หนังสือยินยอมให้ ก่อสร้ างอาคารในที่ดิน
เขียนที่ ……………………………………….
วันที่………….เดือน…………………………พ.ศ……………....
ข้าพเจ้า…………………..…………..ตั้งบ้านเรื อนอยูเ่ ลขที่………………..ถนน………………….
ตาบล……………………อาเภอ………………….…..จังหวัด………………….เป็ นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ ……….….
………………………………..เลขที่ดิน……………..……ยินยอมให้…………………..……………………………
เข้าทาการก่อสร้างอาคารในที่ดิน มีขนาดและขอบเขตที่ดินดังนี้ .เต็มโฉนดที่ดิน
บางส่วนของที่ดิน มีขนาดและขอบเขตที่ดินดังนี้ .ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
( ให้กาเครื่ องหมาย 

ยาว………………………………………………
ยาว………………………………………………
ยาว………………………………………………
ยาว………………………………………………
เฉพาะข้อที่ยนิ ยอม )

พร้อมก ันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงสาเนาโฉนดที่ดิน และผังบริ เวณแสดงขอบเขตที่ดินที่ยนิ ยอมให้
ก่อสร้างอาคารแนบมาพร้อมหนังสื อนี้แ ล้ว .
( ลงชื่อ )…………………………………….ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(……………………………………)
( ลงชื่อ )…………………………………….ผูไ้ ด้รับการยินยอม
(……………………………………)
( ลงชื่อ )…………………………………….พยาน
(……………………………………)
( ลงชื่อ )…………………………………….พยาน
(……………………………………)
คาเตือน
หนังสือยินยอมให้กอ่ สร้างอาคารในที่ดินนี้ ถ้ามีการขูด ลบ ขีดฆ่า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ เว้นแต่ผถู ้ ือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆ่านั้น โดยการเซ็นชื่อกาก ับไว้.
ขอรับรองว่าเป็ นเอกสารที่มีการลงนามของเจ้าของที่ดิน และพยานจริ ง
( ลงชื่อ )……………………………………ผูข้ ออนุญาต

หนังสื อตกลงทาผนังร่ วม
เขียนที่
.เดือน

.
วันที่
.พ.ศ.
.
ข้าพเจ้า
.
นเลขที่
.
ถนน
. ตรอก/ซอย
.ตาบล/แขวง
.
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
.
.ตั้งอยู่ ณ ถนน
.
ตรอก/ซอย
.ตาบล/แขวง
.อาเภอ/เขต
.
จังหวัด
.ได้ตกลงก ับ
.
ซึ่งเป็ นผูข้ ออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
.ชนิด
.
ในที่ดินโฉนดเลขที่
. ซึ่งอยูต่ ิดต่อก ับที่ดินของข้าพเจ้า ให้
ชิดเขตที่ดินของข้าพเจ้าได้โดย “ ทาผนังร่ วมก ัน” หรื อทาฐานรากและผนังร่ ว มกนั ” ( ข้อความใดที่ไม่ตอ้ งการให้ผู ้
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและผูต้ กลงขีดฆ่าและลงชื่ อกาก ับไว้ดว้ ย )
(ลงชื่ อ)

.ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ที่ดินผูต้ กลง

(ลงชื่ อ)

ผูข้ ออนุญาต

(ลงชื่ อ)

พยาน

(ลงชื่อ)
พยาน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อ หรื อลายพิมพ์นิ้ว มือข้างบนนี้ เป็ นของผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าว
ข้างบนนี้จริ ง
(ลงชื่อ)

ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์

คาเตือน
หนังสือตกลงทาผนังร่ วมนี้ หากมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ เว้นแต่ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ที่ดินจะลงชื่อ
รับรองการขูด ลบ ขีด ฆ่า และแกไ้ ขเฉพาะแห่ งไว้.
****************
ขอรับรองว่าเป็ นเอกสารที่มีการลงนามของเจ้าของที่ดิน และพยานจริ ง
(ลงชื่อ)

ผูข้ ออนุญาต

หนังสือยินยอมให้ รอื้ ถอนอาคารในที่ดนิ
เขียนที่ ……………………………………….
วันที่………….เดือน…………………………พ.ศ……………....
ข้าพเจ้า…………………..…………..ตั้งบ้านเรื อนอยูเ่ ลขที่ ………………..ถนน………………….
ตาบล……………………อาเภอ………………….…..จังหวัด………………….เป็ นเจ้าของที่ดินโฉนดที่ ……….….
………………………………..เลขที่ดิน……………..……ยินยอมให้…………………..……………………………
เข้าทาการรื้ อถอนอาคารในที่ดิน มีข นาดและขอบเขตที่ดินดังนี้ .เต็มโฉนดที่ดิน
บางส่วนของที่ดิน มีขนาดและขอบเขตที่ดินดังนี้ .ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
( ให้กาเครื่ องหมาย 

ยาว………………………………………………
ยาว………………………………………………
ยาว………………………………………………
ยาว………………………………………………
เฉพาะข้อที่ยนิ ยอม )

พร้อมก ันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงสาเนาโฉนดที่ดิน และผังบริ เวณแสดงขอบเขตที่ดินที่ยนิ ยอมให้
รื้ อถอนอาคารแนบมาพร้อมหนังสื อนี้แล้ว .
( ลงชื่อ )…………………………………….ผูถ้ ือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(……………………………………)
( ลงชื่อ )…………………………………….ผูไ้ ด้รับการยินยอม
(……………………………………)
( ลงชื่อ )…………………………………….พยาน
(……………………………………)
( ลงชื่อ )…………………………………….พยาน
(……………………………………)
คาเตือน
หนังสือยินยอมให้ร้ื อถอนอาคารในที่ดินนี้ ถ้า มีการขูด ลบ ขีดฆ่า ไม่ว่ากรณี ใด ๆ เว้นแต่ ผถู ้ ือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขีดฆ่านั้น โดยการเซ็นชื่อกาก ับไว้.
ขอรับรองว่าเป็ นเอกสารที่มีการลงนามของเจ้าของที่ดิน และพยานจริ ง
( ลงชื่อ )……………………………………ผูข้ ออนุญาต

หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดิน
เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า

.
.เดือน

.พ.ศ.

.

.

นเลขที่
.ตาบล/แขวง
.ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่
.ตั้งอยู่ ณ ถนน
.อาเภอ/เขต

.
ถนน
. ตรอก/ซอย
.
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
.
.
ตรอก/ซอย
.ตาบล/แขวง
.
จังหวัด
.ได้ตกลงกับ
.
ซึ่งเป็นผู้ขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร
.ชนิด
.
ในที่ดินโฉนดเลขที่
. ซึ่งอยู่ติดต่อกับที่ดินของข้าพเจ้า ให้
ชิดเขตที่ดินของข้าพเจ้าได้โดย “ ทาผนังร่วมกัน” หรือทาฐานรากและผนังร่วมกัน ” ( ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ผู้ถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดินและผู้ตกลงขีดฆ่าและลงชื่อกากับไว้ด้วย )
(ลงชื่อ)

.ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ตกลง

(ลงชื่อ)

ผู้ขออนุญาต

(ลงชื่อ)

พยาน

(ลงชื่อ)

พยาน

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าลายมือชื่อ หรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้ เป็นของผู้ถือกรรมสิ ทธิ์ที่ดินโฉนดดังกล่าว
ข้างบนนี้จริง
(ลงชื่อ)

ผู้ถือกรรมสิทธิ์

คาเตือน
หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดเขตที่ดินนี้ หากมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินจะลงชื่อรับรองการขูด ลบ ขีด ฆ่า และแก้ไขเฉพาะแห่งไว้.
****************
ขอรับรองว่าเป็นเอกสารที่มีการลงนามของเจ้าของที่ดิน และพยานจริง
(ลงชื่อ)

ผู้ขออนุญาต

บันทึกการตรวจแบบประกอบการแจ้ งขุดดินหรือถมดิน
1. ความเห็นของนายตรวจเขต
1. รหัสที่ดิน
ได้ตรวจสอบแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการ
(ลงชื่อ)……………………………….
ประกอบแบบแปลน การขุดดินหรื อถมดินของ
เจ้าหน้าที่แผนที่ภาษี
……………………………………………
5. ความเห็นของ ผอ.ส่ วนควบคุ มอาคารและผังเมือง
……………………………………………
ค่าธรรมเนียม
…………………………………………………….
(1) ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรื อถมดิน
………………………………………………………
................................................................บาท.
(ลงชื่อ)………………..……ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ
(2) ค่าคัดสาเนาหรื อถ่ายเอกสาร...................บาท
(……………………………….)
ค่าใช้จ่าย
6. ความเห็นของ ผอ.สานักการช่ าง
(1) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรื อ
……………………………………………………….
ถมดิน..............................................................บาท
……………………………………………………….
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่ขุด
(ลงชื่อ)…………………….………ผอ.สานักการช่าง
ดินหรื อถมดิน.................................................บาท
(……………………………….)
รวมเป็ นเงินทั้งสิ้น..........................................บาท
7. ความเห็นของปลัดเทศบาล
(ลงชื่อ)……………………………..(นายตรวจเขต)
……………………………………………………….
(………………………….….)
……………………………………………………….
2. ความเห็นของสถาปนิก
(ลงชื่อ)……...………………………….ปลัดเทศบาล
……………………………………………
(………………………………….)
……………………………………………
8. คาสั่งเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
(ลงชื่อ)………………………………สถาปนิ ก
………………………………………………………
(………………………………)
3. ความเห็นของวิศวกร
(ลงชื่อ)………………………………นายกเทศมนตรี
ได้ตรวจรายการคานวณแล้ว ปรากฏว่า
(………………………………)
………………………………………………………
กรณี เป็ นมติคณะเทศมนตรี ………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………นายกเทศมนตรี
(ลงชื่อ)……………………………………….วิศวกร
(ลงชื่อ)………………………………….เทศมนตรี
(……………………………………….)
(ลงชื่อ)………………………………….เทศมนตรี
4. ความเห็นของ หน.ฝ.ควบคุมอาคาร
(ลงชื่อ)………………………………….เทศมนตรี
………………………………………………………
……………………………………………………….
(ลงชื่อ)……………………………..หน.ฝ.ควบคุมอาคาร

