
 

คูมือสําหรับประชาชน  เทศบาลเมืองรอยเอด็  ฉบับปรับปรุง  ประจําป พ.ศ. 2565 

 

งานที่ใหบริการ การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตามมาตรา 33 
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 
        

          หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช  ใชหรือยินยอมใหบุคคลใด 
ใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา 32  เวนแตจะไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือไดแจง 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว  และใหนํามาตรา 25  และมาตรา 27  หรือมาตรา 39 ทวิ  แลวแตกรณ ี
มาใชบังคบัโดยอนุโลม 
           ใหนําความในวรรคหนึ่ง  มาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
นําไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 
 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ข้ันตอน         หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

๑. การตรวจสอบเอกสาร 
    ย่ืนความประสงครื้อถอนอาคาร พรอมเอกสาร                      กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    (ระยะเวลา  ๑  วันทําการ) 
 

๒. การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ิน ดําเนนิการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน        
    (ระยะเวลา  ๒  วันทําการ) 
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๓.  การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
     เจาพนักงานทองถ่ินดําเนนิการตรวจสอบการใชประโยชน  
     ที่ดินตามกฎหมาย วาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ 
     กอสรางจัดทําผังบริเวณแผนท่ีสังเขป ตรวจสอบกฎหมาย 
     อื่นที่เก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขต 
     ปลอดภัยในการเดินทางทหารฯ และ พ.ร.บ. จัดสรรที่ดินฯ 
     (ระยะเวลา  10  วันทาํการ) 

 

๔. การพิจารณาอนุญาต       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา       
    ออกใบอนุญาต 
    (ระยะเวลา  7  วันทําการ) 

 

5.  การแจงผลการพิจารณา      กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
     แจงใหผูขอมารับใบอนุญาตดัดแปลง (น.1)    
     (ระยะเวลา  5  วันทาํการ)                     

 

ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น   2๕  วันทําการ  

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. รายการเอกสารยืนยันตัวตน  
    ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา 
          บัตรประจําประชาชน (ฉบับจริง)  
    ๑.๒ กรณนีิติบุคคล 
          หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด      
 ๒. เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม     
     ๒.๑  แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ ข.2)     
            เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด      
     ๒.๒  สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร หรือผูครอบครองอาคาร         
            เอกสารสําเนา จํานวน    1   ชุด 
      ๒.๓ หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีผูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต)       
            เอกสารฉบับจริง จํานวน     1   ชุด 
     ๒.๔  ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีท่ีอาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช 
            ไดรบัใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร 
            เอกสารฉบับจริง จํานวน     1   ชุด 
      ๒.๕ แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน         
            เอกสารฉบับจริง จํานวน     5   ชุด 
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      ๒.6  รายการคํานวณโครงสรางพรอมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของวิศวกรผูออกแบบ เฉพาะกรณีที่การ          
             เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร ทาํใหมีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้น กวาที่ไดรับ   
             อนุญาตไวเดิม    
             เอกสารฉบับจริง จํานวน     5   ชุด 
    2.7    หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ  พรอมสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบ 
             วิชาชพีวิศวกรรมควบคุม(กรณีที่เปนอาคาร มีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
             เอกสารฉบับจริง จํานวน    1   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 
 

 
กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เลขรับที่................/............... 
วันท่ี...................................... 
ผูรับ.........................ผูรับคาํขอ 

แบบ ข.2 

                                                 คําขออนญุาตเปลี่ยนการใชอาคาร 

                                                               เขียนที ่ สํานกังานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

                                                                             วันท่ี..........เดือน..........................พ.ศ............ 

  ขาพเจา.......................................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร     
ผูครอบครองอาคาร 

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

 เปนนิติบุคคลประเภท................................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................ 
เลขทะเบียน.......................................................มสํีานักงานตั้งอยูเลขที่....................ตรอก/ซอย...............................................................
ถนน.........................................................หมูที่......ตาํบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.............................................................
จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย................................โทรศัพท.............................................โทรสาร.....................................
โดยม.ี.......................................................................................................................................................................................................... 
เปนผูมีอํานาจลงชือ่แทนนติิบุคคลผูขออนญุาต อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย.......................ถนน.................................................
หมูที่................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย.........................โทรศัพท...................................โทรสาร........................................................................................ 
            ขอย่ืนคําขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารดงัตอไปนี้ตอเจาพนักงานทองถิ่น  
                              อาคารซึง่ไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช 
                              อาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะเปลี่ยนการใชอาคารไปใชเปนอาคารสําหรับอีกกิจการหนึ่ง 
                     ขอ 1 อาคารท่ีขออนุญาตไดรบัใบอนุญาต         กอสรางอาคาร        ดัดแปลงอาคาร          
      เคลือ่นยายอาคาร        เปลีย่นการใชอาคาร   ตามใบอนุญาต/ใบรบัรองเลขที่................................... 
ลงวันที่...........เดอืน...........................พ.ศ. ................................ ที่เลขที่.................ตรอก/ซอย..............................................................
ถนน.........................................หมูท่ี............ตาํบล/แขวง............................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด............................
โดยม.ี..........................................................................................................................................................................เปนเจาของอาคาร 
หรือ................................................................................................................เปนผูครอบครองอาคาร 
ในท่ีดิน        โฉนดเลขที่ดิน        น.ส.3          น.ส.3 ก         ส.ค. 1        อื่นๆ..............  เลขที่...................................................  
เปนที่ดินของ.............................................................................................................................................................. 
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    ขอ 2  เปนอาคาร 
  1.  ชนิด...............................จํานวน..................... เพ่ือใชเปน............................................................................... 
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ    จํานวน.........................คัน 
  2. ชนดิ................................จํานวน...................... เพ่ือใชเปน..............................................................................    
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ     จํานวน.........................คนั 
  3. ชนดิ.................................จํานวน....................... เพื่อใชเปน............................................................................        
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ     จํานวน.........................คัน 
  ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้ 

ขอ 3  ขอเปลีย่นแปลงการใชอาคารเพื่อใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
(1) อาคารตามขอ 2 (1) ขอเปลี่ยนการใชเปน.................................................................................... 

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน......................คัน 
(2) อาคารตามขอ 2 (2) ขอเปลีย่นการใชเปน...................................................................................... 

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน......................คัน 
(3) อาคารตามขอ 2 (3) ขอเปลีย่นการใชเปน...................................................................................... 

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน......................คัน 
                    ขอ 4  การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคารตามคําขอนี ้ขาพเจาขอรบัรองวาไมไดกอสราง ดัดแปลง  รื้อถอน 
หรือเคลื่อนยายอาคารใหผดิไปจากที่ไดรับอนุญาตไวตามขอ 1 

ขอ 5  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลกัฐานตางๆ มาพรอมกับคําขอนี้ดวยแลว ดังนี้ 
(1) สําเนาเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร 
(2) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตวัแทนเจาของอาคารเปนผูขอ 

อนุญาต) หรือหนังสอืแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณผีูครอบครองอาคารท่ีมิใชผูจดัการของนิติบุคคลอาคารชดุเปนผูขอ
อนุญาต) 

(3) สําเนาเอกสารแสดงการเปนผูครอบครองอาคาร  จํานวน............ฉบบั 
(4) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิตบิุคคล(กรณีท่ีนิติบุคคล 

เปนผูขออนุญาต) 
(5) ใบรับรองหรือใบอนญุาตเปลีย่นการใชอาคาร จํานวน..............ฉบับ (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขอ 

อนุญาตเปลี่ยนการใชไดรับใบรบัรองหรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมาแลว) 
(6) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน.............ชุดๆละ.........แผน 
(7) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน.................แผน (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใชอาคารนี ้ 

ทําใหมีการเปลี่ยนน้ําหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคารมากขึ้นกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม) 
(8) หนังสือรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคารและสําเนาใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมลัีกษณะหรือขนาดทีอ่ยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี 
และมีความประสงคจะย่ืนพรอมคําขออนุญาตนี้) หนังสอืแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ชื่อ........................................................... 
และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดทีอ่ยู
ในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณ ีและมีความประสงคจะ
ย่ืนพรอมคําขออนญุาตนี้) 
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(9) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ชือ่................................................................................. 
และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดทีอ่ยู
ในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณ ีและมีความประสงคจะ
ย่ืนพรอมคําขออนญุาตนี้) 

(10)  หนังสอืรับรองการไดรบัอนญุาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือผูประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร  แลวแตกรณ ี จํานวน.......................แผน 

(11)  เอกสารอื่น ๆ (ถามี)...................................................................... 
 
 
                                                                 (ลงชือ่).....................................................ผูขออนุญาต       
                                                                         (....................................................) 

                           
 
 
 
 
หมายเหต ุ   1.  ขอความใดทีไ่มใชใหขีดฆา 
        2.  ใสเคร่ืองหมาย     ในชอง        หนาขอความทีต่องการ 

                 3.  ในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล หากขอบังคบักําหนดใหตองประทับตราใหประทับตรานิติบุคคลดวย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


