
 
ทะเบียนตรวจแบบกองช่าง 

เทศบาลต าบลกระจับ 
 

ค าขออนุญาตก่อสร้าง,ดดัแปลงอาคาร,ร้ือถอนอาคาร    เลขที.่..................................ลงวนัที.่.................................................... 
เจ้าของอาคารช่ือ......................................................................................................................................................................... 
อาคาร................................................................................ก่อสร้างที.่......................................................................................... 
 

 
งานธุรการ  กองช่าง 

 

 
รับเร่ืองวนัที.่..............เดือน............................................พ.ศ. ........................ 
 ส่งเร่ืองวนัที.่..............เดือน............................................พ.ศ. ........................ 

 
 
 
 

 
นายตรวจเขตที.่.......... 
 
 

 
รับเร่ืองวนัที.่..............เดือน............................................พ.ศ. ........................ 
 ส่งเร่ืองวนัที.่..............เดือน............................................พ.ศ. ........................ 

 

 
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ 

ผู้ตรวจ 
 

 
รับเร่ืองวนัที.่..............เดือน............................................พ.ศ. ........................ 
 ส่งเร่ืองวนัที.่..............เดือน............................................พ.ศ. ......................... 

 

 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
 

 
รับเร่ืองวนัที.่..............เดือน............................................พ.ศ. ........................ 
 ส่งเร่ืองวนัที.่.............เดือน.............................................พ.ศ. ......................... 

 

 
ปลดัเทศบาล 

 

 
รับเร่ืองวนัที.่..............เดือน............................................พ.ศ. ........................ 
 ส่งเร่ืองวนัที.่..............เดือน............................................พ.ศ. ......................... 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการรับเอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 

 กองช่าง    เทศบาลต าบลกระจบั 
 

วนัที.่..............เดือน...................................พ.ศ. ..................... 
 

  ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ...............ปี  อยู่บ้านเลขที.่........................... 
ถนน.................................................ต าบล/แขวง...................................................อ าเภอ/เขต................................................... 
จงัหวดั.................................................ได้ย่ืนค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ชนิด....................................................................... 
ก่อสร้าง  ณ.  ...................................................................................จงึได้มอบเอกสารต่าง ๆ  ในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ให้เจ้าหน้าทีก่องช่าง  เทศบาลเมืองบ้านโป่ง  รับไว้ด าเนินการตามรายการต่อไปนี ้ คือ 
  1.  ค าขออนุญาต   (แบบ  ข.1)                     จ านวน..................ฉบับ 
  2.  แบบแปลน   จ านวน....................ชุด ๆ ละ....................แผ่น                     รวมจ านวน..................ฉบับ 
  3.  ส าเนาโฉนดทีด่นิ  เลขที.่.......................................................    จ านวน..................ฉบับ 
  4.  รายการค านวณ         จ านวน..................ฉบับ 
  5.  หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน      จ านวน..................ฉบับ 
  6.  ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม   จ านวน..................ฉบับ 
  7.  ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม   จ านวน..................ฉบับ 
  8.  หนังสือรับรองให้ท าการก่อสร้างอาคารในทีด่นิ     จ านวน..................ฉบับ 
  9.  บันทกึการยนิยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขต      จ านวน..................ฉบับ 
               10.  หนังสือตกลงท าผนังร่วมกนั       จ านวน..................ฉบับ 
               11.  อ่ืน ๆ .....................................................................................................   จ านวน..................ฉบับ 
        .............................................................................................................   จ านวน..................ฉบับ 
        รวม..........................รายการ       จ านวน..................ฉบับ 
 
      ลงช่ือ...................................................ผู้ขออนุญาต/ผู้มอบ  
             (....................................................) 
 
      ลงช่ือ...................................................เจ้าหน้าทีผู้่รับมอบ 
             (....................................................) 
       วนัทีรั่บ...............................................เวลา....................น. 
 
 หมายเหต ุ ในกรณีทีแ่บบแปลนมข้ีอบกพร่องจะต้องแก้ไขให้ถูกต้อง  เทศบาลฯ  จะแจ้งให้ทราบภายใน 45 วนั 
  นับแต่วนัทีไ่ด้รับค าขออนุญาต 
  (ใบรับเอกสารฉบับนีท้ าขึน้เป็น  2  ฉบับ  ผู้ย่ืนค าขอรับไป  1  ฉบบั  เทศบาลฯ  เกบ็ไว้ตดิค าขออนุญาต 
    1  ฉบับ) 
           
 

 



 
รายงานการตรวจสอบสถานทีป่ระกอบการพจิารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 

ผงับริเวณก่อสร้างอาคารของ.......................................................................ก่อสร้างที.่.............................................................. 
เป็นอาคาร........................................................ชนิด.....................................................จ านวน.................................................. 
เพ่ือใช้เป็น................................................................................................................................................................................... 

แผนผงัสังเขป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
ผู้น าช้ีสถานทีก่่อสร้างช่ือ..........................................................................................เกีย่วข้องเป็น....................กบัผู้ขออนุญาต 
                     (................................................................) 
 

บันทกึการตรวจ 1.  ขนาด  กว้าง  ยาว  ของทีด่นิถูกต้องตามผงับริเวณทีข่ออนุญาตหรือไม่.................................................          
  2.  ทีด่นิมสีภาพอย่างไร............................................................................................................................... 
  3.  ทางสาธารณะตดิต่อกบัทีด่นิเขตทางกว้าง...........................เมตร  ชนิดของถนน.................................. 
        ถนนกว้าง...........................เมตร 
  4.  ทางระบายน า้สาธารณะทีจ่ะรับน า้จากอาคารมหีรือไม่.......................................................................... 
        เป็นทางระบายน า้ประเภท.................................................................................................................... 
  5.  อาคารทีย่ื่นขออนุญาตก่อสร้างไปแล้วหรือยงั....................................................................................... 
       ถ้าหากมกีารก่อสร้างไปแล้วถงึขั้น......................................................................................................... 
       และถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่........................................................................................................ 
 
            (ลงช่ือ)..........................................................ช่างผู้ควบคุมเขต 
                   (...........................................................) 
                         ................/..................................../......................... 

 



 
บันทกึการตรวจแบบ 

1.   งานด้านผงัเมือง  ได้ตรวจสอบตามกฎกระทรวง               3.4   ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลน.....................ตารางเมตร 
      ฉบับที ่349 (พ.ศ.2540)  ออกตามความใน พรบ.                        ตารางเมตรละ.........................................................บาท 
      การผงัเมือง  พ.ศ.2518  แล้ว  ปรากฎว่า              เป็นเงนิ....................................................................บาท 
( 1 )   การใช้ประโยชน์ทีด่นิ                ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต..........................................บาท 
          1.1  แปลงทีด่นิ..................................................             รวมเป็นเงนิ..............................................................บาท 
          1.2  ประเภท.....................................................             (......................................................................................) 
( 2 )  โครงการคมนาคมขนส่ง               ลงช่ือ............................................ห.น.งานสถาปัตยกรรม 
         2.1  ถนนหมายเลข............................................                    (..............................................) 
         2.2  เขตถนนกว้าง.............................................     4.   งานด้านวศิวกรรม 
         2.3  ได้ก าหนดให้อาคารห่างจากศูนย์กลาง      4.1  เอกสารการขออนุญาตด้านวศิวกรรม 
                 ถนน...................................................เมตร                    (    )  ถูกต้อง 
                 ...................................................................            (    )  ไม่ถูกต้อง   เพราะ................................................... 
  โดยห่างจากเขตทีด่นิ..........................เมตร            ......................................................................................... 
  (    )  ถูกต้อง  ควรด าเนินการต่อไป      4.2  ความเห็น......................................................................... 
  (    )  ไม่ถูกต้อง  ควรด าเนินการแก้ไข             ......................................................................................... 
  เพราะ..........................................................                    ลงช่ือ..................................................ห.น.งานวิศวกรรม 
  ....................................................................                           (...................................................) 
                 ลงช่ือ........................................งานผงัเมือง             5.   เรียน    ผู้อ านวยการกองช่าง 
          (.........................................)                                                 ............................................................................ 
2.   งานนายตรวจอาคารเขต              .......................................................................................... 
 ได้ตรวจผงับริเวณก่อสร้างอาคารของ                             ลงช่ือ.................................................ห.น.ฝ่ายแบบแผนฯ 
       .......................................................................แล้ว                           (..................................................) 
      ปรากฎว่า...............................................................             6.   เรียน    ปลดัเทศบาล 
       .............................................................................                                 ............................................................................. 
       ลงช่ือ..............................................นายตรวจเขต                   ........................................................................................... 
              (................................................)                              ลงช่ือ.................................................ผู้อ านวยการกองช่าง 
3.   งานด้านสถาปัตยกรรม                    (...................................................) 
       3.1  เอกสารการขออนุญาตด้านสถาปัตยกรรม                 7.   เรียน    นายกเทศมนตรี              
              (    )  ถูกต้อง                           ............................................................................. 
              (    )  ไม่ถูกต้อง  เพราะ..................................                   .......................................................................................... 
         .............................................................                   ลงช่ือ............................................................ปลดัเทศบาล 
       3.2  ส่วนของอาคาร       (.............................................................) 
              (    )  ถูกต้อง        8.   ค าส่ังนายกเทศมนตรี 
              (    )  ไม่ถูกต้อง  เพราะ..................................                        ............................................................................ 
         .............................................................                    ........................................................................................ 
       3.3  ความเห็น.......................................................                    ลงช่ือ.....................................................นายกเทศมนตรี 
              ......................................................................     (......................................................) 
 



 
 

หนังสือรับรองให้ท าการปลูกสร้างอาคารในทีด่ิน 
 
        เขียนที.่.......................................................................... 
       

      วนัที.่................เดือน.................................พ.ศ. ..................... 
 

  ข้าพเจ้า................................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที.่............................... 
ถนน...........................................ต าบล......................................อ าเภอ......................................จงัหวัด...................................... 
เป็นเจ้าของทีด่นิโฉนดที.่...............................................................................ซ่ึงตั้งอยู่ทีถ่นน..................................................... 
ต าบล......................................................อ าเภอ......................................................จงัหวดั......................................................... 
ยนิยอมให้...................................................... .........................................................เข้าท าการปลูกสร้างอาคารในทีด่นิดงักล่าว 
ได้โดยมขีนาดทีด่นิดงักล่าว  คือ 
 

  ทศิเหนือ  ยาว...........................................เมตร 
  ทศิใต้  ยาว...........................................เมตร 
  ทศิตะวนัตก ยาว...........................................เมตร 
  ทศิตะวนัออก ยาว...........................................เมตร 
 
          ลงช่ือ.............................................เจ้าของทีด่นิ 
                 (..............................................) 
 

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

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

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

 
 
 
 

 
 
 
       
 
 



หนังสืออุทศิทีด่นิ 
 

      เขียนที.่........................................................................... 
 

วนัที.่...............เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 

  ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ.................ปี  ตั้งบ้านเรือนอยู่ที.่....................... 
ถนน........................................ต าบล........................................อ าเภอ........................................จงัหวัด..................................... 
ขออุทศิทีด่นิซ่ึงเป็นของข้าพเจ้าตามโฉนดเลขที.่........................................................อยู่ทีถ่นน................................................ 
ต าบล........................................อ าเภอ..........................................จังหวดั........................................ให้กบัเทศบาลต าบลกระจบั 
เพ่ือสร้าง.................................................................ทีด่นิทีอุ่ทศิให้นี ้ กว้าง............................เมตร  ยาว............................เมตร 
เป็นเน้ือที.่.......................................ตารางเมตร  ตามรูปแผนทีสั่งเขปข้างล่างนี ้  โดยข้าพเจ้าไม่เรียกร้องค่าชดเชยใด ๆ ทั้งส้ิน 
และเพ่ือเป็นหลกัฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 

แผนทีสั่งเขปอุทศิทีด่นิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ลงช่ือ........................................เจ้าของทีด่นิ  ผู้อุทศิทีด่นิ 
                 (...........................................) 
  

          ลงช่ือ.......................................นายกเทศมนตรี ผู้รับอุทศิทีด่นิ 
                 (...........................................) 
 

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

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

 
 
 
 



บันทกึยนิยอมให้ก่อสร้างชิดเขต 
 
วนัที.่...............เดือน................................พ.ศ. ..................... 

 

  บันทกึฉบับนีท้ าขึน้ระหว่าง...............................................................................................อายุ.................ปี 
เช้ือชาต.ิ........................สัญชาต.ิ.........................อยู่บ้านเลขที.่...................................ถนน....................................................... 
ต าบล.......................................................อ าเภอ.......................................................จงัหวดั....................................................... 
กบั........................................................................................อายุ...................ปี  เช้ือชาต.ิ.......................สัญชาต.ิ.......................  
อยู่บ้านเลขที.่......................................ถนน.................................................................ต าบล...................................................... 
อ าเภอ.....................................................จงัหวดั.....................................................ทั้งสองฝ่ายตกลงยนิยอมท าบันทกึไว้ต่อกนั 
มข้ีอความดงัต่อไปนี ้ คือ 
 

  1.  ข้าพเจ้า............................................................เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิทีด่นิโฉนดเลขที.่......................... 
ระวาง..................................เลขทีด่นิ..................................ต าบล..........................................อ าเภอ........................................... 
จงัหวดั............................................ยนิยอมให้..................................................................ก่อสร้างอาคาร.................................. 
ตดิต่อชิดเขตทีด่นิแปลงเลขทีด่งักล่าวข้างต้นได้   นับตั้งแต่วนัทีไ่ด้ท าบันทกึนีเ้ป็นต้นไป 
 

  2.  ข้าพเจ้า............................................................เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิทีด่นิโฉนดเลขที.่......................... 
ระวาง..................................เลขทีด่นิ..................................ต าบล..........................................อ าเภอ........................................... 
จงัหวดั............................................ยนิยอมให้..................................................................ก่อสร้างอาคาร.................................. 
ตดิต่อชิดเขตทีด่นิแปลงเลขทีด่งักล่าวข้างต้นได้   นับตั้งแต่ท าบันทกึนีเ้ป็นต้นไปเช่นเดยีวกนั 
 

  บันทกึนีท้ าขึน้เป็นสองฉบบั  มข้ีอความตรงกนั  ต่างยดึถือเป็นหลกัฐานไว้คนละฉบับ 
 
       ลงช่ือ....................................................ผู้ขออนุญาต 
              (.....................................................) 
  

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

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

 
      ลงช่ือ....................................................พยานและผู้เขียนบันทกึ 

              (.....................................................) 
 
 
 

 
 
 



บันทกึยนิยอมให้ร้ือถอนอาคารต่อเน่ือง 
 
วนัที.่...............เดือน................................พ.ศ. ..................... 

 

  บันทกึฉบับนีท้ าขึน้ระหว่าง...............................................................................................อายุ.................ปี 
เช้ือชาต.ิ........................สัญชาต.ิ.........................อยู่บ้านเลขที.่...................................ถนน....................................................... 
ต าบล.......................................................อ าเภอ.......................................................จงัหวดั....................................................... 
กบั........................................................................................อายุ...................ปี  เช้ือชาต.ิ.......................สัญชาต.ิ.......................  
อยู่บ้านเลขที.่......................................ถนน.................................................................ต าบล...................................................... 
อ าเภอ.....................................................จงัหวดั.....................................................ทั้งสองฝ่ายตกลงยนิยอมท าบันทกึไว้ต่อกนั 
มข้ีอความดงัต่อไปนี ้ คือ 
 

  1.  ข้าพเจ้า............................................................เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิทีด่นิโฉนดเลขที.่......................... 
ระวาง..................................เลขทีด่นิ..................................ต าบล..........................................อ าเภอ........................................... 
จงัหวดั............................................ยนิยอมให้.................................................................ร้ือถอนอาคาร  ซ่ึงเป็นอาคารต่อเน่ือง 
และตดิต่อชิดเขตทีด่นิแปลงเลขทีด่งักล่าวข้างต้นได้   นับตั้งแต่วนัทีไ่ด้ท าบันทกึนีเ้ป็นต้นไป 
 

  2.  ข้าพเจ้า............................................................เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิทีด่นิโฉนดเลขที.่......................... 
ระวาง..................................เลขทีด่นิ..................................ต าบล..........................................อ าเภอ........................................... 
จงัหวดั............................................ยนิยอมให้.................................................................ร้ือถอนอาคาร  ซ่ึงเป็นอาคารต่อเน่ือง 
และตดิต่อชิดเขตทีด่นิแปลงเลขทีด่งักล่าวข้างต้นได้   นับตั้งแต่ท าบันทกึนีเ้ป็นต้นไปเช่นเดยีวกนั 
 

  บันทกึนีท้ าขึน้เป็นสองฉบบั  มข้ีอความตรงกนั  ต่างยดึถือเป็นหลกัฐานไว้คนละฉบับ  โดยผู้ร้ือถอนต้อง 
รับผดิชอบความเสียหายทีเ่กดิขึน้จากการร้ือถอนอาคารในคร้ังนี ้
 
       ลงช่ือ....................................................ผู้ขออนุญาต 
              (.....................................................) 
  

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

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

 
      ลงช่ือ....................................................พยานและผู้เขียนบันทกึ 

              (.....................................................) 
 
 
 

 
 
 



หนังสือรับรอง 
ของ 

ผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม 
 

      เขียนที.่........................................................................... 
 

วนัที.่...............เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 

  โดยหนังสือฉบบันี ้ ข้าพเจ้า.............................................................................................อายุ...................ปี 
เช้ือชาต.ิ...................สัญชาต.ิ....................อยู่บ้านเลขที.่............................หมู่ที.่................ถนน............................................... 
ตรอก/ซอย................................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวดั................................ 
โทรศัพท์...............................ทีท่ างาน...........................................................................................โทรศัพท์............................... 
ได้รับอนุญาตให้ประกอบวชิาชีพ                วศิวกรรมควบคุม 

                                                                                                                        ประเภท.............................................................. 
          สถาปัตยกรรมควบคุม 
สาขา.......................................................แขนง......................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.......................... 
และขณะนีไ้ม่ได้ถูกเพกิถอนใบอนุญาตให้ประกอบวชิาชีพ 
ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผดิชอบตามพระราชบญัญัตวิชิาชีพ         วศิวกรรมควบคุม  พ.ศ.2542 

                      สถาปัตยกรรมควบคุม  พ.ศ.2508 
โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ค านวณโครงสร้าง  ควบคุมการก่อสร้าง  วางผงั  ออกแบบ  ท ารายการก่อสร้าง 
เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด..................................................จ านวน.......................................เพ่ือใช้.................................................. 
เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด..................................................จ านวน.......................................เพ่ือใช้.................................................. 
เป็นส่ิงปลูกสร้างชนิด..................................................จ านวน.......................................เพ่ือใช้.................................................. 
ของ...........................................................................................ปลูกสร้างในโฉนดเลขที.่........................................................... 
หมู่ที.่................ถนน..........................................ตรอก/ซอย..........................................ต าบล/แขวง.......................................... 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั.......................................... 
  ตามแผนผงับริเวณ   แบบก่อสร้าง   รายการค านวณ   รายการก่อสร้าง   ทีข้่าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว 
ซ่ึงแนบมาพร้อมเร่ืองราวขออนุญาตก่อสร้างฯ 
   เพ่ือเป็นหลกัฐาน    ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
 
           (ลงช่ือ).............................................วศิวกร,สถาปนิก 
                     (..............................................)  
 

           (ลงช่ือ).............................................ผู้ขออนุญาตปลูกสร้าง, 
                     (..............................................)  ดดัแปลง,ต่อเตมิ  
 

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

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



 

 หนังสือรับรองให้ท าการร้ือถอนอาคารในทีด่ิน  
 

      เขียนที.่........................................................................... 
 

วนัที.่...............เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 

  ข้าพเจ้า......................................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที.่......................... 
ถนน............................................หมู่ที.่..................ต าบล..............................................อ าเภอ................................................... 
จงัหวดั...................................................เป็นเจ้าของทีด่นิโฉนดเลขที.่........................................................................................ 
ซ่ึงตั้งอยู่ทีถ่นน..........................................................................ต าบลบ้านโป่ง   อ าเภอบ้านโป่ง   จงัหวดัราชบุรี     ยนิยอมให้ 
.........................................................................................................เข้าท าการร้ือถอนอาคารบ้านเลขที.่.................................... 
ถนน.................................................................. ต าบลบ้านโป่ง   อ าเภอบ้านโป่ง   จงัหวดัราชบุรี   ทีต่ั้งอยู่ในโฉนดดงักล่าวได้ 
 

  จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน 
 

 

           (ลงช่ือ).............................................เจ้าของทีด่นิ 
                     (..............................................)  
 
           (ลงช่ือ)...........................................ผู้ขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 
                     (..............................................)    
 
           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                     (..............................................)  
 
           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                     (..............................................)  
 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทกึตกลงท าผนังร่วมกนั 
 

      เขียนที.่........................................................................... 
 

วนัที.่...............เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 

  ข้าพเจ้า......................................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที.่......................... 
ถนน.......................................................ตรอก/ซอย.....................................................ต าบล .................................................... 
อ าเภอ.................................................จงัหวดั.............................................ถือกรรมสิทธ์ิทีด่นิโฉนดเลขที.่................................  
ต าบล..................................................อ าเภอ...............................................จงัหวดั.................................................ได้ตกลงกบั 
....................................................................................ซ่ึงเป็นผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ชนิด............................................... 
ในโฉนดทีด่นิเลขที.่...............................................ซ่ึงอยู่ตดิกบัทีด่นิของข้าพเจ้า  ให้................................................................. 
ท าการก่อสร้างอาคารชิดเขตทีด่นิของข้าพเจ้าโดย  “ท าผนังร่วมกนั”  หรือ  “ท าฐานรากและผนังร่วมกนั”   
(ข้อความใดทีไ่ม่ต้องการให้ผู้ถือกรรมสิทธ์ิทีด่นิและผู้ตกลงขีดฆ่า  และลงช่ือก ากบัไว้ด้วย) 
 
           (ลงช่ือ).............................................ผู้ให้ความยนิยอม 
                     (..............................................)  
 
           (ลงช่ือ).............................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง 
                     (..............................................)    
 
           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                     (..............................................)  
 
           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                     (..............................................)  
 
ค าเตือน      หนังสือตกลงท าผนังร่วมกนันี ้ ห้ามมกีาร  ขูด   ขีด   ลบ   ฆ่า   และแก้ไขไม่ว่ากรณีใด ๆ   ทั้งส้ิน   เว้นแต่ผู้ถือ                     
       กรรมสิทธ์ิทีด่นิจะลงช่ือรับรองการ   ขูด   ขีด   ลบ    ฆ่า    และแก้กนันั้นไว้เฉพาะแห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บันทกึข้อตกลงชิดเขตทีด่ิน 
 

วนัที.่...............เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 

  ข้าพเจ้า....................................................................................................อยู่บ้านเลขที.่............................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
ได้ย่ืนปลูกสร้างอาคารดงักล่าวจะต้องชิดเขตทีด่นิ  โฉนดเลขที.่................................................................................................ 
ซ่ึงเป็นของ.............................................................................................................................อยู่บ้านเลขที.่............................... 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า    ขณะะท าการก่อสร้างอาคารในส่วนทีชิ่ดเขต    ถ้าการก่อสร้างดงักล่าวเป็นเหตุให้
อาคารข้างเคยีงเกดิความช ารุดเสียหาย   ข้าพเจ้ายนิดเีป็นผู้ชดใช้ให้ทั้งหมดทุกประการโดยไม่มข้ีอโต้แย้งแต่อย่างใด 
 

  ส่วนทีด่นิข้างเคยีงของข้าพเจ้าทีย่งัไม่มอีาคาร   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่รุกล า้ทีด่นิข้างเคยีง และเม่ือ 
ทีด่นิข้างเคยีงท าการก่อสร้างอาคารภายหลงั   ข้าพเจ้ายนิดใีห้ความสะดวก   หากการก่อสร้างนั้น   มคีวามจ าเป็นต้องย่ืน
นั่งร้านล า้ทีด่นิของข้าพเจ้าในขณะก่อสร้าง    และมเีสียงดงัเพราะการก่อสร้าง   จะไม่ถือว่าเป็นเหตุ    และในท านองเดยีวกนั
ถ้า 
อาคารข้างเคยีงทีก่่อสร้างภายหลงัท าให้เกดิความเสียหายต่ออาคารของข้าพเจ้า   จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย    หรือซ่อมแซม 

อาคารได้ดงัเดมิทุกประการ 
 

  ดงันั้น     ทั้งสองฝ่ายจงึลงลายเป็นหลกัฐานต่อหน้าพยาน    โดยแต่ละฝ่ายเกบ็เอกสารไว้เป็นหลกัฐาน 

ฝ่ายละ 1 ฉบับ 

 

           (ลงช่ือ).............................................ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง 
                     (..............................................)  
 
           (ลงช่ือ).............................................เจ้าของทีด่นิข้างเคยีง 
                     (..............................................)    
 
           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                     (..............................................)  
 
           (ลงช่ือ).............................................พยาน 
                     (..............................................)  
 

 
 
 
 
 
 



ค าร้องขออนุญาตกองวสัดุก่อสร้าง 
 

      เขียนที.่........................................................................... 
 

วนัที.่...............เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 

  ข้าพเจ้า............................................................................................................................อายุ...................ปี   
อยู่บ้านเลขที.่.....................................ถนน............................................................ต าบล............................................................ 
อ าเภอ..........................................................จงัหวดั..........................................................โทรศัพท์........................................... 

       เป็นเจ้าของอาคาร             เป็นผู้ด าเนินการก่อสร้างอาคาร 
  ข้าพเจ้าขออนุญาตกองวสัดุก่อสร้าง 
       บนทางเท้าถนน............................................ขนาดพื้นทีก่องวสัดุ  จ านวน......................ตารางเมตร 

     บนผวิจราจรถนน.........................................ขนาดพื้นทีก่องวสัดุ  จ านวน......................ตาราง
เมตร 

     อ่ืน ๆ.............................................................ขนาดพื้นทีก่องวสัดุ  จ านวน......................ตารางเมตร 
  โดยมปีระเภทวสัดุ   ได้แก่......................................................................................................เพ่ือใช้ในการ 

     ก่อสร้างอาคารชนิด.......................................................................... 
.................................................. 

         ตามใบอนุญาตเลขที.่..................................ลงวนัที.่........................................................................... 
     อ่ืน ๆ............................................................. 

...................................................................................... 
ระยะเวลาทีข่ออนุญาต  ตั้งแต่วนัที.่....................................ถึงวนัที.่....................................รวม............วนั 
 

ข้าพเจ้าผู้ขออนุญาตกองวสัดุ  ยนิดปีฏบิัตติามเทศบัญญตัเิทศบาลเมืองบ้านโป่ง    เร่ือง  ควบคุมการกอง 
วสัดุบนทางเท้า  ถนน  และทีส่าธารณะ  พุทธศักราช  2534  ทุกประการ 
   

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

หมายเหต ุ       อตัราค่าธรรมเนียมในการกองวสัดุ   ตารางเมตรละ   5   บาทต่อวนั   ถ้าประสงค์จะกองวสัดุก่อสร้างต่อไปอกี 
          เกนิกว่าทีไ่ด้รับอนุญาตจะต้องย่ืนค าร้องก่อนครบก าหนดไม่น้อยกว่า  3  วนั 
( 1 )   ตรวจสอบสถานทีก่องวสัดุได้ขนาด..........................................เมตร    เป็นพื้นที.่.........................................ตารางเมตร 
         คดิเป็นเงนิ........................................บาท  (...................................................................................) 
( 2 )   ความเห็น.......................................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................................................... 
 
 
           (ลงช่ือ).............................................ช่างเขต 
                     (..............................................)  
 



 

 
- 2 - 

 
 
เรียน    ผู้อ านวยการกองช่าง                 เรียน    นายกเทศมนตรี 
             ..........................................................................                             ...........................................................................  
.......................................................................................                .......................................................................................    
ลงช่ือ...............................................หน.ฝ่ายแบบแผนฯ                     ลงช่ือ........................................................ปลดัเทศบาล   
       (.................................................)           (.......................................................) 
 

เรียน    ปลดัเทศบาล                 ค าส่ัง 
             ..........................................................................                             ...........................................................................  
.......................................................................................                .......................................................................................    
ลงช่ือ...............................................ผู้อ านวยการกองช่าง                  ลงช่ือ.....................................................นายกเทศมนตรี   
       (.................................................)           (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

ใบอนุญาตให้กองวสัดุก่อสร้าง 
 

เลขที.่................................ 
  

                         อนุญาตให้....................................................................................เจ้าของอาคารหรือตวัแทนเจ้าของอาคาร 
อยู่บ้านเลขที.่..........................ถนน.........................................ต าบล.......................................อ าเภอ......................................... 
จงัหวดั............................................. 
  ข้อ  1   ท าการกองวสัดุก่อสร้าง  ประเภท...........................................ทีบ่ริเวณถนน................................... 
มกี าหนด............วนั  นับตั้งแต่วนัที.่............เดือน............................พ.ศ. .................  ถึงวนัที.่............เดือน............................ 
พ.ศ. ................. โดยใช้................................................เป็นพื้นทีก่องวสัดุก่อสร้าง  กว้าง.................เมตร  ยาว.................เมตร 
รวมเป็นพื้นที.่...........................ตารางเมตร 
  ข้อ  2   ผู้ขออนุญาตต้องปฏบิัตติามเง่ือนไข   ดงัต่อไปนี ้
               (2.1)   ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์    วธีิการ    และเง่ือนไขทีไ่ด้ก าหนดไว้ใน 

เทศบัญญัตเิทศบาลเมืองบ้านโป่ง    เร่ือง  ควบคุมการกองวสัดุบนทางเท้า    ถนน    และทีส่าธารณะ   พุทธศักราช   2534  
ทุกประการ 
               (2.2)   หากผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์   วธีิการ   และเง่ือนไข   (2.1)    จะถูกส่ัง 
ยกเลกิใบอนุญาตและถูกจบัด าเนนิคด ี  และถูกปรับคร้ังละ  500  บาท 
 

  ใบอนุญาตฉบบันีใ้ห้ใช้ได้ถึง  วนัที.่............เดือน.................................พ.ศ. ...................... 
 

     ออกให้    ณ    วนัที.่.............เดือน..................................พ.ศ. ................... 
 

 

              ลงช่ือ......................................................... 
       (........................................................) 
            ต าแหน่ง........................................................... 
                เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น 

การต่ออายุใบอนุญาต 

            การต่ออายุใบอนุญาต         การต่ออายุใบอนุญาต           การต่ออายุใบอนุญาต 

คร้ังที่.................................................          คร้ังที่..................................................          คร้ังที่.. ............................................... 
        ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง             ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
        วันที่.......เดือน...............พ.ศ. ...........          วันที่........เดือน...............พ.ศ. ............          วันที่ .......เดือน...............พ.ศ. ........... 
        โดยมีเง่ือนไข.....................................          โดยมีเง่ือนไข.....................................           โดยมีเง่ือนไข..................................... 
        ..........................................................          ................................. .........................           .......................................................... 
        ลงช่ือ.................................................           ลงช่ือ.................................................           ลงช่ือ.................................................        
              (..................................................)                (..................................................)                (..................................................) 
        ต าแหน่ง.............................................          ต าแหน่ง.............................................           ต าแหน่ง........................................... 
                       เจ้าพนักงานท้องถิ่น           เจ้าพนักงานท้องถิ่น                            เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 



 
 
 

ค าขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  ดดัแปลงอาคาร 
ร้ือถอนอาคาร  เคล่ือนย้ายอาคาร  หรือเปลีย่นการใช้อาคาร 

 

      เขียนที.่........................................................................... 
 

วนัที.่...............เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 

  ข้าพเจ้า............................................................................................................................ผู้ได้รับใบอนุญาต 
        เป็นบุคคลธรรมดา    อยู่บ้านเลขที.่...............................ตรอก/ซอย
................................................... 
ถนน...........................................หมู่ที.่.............ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต........................................... 
จงัหวดั....................................... 
        เป็นนิตบุิคคลประเภท...............................................จดทะเบียนเม่ือ................................................ 
เลขทะเบียน.......................................มสี านักงานตั้งอยู่เลขที.่...............................ตรอก/ซอย................................................... 
ถนน...........................................หมู่ที.่.............ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต........................................... 
จงัหวดั....................................... โดย.........................................................................................ผู้มอี านาจลงช่ือแทนนิตบุิคคล 
ผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่บ้านเลขที.่................................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................ 
หมู่ที.่.............ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั....................................... 
  ขอย่ืนค าขอโอนใบอนุญาต....................................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดงัต่อไปนี ้
  ข้อ  1.  อาคารทีข่ออนุญาต  ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคาร/ร้ือถอนอาคาร/เคล่ือนย้าย 
อาคาร/เปลีย่นการใช้อาคาร  ตามใบอนุญาตเลขที.่...........................ลงวนัที.่...........เดือน.............................พ.ศ. ................... 
ทีบ้่านเลขที.่...............................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.............................................หมู่ที.่............. 
ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต....................................................จงัหวดั.............................................. 
ในทีด่นิโฉนดทีด่นิ  เลขที/่น.ส.3  เลขที/่ส.ค.1  เลขที.่.......................................เป็นทีด่นิของ................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
  ข้อ  2.  ขอโอนใบอนุญาตตามข้อ  1.  ให้แก่................................................................................................ 
ตั้งแต่วนัที.่...........เดือน..................................พ.ศ. ......................เน่ืองจาก.............................................................................. 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
  ข้อ  3.  พร้อมค าขอนี ้ ข้าพเจ้าได้แนบหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว  คือ 
               ( 1 )  ใบอนุญาตตามข้อ 1. 
               ( 2 )  เอกสารอ่ืน ๆ  (ถ้าม)ี 
................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................... 
 

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



 

 

 

 

 

ส าหรับผู้รับโอนใบอนุญาต 

 
      เขียนที.่........................................................................... 

 

วนัที.่...............เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 

  ข้าพเจ้า.....................................................................................................................ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต 
        เป็นบุคคลธรรมดา    อยู่บ้านเลขที.่...............................ตรอก/ซอย
................................................... 
ถนน...........................................หมู่ที.่.............ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต........................................... 
จงัหวดั....................................... 
        เป็นนิตบุิคคลประเภท...............................................จดทะเบียนเม่ือ................................................ 
เลขทะเบียน.......................................มสี านักงานตั้งอยู่เลขที.่...............................ตรอก/ซอย................................................... 
ถนน...........................................หมู่ที.่.............ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต........................................... 
จงัหวดั....................................... โดย.........................................................................................ผู้มอี านาจลงช่ือแทนนิตบุิคคล 
ผู้ได้รับใบอนุญาตอยู่บ้านเลขที.่................................ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................ 
หมู่ที.่.............ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต...........................................จงัหวดั....................................... 
  ขอรับโอนใบอนุญาตจาก...........................................................................................................ดงัต่อไปนี ้
  ข้อ  1.  ข้าพเจ้าขอรับโอนใบอนุญาต  เลขที.่............./...............ตั้งแต่วนัที.่...........เดือน............................ 
พ.ศ. ....................... 
  ข้อ  2.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  จะปฏิบัตติามเง่ือนไขทีไ่ด้รับอนุญาตตามใบอนุญาตนั้นทุกประการ 
 
 
       (ลงช่ือ).............................................................. 
                 (..............................................................) 
                                ผู้รับโอนใบอนุญาต 
 
 
หมายเหตุ      ( 1 )   ข้อความใดทีไ่ม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
        ( 2 )   ใส่เคร่ืองหมาย    /    ในช่อง         หน้าข้อความทีต้่องการ 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 
 

 

ค าขออนุญาตใช้สถานที่เป็นโรงมหรสพ 

 

      เขียนที.่........................................................................... 
 

วนัที.่...............เดือน................................พ.ศ. ..................... 
 

  ข้าพเจ้า...................................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที.่............................ 
ถนน.........................................ต าบล.....................................อ าเภอ.......................................จงัหวดั........................................ 
เป็น ( 1 )...................................................................ขออนุญาตในนาม.................................................................ซ่ึงเป็นเจ้าของ 
ขออนุญาตใช้สถานทีเ่ป็นโรงมหรสพจากกรมโยธาธิการ  (ผ่านผู้ว่าราชการจงัหวดัหรือนายกเทศมนตรี) 
 

  ด้วย............................................................................เจ้าของโรงมหรสพได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการ 
ให้ปลูกสร้างโรงมหรสพที ่ ถนน.............................................ต าบล.......................................อ าเภอ.........................................
จงัหวดั........................................ตามหนังสืออนุญาตที.่................................ลงวนัที.่..........................................................นั้น 

บัดนีก่้อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จงึขออนุญาตใช้สถานทีเ่ป็นโรงมหรสพช่ือ............................................................................ 
เพ่ือแสดงมหรสพชนิด..............................................................ใน พ.ศ. ....................... โดยบรรจุคนดูช้ันล่าง....................คน 

ช้ันบน...................คน  รวม....................คน  ข้าพเจ้าเคยได้รับอนุญาตจากกรมโยธาธิการให้ใช้สถานทีน่ีเ้ป็นโรงมหรสพแล้ว 
โดยใบอนุญาตเลขที.่..............................ลงวนัที.่..........................................................ในปี พ.ศ. ........................ ดงัได้แนบมา 
พร้อมนี ้  และข้าพเจ้าได้จดัระเบยีบเกีย่วกบัโรงมหรสพนี ้   ถูกต้องตามพระราชบัญญัตป้ิองกนัภยนัตรายอนัเกดิแก่การเล่น  
มหรสพ พุทธศักราช  2464  ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วทุกประการ   พร้อมนีไ้ด้แนบแผนผงัการจดัทีน่ั่งคนดู  และแผนผงับริเวณ 
มารวมอย่างละ  2  ชุด  ด้วยแล้ว 
 

  ขอได้โปรดอนุญาตให้ข้าพเจ้าใช้โรงมหรสพนีใ้นปี  พ.ศ. ........................ด้วย 
 

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

ความเห็นนายอ าเภอหรือนายกเทศมนตรี 
เรียน    ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
 

  ตามที.่..............................................................เป็น ( 1 )........................................................ได้ย่ืนค าร้องขอ 
ใช้โรงมหรสพช่ือ.................................................................ซ่ึง..............................................................เป็นเจ้าของโรงมหรสพ 
........................................................นั้น  ได้ตรวจสภาพของโรงมหรสพนีแ้ล้ว  เห็นว่ามคีวามมัน่คงแข็งแรงด ี การจดัสถานที่ 
ภายในสะอาดเรียบร้อยและได้จดัทีน่ั่ง   การเดนิเข้าออก   และทางออกเวลามเีหตุฉุกเฉินต่าง ๆ  ถูกต้อง   ตรงตามแผนผงัทีผู้่ 
ร้องได้เสนอมาแล้ว   กบัทั้งอปุกรณ์ทีใ่ช้ในการป้องกนัอคัคภีัยครบถ้วน  ตามพระราชบัญญัตป้ิองกนัภยนัตรายอนัเกดิแก่การ 
เล่นมหรสพ  พุทธศักราช 2464  แล้ว  เห็นควรอนุญาตให้ใช้สถานทีเ่ป็นโรงมหรสพ  ในปี  พ.ศ. .......................ได้ 
 

                  (ลงช่ือ)........................................................นายอ าเภอหรือ 
         (.......................................................) นายกเทศมนตรี 
           (พลกิด้านหลงั) 



 
 

- 2 - 

ความเห็นของผู้ว่าราชการจงัหวดั 
 

 .....................................................................................................................................................................
.................................................... .......................................................... .................................................................................... 
.................................................... .......................................................... .................................................................................... 
.................................................... .......................................................... .................................................................................... 
.................................................... .......................................................... .................................................................................... 
.................................................... .......................................................... .................................................................................... 
 
           (ลงช่ือ)...........................................ผู้ว่าราชการจงัหวดัราชบุรี 
                   (...............................................) 
 
 
หมายเหตุ     1.  ถ้าโรงมหรสพโรงใดยงัปฏิบตัไิม่ถูกต้องตามระเบยีบทีก่รมโยธาธิการก าหนดไว้  ขอให้ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
            ราชบุรีหรือนายกเทศมนตรีได้ส่ังแก้ไขเสียก่อน 
       2.  ช่อง  ( 1 )  ให้กรอกข้อความว่าเป็น  ผู้เช่า  ผู้จดัการ  เจ้าของ  หรือผู้แทนฯ 
        3.  หากผู้ขออนุญาตมใิช่เจ้าของโรงมหรสพทีข่ออนุญาตนีแ้ล้ว  ให้แสดงหนังสือมอบหมายจากเจ้าของ   ให้ท า 
            การแทนในคร้ังแรก  และเม่ือมกีารเปลีย่นแปลงตวัผู้ขอ 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


