
 

คูมือสําหรับประชาชน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ฉบับปรับปรุง  ประจําป พ.ศ. 2565 

 

งานท่ีใหบริการ การขอตอใบอนุญาต 
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 
        

           ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูไดรับ
ใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต  จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  และเมื่อไดยื่นคาํขอดังกลาวแลว 
ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายใุบอนุญาตนั้น 
 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน         หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

๑. การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    ยื่นความประสงคขอตออายุ ใบอนุญาต พรอมเอกสาร              
    (ระยะเวลา  ๑  วันทําการ) 
 

๒. การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    ดําเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน         
    (ระยะเวลา  ๒  วันทําการ) 
 

3.  ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตวาถึงขั้นตอนใด          กองชางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    (ระยะเวลา  2  วันทําการ) 
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๔. การแจงผลการพิจารณา      กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    แจงใหผูยื่นความประสงคขอตอใบอนุญาตทราบ(น.1)         
    (ระยะเวลา  5  วันทําการ) 
 

ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น  ประมาณ   10  วันทําการ  

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. รายการเอกสารยืนยันตัวตน  
    ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา 
         บัตรประจําประชาชน (ฉบับจรงิ)  
    ๑.๒ กรณนีิติบุคคล 
          หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด      
 ๒. เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม     
     ๒.๑  แบบคําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร   
           ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออก  ของรถเพ่ือการยื่น  (แบบ ข.4)      
           เอกสารฉบับจริง จํานวน     1   ชุด 
     ๒.2 สําเนาใบอนุญาตกอสรางดัดแปลง รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร แลวแตกรณี             
           เอกสารสําเนา จํานวน    1   ฉบับ 
     2.3 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน  (แบบ น.4)  (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ  ขนาดอยูในประเภท 
           วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)                  
           เอกสารฉบับจริง จํานวน    1   ชุด 
     2.4 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบ น.4) (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูในประเภท 
           วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
           เอกสารฉบับจริง จํานวน    1   ชุด 
     2.5 กรณเีปนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมตามมาตรา 29 (แบบ น.4)     
           ของวิศวกรผูควบคุมงานระบบ (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่33 พ.ศ.2535)    
           เอกสารฉบับจริง จํานวน    1   ชุด       
     
 
     
 
 
 
 
 
 
 



-3- 
 
 
คาธรรมเนียม 
         
        เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง  ฉบับที่ 70  พ.ศ. 2564 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ. 2522 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
 

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

  

 

  

 
แบบ ข.4 

                                คําขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

                                                                       เขียนที่  สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

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

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

 เปนบุคคลธรรมดา เลขประจาํตัวประชาชน........................................................................................................ 
อยูบานเลขที.่...................ตรอก/ซอย........................ถนน...............................................................ตําบล..................................................
อําเภอ/เขต...........................จังหวัด.................................รหสัไปรษณีย........................โทรศัพท..............................โทรสาร.................... 

 เปนนิติบุคคลประเภท...................................จดทะเบียนเม่ือ............................................................................. 
เลขทะเบยีน.....................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที.่............ตรอก/ซอย..................................ถนน...............................................
หมูที.่.........ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...............................................................
รหัสไปรษณีย.......................โทรศพัท...........................โทรสาร...............................โดยมี.......................................................................... 
เปนผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต อยูบานเลขท่ี...................ตรอก/ซอย.......................ถนน........................หมูที่.................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด.....................................................................
รหัสไปรษณีย...............................โทรศัพท.....................................โทรสาร....................................... 
            ขอยื่นคําตออายุใบอนุญาตดังตอไปนีต้อเจาพนักงานทองถ่ิน  
                              กอสรางอาคาร 
                              ดัดแปลงอาคาร 
                              รื้อถอนอาคาร  
                              เคลื่อนยายอาคารในทองท่ีที่อยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นท่ีอาคารจะทําการเคลื่อนยายตั้งอยู 
                              เคลื่อนยายอาคารไปยังทองที่ที่อยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินอื่น   
 

                     ขอ 1 อาคารที่ขอตออายุใบอนุญาตไดรับใบอนุญาต           กอสรางอาคาร           
      ดัดแปลงอาคาร        รื้อถอนอาคาร        เคลื่อนยายอาคาร    ตามใบอนุญาต  เลขที.่...............................................................    
ลงวันท่ี..............เดือน................................พ.ศ................... ที่เลขที่.............ตรอก/ซอย.............ถนน......................................................
หมูที.่..............ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.................................................................
โดยม.ี.................................................................................................เปนเจาของอาคาร 
ในท่ีดิน         โฉนดที่ดิน        น.ส.3         น.ส.3 ก         ส.ค. 1        อื่นๆ...............เลขที่.................       
เปนที่ดินของ.............................................................................................................................................................................................. 
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันท่ี..............เดือน............................พ.ศ..................................... 
                      
 
 
 

ฝายควบคมุอาคารและผังเมือง กองชาง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

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

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

ผูรับ.........................ผูรับคําขอ 
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ขอ 2  เปนอาคาร 
   1.  ชนิด..................จํานวน.............. เพ่ือใชเปน........................................................................................ 
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ    จํานวน.........................คัน 
   2. ชนิด.....................จํานวน...................... เพ่ือใชเปน..............................................................................    
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ     จํานวน.........................คัน 
   3. ชนิด.......................จํานวน....................... เพื่อใชเปน...........................................................................        
 โดยมีท่ีจอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ     จํานวน.........................คัน 
    ขอ 3  เหตุที่ทําการไมเสร็จตามทีไ่ดรับอนญุาต เน่ืองจาก......................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
ขณะนี้ไดดําเนินการไปแลวถึง.................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................... 
จึงขอตออายุใบอนุญาตอีก...............วัน โดยม.ี........................................เลขประจําตัวประชาชน............................................................. 
เปนผูควบคมุงาน 
                    ขอ 4  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาพรอมกับคําขอนี้ดวยแลว ดังนี ้

(1) สําเนาเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร 
(2) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต)  
(3) สําเนาเอกสารแสดงการเปนผูครอบครองอาคาร  จํานวน............ฉบบั 
(4) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนนิกิจการของนิตบิุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเปนผ ู

ขออนุญาต) 
(5) ใบอนุญาตตามขอ 1 
(6) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ชื่อ................................................................................ 

เลขประจําตัวประชาชน....................................................และสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (กรณีที่อาคารมลีักษณะหรือขนาดที่อยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายวาดวยการน้ัน แลวแตกรณี และมีความประสงคจะยื่นพรอมคําขออนุญาตนี)้ 

(7)  หนังสือรับรองการไดรับอนญุาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุหรือผูประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวศิวกร แลวแตกรณี  จํานวน....แผน 

(8)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถาม)ี........................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
                                                       
           (ลงช่ือ).....................................................ผูขออนุญาต          
                                                                                 (....................................................) 
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บันทึกของเจาหนาที่ 
 

  แจงใหผูขออนุญาตทราบวา  จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา   ภายในวันที.่................................. 
เดือน............................พ.ศ........... 
  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต...................................เปนเงิน..............บาท..................สตางค 
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน............................................................เปนเงิน..................บาท............ สตางค 
รวมทั้งสิ้น   เปนเงิน...........................บาท..................สตางค (...................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลมที่..................เลขที.่...............ลงวันที.่..................เดือน..............พ.ศ............... 
                                                
                    อนุญาต 
                    ไมอนุญาต 
              ความเห็นท่ีไมอนุญาต
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
              ออกใบอนุญาตแลว เลมที.่...............ฉบับที่.............ลงวันที.่.........เดือน............................พ.ศ...........                              
 
 
 
                                                                (ลายมือชื่อ)................................................... 
                                                                             (..................................................) 
                                                                 ตําแหนง ..................................................... 
                                                                                  เจาพนักงานทองถิ่น 
                                                                        วันท่ี.................................................... 
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แบบ น.4 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง 
หรือผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา 30 วรรคสอง 

 

เขียนที่  ................................................. 

                   วันที่..........เดือน.............พ.ศ.............. 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา.........................................................................อาย.ุ.......ป สัญชาติ............ 
เลขประจําตัวประชาชน..................................อยูบานเลขที่...........ตรอก/ซอย................ถนน.........................................
หมูที.่....ตําบล/แขวง............อําเภอ/เขต......................จังหวดั.......................รหัสไปรษณีย.............โทรศัพท..................  
ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน      ผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
                                           ผูประกอบวชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก 
ประเภท............................สาขา................................แขนง.....................................ระดับ…………....................................
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.......................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว 
ยินยอมเปนผูควบคุมงานตาม    
                                           คําขออนุญาตของ.................................................................................................... 
ลงวันที.่.............เดือน....................พ.ศ................/ใบอนุญาตตามแบบ อ. ..........เลขที่........./............. 
ลงวันที.่.............เดือน..........................พ.ศ................ 
                                            ใบอนุญาตตามแบบ อ. .............เลขที.่........./.........ลงวันที.่..................................
เดือน....................พ.ศ............ แทนผูควบคุมงานคนเดิมซึ่งผูไดรับใบอนุญาต ไดบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงานไปแลว/
ผูควบคุมงานคนเดิมไดบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานไปแลว เพ่ือทําการ.........................................................................
ทีบ่านเลขที่..............ตรอก/ซอย..................ถนน..............................หมูที่.............ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต..................จังหวดั...........................รหัสไปรษณีย................... 
เปนอาคาร 
  1.  ชนิด.....................จํานวน................... เพ่ือใชเปน.......................................................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน........คัน 
  2.  ชนิด......................จํานวน................. เพ่ือใชเปน........................................................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว...................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน...... คัน 
  3. ชนิด.......................จํานวน................. เพ่ือใชเปน............................................................................ 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว...................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ  จํานวน......คัน 
                     และในขณะนี้การกอสราง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนยายอาคาร ไดดําเนินการไปแลว 
ดังนี้ 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
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    ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ   
ที่ยื่นขอใบอนุญาต/ ที่ไดรับอนุญาตขางตน 
                   โดยขาพเจาจะควบคุมงาน ตั้งแตวันที.่..........เดือน.................................พ.ศ...................... 
จนกวาจะทําการ.....................................................................................แลวเสร็จ 
   ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาพรอมคําขอนี้ดวยแลว ดังนี ้

1. สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 
ควบคุม จํานวน..........ฉบับ 

2. หนังสือรับรองการไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผูประกอบ 
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แลวแตกรณี จํานวน.............แผน 
                       เพ่ือเปนหลักฐาน  ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 
 
          (ลงชื่อ)...........................................ผูควบคุมงาน 
               (.........................................) 
..  
                 (ลงชื่อ)........................................ผูขออนุญาต/ผูไดรับใบอนุญาต 
                                                                        (........................................) 
                              
      (ลงชื่อ)...........................................พยาน 
               (........................................) 
 
                                                               (ลงชือ่)...........................................พยาน 
               (.........................................) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ขอความใดท่ีไมตองการใหขีดฆา 
              2...ใสเครื่องหมาย  ในชอง หนาขอความท่ีตองการ 
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แบบ น.1 

                         

ที่ 52006/                                                                              สํานักงานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

                                                                                                258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 
 

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

เรื่อง   แจงผลการพิจารณา  
เรียน   ............................................................................ 
อางถึง  คําขออนุญาตตามแบบ ข. .....................ลงวันที.่...........เดือน.......................พ.ศ.............. 

                      ตามคาํขออนุญาต.................................................................................... 

                       ตออายุใบอนุญาต.................................................................................... 
                       เจาพนักงานทองถ่ินไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  แลว  
                       ใหทานไปรับใบอนุญาตตามแบบ อ. .............. ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้ 
และตองชําระคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้ 

(1) คาธรรมเนียมใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต............................................................................................ 
เปนเงิน....................................................บาท...............สตางค (................................................................................) 

(2) คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน   เปนเงนิ...............................................บาท..........................สตางค  
(.............................................................................................................) 
                       ไมสามารถแจงผลการพิจารณาไดภายในกําหนดสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาต/ภายใน
กําหนดการขยายเวลาครั้งที่หนึ่ง  เหตุเพราะวา.............................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

    จึงขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก  ครั้งที.่.. จํานวน.......วัน นับแตวันที.่.....เดือน.............พ.ศ.........  

                                                                               ขอแสดงความนับถือ 

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

                                                                              (....................................................) 
                                                                   ตําแหนง................................................... 
                                                                                 เจาพนักงานทองถิ่น 
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หมายเหตุ 1. ในการติดตอขอรับใบอนุญาตหรือเรื่องราวทั้งหมดคืน เพ่ือความสะดวกโปรดนําหนังสือฉบับนี้ไปดวย 
             2. ใหเจาหนาที่ขีดฆาขอความที่ไมตองการ และใสเครื่องหมาย           ในชองหนาขอความที่ตองการ 
 
                ปดหนังสอื ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ.............................................................................  
                เมื่อวันที่…………….เดือน..................................พ.ศ............................ 
 

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

                                                                           เจาหนาที่ผูปดหนังสือ 
 

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

        สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ      เม่ือวันที.่............  เดือน....................... พ.ศ. ....................... 
        ตามใบรับเลขที่..............................       ลงวันที.่..............  เดือน...................... พ.ศ. ...................... 
        สงใหผูรับหนังสือโดยตรง                  รับเมื่อวันที.่.......  เดือน...................... พ.ศ. ..................... 
 
 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 


