
 

คูมือสําหรับประชาชน  เทศบาลเมืองรอยเอด็  ฉบับปรับปรุง  ประจําป พ.ศ. 2565 

 

งานที่ใหบริการ การแจงดัดแปลงอาคาร  ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
 

กองชาง   เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

โทร. 0  4351  1222  ตอ  ๑๔๘ 

โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๓๓๙๔ 

 

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

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการย่ืนคาํขอ 
        

        ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามมาตรา 39 ทวิ เมือ่ผูแจงไดดําเนินการแจงแลว เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่ 
เจาพนกังานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจง ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา 39 ทวิ  
ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนนิการ แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับ
แจงคาํสั่งดงักลาว และภายใน 120 วัน นับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ  หรือนับแตวันที่เริ่มการ
ดัดแปลงอาคารตามท่ีไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการดัดแปลงอาคารท่ีไดแจงไว แผนผังบริเวณ 
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดย่ืนไวตามมาตรา 39 ทวิ  ไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 
ท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ข้ันตอน         หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

๑. การตรวจสอบเอกสาร 
    รับแจง  เก็บคาธรรมเนียมและออกใบรับแจง    กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
       (ระยะเวลา  ๑  วันทําการ) 
 

๒. การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ินดําเนนิการตรวจสอบขอมูลเอกสารประกอบการแจง 
    (ระยะเวลา  ๒  วันทําการ) 
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๓.  การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ินดําเนนิการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน 
    ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอสราง 
    จัดทําผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  
    เชน ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ  
    เขตปลอดภัยทางทหารฯ และ พ.ร.บ. จัดสรรท่ีดิน ฯ 
    (ระยะเวลา  ๗  วันทําการ) 

 

๔. การพิจารณาอนุญาต       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    ตรวจพิจารณาแบบแปลน 
    (ระยะเวลา  ๓๐  วันทาํการ) 

 

๕. แจงผลการพิจารณา       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 
    (ระยะเวลา  ๕  วันทําการ) 

 

ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น   ๔๕  วันทําการ  

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. รายการเอกสารยืนยันตัวตน  
    ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา 
          บัตรประจําประชาชน (ฉบับจริง)  
    ๑.๒ กรณนีิติบุคคล 
          หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด      
 ๒. เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม     
     ๒.๑  แบบการแจงกอสรางอาคาร  ตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  กรอกขอความใหครบถวน  
           เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด      
     ๒.๒ ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางอาคารเดมิที่ไดรับอนุญาต              
 เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด 

     ๒.๓ สําเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3  หรือ ส.ค.1  ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา  พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา 
          ทุกหนา  กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน 

          เอกสารสาํเนา  จาํนวน  ๑  ชุด 
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       ๒.๔ ใบอนญุาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ  ฉบับตออายุ   หรือ  
             ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังที่ดนิแนบทาย 
             (กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม)  เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด 
      ๒.๕ กรณีที่มีการมอบอํานาจ  ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท  พรอมสําเนาบัตรประชาชน  
            สําเนาทะเบียนบาน  หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
            เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
      ๒.๖  สาํเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจ 
             เจาของท่ีดิน (กรณเีปนเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล)    เอกสารสาํเนา จํานวน  ๑  ชุด 
       ๒.๗ หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิดเขตท่ีดิน) 
             เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
       ๒.๘ หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสาํเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุม 
             (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุ)    
             เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด      
       ๒.๙ หนังสือรบัรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
             (ระดับวุฒิวิศวกร  เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด     
      ๒.๑๐ หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาต 
               เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กรณีอาคารท่ีตองมีวิศวกรควบคมุงาน) 
               เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
      ๒.๑๑ หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการกอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาต 
               เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปนิกควบคุม(กรณีอาคารที่ตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
               เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
       ๒.๑๒ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  ที่มีลายชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัวบบรรจง  
               และคุณวุฒิ ที่อยู ของสถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) 
               เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด  
      ๒.๑๓ รายการคํานวณโครงสรางแผนปก  ระบุชื่อเจาของอาคาร  ชื่ออาคาร  สถานท่ีกอสราง  ชื่อ  คุณวุฒ ิ 
               ที่อยูของวิศวกรผูคํานวณพรอมลงนามทุกแผน (กรณอีาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ  อาคารที่กอสราง 
               ดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยูในบริเวณที่ตองมีการคํานวณ 
               ใหอาคารสามารถรบัแรงสั่นสะเทอืนจากแผนดินไหวได ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับน้ําหนัก  
               ความตานทาน  ความคงทนของอาคาร  และพื้นดินที่รองรบัอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของ 
               แผนดินไหว พ.ศ. 2540 ตองแสดงรายละเอียดการคํานวณ การออกแบบโครงสรางใหสามารถรับแรง 
               สั่นสะเทือนจากแผนดินไหว   เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด 

       ๒.๑๔ กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่ 6  พ.ศ. 2527  เชน  ใชคา fc  65 ksc  

               หรือคา fc  173.3 ksc  ใหแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรอง 
               โดยสถาบันที่เชื่อถือได  วิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาตลงนาม 
               เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
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         ๒.๑๕ กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 48  พ.ศ. 2540 ตองมรีะยะของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริม 
                 หรือคอนกรีตหุมเหล็กไมนอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง  หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ 
                 จากสถาบันที่เชื่อถือได  ประกอบการขออนุญาต 
                 เอกสารฉบับจรงิ  จํานวน  ๑  ชุด 
         ๒.๑๖ แบบแปลนและรายการคาํนวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 
          เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชุด 
         ๒.๑๗ หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบปรบัอากาศ 
                 (ระดับวุฒวิิศวกร) เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด       
         ๒.๑๘ หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา 
                 (ระดับวุฒิวิศวกร) เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด       
          ๒.๑๙ หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม 
                  (ระดับวุฒิวิศวกร) เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด 
          ๒.๒๐ หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้าํเสีย 
                   และการระบายน้ําทิ้ง (ระดับวุฒวิิศวกร)  เอกสารฉบับจริง  จํานวน  ๑  ชดุ 
          ๒.๒๑ หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบประปา               
                  (ระดับวุฒิวิศวกร) เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด 
          ๒.๒๒ หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 
                  (ระดับวุฒิวิศวกร) เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด 
 
คาธรรมเนียม 
         
        รายละเอียดคาธรรมเนยีม : เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง  ฉบับที่ 70  พ.ศ. 2564 ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร  พ.ศ. 2522 
 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน  สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดท่ี   
กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด   
หมายเลขโทรศัพท  ๐  ๔๓๕๑  ๑๒๒๒  ตอ ๑๔๘ 
ท่ีเว็บไซต  www. roietmunicipal.go.th 
Application SMART 101 
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ตัวอยางแบบฟอรม 
 

                                       

                        บัญชีสรุประยะเวลาในการตรวจแบบแปลน 
 

ช่ือผูขออนุญาต.........................................................................................................เขต............................... 
เบอรโทรศัพท................................................................................................................................................ 
 

ผูตรวจแบบ 
วัน เดือน ป 

รับแบบ 

วัน เดือน ป 
ตรวจแบบเสร็จ 

จํานวน 

วันตรวจ 

ครบ 

30 วัน 
ลงช่ือผูตรวจ หมายเหต ุ

เจาหนาที่รับแบบ 
 

      

นายตรวจเขต 
 

      

นักผังเมือง 
 

      

หัวหนางานสถาปตยกรรม 
 

      

หัวหนางานวิศวกรรม 
 

      

หัวหนาฝายควบคุมอาคารฯ 
 

      

ผูอํานวยการกองชาง 
 

      

ปลัดเทศบาล 
 

      

นายกเทศมนตรี 
 

      

 
 
 

 



 

-๖- 

 

บันทึกรายการรับหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

ชือ่............................................................................................ผูยื่นคาํขอรับใบอนุญาต.............................................................................. 
ประเภท....................................................................................ชนิด........................................................................................................... 
เพื่อใช......................................................................................สถานที่ทําการ............................................................................................ 
 

 
หลักฐาน 

 
จํานวน 

ตรวจ 
ถูกตอง วันท่ี 

1.  คําขออนญุาต  (แบบ ข.1) 1  ชุด   
2. สําเนาเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร   1 ชุด   
3. หนังสอืแสดงความเปนตัวแทนเจาของอาคาร   1 ชุด   
4. หนังสอืแสดงวาเปนผูจัดการหรอืตัวแทนซึ่งดําเนินกิจการของนิตบุิคคล  
    (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

1 ชุด   

5. แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 5 ชุด   
6. รายการคาํนวณ 1 ชุด   
7. มาตรการร้ือถอนอาคาร (กรณีเปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ) 1 ชุด   
8. หนังสอืรับรองผูออกแบบอาคารหรืออกแบบและคํานวณอาคาร 
    และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

1 ชุด   

9. หนังสอืแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน และสําเนาใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 
    สถาปตยกรรมควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

1 ชุด   

10. หนังสือรับรองการไดรับอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม หรือผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร (แลวแตกรณี 

1 ชุด   

11. สําเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 /น.ส.3ก /ส.ค.1 2 ชุด   
12. หนังสือยินยอมเจาของท่ีดิน ในกรณีที่กอสรางอาคารในท่ีดินของผูอื่น   1 ชุด   
13. แบบแปลนกอสราง 5  ชุด   
14. หนังสือสัญญาเชา (ถามี) 1  ชุด   
15. หนังสือยินยอมกอสรางชดิเขตท่ีดิน    
16. หนังสือยินยอมกอสรางรวมผนังกัน 1  ชุด   
17. หนังสือยกที่ดินเพ่ือ ตัด-ขยายถนน 1 ชุด   
18. หนังสือเงื่อนไขการรักษาความสะอาด 1 ชุด   
19. หนังสืออนญุาตจากกรมการศาสนา /หรือกรมศลิปากร 1 ชุด   
 

หลักฐานตาง ๆ ท่ีใชประกอบการขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารหลังน้ี ไดยื่นครบถวนและตรวจรบัแลว  
วันท่ี ............ เดือน .............................................. พ.ศ. .................... 

 

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

 

 

 



-๗- 

 

บันทึกตรวจผังบริเวณกอสราง ดัดแปลง ตอเติม 
รื้อถอน และเคลื่อนยายอาคาร 

 

เรียน  หวัหนาฝายควบคมุอาคารและผังเมือง 

   ตามท่ี..............................................................................ไดย่ืนคํารองขออนุญาตปลูกสรางอาคาร เลขรบัที่................... 
ลงวันที่.....................................ขาพเจาไดตรวจสถานท่ีขออนุญาตกอสรางจะทําการกอสรางท่ีบริเวณถนน.................................. 
ตําบลในเมือง อําเภอเมอืง จังหวัดรอยเอ็ด เปนอาคารชนิด......................................แบบ..............................จํานวน...............ชั้น 
จํานวน.....................หลัง/คหูา  ในแปลงท่ีดิน (โฉนด ,น.ส.3 ฯลฯ)............................เลขทีด่ิน......................ระวางที่................... 
หนาสํารวจที่.............................เลขที่.............................ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด ดังน้ี 

1. ขนาดขอบเขตท่ีดิน         ถูกตอง            ไมถูกตอง............................................................................ 

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

 รูปแผนที่สังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เขตปลอดภัยในราชการทหาร          อยูในเขต          ไมอยูในเขต 

4. ถนนหรือทางตดิตอกับแปลงท่ีดิน เขตทางกวาง..................เมตร เขตถนนผังเมอืง  กําหนดกวาง.........เมตร 
ไดก้ันแนวอาคารหางจากศนูยกลางถนน..............................เมตร   (รวมระยะถอยรน 200 เมตร แลว) 
 
                   (ลงชือ่)................................................เจาหนาที่เขต 
                                               (...............................................) 

ขาพเจา............................................................... ไดนําชี้เขตทีด่ินเพ่ือกอสรางอาคารแลว ขอรับรองวาถูกตอง และรับทราบแนวอาคาร
ตามที่เจาหนาที่กําหนดไวแลว 

                (ลงชือ่).....................................................ผูขออนญุาต 
                                      (...............................................) 
     (ลงชือ่).....................................................พยาน 
                                     (................................................) 
                                                       (ลงชือ่)...................................................พยาน 
                                     (................................................) 
 

 

 

 



-๘- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๙- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๑๐- 
 

เรียน  ผูอํานวยการกองชาง 

 
  ผลการตรวจสอบแบบแปลน แผนผังการขออนญุาตฯ ราย......................................................................................... 
ปรากฏวา มีความมั่นคง แข็งแรง การจราจร การปองกันระงับอัคคภีัย การสาธารณสขุ การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง  
การสถาปตยกรรม เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2538 และ

พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง ขอบัญญัต ิเทศบัญญัต ิและประกาศของกระทรวงมหาดไทย          

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

 
                                                                                  (ลงชือ่)...............................................หัวหนาฝายควบคมุอาคารฯ 

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

 

เรียน  ปลัดเทศบาล 

 .................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................
. 
 

(ลงชือ่)................................................ผูอํานวยการกองชาง 
                        (...............................................) 
                        ................../............../.............. 

 

เรียน  นายกเทศมนตรี 

  .................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชือ่)......................................................ปลัดเทศบาล 
                            (...............................................) 
                             ................../............../.............. 

 

คําสั่ง  เจาพนกังานทองถิน่ (นายกเทศมนตรี) 

  .................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
 

 (ลงชื่อ)....................................................เจาพนักงานทองถิ่น 
                            (...............................................) 
                             ................../............../.............. 
 
 



-๑๑- 
 

 
                                                        
                 
 
 
 

                 แบบ ข.1 
คําขออนญุาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

                                                                                                     เขียนที่  สาํนกังานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

                                                    วันที่..........เดอืน..........................พ.ศ............ 

  ขาพเจา.......................................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 

 เปนบุคคลธรรมดา เลขประจําตัวประชาชน...............................................................อยูบานเลขที่.................... 
ตรอก/ซอย......................ถนน............................ตําบล...................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด..........................
รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพท........................................................โทรสาร............................................................................... 

 เปนนิติบุคคลประเภท.......................................................จดทะเบียนเมื่อ......................................................... 
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.....................ตรอก/ซอย.....................ถนน...................................................... 
หมูที่......ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต............................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.................................... 
โทรศัพท.............................................โทรสาร................................โดยมี................................................................................................... 
เปนผูมีอํานาจลงชือ่แทนนติิบุคคลผูขออนญุาต อยูบานเลขที่............ตรอก/ซอย..................ถนน............................................................. 
หมูที่................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต......................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย................
โทรศัพท..........................โทรสาร..................................................................................... 
  ขอ 1  ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพื่อทําการ           กอสรางอาคาร                
     ดดัแปลงอาคาร         รื้อถอนอาคาร        เคลือ่นยายอาคาร  ในทองที่ที่อยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น 
ที่อาคารทําการเคลื่อนยายตั้งอยู          เคลือ่นยายอาคารไปยังทองที่ท่ีอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่น  
ที่บานเลขท่ี................................ตรอก/ซอย...................ถนน..........................หมูที่...............ตําบล/แขวง....................อาํเภอ/เขต
......................จังหวัด............................โดย.......................................................................................เปนเจาของอาคาร 
ในท่ีดิน        โฉนดเลขที่ ...........        น.ส.3        น.ส.3 ก       ส.ค. 1      อื่นๆ........................เลขที่.......................... เปนที่ดิน
ของ........................................................................................................................................................................................................ 
                     กรณีการเคลื่อนยายอาคารไปยังบานเลขที่...........ตรอก/ซอย................ถนน........................................................... 
หมูที่.................ตาํบล/แขวง...................................อาํเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................................... 
โดย............................................................................................................................................................................เปนเจาของอาคาร 
ในท่ีดิน         โฉนดเลขที่ ........       น.ส.3          น.ส.3 ก         ส.ค. 1        อื่นๆ...................... เลขที่.....................................  
เปนที่ดินของ......................................................................................................................................................................................... 
  ขอ 2  เปนอาคาร 
   1.  ชนิด.........................จํานวน.................... เพ่ือใชเปน....................................................................... 
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ    จํานวน.........................คัน 
   2. ชนดิ.............................จํานวน...................... เพ่ือใชเปน...................................................................    
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ     จํานวน.......................คัน 
   3. ชนดิ..............................จํานวน....................... เพ่ือใชเปน................................................................        
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ     จํานวน.....................คัน 

 

 

ฝายควบคมุอาคารและผังเมือง กองชาง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เลขรับที่................/............... 
วันท่ี...................................... 
ผูรับ........................ผูรับคําขอ 

เลขรับที.่.............../............... 
  วันที่...................................... 

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



-๑2- 

 

 

   ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคาํนวณท่ีแนบมาพรอมนี้ 
ขอ 3  ม.ี...............................เลขประจําตัวประชาชน........................................................... 

.เลขทะเบียนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม เลขท่ี................................เปนผูออกแบบและคํานวณ 
          ขอ 4  มี...................................เลขประจําตัวประชาชน...................................................... .. 
เลขทะเบียนผูประกอบวิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุม เลขที่......................................เปนผูออกแบบ 

ขอ 5  กําหนดแลวเสร็จภายใน................365.................วัน  นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต 
ขอ 6  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาพรอมกับคําขอนี้ดวยแลว ดังนี้ 

(1) สําเนาเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร 
(2) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร 
(3) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือตัวแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล 

 (กรณทีี่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(4) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน........ชุดๆ ละ 

............แผน 
(5) รายการคาํนวณหนึ่งชุด จํานวน.................แผน (กรณีท่ีเปนอาคารสาธารณะ  

อาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ) 
(6) มาตรการรื้อถอนอาคารจํานวนหน่ึงชุด ชุดละ.............แผน (กรณทีี่เปนอาคาร 

สาธารณะอาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ) 
(7) หนังสือรับรองของผูออกแบบอาคารหรือผูออกแบบและคํานวณอาคารและ 

สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะ
หรือขนาดที่อยูในประเภทวิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
แลวแตกรณี) 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ชื่อ........................................................ 
และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณทีี่อาคารมี
ลักษณะหรือขนาดที่อยูในประเภทวิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย 
การนั้น แลวแตกรณี และมีความประสงคจะยื่นพรอมคําขออนุญาตน้ี) 

(9) หนังสือรับรองการไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
หรือผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แลวแตกรณี  จํานวน............แผน 

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

(11)  หนังสือยินยอมเจาของท่ีดิน ในกรณีที่กอสรางอาคารในที่ดินของผูอ่ืน 
(12)  เอกสารอื่น ๆ (ถามี).................................................................................... 

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

          (..........................................) 
หมายเหตุ    1.  ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 

        2.  ใสเคร่ืองหมาย    ในชอง        หนาขอความท่ีตองการ 

                 3.  ในกรณีท่ีเปนนติิบุคคล หากขอบังคับกําหนดใหตองประทับตราใหประทับตรานิติบุคคลดวย 
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บันทึกของเจาหนาที ่
 

 แจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันท่ี.........เดือน...........พ.ศ.................. 
  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต...................................เปนเงิน..................บาท...............สตางค 
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.........................................................เปนเงิน.....................บาท............ .สตางค 
รวมทั้งสิ้น   เปนเงนิ.........................บาท...............สตางค (.........................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงนิ  เลมท่ี...............................เลขที่.................ลงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ..................... 
                                                
                    อนุญาต 
                    ไมอนุญาต 
              ความเห็นที่ไมอนุญาต
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
              ออกใบอนุญาตแลว เลมที่............ฉบับที่....................ลงวันท่ี...............เดือน...........พ.ศ.....................                               
 
 
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)................................................... 
                                                                                      (..................................................) 
                                                                          ตาํแหนง......................................................... 
                                                                                              เจาพนักงานทองถิ่น 
                                                                          วันท่ี................................................................... 
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แบบ น.4 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง 
หรือผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา 30 วรรคสอง 

 

เขียนที่  สาํนักงานเทศบาลเมืองรอยเอด็ 

                  วันที่.....เดือน............................พ.ศ................. 
 
  โดยหนังสอืฉบับนี ้ขาพเจา................................................................................................อายุ..........ป สญัชาติ  ไทย  
เลขประจําตัวประชาชน.....................................อยูบานเลขที่..............ตรอก/ซอย..................ถนน................  หมูที่.............ตาํบล/แขวง
..........................อาํเภอ/เขต............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย.................โทรศัพท....................................... 
ซึ่งเปนผูไดรบัใบอนุญาตใหเปน            ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
                                                 ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก 
 ประเภท.......................................สาขา.....................................................แขนง..............................ระดับ................................................ 
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน............................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนญุาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว  
ยินยอมเปนผูควบคุมงานตาม    
                                                 คําขออนุญาตของ................................................................................................................... 
ลงวันที่..............เดือน...............................พ.ศ................/ใบอนุญาตตามแบบ อ................เลขท่ี..................../..................... 
ลงวันที่..............เดือน...............................พ.ศ................ 
                                                 ใบอนุญาตตามแบบ อ.......เลขที่............../.........ลงวันท่ี..........เดือน.................พ.ศ................ 
แทนผูควบคุมงานคนเดิมซึ่งผูไดรบัใบอนุญาต ไดบอกเลิกมใิหเปนผูควบคุมงานไปแลว/ผูควบคมุงานคนเดิมไดบอกเลิกการเปน 
ผูควบคุมงานไปแลว เพ่ือทําการ........................................ท่ีบานเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................ถนน...................หมูที่.................
ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย....................    เปนอาคาร 
  1.  ชนิด.........................................จํานวน................. เพื่อใชเปน............................................................................... 
พ้ืนท่ีอาคาร/ความยาว.........................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน................คัน 
  2.  ชนิด.........................................จํานวน................. เพื่อใชเปน............................................................................... 
พ้ืนท่ีอาคาร/ความยาว.........................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน................คัน 
  3.  ชนิด........................................จํานวน................. เพื่อใชเปน................................................................................ 
พ้ืนท่ีอาคาร/ความยาว...........................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน................คัน 
                     และในขณะนี้การกอสราง/การดัดแปลง/การร้ือถอน/การเคลื่อนยายอาคาร ไดดําเนนิการไปแลว ดังน้ี 
.................................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................... 
  ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ ที่ยื่นขอใบอนุญาต/ท่ีไดรับ
อนุญาตขางตน 
                   โดยขาพเจาจะควบคุมงาน ตั้งแตวันที่........................เดือน.......................พ.ศ.......................... จนกวาจะทําการ
..........................................แลวเสรจ็ 
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                       ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาพรอมคาํขอนี้ดวยแลว ดังน้ี 
1. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุม   จํานวน..........ฉบับ 
2. หนังสือรับรองการไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผูประกอบ

วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แลวแตกรณี    
จํานวน................แผน 

                       เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
          (ลงชื่อ).......................................................ผูควบคุมงาน 
                (....................................................) 
 
                 (ลงชื่อ).......................................................ผูขออนุญาต/ 
                                                                         (.......................................    ........)ผูไดรับใบอนุญาต 
                              
      (ลงชื่อ)...........................................................พยาน 
               (.......................................................) 
 
                                                               (ลงชือ่)...........................................................พยาน 
               (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ขอความใดที่ไมตองการใหขีดฆา 
              2...ใสเครื่องหมาย  ในชอง   หนาขอความที่ตองการ 
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บันทึก 

คําสั่งเงื่อนไขเจาหนาที่ทองถิน่ใหผูไดรับอนุญาตถือปฏิบัติ 
 

เขียนท่ี  สํานักงานเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 

       วันท่ี.................เดือน......................พ.ศ................... 
 
  ขาพเจา.............................................................อยูบานเลขที่................................หมูที่........................ 
ถนน.....................................ซอย...............ตําบล..............................อําเภอ........................จังหวัด................................. 
ซึ่งขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ชนิด...........................จํานวน................หลัง/คูหา สราง ณ ถนน.................................... 
ตําบลในเมอืง  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด  ขอทําบันทึกถอยคําไปยืนยันวา ขาพเจาไดรับทราบคําสั่งของเจาหนาที่
ทองถ่ินใหผูไดรบัอนุญาตถือปฏิบัติแลว ดังนี้ 

1. ตองสรางทอระบายน้ํา ทางเทา และคันหินรางต้ืนหนาอาคาร ตามที่เทศบาลกําหนดให 
2. ตองทําตะแกรงเหล็กกันผงจากทอระบายน้ําภายในอาคารกอนปลอยลงทอสาธารณะ 
3. กันสาดชั้นลางหนาอาคาร ตองไดแนวและระดับเดียวกับอาคารขางเคียง 
4. หามกอสรางอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารย่ืนล้าํเขตถนน 
5. ทางเทาตองมีระดับเดียวกัน และขนาดเดียวกันกับอาคารขางเคียง 
6. หาม กอง วาง ทิ้ง วัสดุสิ่งของตาง ๆ ในเขตถนนหรือที่สาธารณะ 
7. ตองใหชางเทศบาลเปนผูชี้กําหนดแนวอาคารให กอนทําการกอสรางอาคาร  

และใหชางลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานสําคัญในแบบอนุญาตดวย 
8. ตองรับผิดชอบตอความเสียหายทกุประการ ซึ่งเกิดแกอาคารขางเคียงอันเนื่องจากการกอสราง

อาคารหลังนี้ 
 
ขาพเจายินดีปฏิบัติตามและรับผิดชอบตามคําสั่งของเจาหนาที่ทองถ่ินโดยทุกประการ จึงลงลายมือ
ชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 

         (ลงชื่อ)...........................................................ผูขออนุญาต 
                (........................................................) 
      (ลงชื่อ)...........................................................นายกเทศมนตรี 
                (........................................................) 
      (ลงชื่อ)...........................................................พยาน 
                (........................................................) 
                                                               (ลงชือ่)...........................................................พยาน 
                (........................................................) 
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เขียนท่ี  สํานักงานเทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 

                     วันที่................เดือน.............................พ.ศ............. 
 
  ขาพเจา...................................................................................................ผูขออนุญาตกอสรางอาคาร 
รับทราบวา กองชาง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด มีหนาที่ตรวจแบบแปลนกอสรางอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
และพระราชบัญญัติการผังเมอืง ผูยื่นขออนุญาตยังจะตองขออนุญาตสวนราชการท่ีเก่ียวของกับอาคารในขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 
 
  กรมทางหลวง  -  อาคารทุกชนิดที่อยูติดเขตทางหลวง จะตองถอยรนหางจาก 
                                                       เขตทางหลวงไมนอยกวา“ระยะตามประกาศผูอํานวยการทางหลวง”  
                                                       โดยชิดแนวกันสาดหรือสวนที่ยื่นนอกสุดของอาคารเปนเกณฑ 
  กรมท่ีดิน  -  อาคารที่เขาขายเปนอาคารชุด เชน คอนโดมิเนียม ฯลฯ 
  กรมธุรกิจพลังงาน -  อาคารที่เก่ียวกับพระราชบญัญัติวาดวยการเก็บรักษาน้าํมันเชื้อเพลิง   
                                                       การบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว  
  กรมการบินพาณชิย -  อาคารที่ปลูกสรางในเขตใกลเคียงสถานีเครื่องชวยเดินอาคาร และ  
                           บริเวณใกลเคยีงสนามบิน 
  จังหวัดรอยเอ็ด  -  อาคารที่ขออนุญาตจัดตั้งเปนโรงแรม 
  กระทรวงอุตสาหกรรม -  อาคารที่เขาขายเปนลักษณะโรงงาน 
  กระทรวงทรัพยากร 
                     ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม -  การจัดทาํโครงการที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
  หนวยงานอ่ืน ๆ   -  ตามกฎหมายที่วาดวยเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 
 
  ขาพเจารับทราบตามขอความขางตนทุกประการแลว 
 
 
 
          (ลงชื่อ)..........................................................  ผูขออนุญาต 
                (..........................................................) 
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หนังสือยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคาร 
เขียนท่ี  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

วันที.่...............เดือน..............................พ.ศ.............. 
  ขาพเจา........................................................................................................................หมูที่................. 
ถนน.........................................................ซอย.........ตําบล.......................อําเภอ..................จังหวัด......................... 
ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขท่ี...................................ซึ่งตั้งอยู  ณ  ถนน................................................................ 
ซอย...............ตําบลในเมือง  อําเภอเมือง  จังหวัดรอยเอ็ด  ยินยอมให................................................................... 
เขาทําการปลูกสรางอาคารในที่ดินดังกลาวในเนื้อท่ี..........................ตารางเมตร  มีขนาดดังนี้ 
  ทิศเหนือ........................... .ยาว.................... เมตร   จด.................................... 
  ทิศใต.................................ยาว.................... เมตร   จด.................................... 
  ทิศตะวันออก.................... ยาว.................... เมตร   จด.................................... 
  ทิศตะวันตก...................... ยาว.................... เมตร   จด.................................... 
ขาพเจายินยอมให..............................................ปลูกสรางอาคารในที่ดินดังกลาวน้ี เพราะเปน................................ 
และไดแนบสําเนาโฉนดที่ดินมาดวยแลว (ถาเปนผูเชาใหแนบสําเนาสัญญาเชาที่ดิน หรือมีสิทธิ์อยางอ่ืน 
แนบมาดวย) 
  พรอมนี้ ขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน (มาตราสวนไมเล็กกวา  1  :  100)     
ท่ียินยอมให....................................................................ปลูกสรางอาคารในท่ีดินดังกลาว และไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญ 

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

ขาพเจาขอรับรองวาลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ้วมือขางบนนี้เปนของผูถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินดังกลาวจริง 

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

คําเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสรางอาคารนี้ หามมีการขูด ลบ ขีด ฆา ไมวากรณีใด ๆ เวนแตผูถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินจะรับรองการขีดฆานั้นเปนลายลักษณอักษรเฉพาะแหงไว 
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แบบ น.2 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม 
 

เขียนท่ี  ……………………………………………………………… 

       วันท่ี.........เดือน...............พ.ศ.................. 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา.........................................................อายุ.............ป ...สัญชาติ ..................     
เลขประจําตัวประชาชน........................................................................อยูบานเลขท่ี..................ตรอก/ซอย..................   
ถนน...................หมูท่ี.............ตําบล/แขวง................อําเภอ/เขต..................จังหวัด...................รหัสไปรษณีย.............
โทรศพัท..........................................สถานที่ทาํงาน................................. 
ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน      ผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
                                           ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก 
ประเภท........................................สาขา.......................................แขนง...............................ระดับ................................. 
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชพีดังกลาว  
                          
                    ขอรับรองวา ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตาม            กฎหมายวาดวยวิศวกร 
                                                                                 กฎหมายวาดวยสถาปนิก 
 
โดยขาพเจาเปน       ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร 
                          ผูรบัผิดชอบงานออกแบบ 
 

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

โดยมี..................................................................................................................เปนเจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร   
     กอสรางอาคาร        ดัดแปลงอาคาร       รื้อถอนอาคาร        เคลื่อนยายอาคาร  ที่บานเลขที่........................... 
ตรอก/ซอย...................ถนน...................................หมูที่...............ตําบล/แขวง........................อําเภอ/เขต.................... 
จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย........................ 
ในที่ดิน      โฉนดเลขท่ีดิน   .. น.ส.3       น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ....................................เลขท่ี...............…….  
เปนที่ดินของ........................................................................................................... 
 

       ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณซึ่งขาพเจาได
ลงนามรบัรองไวแลว และไดแนบมาพรอมเรื่องราวคําขออนญุาตดังกลาว 

1. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือผูประกอบวิชาชีพ 
สถาปตยกรรมควบคมุ จํานวน..........ฉบับ 
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2. หนังสือรับรองการไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ 

ผูประกอบวิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แลวแตกรณ ี 
จํานวน.............แผน 
                       เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
          (ลงชื่อ).................................................วิศวกร/สถาปนิก 
                (..............................................) 
 
                 (ลงชื่อ)...............................................ผูขออนุญาต/ผูแจง 
                                                                                                            ตามมาตรา 39ทวิ 
                                                                         (.............................................) 
                              
      (ลงชื่อ).................................................พยาน 
                (...............................................) 
 
                                                               (ลงชือ่).................................................พยาน 
               (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ขอความใดที่ไมตองการใหขีดฆา 
              2...ใสเครื่องหมาย  ในชอง   หนาขอความที่ตองการ 

 

 

 

 

 

 

 

 


