
 

คูมือสําหรับประชาชน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ฉบับปรับปรุง  ประจําป พ.ศ. 2565 

 

งานท่ีใหบริการ การขออนุญาตกอสรางอาคาร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
 

กองชาง   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

โทร. 0  4351  1222  ตอ  ๑๔๘ 

โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๓๓๙๔ 

 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
และเวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. 
 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ 
        

        ผูใดจะกอสรางอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน  โดยเจาพนักงานทองถิ่นจะตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน  45  วัน 
นับแตวันที่ไดรับคําขอ  ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิน่ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง 
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน  2  คราว  คราวละไมเกิน  45  วัน  แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา  หรือตามที่ได
ขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน         หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

๑. การตรวจสอบเอกสาร 
    ยื่นความประสงคกอสรางอาคาร  พรอมเอกสาร    กองชางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    (ระยะเวลา  ๑  วันทําการ) 
 

๒. การตรวจสอบเอกสาร       กองชางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 
    (ระยะเวลา  ๒  วันทําการ) 
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๓.  การตรวจสอบเอกสาร       กองชางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน 
    ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  ตรวจสอบสถานที่กอสราง 
    จัดทําผังบริเวณแผนที่สังเขป  ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  
    เชน  ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
    เขตปลอดภยัทางทหารฯ และ พ.ร.บ. จัดสรรทีด่นิ 
    (ระยะเวลา  ๗  วันทําการ) 

 

๔. การพิจารณาอนุญาต       กองชางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลน 
    และพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)      
    (ระยะเวลา  ๓๐  วันทําการ) 
 

๕. แจงผลการพิจารณา       กองชางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    แจงใหผูขอมารับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (น.1)      
    (ระยะเวลา  ๕  วันทําการ) 

 

ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ประมาณ  ๔๕  วันทําการ  

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. รายการเอกสารยืนยันตัวตน  
    ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา 
         บัตรประจําประชาชน  (ฉบับจริง) 
    ๑.๒ กรณนีิติบุคคล 
          หนังสือรับรองนิติบุคคล    เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ฉบับ      
 ๒. เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม     
     ๒.๑  แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.1) เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด                                      
     ๒.๒  สําเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3  หรอื ส.ค.1  ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา  พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา 
           ทุกหนา  กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในท่ีดิน  
            เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด 
     ๒.๓ ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ  ฉบับตออาย ุ หรือใบอนุญาต 
           ใหใชท่ีดินและประกอบกิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบทาย (กรณีอาคารอยูใน 
           นิคมอุตสาหกรรม) อาคารในที่ดิน  เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
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      ๒.๔ กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ  ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป  30  บาท  พรอมสําเนาบัตรประชาชน  
            สําเนาทะเบียนบาน  หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ  เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
      ๒.๕ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจ 
            เจาของท่ีดิน (กรณีเปนเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล)  เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด 
      ๒.๖ หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน)   
            เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
      ๒.๗ หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบ  พรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
            (กรณทีี่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
            เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
      ๒.๘ หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบ  พรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม 
            (กรณทีี่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
            เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
      2.9 หนังสือรับรองการไดรับอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  หรือผูประกอบวิชาชีพ    
            วิศวกรรมควบคุม  ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร (แลวแตกรณ)ี เอกสารฉบับจริง  จํานวน 1 ชุด 
       ๒.10 แผนผังบริเวณ  แบบแปลน   รายการประกอบแบบแปลน  ที่มีลายชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจง  
               และคุณวุฒิ  ที่อยู  ของสถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) 
               เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
       ๒.๑1 รายการคํานวณโครงสราง  แผนปกระบุชื่อเจาของอาคาร  ชื่ออาคาร  สถานที่กอสราง  ชื่อ  คุณวุฒิ  
               ที่อยูของวิศวกรผูคํานวณ  พรอมลงนามทุกแผน (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ  อาคารท่ีกอสรางดวย 
               วัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยูในบริเวณที่ตองมีการคํานวณใหอาคาร 
               สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได  ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน 
               ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2540  
               ตองแสดงรายละเอียดการคาํนวณ  การออกแบบโครงสรางใหสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว 
               เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 

       ๒.๑2 กรณใีชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527  เชน  ใชคา fc  65 ksc  

               หรือคา fc  173.3 ksc ใหแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรอง 
               โดยสถาบันที่เชื่อถือได  วิศวกรผูคํานวณ  และผูขออนุญาตลงนาม  เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด 
       ๒.๑3 กรณอีาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ตองมีระยะของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริม 
               หรือคอนกรีตหุมเหล็กไมนอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง  หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ 
               จากสถาบันท่ีเชื่อถือได  ประกอบการขออนุญาต  เอกสารฉบับจริง   จํานวน  ๑  ชุด 
       ๒.๑4 หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบ  พรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
                (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม   
               เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
       ๒.๑5 หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบ  พรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
                (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  เอกสารฉบับจริง   
               จํานวน  ๑  ชุด 
       ๒.๑6 แบบแปลนและรายการคาํนวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 
               เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
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         ๒.๑7 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบปรับอากาศ 
                 เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
         ๒.๑8 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา 
            เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
         ๒.๑9 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม 
                 เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
         ๒.20 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 
                 และการระบายน้ําทิ้ง  เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
         ๒.๒1 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบประปา                
                 เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด 
         ๒.๒๑ หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 
        เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
 
คาธรรมเนียม 
         
       รายละเอียดคาธรรมเนียม : เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง  ฉบับที่ 70  พ.ศ. 25264  ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
 

      ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน  สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที ่  
กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
หมายเลขโทรศัพท  ๐  ๔๓๕๑  ๑๒๒๒  ตอ ๑๔๘ 
ที่เว็บไซต  www. roietmunicipal.go.th 
Application SMART 101 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
 

                                          

บัญชีสรุประยะเวลาในการตรวจแบบแปลน 
 

ชื่อผูขออนุญาต.................................................................................................................เขต............................... 
เบอรโทรศัพท.......................................................................................................................................................... 
 

ผูตรวจแบบ 
วัน เดือน ป 

รับแบบ 

วัน เดือน ป 
ตรวจแบบเสร็จ 

จํานวน 

วันตรวจ 

ครบ 

30 วัน 
ลงชื่อผูตรวจ หมายเหตุ 

เจาหนาที่รับแบบ 
 

      

นายตรวจเขต 
 

      

นักผังเมือง 
 

      

หัวหนางานสถาปตยกรรม 
 

      

หัวหนางานวิศวกรรม 
 

      

หัวหนาฝายควบคุมอาคารฯ 
 

      

ผูอํานวยการกองชาง 
 

      

ปลัดเทศบาล 
 

      

นายกเทศมนตรี 
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บันทึกรายการรับหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

ชื่อ............................................................................................ผูย่ืนคําขอรับใบอนญุาต............................................................. 
ประเภท....................................................................................ชนิด........................................................................................... 
เพื่อใช......................................................................................สถานท่ีทําการ............................................................................. 

 
หลักฐาน 

 
จํานวน 

ตรวจ 
ถูกตอง วันท่ี 

1.  คําขออนญุาต  (แบบ ข.1) 1  ชุด   
2. สําเนาเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร   1 ชุด   
3. หนังสือแสดงความเปนตัวแทนเจาของอาคาร   1 ชุด   
4. หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือตวัแทนซ่ึงดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นติบิคุคล
เปนผูขออนุญาต) 

1 ชุด   

5. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 5 ชุด   
6. รายการคํานวณ 1 ชุด   
7. มาตรการรื้อถอนอาคาร (กรณีเปนอาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ) 1 ชุด   
8. หนังสือรับรองผูออกแบบอาคารหรืออกแบบและคํานวณอาคาร 
และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

1 ชุด   

9. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคมุงาน และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคมุวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

1 ชุด   

10. หนังสือรับรองการไดรับอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม หรือผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนกิหรือสภาวิศวกร (แลวแตกรณ ี

1 ชุด   

11. สําเนาโฉนดท่ีดิน / น.ส.3 /น.ส.3ก /ส.ค.1 2 ชุด   
12. หนังสือยินยอมเจาของที่ดิน ในกรณีที่กอสรางอาคารในท่ีดินของผูอื่น   1 ชุด   
13. แบบแปลนกอสราง 5  ชุด   
14. หนังสือสัญญาเชา (ถาม)ี 1  ชุด   
15. หนังสือยินยอมกอสรางชิดเขตท่ีดิน    
16. หนังสือยินยอมกอสรางรวมผนังกัน 1  ชุด   
17. หนังสือยกท่ีดินเพื่อ ตัด-ขยายถนน 1 ชุด   
18. หนังสือเงื่อนไขการรักษาความสะอาด 1 ชุด   
19. หนังสืออนุญาตจากกรมการศาสนา /หรือกรมศิลปากร 1 ชุด   
 

หลักฐานตาง ๆ ที่ใชประกอบการขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารหลังนี้ ไดยื่นครบถวนและตรวจรับแลว  
วันที.่...........เดือน..............................................พ.ศ. ..................... 

 

 (ลงชื่อ) ...................................  เจาหนาที่ผูรับตรวจ      (ลงชื่อ)........................................ ผูขออนุญาต , ผูมอบหลักฐาน    
         ( ...................................)                                           (........................................) 

 
 

 

 



-๗- 

บันทึกตรวจผังบริเวณกอสราง ดัดแปลง ตอเติม 

รื้อถอน และเคลื่อนยายอาคาร 

เรียน  หัวหนาฝายควบคมุอาคารและผังเมือง 

   ตามที ่......................................................................... ไดยื่นคํารองขออนุญาตปลูกสรางอาคาร เลขรับที ่................................ 
ลงวันท่ี.................................ขาพเจาไดตรวจสถานที่ขออนุญาตกอสรางจะทําการกอสรางที่บรเิวณถนน ................................................. 
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด เปนอาคารชนิด ...............................................แบบ............................... .จํานวน ............ช้ัน 
จํานวน ................. หลัง/คูหา  ในแปลงท่ีดิน (โฉนด ,น.ส.3 ฯลฯ) ..........................เลขที่ดิน...........................ระวางที.่........................... 
หนาสํารวจที่ ............................. เลขที่ ............................. ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอด็ ดังนี ้

1. ขนาดขอบเขตที่ดิน         ถูกตอง           ไมถูกตอง  เพราะ ........................................................................... 

2. ขอบเขตท่ีดินโดยกําหนดแนวอาคาร 
ทิศเหนือ  จด ................ หางแนวเขต ............. เมตร  ทิศตะวันออก จด ................ หางแนวเขต ..........  เมตร 
ทิศใต      จด ............... หางแนวเขต .............. เมตร  ทิศตะวันตก   จด ............... หางแนวเขต ........... เมตร 

 รูปแผนที่สังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. เขตปลอดภัยในราชการทหาร           อยูในเขต           ไมอยูในเขต 

4. ถนนหรือทางติดตอกับแปลงท่ีดิน เขตทางกวาง ............ เมตร  เขตถนนผังเมือง  กําหนดกวาง ............ เมตร 

ไดก้ันแนวอาคารหางจากศูนยกลางถนน ........................เมตร   (รวมระยะถอยรน 200 เมตร แลว) 
 

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

                                               (...............................................) 
ขาพเจา................................................................ ไดนําชี้เขตทีดิ่นเพ่ือกอสรางอาคารแลว ขอรับรองวาถูกตอง และรับทราบแนวอาคาร
ตามที่เจาหนาที่กําหนดไวแลว 

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

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

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

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

 

 



-๘- 
 
 

                                         การตรวจฝายผังเมือง 
แผนที่ภาษี รหสัท่ีดิน............................. 
........................................................... 
(ลงช่ือ)................................................ 
         (.............................................) 

 
เรียน  หัวหนาฝายควบคมุอาคารและผังเมือง 
  ไดตรวจสอบดานผังเมือง ตาม พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 กฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมืองรอยเอ็ด พ.ศ. 2549  
ซึ่งประกาศใชในเขตเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ดังน้ี 
  (1)  การใชประโยชนที่ดิน การปลกูสรางอาคาร ราย ................................................................................................
ในบริเวณหมายเลข ........................................... กําหนดไวเปนส ี......................................... (ขอ) ................... ....................................... 
      ถูกตอง           ไมถูกตอง  เพราะ ........................................................................................................... 

สวนท่ียอมใหการใชพ้ืนที่สรางอาคารบางประเภทไดไมเกินรอยละ............................................................................................................ 
 

การใชประโยชนที่ดิน ไร งาน ตารางวา หมายเหต ุ
พ้ืนที่คงเหลือ (หักครั้งกอนแลว)     
พ้ืนที่ดินขออนุญาต     
หักแลวคงเหลือ     
ไดลงทะเบียนคุมการใชประโยชนท่ีดินแลว 

(2) อาคารหรือสิ่งกอสรางรายนี้ อยูตดิตอกับแนวถนนตามแผนผังคมนาคมและขนสง หรือไม 
ไมอยู 

       อยูในถนนสาย ................................................ แบบ ...................................สี ....................... 

เขตทางกวาง ......... เมตร    โดยเจาหนาที่เขตไดกันแนวอาคารระยะจากศูนยกลางถนนถึงแนวอาคาร หรือสิ่งกอสรางไว ......... เมตร 
ความเห็น . ............................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................. 
 

      (ลงชื่อ)  ..................................................... 
                (.....................................................) 
       ตําแหนง ................................................... 

เรียน  ผูอาํนวยการกองชาง 
  ผลการตรวจสอบขออนุญาตกอสรางอาคารในเขตใชผังเมืองรวม ตาม พ.ร.บ. การผังเมือง พ.ศ. 2518 รายนี้แลว 
   ถูกตอง     ไมถูกตอง  เพราะ........................................................................ ความเห็น ........................................................................

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

                (.....................................................) 
                    หัวหนาฝายควบคุมอาคาร 
 
 
 

 

 

 



-๙- 

 

การตรวจสอบฝายควบคมุอาคาร 

 

เรียน  หัวหนาฝายควบคมุอาคารและผังเมือง 

  ไดตรวจแบบแปลน  ราย .......................................................................................... ผลการตรวจลักษณะอาคาร 
ดานสถาปตยกรรม ขนาดของอาคาร ตามที่กําหนดขอบัญญตัิ และเทศบัญญัติกฎกระทรวง ประกาศตามกระทรวงมหาดไทย  
ตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และกฎหมายท่ีเก่ียวของ   
     ถูกตอง           ไมถูกตอง  เพราะ............................................................ ความเห็น .......................................................................... 

                                                                                      (ลงช่ือ )................................................ สถาปนิกผูตรวจแบบฯ 
                           (...............................................) 
                                                                  ............./................/.............. 
 

  ไดตรวจแบบแปลน ผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ตามขอกําหนดในกฎกระทรวง และเทศบญัญัติ หรือ
ขอบัญญัติ (ตามรายละเอียดการตรวจ)           ถูกตอง           ไมถูกตอง  เพราะ.............................................................................

ความเห็น............................................................................................................................................................................................. 
 
                                                                                          (ลงช่ือ) .............................................. วิศวกรผูตรวจแบบฯ 

                               (.............................................) 
                                           .............../............../............. 
 
 
 

 ไดตรวจขนาดพื้นที่ของอาคาร และการใชประโยชนอาคารแลว  เหน็ควรอนุญาตใหปลูกสรางได  โดยเสียคาธรรมเนียม ดังน้ี 

  พ้ืนที่อาคารรวม ................................... ตารางเมตร 

 1. คาตรวจอาคารพ้ืนที่ ตรม.ละ ......................... บาท   เปนเงนิ ............................................  บาท 
 2. ทางระบายนํ้า ......................................... ...... เมตร   เปนเงิน ............................................  บาท 
 3. คาตรวจอื่น ๆ พ้ืนที่ ตรม. ละ......................... บาท    เปนเงิน ............................................  บาท 
 4. คาใบอนุญาต ฉบับละ                20       บาท 
 5. คาคํารอง                   2        บาท 
    รวมเปนเงินท้ังสิ้น                 บาท 
 
 

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

 

 

 

 

 



-๑๐- 

 

 

เรียน  ผูอํานวยการกองชาง 

  ผลการตรวจสอบแบแปลน แผนผงัการขออนุญาตฯ ราย ......................................................................................... 
ปรากฏวา มีความมั่นคง แข็งแรง การจราจร การปองกันระงับอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง  
การสถาปตยกรรม เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2538 และ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ และประกาศของกระทรวงมหาดไทย          

      ถูกตอง           ไมถูกตอง  เพราะ...................................................... ความเห็น............................................................................... 

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

                   (...............................................) 
                   ............../................./.............. 

 
เรียน  ปลดัเทศบาล 
 .................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................... 
                          
                                                                               (ลงชื่อ) ................................................ ผูอํานวยการกองชาง 

                    (...............................................) 
                   ............../.................../.............. 

 
เรียน  นายกเทศมนตร ี
  ................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................................................. 
 
                                                                                (ลงช่ือ) ................................................ ปลัดเทศบาล 

                     (...............................................) 
                      ............./................../.............. 

 
คําสั่ง  เจาพนักงานทองถ่ิน (นายกเทศมนตรี) 
  ................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 
                                                                                 (ลงช่ือ) .................................................. เจาพนักงานทองถ่ิน 

                      (..................................................) 
                        .........../.................../.............. 

 

 

 

 

 

 



-๑๑- 
 

ฝ่ายควบคุมอาคารและผงัเมือง กองช่าง เทศบาลเมืองร้อยเอด็ 

เลขรับที.่.............../............... 
วันท่ี...................................... 
ผูรับ........................ผูรับคําขอ 

เลขรับที.่.............../............... 
วันท่ี...................................... 

ผูรับ.........................ผูรับคําขอ 

 

                 แบบ ข.1 

คําขออนญุาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

                                                                                                     เขียนท่ี  สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

                                                    วันที.่.........เดือน..........................พ.ศ............ 

  ขาพเจา.......................................................................................................เจาของอาคารหรือตวัแทนเจาของอาคาร 

 เปนบุคคลธรรมดา เลขประจาํตัวประชาชน...............................................................อยูบานเลขท่ี.................... 
ตรอก/ซอย......................ถนน............................ตําบล...................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด..........................
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท........................................................โทรสาร............................................................................... 

 เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ......................................................... 
เลขทะเบยีน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย.....................ถนน...................................................... 
หมูที.่.....ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.................................... 
โทรศพัท.............................................โทรสาร................................โดยม.ี.................................................................................................. 
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อยูบานเลขท่ี............ตรอก/ซอย..................ถนน............................................................. 
หมูที.่...............ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต......................จังหวัด................................................รหสัไปรษณยี................
โทรศัพท..........................โทรสาร..................................................................................... 
  ขอ 1  ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือทําการ           กอสรางอาคาร                
     ดัดแปลงอาคาร         รื้อถอนอาคาร        เคลื่อนยายอาคาร  ในทองที่ท่ีอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ิน 
ที่อาคารทําการเคลื่อนยายตั้งอยู          เคลื่อนยายอาคารไปยังทองท่ีที่อยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอ่ืน  
ที่บานเลขที.่...............................ตรอก/ซอย...................ถนน..........................หมูที.่..............ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต
......................จังหวดั............................โดย.......................................................................................เปนเจาของอาคาร 
ในท่ีดิน        โฉนดเลขที ่...........        น.ส.3        น.ส.3 ก       ส.ค. 1      อื่นๆ........................เลขที.่......................... เปนที่ดิน
ของ........................................................................................................................................................................................................ 
                     กรณีการเคลื่อนยายอาคารไปยังบานเลขที.่..........ตรอก/ซอย................ถนน........................................................... 
หมูที.่................ตาํบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................................... 
โดย............................................................................................................................................................................เปนเจาของอาคาร 
ในท่ีดิน         โฉนดเลขที่ ........       น.ส.3          น.ส.3 ก         ส.ค. 1        อื่นๆ...................... เลขที.่....................................  
เปนที่ดินของ......................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

 

 

 



-๑2- 

 

ขอ 2  เปนอาคาร 
   1. ชนิด.........................จํานวน.................... เพ่ือใชเปน....................................................................... 
                                        โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ    จํานวน.........................คัน 
   2. ชนิด.............................จํานวน...................... เพ่ือใชเปน...................................................................    
                                        โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ     จํานวน.......................คัน 
   3. ชนิด..............................จํานวน....................... เพื่อใชเปน................................................................        
                                        โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ     จํานวน.....................คัน 
    ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณท่ีแนบมาพรอมนี ้

ขอ 3 มี................................เลขประจําตัวประชาชน........................................................... 
                    เลขทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที.่...............................เปนผูออกแบบและคํานวณ 
           ขอ 4  มี...................................เลขประจําตัวประชาชน...................................................... .. 
                   เลขทะเบียนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม เลขที.่.....................................เปนผูออกแบบ 

ขอ 5 กําหนดแลวเสรจ็ภายใน................365.................วัน  นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 
ขอ 6 ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาพรอมกับคาํขอนี้ดวยแลว ดังนี ้

(1) สําเนาเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร 
(2) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร 
(3) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือตวัแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนติิบุคคล 

                                          (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(4) แผนผังบรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน........ชุดๆ ละ  ...........แผน 
(5) รายการคาํนวณหนึ่งชุด จํานวน.................แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ

อาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ) 
(6) มาตรการรื้อถอนอาคารจํานวนหนึ่งชุด ชุดละ.............แผน (กรณีทีเ่ปนอาคารสาธารณะอาคาร

พิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวสัดุถาวรและวสัดุทนไฟเปนสวนใหญ) 
(7) หนังสือรับรองของผูออกแบบอาคารหรือผูออกแบบและคาํนวณอาคารและสําเนาใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือ
ขนาดท่ีอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตามกฎหมายวา
ดวยการน้ัน แลวแตกรณ)ี 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ชื่อ............................................................................... 
                                          และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม           
                                          (กรณีที่อาคารมลัีกษณะหรือขนาดที่อยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ    
                                          วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี และมีความประสงคจะยื่นพรอมคําขอ 
                                          อนุญาตนี้) 

(9) หนังสือรับรองการไดรบัอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุหรือผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวศิวกร แลวแตกรณี  จํานวน............แผน 

(10)  ขอมูล      โฉนดเลขที่ ..........       น.ส.3       น.ส.3 ก        ส.ค. 1        ................. 
                                           เลขท่ี....................................................(ผูยื่นคําขออาจแนบสําเนาเอกสารดังกลาวมาดวยก็ได)    

(11)  หนังสือยินยอมเจาของท่ีดิน ในกรณีที่กอสรางอาคารในที่ดินของผูอ่ืน 
(12)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถาม)ี.................................................................................... 

 
             (ลงชื่อ)...........................................ผูขออนุญาต 

          (..........................................) 
หมายเหต ุ   1.  ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 
        2.  ใสเครื่องหมาย    ในชอง        หนาขอความที่ตองการ 

                 3.  ในกรณีที่เปนนติิบุคคล หากขอบังคับกําหนดใหตองประทับตราใหประทับตรานิติบุคคลดวย 



 

-๑๓- 

 

บันทึกของเจาหนาที่ 
 

 แจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันท่ี.........เดือน...........พ.ศ........... 
  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต..........................เปนเงนิ..................บาท...............สตางค 
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.................................................เปนเงิน.....................บาท............ .สตางค 
รวมทั้งสิ้น   เปนเงิน.........................บาท...............สตางค (.........................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลมที่.............................เลขที่...............ลงวันที.่........เดือน...................พ.ศ..................... 
                                                
                    อนุญาต 
                    ไมอนุญาต 
              ความเห็นท่ีไมอนุญาต
.............................................................................................................................................. 
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................ 
              ออกใบอนุญาตแลว เลมที.่...........ฉบับที่....................ลงวันที่...............เดือน...........พ.ศ.....................                               
 
 
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)................................................... 
                                                                                      (..................................................) 
                                                                          ตําแหนง......................................................... 
                                                                                              เจาพนกังานทองถิ่น 
                                                                          วันที.่.................................................................. 
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แบบ น.4 

หนงัสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง 

หรือผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา 30 วรรคสอง 
 

เขียนท่ี  สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

       วันท่ี.....เดือน..........พ.ศ................. 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา...............................................................................................อาย.ุ.........ป สญัชาติ  ไทย  
เลขประจําตัวประชาชน.....................................อยูบานเลขที.่.............ตรอก/ซอย..................ถนน...........................................................   
หมูที.่............ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................................... 
รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท....................................... 
ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน            ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวศิวกร 
                                                 ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุ ตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก 
 ประเภท...........................สาขา.........................................แขนง..............................ระดบั...................................ตามใบอนุญาตเลข
ทะเบียน............................และขณะนีไ้มไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว  
ยินยอมเปนผูควบคุมงานตาม    
                                                 คําขออนุญาตของ................................................................................................................... 
ลงวันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ................/ใบอนุญาตตามแบบ อ............................เลขที.่.................../............................... 
ลงวันท่ี..............เดือน..........................พ.ศ................ 
                                                 ใบอนุญาตตามแบบ อ.......เลขที.่............./.........ลงวนัที.่.........เดือน........................................ 
พ.ศ................ แทนผูควบคุมงานคนเดิมซึ่งผูไดรับใบอนุญาต ไดบอกเลิกมิใหเปนผูควบคมุงานไปแลว/ผูควบคมุงานคนเดมิไดบอกเลิก
การเปนผูควบคุมงานไปแลว เพ่ือทําการ............................................................................................ท่ีบานเลขที.่................................... 
ตรอก/ซอย..................ถนน...............................หมูท่ี.............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต............................................ 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย....................    เปนอาคาร 
  1.  ชนิด.......................................จํานวน................. เพื่อใชเปน............................................................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว.........................โดยมีท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน................คัน 
  2.  ชนิด.........................................จํานวน................. เพ่ือใชเปน............................................................................. 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว.........................โดยมีท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน................คัน 
  3.  ชนิด........................................จํานวน................. เพื่อใชเปน............................................................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว...........................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน................คัน 
                     และในขณะนี้การกอสราง/การดดัแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนยายอาคาร ไดดําเนนิการไปแลว ดังนี ้
.................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ ที่ยื่นขอใบอนุญาต/ ที่ไดรับอนุญาตขางตน 
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โดยขาพเจาจะควบคุมงาน ตั้งแตวันท่ี........................เดือน.............................................พ.ศ.......................... จนกวาจะทําการ
.......................................................................แลวเสร็จ 
                  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ  มาพรอมคําขอนี้ดวยแลว  ดังนี ้

1. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุ  
จํานวน..........ฉบับ 

2. หนังสือรับรองการไดรบัอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือผูประกอบวิชาชีพ 
สถาปตยกรรมควบคมุ   ท่ีออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก   แลวแตกรณี   จํานวน................แผน 
                       เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
          (ลงช่ือ).......................................................ผูควบคุมงาน 
                (....................................................) 
 
                 (ลงช่ือ).......................................................ผูขออนุญาต/ผูไดรับใบอนุญาต 
                                                                                 (....................................................) 
                             
      (ลงช่ือ).......................................................พยาน 
               (....................................................) 
 
                                                                        (ลงช่ือ).......................................................พยาน 
               (................................................ ....) 

 
 

 

 

หมายเหตุ  1. ขอความใดทีไ่มตองการใหขีดฆา 
              2...ใสเครื่องหมาย  ในชอง   หนาขอความที่ตองการ 
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บันทึก 

คําสั่งเงื่อนไขเจาหนาที่ทองถิ่นใหผูไดรับอนุญาตถือปฏิบตัิ 
 

เขียนท่ี  สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

       วันท่ี.................เดือน......................พ.ศ................... 
 
  ขาพเจา.............................................................................................อยูบานเลขที.่...............................หมูที่.............. 
ถนน.........................................................ซอย...............ตําบล..............................อําเภอ........................จังหวัด....................................... 
ซึ่งขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ชนิด..............................................จํานวน................หลัง/คูหา สราง ณ ถนน........................................... 
ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด  ขอทําบันทึกถอยคําไปยืนยันวา  ขาพเจาไดรับทราบคําสัง่ของเจาหนาที่ทองถ่ิน 
ใหผูไดรบัอนุญาตถือปฏิบัติแลว ดงันี ้

1. ตองสรางทอระบายน้ํา ทางเทา และคันหินรางตื้นหนาอาคาร  ตามท่ีเทศบาลกําหนดให 
2. ตองทําตะแกรงเหล็กกันผงจากทอระบายน้ําภายในอาคารกอนปลอยลงทอสาธารณะ 
3. กันสาดช้ันลางหนาอาคาร  ตองไดแนวและระดับเดียวกับอาคารขางเคียง 
4. หามกอสรางอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารยื่นล้ําเขตถนน 
5. ทางเทาตองมีระดับเดียวกัน  และขนาดเดียวกันกับอาคารขางเคียง 
6. หาม กอง วาง ทิ้ง วัสดุสิ่งของตาง ๆ ในเขตถนนหรือที่สาธารณะ 
7. ตองใหชางเทศบาลเปนผูชี้กําหนดแนวอาคารให  กอนทําการกอสรางอาคาร และใหชางลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐานสําคัญในแบบอนุญาตดวย 
8. ตองรับผิดชอบตอความเสียหายทกุประการ  ซึ่งเกิดแกอาคารขางเคยีงอันเนื่องจากการกอสรางอาคารหลังนี ้
 
ขาพเจายินดีปฏิบัติตามและรับผิดชอบตามคําสั่งของเจาหนาที่ทองถิ่นโดยทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเปน
หลักฐาน 
 

         (ลงชื่อ)...........................................................ผูขออนุญาต 
                (.......................................................) 
      (ลงช่ือ)...........................................................นายกเทศมนตร ี
                (.......................................................) 
      (ลงช่ือ)...........................................................พยาน 
                (......................................................) 
                                                                       (ลงชื่อ)...........................................................พยาน 
                (......................................................) 
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เขียนท่ี  สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

                     วันที่................เดือน.............................พ.ศ............. 
 
  ขาพเจา.............................................................................................................................ผูขออนุญาตกอสรางอาคาร  
รับทราบวา  กองชาง  เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด  มีหนาที่ตรวจแบบแปลนกอสรางอาคารตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร  
และพระราชบัญญัติการผังเมือง ผูยื่นขออนุญาตยังจะตองขออนุญาตสวนราชการที่เก่ียวของกับอาคาร  ในขอกําหนดดังตอไปนี ้
 
  กรมทางหลวง  -  อาคารทุกชนิดที่อยูติดเขตทางหลวง จะตองถอยรนหางจากเขตทาง            
                                                              หลวงไมนอยกวา“ระยะตามประกาศผูอาํนวยการทางหลวง” โดยชิด                 
                                                              แนวกันสาดหรอืสวนท่ียื่นนอกสุดของอาคารเปนเกณฑ 
  กรมที่ดิน   -  อาคารท่ีเขาขายเปนอาคารชุด เชน คอนโดมิเนียม ฯลฯ 
  กรมธุรกิจพลังงาน  -  อาคารที่เก่ียวกับพระราชบัญญัติวาดวยการเก็บรักษาน้ํามันเช้ือเพลิง   
                                                               การบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
  กรมการบินพาณิชย  -  อาคารที่ปลูกสรางในเขตใกลเคยีงสถานีเครื่องชวยเดินอาคาร  
                                                               และบริเวณใกลเคียงสนามบิน 
  จังหวัดรอยเอ็ด  -  อาคารท่ีขออนุญาตจัดตั้งเปนโรงแรม 
  กระทรวงอุตสาหกรรม -  อาคารท่ีเขาขายเปนลักษณะโรงงาน 
  กระทรวงทรัพยากร    -  การจัดทําโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
                        ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
  หนวยงานอ่ืน ๆ   -  ตามกฎหมายท่ีวาดวยเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 
 
  ขาพเจารับทราบตามขอความขางตนทุกประการแลว 
 
 
 
          (ลงช่ือ)...........................................................ผูขออนุญาต 
                (.......................................................) 
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หนังสือยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคาร 
เขียนที่  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

วันที.่...............เดือน..............................พ.ศ.............. 
  ขาพเจา.......................................................................................................หมูที.่................................. 
ถนน.....................................................ซอย.........ตําบล......................อําเภอ..................จังหวัด.............................. 
ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดนิโฉนดเลขที่...................................ซึ่งตั้งอยู  ณ  ถนน................................................................ 
ซอย..........................ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด  ยินยอมให........................................................ 
เขาทําการปลูกสรางอาคารในที่ดินดังกลาวในเนื้อที่..........................ตารางเมตร  มีขนาดดังนี้ 
  ทิศเหนือ............................ ยาว.................... เมตร  จด.................................... 
  ทิศใต................................. ยาว.................... เมตร  จด.................................... 
  ทิศตะวันออก................... .ยาว.................... เมตร  จด.................................... 
  ทิศตะวันตก........................ยาว.................... เมตร  จด.................................... 
ขาพเจายินยอมให.................................................ปลูกสรางอาคารในที่ดินดังกลาวนี้ เพราะเปน............................. 
และไดแนบสําเนาโฉนดท่ีดินมาดวยแลว (ถาเปนผูเชาใหแนบสําเนาสัญญาเชาที่ดิน หรือมีสิทธิ์อยางอ่ืนแนบมา
ดวย) 
  พรอมนี้ ขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน (มาตราสวนไมเล็กกวา  1  :  100)     
ที่ยินยอมให...........................................................................ปลูกสรางอาคารในที่ดินดังกลาว และไดลงลายมือชื่อ 
ไวเปนสําคัญ 

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

ขาพเจาขอรับรองวาลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือขางบนนี้เปนของผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดท่ีดินดังกลาวจริง 

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

คําเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสรางอาคารนี้ หามมีการขูด ลบ ขีด ฆา ไมวากรณีใด ๆ เวนแตผูถือกรรมสิทธิ์

ที่ดินจะรับรองการขีดฆานั้นเปนลายลักษณอกัษรเฉพาะแหงไว 
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แบบ น.2 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม 

 

เขียนที่  ……………………………………………… 

        วันที.่........เดือน.............................พ.ศ.................. 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา.........................................................อาย.ุ............ป ...สัญชาติ ..................     
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................อยูบานเลขที่..................ตรอก/ซอย........-..........   
ถนน...............................หมูที่......-.......ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต........................จังหวัด............................. 
รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท..............................................สถานที่ทํางาน..........-........................................... 
ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน      ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
                                           ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก 
 ประเภท.....................................สาขา............................แขนง...........-.................ระดับ........-............ตามใบอนุญาต
เลขทะเบียน..................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว  
                          
                    ขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตาม            กฎหมายวาดวยวิศวกร 
                                                                                 กฎหมายวาดวยสถาปนิก 
 
โดยขาพเจาเปน       ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร 
                          ผูรับผิดชอบงานออกแบบ 
 

(1) ชนิด.....................................................จํานวน...................เพื่อใชเปน............................. 
(2) ชนิด.....................................................จํานวน...................เพื่อใชเปน............................... 
(3) ชนิด.....................................................จํานวน...................เพื่อใชเปน............................... 

โดยม.ี.................................................................................................................เปนเจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร   
     กอสรางอาคาร        ดัดแปลงอาคาร       รื้อถอนอาคาร        เคลื่อนยายอาคาร  ที่บานเลขที.่........................... 
ตรอก/ซอย........-........ถนน.......................................หมูที่.......-........ตําบล/แขวง......................อําเภอ/เขต...........-....... 
จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย........................... 
ในที่ดิน      โฉนดเลขที่ดิน   .. น.ส.3       น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อื่นๆ.......................................เลขที่...............…….  
เปนที่ดินของ..................................................................................................................................................................... 
 

       ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ 
ซึ่งขาพเจาไดลงนามรับรองไวแลว  และไดแนบมาพรอมเรื่องราวคําขออนุญาตดังกลาว 

1. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผูประกอบวิชาชีพ 
สถาปตยกรรมควบคุม จํานวน..........ฉบับ 
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2. หนังสือรับรองการไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ 
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก  แลวแตกรณี  
 จํานวน.............แผน 
                         เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
      (ลงชื่อ)............................................วิศวกร/สถาปนิก 
              (...........................................) 
 
       (ลงชื่อ)...........................................ผูขออนุญาต/ผูแจงตามมาตรา 39ทว ิ
                                                               (.........................................) 
                              
                (ลงชื่อ)............................................พยาน 
                         (........................................) 
 
                                                       (ลงชื่อ)...........................................พยาน 
       (........................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ขอความใดท่ีไมตองการใหขีดฆา 
              2...ใสเครื่องหมาย  ในชอง   หนาขอความที่ตองการ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


