสร้างอาคาร 

  เพื่อเป็นหลกัฐานขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

   (ลงช่ือ).................................................................เจา้ของท่ีดินผูย้นิยอมให้ 
    (............................................................) ปลูกสร้างอาคารชิดแนวเขตท่ีดิน 

   (ลงช่ือ).................................................................เจา้ของอาคาร 
    (..............................................................) 

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

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

 
 



 หนา้  - 7 –/จาก 10 

D:\งานของเป้ียว อบต เชียรเขา\ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร อบต เชียรเขา\ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารเชียรเขา_ปลดั.docx 

หนังสือยนิยอมให้ท าการก่อสร้างอาคารในทีด่ิน 

               เขียนท่ี.......อบต.เชียรเขา.................................. 
                         วนัท่ี............เดือน.................................พ.ศ.................... 

  ขา้พเจา้......................................................................ตั้งบา้นเรือนอยูเ่ลขท่ี................หมู่ท่ี.................. 
ถนน................................ตรอก/ซอย................................แขวง/ต าบล..................................อ  าเภอ................................... 
จงัหวดั....................................ถือกรรมสิทธ์ิโฉนดท่ีดิน / นส.3 ก / นส. 3 / สค. 1 เลขท่ี................................................... 
ซ่ึงตั้งอยู ่ณ ............................ถนน........................ตรอก/ซอย....................................ต าบล..................................................
อ  าเภอ........................................................จงัหวดั................................................................................................................. 
ยินยอมให.้.....................................................................................................เขา้ท าการปลกูสร้างอาคารในท่ีดินดงักล่าวได ้
ในเน้ือท่ี...................................ตารางเมตร  มีขนาดดงัน้ี 
 ทิศเหนือ ยาว.................................. ...........เมตร   จด............................................................................................... 
 ทิศใตย้าว...................................................เมตร   จด............................................................................................... 
 ทิศตะวนัออกยาว........................................เมตร  จด............................................................................................... 
 ทิศตะวนัตกยาว..........................................เมตร  จด............................................................................................... 

  พร้อมน้ี  ขา้พเจา้ยินยอมให.้...............................................................................ปลกูสร้างอาคารในท่ีดิน 
ดงักล่าวน้ี  เพราะเป็น..............................................และไดแ้นบ...........................................................................มาดว้ยแลว้ 
(ถา้เป็นผูเ้ช่าใหแ้นบส าเนาสญัญาเช่าท่ีดิน หรือถา้มีหนงัสือแสดงสิทธิอยา่งอ่ืนก็ใหแ้นบมาดว้ย) 

  พร้อมน้ี  ขา้พเจา้ไดแ้สดงแผนผงัโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน  (มาตราส่วน...................................................)  
ท่ียินยอมให.้.....................................................................................................ปลกูสร้างอาคารไดไ้วด้า้นหลงัหนงัสือน้ีแลว้ 
     (ลงช่ือ)......................................................................ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 
                 (                                                                    ) 
     (ลงช่ือ) ......................................................................พยาน 
                (                                                                     ) 
     (ลงช่ือ) ......................................................................พยาน 
                (                                                                     ) 
 ขา้พเจา้ขอรับรองลายมือช่ือ หรือลายพิมพน้ิ์วมือขา้งบนน้ี เป็นของผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดดงักล่าว จริง 

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

 

ส.อบต.ในหมู่บา้น หรือผูน้ าทอ้งท่ี 

ค ำเตือน  หนงัสือรับรองการปลูกสร้างอาคารน้ี หากมีการขดู ลบ ขีด ฆ่า ไม่วา่กรณีใด ๆ เวน้แต่ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
จะรับรองการขีดฆ่า  นั้น   เป็นลายลกัษณ์อกัษรเฉพาะแห่งไว ้

ส.อบต.ในหมู่บา้น หรือผูน้ าทอ้งท่ี 
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บันทกึการตรวจเขตทีด่ินและช้ีก าหนดแนวปลูกสร้าง   ดัดแปลง   ร้ือถอน   เคลือ่นย้ายอาคาร 
(ขอ้ความใดท่ีไม่ใช่ใหขี้ดฆ่า ลงช่ือก ากบัไวด้ว้ย) 

-------------------------------- 
อาคาร..............................................................................ของ.............................................................................................                                  

--------------------------------- 
  ไดต้รวจสอบเขตท่ีดินส าหรับการปลูกสร้างอาคารรายน้ีแลว้   ปรากฏวา่อาคารปลูกสร้างในท่ีดิน 
ของ..............................................................................ตามหลกัฐานท่ีดิน................................................โดยมีท่ีดิน  ดงัน้ี 
ทิศเหนือ กวา้ง..........................เมตร     จดท่ีดินเลขท่ี.......................................หลกัเขต........................................ 
ทิศใต ้  กวา้ง..........................เมตร     จดท่ีดินเลขท่ี.......................................หลกัเขต........................................
ทิศตะวนัออก กวา้ง..........................เมตร     จดท่ีดินเลขท่ี.......................................หลกัเขต........................................ 
ทิศตะวนัตก กวา้ง..........................เมตร     จดท่ีดินเลขท่ี.......................................หลกัเขต........................................ 
พบหลกัเขตหรือหลกัหมุด  จ านวน...............................................หลกั 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่การน าช้ีแนวเขตท่ีดินถูกตอ้งตามเอกสารท่ีดินท่ีแนบมาพร้อมน้ี  และไม่มีการรุกล ้าท่ีสาธารณะ 
 
(ลงช่ือ)..................................................................    (ลงช่ือ)................................................................... 

(.............................................................)    (...............................................................) 
             ผูถื้อกรรมสิทธ์ิท่ีดิน                    ผูข้ออนุญาตก่อสร้าง 

ปลูกสร้างห่างจากแนวถนน  (ขนานริมเขตทาง)................................เมตร  อาคารท่ีขออนุญาตปลูกสร้างอยูใ่นเขตพื้นท่ี
..................ผงัเมืองรวมนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2556   ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม…… 

ในวนัท่ีตรวจเขตท่ีดินน้ี ผูข้ออนุญาตไดท้  าการก่อสร้างไปก่อนหรือไม่ 
  (  )  ยงัไม่ไดก่้อสร้าง 
  (  )  ก่อสร้างแลว้  ดงัน้ี....................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
การตรวจเขต      (  )  ถูกตอ้ง ด าเนินการได ้
  (  )  ไม่ถูกตอ้ง ควรด าเนินการแกไ้ข เพราะ.......................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

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

         นายช่างเขต 
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บันทกึข้อตกลง 

  ระหวา่ง  นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................ผูข้ออนุญาต           
กบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จงัหวดันครศรีธรรมราช 

เขียนท่ี...............อบต.เชียรเขา................................ 

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

  ขา้พเจา้..................................................................................เจา้ของอาคารหรือตวัแทนเจา้ของอาคาร 
อาย.ุ............ปี   เช้ือชาติ...........................สัญชาติ........................ตั้งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี................. 
ถนน................ต  าบล......................................อ  าเภอ.........................................จงัหวดั.......................................................                        
ซ่ึงเป็นผูย้ืน่ค  าขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลง/ร้ือถอนอาคาร ตามค าขอ (แบบ ข.1)   ลงวนัท่ี
..............................................................................ขอท าบนัทึกขอ้ตกลงใหไ้วต่้อองคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  ดงัน้ี 

  ขอ้ 1  ในการก่อสร้างอาคาร/ ดดัแปลงอาคาร/ ร้ือถอนอาคาร       ของขา้พเจา้น้ีไม่วา่กรณีใด ๆ  
ถา้หากอาคารหรือส่ิงก่อสร้างบริเวณติดกนัหรือใกลเ้คียงกนัเกิดการทรุด พงั ช ารุด แตกร้าว   หรือไดรั้บความ 
เสียหายใด ๆ อนัเกิดจากสาเหตุการด าเนินการเก่ียวกบัอาคารน้ี  ไม่วา่จากการกระท าของลูกจา้งก็ดี  ของช่างก่อสร้างก็ดี 
ของผูอ้าศยัในอาคารนั้นก็ดี ขา้พเจา้ขอรับผดิชอบชดใชค้่าเสียหายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณีโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน 

  ขอ้ 2.  ในขณะก่อสร้างอาคาร/ ดดัแปลงอาคาร/ ร้ือถอนอาคาร  ขา้พเจา้จะกระท าโดยใชค้วาม
ระมดัระวงัตลอดจนจดัใหมี้ส่ิงป้องกนัฝุ่ นละอองเศษวสัดุร่วงหล่นในท่ีสาธารณะ อาคารอ่ืนหรือท่ีดินต่างเจา้ของหรือ   
ผูค้รอบครองท่ี  อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของผูอ่ื้น หรือของผูรั้บจา้ง หรือขา้พเจา้เอง 
หากสงสัยวธีิการปฏิบติั ขา้พเจา้ตอ้งให้ผูอ้อกแบบหรือผูค้วบคุมงานหรือวศิวกรผูค้  านวณโครงสร้างอาคาร เป็นผู ้
ก  าหนดวธีิการปฏิบติัในขณะก่อสร้างเพื่อด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้ง หรือใหมี้ความปลอดภยัตามขอ้ก าหนดไวใ้น
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2526) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535  ทุกประกาศ 

  บนัทึกขอ้ความน้ี ไดท้  าข้ึนสองฉบบัโดยมีขอ้ความตรงกนั ผูข้ออนุญาตถือไว ้จ านวน 1 ฉบบั                                         
และเก็บไวท่ี้องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียรเขา  จ  านวน  1  ฉบบั 

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

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


