
 

คูมือสําหรับประชาชน  เทศบาลเมืองรอยเอด็  ฉบับปรับปรุง  ประจําป พ.ศ. 2565 

 

งานที่ใหบริการ การออกใบรับรองการกอสรางอาคาร  ตามมาตรา 32 
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 
        

        อาคารประเภทควบคุมการใชคือ อาคารดังตอไปนี้ 
 1.  อาคารสาํหรับใชเปนคลังสินคา  โรงแรม  อาคารชุด  หรือสถานพยาบาล 
 2.  อาคารสาํหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การศึกษา  การสาธารณสุข  หรือกิจการอื่น
ท้ังนี้ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
        เมื่อผูไดรบัใบอนุญาตใหกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคมุการใช  หรือผูแจง 
ตามมาตรา 39 ทวิ  ไดกระทาํการดังกลาวเสร็จแลว  ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ  ตามแบบที่ 
เจาพนกังานทองถ่ินกําหนด  เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ข้ันตอน         หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

๑. การตรวจสอบเอกสาร 
    รับการยื่นแจง และเสียคาธรรมเนียม                                 กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    (ระยะเวลา  ๑  วันทําการ) 
 

๒. การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    ตรวจสอบนัดวันตรวจ                                                 
    (ระยะเวลา  ๒  วันทําการ) 
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๓.  การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
     ตรวจอาคารที่กอสรางแลวเสร็จและออก อ.6 
     (ระยะเวลา  ๗  วันทาํการ) 

 

 ๔. การพิจารณาอนุญาต       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
     แจงผูขอ น.1                                                             
     (ระยะเวลา  5  วันทาํการ) 

 

ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น   1๕  วันทําการ  

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. รายการเอกสารยืนยันตัวตน  
    ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา 
          บัตรประจําประชาชน (ฉบับจริง)  
    ๑.๒ กรณนีิติบุคคล 
          หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด      
 ๒. เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม     
     ๒.๑  แบบคําขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง   หรือเคลื่อนยายอาคาร  (แบบ ข.6)          
            เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด      
     ๒.๒  ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมท่ีไดรับอนุญาต  หรือใบรับแจง           
            เอกสารฉบับจริง จํานวน     1   ชุด 
      ๒.๓ หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีผูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต) 
            เอกสารฉบับจริง จํานวน     1   ชุด 
     ๒.๔  ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีท่ีอาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช 
            ไดรบัใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมาแลว) 
            เอกสารฉบับจริง จํานวน     1   ชุด 
      ๒.๕ หนงัสือรับรองของผูควบคมุงานรับรองวาไดควบคุมงานเปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาต 
            เอกสารฉบับจริง จํานวน     1   ชุด 
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คาธรรมเนียม 
         
        รายละเอียดคาธรรมเนยีม : เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง  ฉบับที่ 70  พ.ศ. 2564 ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร  พ.ศ. 2522 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
 

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

                                       
 
                                            คําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร                                            แบบ ข.6 
                                           ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร 
 
 
 
 

                                                                                                      เขยีนที่ เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

                                                                               วันที่.......เดือน........................พ.ศ. ........... 
            ขาพเจา.......................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร/ 
ผูครอบครองอาคาร 

                   เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่.............ตรอก/ซอย.............ถนน.........หมูที่.....ตําบล/แขวง..........
อําเภอ/เขต............จังหวัด......................... 
                   นิติบุคคลประเภท..........................จดทะเบียนเมื่อ............................เลขทะเบียน.............................. 
.มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่..........ตรอก/ซอย.........ถนน.........หมูที่.....ตําบล/แขวง..........อําเภอ/เขต.........จังหวัด........... 
โดย....................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อยูบานเลขที่.............ตรอก/ซอย.....................
ถนน.........หมูท่ี.....ตําบล/แขวง..........อําเภอ/เขต............จังหวัด......................... 
              ขอยื่นคําขอรับใบรับรอง.....................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ินดังตอไปนี้      
              ขอ 1 อาคารที่ขอรับใบรับรองไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดดัแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร  
ตามใบอนุญาตเลขที่............../............   .....ลงวันที่..................เดือน....................พ.ศ.............  ที่บานเลขที.่.............
ตรอก/ซอย.............ถนน.........หมูที่.....ตําบล/แขวง..........อําเภอ/เขต............จังหวัด.............................. 
โดย.......................................................เปนเจาของอาคาร และ............................................เปนผูครอบครองอาคาร 
อยูในที่ดิน         โฉนดที่ดิน        เลขที่/น.ส.3 เลขที่         เลขที่/ส.ค.1 เลขท่ี........................................................ 
เปนที่ดินของ................................................................................................................................................................. 
            ขอ 2 เปนอาคาร........................................................................................................................................... 

(1)  ชนิด............................................จํานวน......................หลัง  เพื่อใชเปน.......................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน.....................................คัน 

(2)  ชนิด............................................จํานวน......................หลัง  เพื่อใชเปน.......................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน.....................................คัน 

(3)  ชนิด............................................จํานวน......................หลัง  เพื่อใชเปน.......................................... 
โดยมีทีจ่อดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน.....................................คัน 

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคาํนวณท่ีแนบมาพรอมนี้ 
อาคารตาม.................................................................................เปนอาคารประเภทควบคุมการใช 
                ขอ 3 ไดทาํการ..................................................อาคาร ตามขอ 1 เสร็จ เมื่อวันที่....เดือน......พ.ศ. .......... 
ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตแลว 

 

เลขรับที่.......................... 
วันที.่............................... 
ลงชื่อ.....................ผูรับคํา
ขอ 
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    ขอ 4  พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ 

(1) สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงความเปนเจาของอาคารหรือเปนผูครอบครองอาคาร 

(2) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณทีี่ผูครอบครองอาคาร 

(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล 

ของผูขออนุญาตท่ีออกใหไมเกินหกเดือน (กรณนีิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(4) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินการกิจการของนิติบุคคล (กรณี 

ท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(5) สําเนาหนังสือภาพถายใบอนุญาตกอสรางอาคาร ใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร หรือ 

ใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคารตามขอ 1 แลวแตกรณี 
(6) หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุม.......................อาคาร เปนไปโดย 

ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 

(7) เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
...................................................................................................................................... 

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

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

                                                               (ลายมือชื่อ).............................................................. 
                                                                            (..............................................................) 
                                                                                            ผูขอใบรับรอง 
 
 
 

หมายเหต ุ  (1) ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 

               (2) ใสเครื่องหมาย/ในชอง        หนาขอความที่ตองการ 
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หมายเหตุของเจาหนาที่ 
                               จะตองแสดงใหผูขอรับใบรับรองทราบวา  จะอนุญาต  หรือไมอนุญาต  หรือขยายเวลา   
ภายใน วันท่ี........เดอืน.............................พ.ศ. ............... 
                           ผูขอรับใบรับรองไดชําระคาธรรมเนียมใบรับรอง....................................................................... 
เปนเงิน.....................บาท  ตามใบเสรจ็รับเงินเลมที่...................เลขที่..................ลงวันที่...........เดือน.......พ.ศ. .......... 
                           ออกใบรับรองแลว  เลมที่..............ฉบับท่ี...........ลงวันท่ี...........เดือน.................พ.ศ. ............... 
 
 
 

                                                                           (ลายมือชื่อ)................................................................ 
                                                                                         (..............................................................) 
                                                                                              .................................................... 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


