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   บัญชีสรุประยะเวลาในการตรวจแบบแปลน 
 
ชื่อผู้ขออนุญาต...............................................................................................................................เขต......................................... 
เบอรโ์ทรศัพท.์................................................................................................................................................................................ 
 

ผู้ตรวจแบบ วัน เดือน ปี 
รับแบบ 

วัน เดือน ปี 
ตรวจแบบเสร็จ 

จ านวน 
วัน
ตรวจ 

ครบ 
30 
วัน 

ลงชื่อผู้ตรวจ หมาย
เหต ุ

เจา้หนา้ที่รบัแบบ 

 

      

นายตรวจเขต 

 

      

นกัผงัเมือง 

 

      

หวัหนา้งานสถาปัตยกรรม 

 

      

หวัหนา้งานวศิวกรรม 

 

      

หวัหนา้ฝ่ายควบคมุอาคารฯ 

 

      

ผูอ้  านวยการกองชา่ง 

 

      

ปลดัเทศบาล 

 

      

นายกเทศมนตรี 
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บันทกึรายการรับหลักฐานในการขอรับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ชื่อ............................................................................................ผูย้ื่นค าขอรบัใบอนญุาต............................................................. 
ประเภท....................................................................................ชนิด........................................................................................... 
เพื่อใช.้.....................................................................................สถานท่ีท าการ............................................................................. 

 
หลกัฐาน 

 
จ านวน 

ตรวจ 
ถกูตอ้ง วนัท่ี 

1.  ค าขออนญุาต  (แบบ ข.1) 1  ชดุ   
2. ส าเนาเอกสารแสดงการเป็นเจา้ของอาคาร   1 ชดุ   
3. หนงัสือแสดงความเป็นตวัแทนเจา้ของอาคาร   1 ชดุ   
4. หนงัสือแสดงวา่เป็นผูจ้ดัการหรือตวัแทนซึง่ด าเนินกจิการของนติิบคุคล (กรณีที่นติิบคุคล
เป็นผูข้ออนญุาต) 

1 ชดุ   

5. แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 5 ชดุ   
6. รายการค านวณ 1 ชดุ   
7. มาตรการรือ้ถอนอาคาร (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ) 1 ชดุ   
8. หนงัสือรบัรองผูอ้อกแบบอาคารหรืออกแบบและค านวณอาคาร 
และส าเนาใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 

1 ชดุ   

9. หนงัสือแสดงความยินยอมของผูค้วบคมุงาน และส าเนาใบอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 

1 ชดุ   

10. หนงัสือรบัรองการไดร้บัอนญุาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ หรือผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร (แลว้แต่กรณี 

1 ชดุ   

11. ส าเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 /น.ส.3ก /ส.ค.1 2 ชดุ   
12. หนงัสือยินยอมเจา้ของที่ดิน ในกรณีที่ก่อสรา้งอาคารในท่ีดินของผูอ้ื่น   1 ชดุ   
13. แบบแปลนก่อสรา้ง 5  ชดุ   
14. หนงัสือสญัญาเช่า (ถา้มี) 1  ชดุ   
15. หนงัสือยินยอมก่อสรา้งชิดเขตที่ดิน    
16. หนงัสือยินยอมก่อสรา้งรว่มผนงักนั 1  ชดุ   
17. หนงัสือยกที่ดินเพื่อ ตดั-ขยายถนน 1 ชดุ   
18. หนงัสือเงื่อนไขการรกัษาความสะอาด 1 ชดุ   
19. หนงัสืออนญุาตจากกรมการศาสนา /หรือกรมศิลปากร 1 ชดุ   
 
หลกัฐานตา่ง ๆ ที่ใชป้ระกอบการขอรบัใบอนญุาตก่อสรา้งอาคารหลงันี ้ไดย้ื่นครบถว้นและตรวจรบัแลว้  

วนัท่ี............เดือน..............................................พ.ศ..................... 

 

 (ลงชื่อ)......................................เจา้หนา้ที่ผูร้บัตรวจ                          (ลงชื่อ)....................................ผูข้ออนญุาต , ผูม้อบหลกัฐาน    
         (...........................................)                                                       (...........................................) 
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บันทกึตรวจผังบริเวณก่อสร้าง ดดัแปลง ต่อเตมิ 
รือ้ถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร 

เรียน  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 

  ตามที่.........................................................................ไดย้ื่นค ารอ้งขออนญุาตปลกูสรา้งอาคาร เลขรบัท่ี.................. 
ลงวนัท่ี..................................................ขา้พเจา้ไดต้รวจสถานท่ีขออนญุาตก่อสรา้งจะท าการก่อสรา้งที่บรเิวณถนน............................... 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด เป็นอาคารชนดิ................................................แบบ..............................จ านวน...............ชัน้ 
จ านวน.....................หลงั/คหูา  ในแปลงที่ดิน (โฉนด ,น.ส.3 ฯลฯ)....................................เลขที่ดิน.........................ระวางที่................... 
หนา้ส ารวจที่.............................เลขที่.............................ต าบลในเมือง อ าเภอเมอืง จงัหวดัรอ้ยเอ็ด ดงันี ้

1. ขนาดขอบเขตที่ดิน    ถกูตอ้ง    ไม่ถกูตอ้ง  เพราะ..................................................................................... 
2. ขอบเขตที่ดินโดยก าหนดแนวอาคาร 

ทิศเหนือ  จด....................ห่างแนวเขต................เมตร  ทิศตะวนัออก จด.................ห่างแนวเขต...............เมตร 
ทิศใต ้     จด....................ห่างแนวเขต................เมตร  ทิศตะวนัตก   จด.................ห่างแนวเขต...............เมตร 

 รูปแผนทีส่ังเขป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เขตปลอดภยัในราชการทหาร    อยู่ในเขต    ไม่อยู่ในเขต 
4. ถนนหรือทางตดิต่อกบัแปลงที่ดนิ เขตทางกวา้ง......................เมตร เขตถนนผงัเมือง ก าหนดกวา้ง...............เมตร 

ไดก้ัน้แนวอาคารห่างจากศนูยก์ลางถนน........................เมตร   (รวมระยะถอยรน่ 200 เมตร แลว้) 
 
      (ลงชื่อ)................................................เจา้หนา้ที่เขต 
                (...............................................) 

ขา้พเจา้................................................................ไดน้ าชีเ้ขตที่ดินเพื่อก่อสรา้งอาคารแลว้ ขอรบัรองว่าถูกตอ้ง และรบัทราบแนวอาคาร
ตามที่เจา้หนา้ที่ก าหนดไวแ้ลว้ 

          (ลงชื่อ)................................................ผูข้ออนญุาต 
                (...............................................) 
      (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                (...............................................) 
                                                                              (ลงชื่อ)................................................พยาน 
                (...............................................) 
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การตรวจฝ่ายผังเมือง แผนท่ีภาษี รหสัที่ดิน............................. 
........................................................... 
(ลงชื่อ)................................................ 
           (.............................................) 

 
เรียน  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
  ไดต้รวจสอบดา้นผงัเมือง ตาม พ.ร.บ.การผงัเมือง พ.ศ. 2518 กฎกระทรวงผงัเมืองรวมเมืองรอ้ยเอด็ พ.ศ. 2549  ซึ่ง
ประกาศใชใ้นเขตเทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด ดงันี ้
  (1)  การใชป้ระโยชนท์ี่ดิน การปลกูสรา้งอาคาร ราย.................................................................................................
ในบรเิวณหมายเลข...........................................ก าหนดไวเ้ป็นสี.........................................(ขอ้).......................................................... 

     ถกูตอ้ง    ไม่ถกูตอ้ง  เพราะ...........................................................................................................
ส่วนท่ียอมใหก้ารใชพ้ืน้ท่ีสรา้งอาคารบางประเภทไดไ้ม่เกินรอ้ยละ....................................................................................................... 
 

การใชป้ระโยชนท์ี่ดิน ไร ่ งาน ตารางวา หมายเหต ุ
พืน้ท่ีคงเหลือ (หกัครัง้ก่อนแลว้)     
พืน้ท่ีดินขออนญุาต     
หกัแลว้คงเหลือ     
ไดล้งทะเบียนคมุการใชป้ระโยชนท์ี่ดินแลว้ 

(2) อาคารหรือส่ิงก่อสรา้งรายนี ้อยูต่ดิต่อกบัแนวถนนตามแผนผงัคมนาคมและขนส่ง หรือไม่ 

 ไม่อยู่ 

    อยู่ในถนนสาย................................................แบบ...................................สี....................... 
เขตทางกวา้ง..............เมตร    โดยเจา้หนา้ที่เขตไดก้นัแนวอาคารระยะจากศนูยก์ลางถนนถึงแนวอาคาร หรือส่ิงก่อสรา้งไว.้..............เมตร 
ความเหน็........................................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................................................ 
 

      (ลงชื่อ)................................................ 
                (...............................................) 
      ต าแหน่ง.............................................. 

เรียน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ผลการตรวจสอบขออนญุาตก่อสรา้งอาคารในเขตใชผ้งัเมืองรวม ตาม พ.ร.บ.การผงัเมือง พ.ศ. 2518 รายนีแ้ลว้ 

  ถกูตอ้ง    ไม่ถกูตอ้ง  เพราะ........................................................................ความเห็น............................................................. 
  

(ลงชื่อ)................................................ 
                (...............................................) 
                    หวัหนา้ฝ่ายควบคมุอาคารฯ 
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การตรวจสอบฝ่ายควบคุมอาคาร 
 
 

เรียน  หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง 
  ไดต้รวจแบบแปลน  ราย.........................................................................ผลการตรวจลกัษณะอาคารดา้น
สถาปัตยกรรม ขนาดของอาคาร ตามที่ก าหนดขอ้บญัญัติ และเทศบญัญัติกฎกระทรวง ประกาศตามกระทรวงมหาดไทย ตาม

พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง         ถกูตอ้ง          ไม่ถกูตอ้ง  
เพราะ........................................................................ความเหน็.................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)................................................สถาปนิกผูต้รวจแบบฯ 
         (...............................................) 
          ................../............../.............. 
 

  ไดต้รวจแบบแปลน ผลการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง ตามขอ้ก าหนดในกฎกระทรวง และเทศบญัญัติ หรือ

ขอ้บญัญัติ (ตามรายละเอยีดการตรวจ)          ถกูตอ้ง          ไม่ถกูตอ้ง  เพราะ.............................................................................
ความเห็น..................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)................................................วิศวกรผูต้รวจแบบฯ 
         (...............................................) 
          ................../............../.............. 
 
 
 

 ไดต้รวจขนาดพืน้ท่ีของอาคาร และการใชป้ระโยชนอ์าคารแลว้ เห็นควรอนญุาตใหป้ลกูสรา้งได ้โดยเสียค่าธรรมเนียม ดงันี ้
  พืน้ท่ีอาคารรวม...................................ตารางเมตร 
 1.  ค่าตรวจอาคารพืน้ท่ี ตรม.ละ.........................บาท   เป็นเงิน.............................................บาท 
 2. ทางระบายน า้...............................................เมตร  เป็นเงิน..............................................บาท 
 3. ค่าตรวจอื่น ๆ พืน้ท่ี ตรม. ละ..........................บาท  เป็นเงิน...............................................บาท 
 4. ค่าใบอนญุาต ฉบบัละ       20       บาท 
 5. ค่าค ารอ้ง          2       บาท 
    รวมเป็นเงินทัง้สิน้                บาท 
 
 

(ลงชื่อ)................................................ 
         (...............................................) 
            ต าแหน่ง.............................................. 
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เรียน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
 
  ผลการตรวจสอบแบแปลน แผนผงัการขออนญุาตฯ ราย.......................................................................................... 
ปรากฏว่า มีความมั่นคง แขง็แรง การจราจร การป้องกนัระงบัอคัคีภยั การสาธารณสขุ การรกัษาคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การ
สถาปัตยกรรม เป็นไปตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2538 และพระราชบญัญตัิการผงั

เมือง พ.ศ. 2518 กฎกระทรวง ขอ้บญัญัติ เทศบญัญัติ และประกาศของกระทรวงมหาดไทย        ถกูตอ้ง          ไม่ถกูตอ้ง  เพราะ
.............................................................................ความเห็น................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ)................................................หวัหนา้ฝ่ายควบคมุอาคารฯ 
                            (...............................................) 
                             ................../............../.............. 

 
เรียน  ปลัดเทศบาล 
  ........................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)................................................ผูอ้  านวยการกองชา่ง 
                            (...............................................) 
                             ................../............../.............. 

 
เรียน  นายกเทศมนตรี 
  ........................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)................................................ปลดัเทศบาล 
                            (...............................................) 
                             ................../............../.............. 

 
ค าสั่ง  เจ้าพนักงานท้องถ่ิน (นายกเทศมนตรี) 
  ........................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................... 
 

(ลงชื่อ)................................................เจา้พนกังานทอ้งถิ่น 
                            (...............................................) 
                             ................../............../.............. 
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ฝ่ายควบคมุอาคารและผงัเมือง กองชา่ง เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั........................ผูร้บัค าขอ 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั.........................ผูร้บัค าขอ 

แบบ ข.1 
                  คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

                                                                                            เขียนที่  สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

  ข้าพเจ้า............................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................... 

ตรอก/ซอย........................ถนน................................................ตำบล...................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.....................................โทรสาร........ ................................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................. 
เลขทะเบียน.....................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย............................ถนน............................... 
หมู่ที่......ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์......................................โทรสาร.................................โดยมี.......................................................................................... 
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย.......................ถนน................................. 
หมู่ที่................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...................................โทรสาร........................................................................................  
  ข้อ 1  ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือทำการ     ก่อสร้างอาคาร     ดัดแปลงอาคาร              
    รื้อถอนอาคาร     เคลื่อนย้ายอาคาร ในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่     
    เคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ทีอ่ยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอ่ืน ที่บ้านเลขท่ี.................ตรอก/ซอย................... 
ถนน.........................................หมู่ที่...............ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต............................จังหวัด............................ 
โดย...................................................................................................... ...........................................................เป็นเจ้าของอาคาร 
ในที่ดิน      โฉนดเลขที่ .....  น.ส.3      น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ........................เลขท่ี.................................................... 
เป็นที่ดินของ.............................................................................................................................................................. ................. 
                     กรณีการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังบ้านเลขที่...........................ตรอก/ซอย.......................ถนน.......................... 
หมู่ที่.................ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต............................จังหวัด................................................................... 
โดย................................................................................................................................................. ................เป็นเจ้าของอาคาร 
ในที่ดิน      โฉนดเลขที่ .....  น.ส.3      น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ........................เลขท่ี.................................................... 
เป็นที่ดินของ.............................................................................................................................................................. ................. 
  ข้อ 2  เป็นอาคาร 
   1.  ชนิด.........................................จำนวน.............................. เพ่ือใช้เป็น........................................ 
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 
   2. ชนิด...................................................จำนวน...................... เพ่ือใช้เป็น........................................    
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ     จำนวน.........................คัน 
   3. ชนิด...................................................จำนวน....................... เพ่ือใช้เป็น.......................................        
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ     จำนวน.........................คัน 
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  ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

ข้อ 3  มี............................................................เลขประจำตัวประชาชน.......................................................
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขท่ี...................................................... เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ 
          ข้อ 4  มี............................................................เลขประจำตัวประชาชน........................................................
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เลขที่..................................................................เป็นผู้ออกแบบ 

ข้อ 5  กำหนดแล้วเสร็จภายใน................365.................วนั  นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
ข้อ 6  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 

(1) สำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 
(2) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร 
(3) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือตัวแทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล 

 (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
(4) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน..........ชุดๆละ............แผ่น 
(5) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน.................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ  

หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
(6) มาตรการรื้อถอนอาคารจำนวนหนึ่งชุด ชุดละ.............แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ 

อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
(7) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคารหรือผู้ออกแบบและคำนวณอาคารและสำเนาใบอนุญาต 

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี) 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ......................................................................... 
และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือ
ขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 

(9) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี  จำนวน.......................แผ่น 

(10)  ข้อมูล      โฉนดเลขที่     น.ส.3      น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ............................... 
เลขที่....................................................(ผู้ยื่นคำขออาจแนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้)    

(11)  หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อ่ืน 
(12)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)......................................................................................................... ....... 

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

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

 
 
หมายเหตุ    1.  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
        2.  ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ 
                 3.  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
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บันทึกของเจ้าหน้าที่ 
 

  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..........เดือน.................พ.ศ........... 
  ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................เป็นเงิน.........................บาท...............สตางค ์
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.................................................................เป็นเงิน....................... ..บาท...............สตางค์ 
รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน.........................บาท...............สตางค์ (.................................................... ..................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่.............................เลขที่........................ลงวันที่...................เดือน............................พ.ศ.....................  
                                                
                    อนุญาต 
                    ไม่อนุญาต 
              ความเห็นที่ไม่อนุญาต............................................................................................................................ .................. 
................................................................................................................ ....................................................................................
............................................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
              ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่......................ฉบับที่....................ลงวันที่...............เดือน......................พ.ศ .....................                                
 
 
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)................................................... 
                                                                                      (..................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง......................................................... 
                                                                                              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                                          วันที่................................................................... 
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แบบ น.4 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง 

หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง 
 

เขียนที่  สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                        วันที่..........เดือน........................พ.ศ.................... 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ..........ปี สัญชาติ  ไทย  
เลขประจำตัวประชาชน...................................................อยู่บ้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................ถนน.............................
หมู่ที่.............ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท.์...................................... 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น      ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
                                           ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 
 ประเภท............................................สาขา.........................................แขนง..............................ระดับ...................................
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.......................................และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตาม    
                                           คำขออนุญาตของ............................................................................................................ 
]ลงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ................/ใบอนุญาตตามแบบ อ................เลขท่ี.............. ............/..................... 
ลงวันที่..............เดือน..........................พ.ศ................ 
                                            ใบอนุญาตตามแบบ อ.............เลขที่............../..............ลงวันที่..........เดือน....................
พ.ศ................ แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้
บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว เพ่ือทำการ.............................. ..............ทีบ่้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................
ถนน.............................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต............................จังหวัด................................
รหัสไปรษณีย์....................    เป็นอาคาร 
  1.  ชนิด..........................................................จำนวน................. เพื่อใช้เป็น........... .................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว...............................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน................คัน 
  2.  ชนิด..........................................................จำนวน................. เพื่อใช้เป็น........... .................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว...............................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน................คัน 
  3.  ชนิด..........................................................จำนวน................. เพื่อใช้ เป็น............................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว...............................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน................คัน 
                     และในขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้ 
............................................................................................................................. ...................................................................... 
............................................................................................................................................. .......................................................
............................................................................ ........................................................................................................................  
  ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นขอใบอนุญาต/      
ที่ได้รับอนุญาตข้างต้น 
                   โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงาน ตั้งแต่วันที่........................เดือน....................................พ.ศ.......................... 
จนกว่าจะทำการ..........................................แล้วเสร็จ  
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                       ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 
1. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  

จำนวน..........ฉบับ 
2. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ 

สถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี   จำนวน................แผ่น 
                       เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
 
          (ลงชื่อ).......................................................ผู้ควบคุมงาน 
                (....................................................) 
 
                 (ลงชื่อ).......................................................ผู้ขออนุญาต/ 
                                                                        (......................................................)ผู้ไดร้ับใบอนุญาต 
                              
      (ลงชื่อ)...........................................................พยาน 
               (.......................................................) 
 
                                                               (ลงชือ่)...........................................................พยาน 
               (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า 
              2...ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง   หน้าข้อความทีต่้องการ 
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บันทกึ 

ค าสั่งเงือ่นไขเจา้หน้าทีท้่องถิ่นให้ผู้ได้รับอนุญาตถือปฏิบัต ิ
 

เขียนที่  ส านกังานเทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 
 

       วนัท่ี....................เดือน..................................พ.ศ................... 
 
  ขา้พเจา้........................................................................................อยู่บา้นเลขท่ี................................หมู่ที่.............. 
ถนน...........................................ซอย...............ต าบล..............................อ าเภอ....................................จงัหวดั................................. 
ซึ่งขออนญุาตปลกูสรา้งอาคาร ชนิด..........................................จ านวน................หลงั/คหูา สรา้ง ณ ถนน............................................ 
ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  ขอท าบนัทึกถอ้ยค าไปยืนยนัวา่ ขา้พเจา้ไดร้บัทราบค าสั่งของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นใหผู้ไ้ดร้บั
อนญุาตถือปฏิบตัิแลว้ ดงันี ้

1. ตอ้งสรา้งท่อระบายน า้ ทางเทา้ และคนัหินรางตืน้หนา้อาคาร ตามที่เทศบาลก าหนดให ้
2. ตอ้งท าตะแกรงเหล็กกนัผงจากทอ่ระบายน า้ภายในอาคารก่อนปล่อยลงท่อสาธารณะ 
3. กนัสาดชัน้ล่างหนา้อาคาร ตอ้งไดแ้นวและระดบัเดียวกบัอาคารขา้งเคียง 
4. หา้มก่อสรา้งอาคารหรือส่วนหนึง่ส่วนใดของอาคารยื่นล า้เขตถนน 
5. ทางเทา้ตอ้งมีระดบัเดยีวกนั และขนาดเดียวกนักบัอาคารขา้งเคยีง 
6. หา้ม กอง วาง ทิง้ วสัดส่ิุงของตา่ง ๆ ในเขตถนนหรือที่สาธารณะ 
7. ตอ้งใหช้่างเทศบาลเป็นผูช้ีก้  าหนดแนวอาคารให ้ก่อนท าการก่อสรา้งอาคาร และใหช้่างลงลายมือชื่อไวเ้ป็น

หลกัฐานส าคญัในแบบอนญุาตดว้ย 
8. ตอ้งรบัผิดชอบต่อความเสียหายทกุประการ ซึง่เกดิแก่อาคารขา้งเคียงอนัเนื่องจากการก่อสรา้งอาคารหลงันี ้
 
ขา้พเจา้ยินดีปฏิบตัิตามและรบัผิดชอบตามค าสั่งของเจา้หนา้ที่ทอ้งถิ่นโดยทกุประการ จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

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

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

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

                (..........................................................) 
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เขียนที่  ส านกังานเทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

 

       วนัท่ี....................เดือน........................................พ.ศ............. 
 

  ขา้พเจา้...................................................................................................ผูข้ออนญุาตก่อสรา้งอาคาร รบัทราบว่า 
กองชา่ง เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด มหีนา้ที่ตรวจแบบแปลนก่อสรา้งอาคารตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร และพระราชบญัญตัิการผงั
เมือง ผูย้ื่นขออนญุาตยงัจะตอ้งขออนญุาตส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาคารในขอ้ก าหนดดงัต่อไปนี  ้
 

  กรมทางหลวง  -  อาคารทกุชนิดที่อยู่ติดเขตทางหลวง จะตอ้งถอยรน่ห่างจากเขตทางหลวงไม่นอ้ยกว่า 

         “ระยะตามประกาศผู้อ านวยการทางหลวง” โดยชิดแนวกนัสาดหรือส่วนท่ียื่นนอก 

                                                                            สดุของอาคารเป็นเกณฑ ์

  กรมที่ดิน   -  อาคารท่ีเขา้ข่ายเป็นอาคารชดุ เช่น คอนโดมเินียม ฯลฯ 

  กรมธุรกิจพลงังาน  -  อาคารท่ีเก่ียวกบัพระราชบญัญัติว่าดว้ยการเก็บรกัษาน า้มนัเชือ้เพลิง การบรรจกุ๊าซ 

         ปิโตรเลียมเหลว  
  กรมการบินพาณิชย ์ -  อาคารท่ีปลกูสรา้งในเขตใกลเ้คียงสถานีเครื่องชว่ยเดินอาคาร และบรเิวณใกลเ้คยีง 

         สนามบิน 

  จงัหวดัรอ้ยเอด็  -  อาคารท่ีขออนญุาตจดัตัง้เป็นโรงแรม 

  กระทรวงอตุสาหกรรม -  อาคารท่ีเขา้ข่ายเป็นลกัษณะโรงงาน 

  กระทรวงทรพัยากรธรรม- 
  ชาติและส่ิงแวดลอ้ม -  การจดัท าโครงการท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

  หน่วยงานอื่น ๆ   -  ตามกฎหมายที่ว่าดว้ยเรื่องนัน้โดยเฉพาะ 

 

  ขา้พเจา้รบัทราบตามขอ้ความขา้งตน้ทกุประการแลว้ 

 
 
 

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

                (..........................................................) 
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ใบรับรอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

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

วนัที่.............เดือน..............................พ.ศ................. 

  โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้............................................................อายุ..........ปี  เชือ้ชาติไทย  
สญัชาติไทย  อยู่บา้นเลขที่..................................หมู่ที่..................ถนน................................ซอย......................ต าบล
..................................อ าเภอ.................................จงัหวดั.................................ที่ท างาน................................. 
โทรศพัทท์ี่บา้น.............................ที่ท างาน................................ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ 
ประเภท.........................................สาขา...............................................แขนง...................................................... 
ตามใบอนญุาตเลขที่ทะเบียน................................และขณะนีไ้ม่ไดถ้กูเพิกถอนใบอนญุาตใหป้ระกอบวิชาชีพ 
  ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบตามพระราชบญัญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2543 โดย
ขา้พเจา้เป็นผูว้างผงั ออกแบบ ก าหนดรายการก่อสรา้ง เป็นอาคาร 

  ปลกูสรา้งชนิด...........................................จ านวน............หลงั/คหูา  เพื่อใช.้.............................. 
  ปลกูสรา้งชนิด...........................................จ านวน............หลงั/คหูา  เพื่อใช.้.............................. 
  ปลกูสรา้งชนิด...........................................จ านวน............หลงั/คหูา  เพื่อใช.้.............................. 

ของ..................................................................ปลกูสรา้งในโฉนดเลขที่..............................................หมู่ที่.......... 
ถนน..........................................ซอย...............ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  ตามผงับรเิวณ แบบ
ก่อสรา้ง รายการก่อสรา้ง ที่ขา้พเจา้ไดล้งนามรบัรองไวแ้ลว้ ซึ่งแนบมาพรอ้มเรื่องราวขออนญุาตปลกูสรา้ง 

  เพื่อเป็นหลกัฐานไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
     (ลงชื่อ)...............................................สถาปนิก 
                (..............................................) 

         (ลงชื่อ)...............................................ผูข้ออนญุาตก่อสรา้ง 
                (..............................................) 
     (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
                (..............................................) 
                                                               (ลงชื่อ)...............................................พยาน 
                (..............................................) 
    ค าเตือน 

1. ใหข้ีดฆ่าขอ้ความที่ไม่ใชอ้อก 
2. ใหส้ถาปนิกแนบภาพถ่ายประจ าตวัแสดงว่าไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบวิชาชีพมาดว้ย 
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ใบรับรอง 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

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

วนัที่.............เดือน..............................พ.ศ................. 

  โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้.............................................................อาย.ุ................ปี  เชือ้ชาติไทย  
สญัชาติไทย  อยู่บา้นเลขที่...............................หมู่ที่............ถนน......................................ซอย.................................. 
ต าบล....................อ าเภอ..........................จงัหวดั.............................ที่ท างาน.......................................................... 
โทรศพัทท์ี่บา้น................................ที่ท างาน.................................ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
ประเภท................................................สาขา..............................................แขนง...............................................
ตามใบอนญุาตเลขที่ทะเบียน..............................................และขณะนีไ้ม่ไดถู้กเพิกถอนใบอนญุาตใหป้ระกอบวิชาชีพ 
  ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบตามพระราชบญัญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 โดยขา้พเจา้เป็น
ผูค้  านวณโครงสรา้ง  เป็นอาคาร 
  ปลกูสรา้งชนิด...........................................จ านวน............หลงั/คหูา  เพื่อใช.้.............................. 
  ปลกูสรา้งชนิด...........................................จ านวน............หลงั/คหูา  เพื่อใช.้.............................. 
  ปลกูสรา้งชนิด...........................................จ านวน............หลงั/คหูา  เพื่อใช.้.............................. 
ของ..................................................................ปลกูสรา้งในโฉนดเลขที่..............................................หมู่ที่.......... 
ถนน..........................................ซอย...............ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  ตามผงับรเิวณ แบบ
ก่อสรา้ง รายการค านวณ รายการก่อสรา้ง ที่ขา้พเจา้ไดล้งนามรบัรองไวแ้ลว้ ซึ่งแนบมาพรอ้มเรื่องราวขออนญุาตปลกู
สรา้ง 
  เพื่อเป็นหลกัฐานไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
     (ลงชื่อ)...............................................วิศวกร 
                (..............................................) 
                         (ลงชื่อ)...............................................ผูข้ออนญุาตก่อสรา้ง 
                (..............................................) 

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

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

    ค าเตือน 
1. ใหข้ีดฆา่ขอ้ความที่ไม่ใชอ้อก 
2. ใหว้ิศวกรแนบภาพถ่ายประจ าตวัแสดงวา่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบวิชาชีพมาดว้ย 

3. หากมกีารเปล่ียนแปลงวศิวกรตามหนงัสือรบัรองฉบบันี ้ใหว้ิศวกรรีบแจง้ใหเ้ทศบาลเมืองรอ้ยเอด็ทราบเป็นลายลกัษณอ์กัษร 
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หนังสือยินยอมใหท้ าการปลูกสร้างอาคาร 
เขียนที่  เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

วนัที่................เดือน..............................พ.ศ.............. 
  ขา้พเจา้..................................................................อยู่บา้นเลขที่................................หมู่ที่ .............. 
ถนน.........................................ซอย.........ต าบล................................อ าเภอ.........................จงัหวดั................... 
ถือกรรมสิทธิ์ในท่ีดินโฉนดเลขท่ี.......................................................ซึ่งตัง้อยู่  ณ  ถนน......................................... 
ซอย...............ต าบลในเมือง  อ าเภอเมือง  จงัหวดัรอ้ยเอ็ด  ยินยอมให.้.................................................................. 
เขา้ท าการปลกูสรา้งอาคารในที่ดินดงักลา่วในเนือ้ที่..........................ตารางเมตร  มีขนาดดงันี  ้
  ทิศเหนือ............................................ยาว....................เมตร  จด.................................... 
  ทิศใต.้................................................ยาว....................เมตร  จด.................................... 
  ทิศตะวนัออก.....................................ยาว....................เมตร  จด.................................... 
  ทิศตะวนัตก.......................................ยาว....................เมตร  จด.................................... 
ขา้พเจา้ยินยอมให.้.....................................................ปลกูสรา้งอาคารในที่ดินดงักล่าวนี ้เพราะเป็น...................... 
และไดแ้นบส าเนาโฉนดท่ีดินมาดว้ยแลว้ (ถา้เป็นผูเ้ช่าใหแ้นบส าเนาสญัญาเช่าท่ีดิน หรือมีสิทธิ์อย่างอ่ืนแนบมาดว้ย) 
  พรอ้มนี ้ขา้พเจา้ไดแ้สดงแผนผงัโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน (มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  1  :  100)    ที่ยินยอม
ให.้...................................................................ปลกูสรา้งอาคารในที่ดินดงักลา่ว และไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

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

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพนิ์ว้มือขา้งบนนีเ้ป็นของผูถื้อกรรมสิทธิ์ในโฉนดท่ีดินดงักลา่วจรงิ 

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

ค าเตือน  หนังสือรับรองการปลูกสร้างอาคารนี ้ห้ามมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่ผู้ถือ
กรรมสิทธ์ิทีด่ินจะรับรองการขีดฆ่าน้ันเป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้ 
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หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงาน 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม/สถาปัตยกรรมควบคุม 

เขียนที่......................................................... 
วนัที่.............เดือน..............................พ.ศ................. 

  โดยหนงัสือฉบบันี ้ขา้พเจา้.............................................................อาย.ุ................ปี  เชือ้ชาติไทย  
สญัชาต ิ  ไทย  อยู่บา้นเลขที่..............................หมู่ที่............ถนน....................................ซอย.................................. 
ต าบล.....................อ าเภอ..........................จงัหวดั............................ที่ท างาน....................................................... 
โทรศพัทท์ี่บา้น................................ที่ท างาน.................................ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ/
สถาปัตยกรรมควบคมุ ประเภท..............................................................สาขา.....................................................
แขนง...............................................ตามใบอนญุาตเลขที่ทะเบียน..............................................และขณะนีไ้ม่ไดถ้กู
เพิกถอนใบอนญุาตใหป้ระกอบวิชาชีพ 
  ขอรบัรองว่า ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผิดชอบตามพระราชบญัญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 /สถาปัตยกรรม
ควบคมุ  พ.ศ.2543  โดยขา้พเจา้เป็นผูค้วบคมุงานก่อสรา้ง/ดดัแปลงอาคาร  และขอรบัรอว่าการก่อสรา้ง/ดดัแปลงอาคาร
ถกูตอ้งตามแบบแปลนแผนผงัที่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ่น  ตามใบอนญุาตเลขที่    ................................... 
ลงวนัที่ ........................................ทกุประการ        
 เป็นอาคาร         ชนิด...................................................จ านวน............หลงั/คหูา  เพื่อใช.้..................................... 
             ชนิด...................................................จ านวน............หลงั/คหูา  เพื่อใช.้...................................... 
  ชนิด...................................................จ านวน............หลงั/คหูา  เพื่อใช.้....................................... 
เจา้ของ/ผูค้รอบครองอาคาร(บรษิัท/นาย/นางนางสาว)............  ............................................................................
ปลกูสรา้งในโฉนดเลขที่................................เลขที่ดิน................................ ถนน...................................................
ซอย.....................................ต าบลในเมือง   อ าเภอเมืองรอ้ยเอ็ด   จงัหวดัรอ้ยเอ็ด    
                       เพื่อเป็นหลกัฐานไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
     (ลงชื่อ)...............................................วิศวกร 
                (..............................................) 
                         (ลงชื่อ)...............................................ผูข้ออนญุาตก่อสรา้ง 
                (..............................................) 

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

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

    ค าเตือน 
1. ใหข้ีดฆา่ขอ้ความที่ไม่ใชอ้อก 
2. ใหว้ิศวกร/สถาปนิก  แนบภาพถ่ายประจ าตวัแสดงวา่ไดร้บัอนญุาตใหป้ระกอบวชิาชีพมาดว้ย 



 

 

กองชา่ง เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั.........................ผูร้บัค าขอ 

 
แบบ ข.2 

                                                 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 
                                                                                            เขียนที่  สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

 วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
  ข้าพเจ้า............................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร      
     ผู้ครอบครองอาคาร 

 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................... 
ตรอก/ซอย........................ถนน................................................ตำบล...................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.....................................โทรสาร... ........................................ 

 เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................. 
เลขทะเบียน.....................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย............................ถนน............................... 
หมู่ที.่.....ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์......................................โทรสาร................................. โดยมี.......................................................................................... 
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย.......................ถนน................................. 
หมู่ที่................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...................................โทรสาร................................................................. ....................... 
            ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
                           อาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้อาคารดังกล่าวเพ่ือกิจการประเภทควบคุม
การใช้ 
                          อาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะเปลี่ยนการใช้อาคารไปใช้เป็นอาคารสำหรับอีกกิจการหนึ่ง 
                     ข้อ 1 อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาต       ก่อสร้างอาคาร      ดัดแปลงอาคาร      เคลื่อนย้ายอาคาร 
     เปลี่ยนการใช้อาคาร ตามใบอนุญาต/ใบรับรองเลขที่.....................ลงวันที่...........เดือน.................พ.ศ............... .................  
ทีเ่ลขท่ี.................ตรอก/ซอย...................ถนน.........................................หมู่ที.่..............ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต
............................จังหวัด............................โดยม.ี.........................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร 
หรือ......................................................................................................................... ..............................เป็นผู้ครอบครองอาคาร 
ในที่ดิน      โฉนดเลขที่ดิน   .. น.ส.3       น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ........................เลขที่............................................... 
เป็นที่ดินของ..................................................................................................................... .......................................................... 
                     ข้อ 2  เป็นอาคาร 
   1.  ชนิด.........................................จำนวน.............................. เพ่ือใช้เป็น........................................ 
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 
   2. ชนิด...................................................จำนวน.................. .... เพ่ือใช้เป็น........................................    
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ     จำนวน.........................คัน 
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   3. ชนิด...................................................จำนวน........... ............ เพ่ือใช้เป็น.......................................        
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ     จำนวน.........................คัน 
  ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้ 

ข้อ 3  ขอเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารเพ่ือใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(1) อาคารตามข้อ 2 (1) ขอเปลี่ยนการใช้เป็น.............................................................................. 

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน......................คัน 
(2) อาคารตามข้อ 2 (2) ขอเปลี่ยนการใช้เป็น..............................................................................  

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน......................คัน 
(3) อาคารตามข้อ 2 (3) ขอเปลี่ยนการใช้เป็น..............................................................................  

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน......................คัน 
                    ข้อ 4  การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารตามคำขอนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้ก่อสร้าง ดัดแปลง  
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ตามข้อ 1 

ข้อ 5  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 
(1) สำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 
(2) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขอ 

อนุญาต) หรือหนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารที่มิใช่ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุด
เป็นผู้ขออนุญาต) 

(3) สำเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร  จำนวน............ฉบับ 
(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล(กรณีท่ีนิติบุคคล 

เป็นผู้ขออนุญาต) 
(5) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร จำนวน..............ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีอาคารที่ขอ 

อนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว) 
(6) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน.............ชุดๆละ.........แผ่น 
(7) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน.................แผ่น (เฉพาะกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารนี้  

ทำให้มีการเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคารมากข้ึนกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม) 
(8) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคารและสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
แล้วแต่กรณี และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 

(9) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ......................................................................... 
และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือ
ขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 
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(10)  หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี  จำนวน.......................แผน่ 

(11)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)......................................................................................................... ....... 
 

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

 
 
 
 
หมายเหตุ    1.  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
        2.  ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง       หน้าข้อความทีต่้องการ 
                 3.  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
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บันทึกของเจ้าหน้าที่ 
 

  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..........เดือน.................พ.ศ........... 
  ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................เป็นเงิน.........................บาท.......... .....สตางค์ 
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.................................................................เป็นเงิน........ .................บาท...............สตางค์ 
รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน.........................บาท...............สตางค์ (.................................................... ..................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่.............................เลขที่........................ลงวันที่...................เดือน............................พ.ศ.............. ....... 
                                                
                    อนุญาต 
                    ไม่อนุญาต 
              ความเห็นที่ไม่อนุญาต........................................................................................................... ................................... 
............................................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
              ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่......................ฉบับที่....................ลงวันที่...............เดือน......................พ.ศ...... ...............                                
 
 
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)................................................... 
                                                                                      (..................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง......................................................... 
                                                                                              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                                          วันที่................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 



 

 

 
 
 

แบบ ข.3 
                          คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอ่ืน 

                                                                                            เขียนที่  สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

  ข้าพเจ้า............................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร      
     ผู้ครอบครองอาคาร 

 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................... 
ตรอก/ซอย........................ถนน................................................ตำบล...................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.....................................โทรสาร........ ................................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................. 
เลขทะเบียน.....................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย............................ถนน............................... 
หมู่ที.่.....ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์......................................โทรสาร................................. โดยมี.......................................................................................... 
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย.......................ถนน................................. 
หมู่ที่................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...................................โทรสาร................. ....................................................................... 
            ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
                           ดัดแปลงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพ่ือการอ่ืน 
                          ใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพ่ือการอ่ืน 
                     ข้อ 1 อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาต       ก่อสร้างอาคาร      ดัดแปลงอาคาร      เคลื่อนย้ายอาคาร 
     เปลี่ยนการใช้อาคาร ตามใบอนุญาต/ใบรับรองเลขที่.....................ลงวันที่...........เดือน.................พ.ศ................................  
ทีเ่ลขท่ี.................ตรอก/ซอย...................ถนน.........................................หมู่ที.่..............ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต
............................จังหวัด............................โดยม.ี.........................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร 
หรือ................................................................................................................ .......................................เป็นผู้ครอบครองอาคาร 
เป็นอาคารชนิด.....................................จำนวน......................เพ่ือใช้เป็น.................................... ............................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน...............คัน 
                     ข้อ 2  ขออนุญาต       ดัดแปลง       ใช ้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามข้อ 1           
     ทั้งหมด       บางสว่น  เพ่ือ......................................................... .......................................................................................   
           ข้อ 3  ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น ชนิด..................................................................... 
จำนวน...............................เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิม  จำนวน.........................คัน 
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ดังต่อไปนี้ 

(1) ที่เลขที่.................ตรอก/ซอย...................ถนน....................... ..................หมู่ที่....................... 
ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................................. 
ในที่ดิน      โฉนดเลขที่ดิน   .. น.ส.3       น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ........................เลขที่............................................. 
เป็นที่ดินของ......................................................................................................................... ...................................................... 
 

ฝ่ายควบคมุอาคารและผงัเมือง กองชา่ง เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั........................ผูร้บัค าขอ 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั.........................ผูร้บัค าขอ 
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(2) มี....................................................เลขประจำตัวประชาชน...................................................... 
เป็นผู้ควบคุมงาน โดยมี.........................................................................เลขประจำตัวประชาชน................................................ 
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขท่ี................................................เปน็ผู้ออกแบบและคำนวณ  

 (3) กำหนดแล้วเสร็จใน.................................วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
                    ข้อ 4  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 

(1) สำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 
(2) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขอ 

อนุญาต) หรือหนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารที่มิใช่ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุด
เป็นผู้ขออนุญาต) 

(3) สำเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร  จำนวน............ฉบับ 
(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคล 

เป็นผู้ขออนุญาต) 
(5) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน.............ชุดๆละ.........แผ่น 
(6) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน.................แผ่น (กรณีท่ีเป็นสิ่งที่สร้างข้ึนเป็นอาคารเพ่ือใช้เป็น 

ที่จอดรถ) 
(7) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
แล้วแต่กรณี และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ......................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน........................................................และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 

(9)  หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี  จำนวน.......................แผ่น 

(10)  ข้อมูล      โฉนดเลขที่ดิน     น.ส.3       น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ........................ 
เลขที่..............................................................(ผู้ยื่นคำขออาจแนบสำเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วยก็ได้) 

(11)  หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน ในกรณีที่ก่อสร้างอาคารในที่ดินของผู้อ้ืน 
(12)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... ........ 

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

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

หมายเหตุ    1.  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
        2.  ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง       หน้าข้อความทีต่้องการ 
                 3.  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
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  บันทึกของเจ้าหน้าที่ 
 

  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..........เดือน.................พ.ศ........... 
  ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................เป็นเงิน.........................บาท...............สตางค์  
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.................................................................เป็นเงิน....................... ..บาท...............สตางค์ 
รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน.........................บาท...............สตางค์ (.................................................... ..................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่.............................เลขท่ี........................ลงวันที่...................เดือน............................พ.ศ.....................  
                                                
                    อนุญาต 
                    ไม่อนุญาต 
              ความเห็นที่ไม่อนุญาต............................................................................................................................... ............... 
................................................................................................................... .................................................................................
............................................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
              ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่......................ฉบับที่....................ลงวันที่...............เดือน......................พ.ศ.....................                                
 
 
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)................................................... 
                                                                                      (..................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง......................................................... 
                                                                                              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                                          วันที่................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แบบ ข.4 
                           คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

                                                                                            เขยีนที่  สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

  ข้าพเจ้า............................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร      
 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................... 

ตรอก/ซอย........................ถนน................................................ตำบล...................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.....................................โทรสาร........ ................................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................. 
เลขทะเบียน.....................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย............................ถนน............................... 
หมู่ที.่.....ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์......................................โทรสาร................................. โดยมี.......................................................................................... 
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย.......................ถนน................................. 
หมู่ที่................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...................................โทรสาร....................................... ................................................. 
            ขอยื่นคำต่ออายุใบอนุญาตดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
                           ก่อสร้างอาคาร 
                           ดัดแปลงอาคาร 
                           รื้อถอนอาคาร  
                           เคลื่อนย้ายอาคารในท้องที่ท่ีอยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้าย
ตั้งอยู่ 
                          เคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอ่ืน   
 

                     ข้อ 1 อาคารที่ขอต่ออายุใบอนุญาตได้รับใบอนุญาต     ก่อสร้างอาคาร      ดัดแปลงอาคาร       
     รื้อถอนอาคาร       เคลื่อนย้ายอาคาร ตามใบอนุญาต  เลขที่...............ลงวันที่..............เดือน.................พ.ศ...................  
ทีเ่ลขท่ี.................ตรอก/ซอย...................ถนน.........................................หมู่ที.่..............ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต
............................จังหวัด............................โดยม.ี.........................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร 
ในที่ดิน      โฉนดที่ดิน   ..  น.ส.3       น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ.............................เลขที่............................................... 
เป็นที่ดินของ...............................................................................................................................................................................  
ใบอนุญาตสิ้นอายุ วันที่..............เดือน............................พ.ศ.....................................  
                     ข้อ 2  เป็นอาคาร 
   1.  ชนิด.........................................จำนวน.............................. เพ่ือใช้เป็น........................................ 
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 
   2. ชนิด...............................................จำนวน...................... เพ่ือใช้เป็น.........................................    
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ     จำนวน.........................คัน 

 

ฝ่ายควบคมุอาคารและผงัเมือง กองชา่ง เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั........................ผูร้บัค าขอ 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั.........................ผูร้บัค าขอ 
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   3. ชนิด...................................................จำนวน....................... เพ่ือใช้เป็น.......................................        
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ     จำนวน.........................คัน 
  ข้อ 3  เหตุที่ทำการไม่เสร็จตามท่ีได้รับอนุญาต เนื่องจาก............................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................................... 
ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้วถึง.................................................................................................. .................................................... 
............................................................... ............................................................................................................................. ........ 
จึงขอต่ออายุใบอนุญาตอีก...............วัน โดยมี...........................................เลขประจำตัวประชาชน.............. .............................. 
เป็นผู้ควบคุมงาน 
                    ข้อ 4  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 

(1) สำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 
(2) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขอ 

อนุญาต)  
(3) สำเนาเอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร  จำนวน............ฉบับ 
(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล(กรณีท่ีนิติบุคคล 

เป็นผู้ขออนุญาต) 
(5) ใบอนุญาตตามข้อ 1 
(6) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ......................................................................... 

เลขประจำตัวประชาชน....................................................และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 

(7)  หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี  จำนวน.......................แผ่น 

(8)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)......................................................................................................... ....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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

หมายเหตุ    1.  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
        2.  ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง       หน้าข้อความทีต่้องการ 
                 3.  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
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บันทึกของเจ้าหน้าที่ 
 

  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..........เดือน.................พ.ศ........... 
  ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................เป็นเงิน.........................บาท.......... .....สตางค์ 
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน............................................................... ..เป็นเงิน.........................บาท...............สตางค์ 
รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน.........................บาท...............สตางค์ (.................................................... ..................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่.............................เลขที่........................ลงวันที่...................เดือน........................... .พ.ศ..................... 
                                                
                    อนุญาต 
                    ไม่อนุญาต 
              ความเห็นที่ไม่อนุญาต......................................................................................................... ..................................... 
............................................................................. .......................................................................................................................
............................................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
              ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่......................ฉบับที่....................ลงวันที่...............เดือน......................พ.ศ .....................                                
 
 
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)................................................... 
                                                                                      (..................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง......................................................... 
                                                                                              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                                          วันที่................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ฝ่ายควบคมุอาคารและผงัเมือง กองชา่ง เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั........................ผูร้บัค าขอ 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั.........................ผูร้บัค าขอ 

 
แบบ ข.5 

                                                 
คำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 

 

                                                                                            เขียนที่  สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

  ข้าพเจ้า........................................................................        ผู้ได้รับใบอนุญาต         ผู้ไดร้ับใบรับรอง 
 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................... 

ตรอก/ซอย........................ถนน................................................ตำบล...................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.....................................โทรสาร........ ................................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................. 
เลขทะเบียน.....................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย............................ถนน............................... 
หมู่ที.่.....ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์......................................โทรสาร................................. โดยมี.......................................................................................... 
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย.......................ถนน................................. 
หมู่ที่................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...................................โทรสาร....................................... ................................................. 
            ขอยื่นคำขอดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น      ใบแทนใบอนุญาต       ใบแทนใบรับรอง.........................  
                     ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้รับใบอนุญาต/ใบรับรอง      ก่อสร้างอาคาร      ดัดแปลงอาคาร      รื้อถอนอาคาร       
     เคลื่อนย้ายอาคาร        เปลี่ยนการใช้อาคาร      ………………………………   เลขที่..............ลงวันที่...........เดือน.................
พ.ศ........................ เลขท่ี.................ตรอก/ซอย...................ถนน................................หมู่ที.่..............ตำบล/แขวง....................
อำเภอ/เขต............................จังหวัด............................ 
ในที่ดิน      โฉนดเลขที่ดิน   .. น.ส.3       น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ........................เลขที่............................................... 
เป็นที่ดินของ.............................................................................................................................................................. ................. 
                     ข้อ 2  ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกล่าว            สูญหาย             ถูกทำลาย           ชำรุด  
 เมื่อวันที่.............เดือน.......................พ.ศ.............. 
  ข้อ 3  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 

(1) ในกรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ให้นำใบแจ้งความว่าใบอนุญาตหรือใบรองสูญหาย 
ของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสูญหายมาด้วย 
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(2) ในกรณีใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทำลายหรือชำรุดบางส่วน  ให้แนบใบอนุญาตหรือ 
ใบรับรองท่ีถูกทำลายหรือชำรุดบางส่วนนั้นมาด้วย 

 
             (ลงชื่อ).........................................ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ 

                                          ผู้ขอรับใบแทนใบรับรอง 
        (..............................................) 
                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    1.  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
        2.  ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง       หน้าข้อความทีต่้องการ 
                 3.  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
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บันทึกของเจ้าหน้าที่ 
 

                  แจ้งให้ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง ทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา 
ภายในวันที่..........เดือน.................พ.ศ........... 
                  ผู้ขอรับใบแทนใบอนุญาต / ใบแทนใบรับรอง ได้ชำระค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาต/ใบแทน
ใบรับรอง.........................................เป็นเงิน.........................บาท...............สตางค์(.......................... ..........................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่.............................เลขที่........................ลงวันที่...................เดือน............................พ.ศ..................... 
                                                
                    อนุญาต 
                    ไม่อนุญาต 
              ความเห็นที่ไม่อนุญาต..............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................... ................................................................... 
              ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่......................ฉบับที่....................ลงวันที่...............เดือน......................พ.ศ.....................                                
 
 
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)................................................... 
                                                                                      (..................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง......................................................... 
                                                                                              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                                          วันที่................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 



 

 

 
 
 

แบบ ข.6 
คำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน 
และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต 

                                                                                            เขียนที่  สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

  ข้าพเจ้า............................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร      
 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................... 

ตรอก/ซอย........................ถนน................................................ตำบล...................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.....................................โทรสาร........ ................................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................. 
เลขทะเบียน.....................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย............................ถนน............................... 
หมู่ที.่.....ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์......................................โทรสาร................................. โดยมี.......................................................................................... 
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย.......................ถนน................................. 
หมู่ที่................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...................................โทรสาร....................................... ................................................. 
            ข้อ 1 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบ
แปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธี หรือเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต      ก่อสร้างอาคาร 
      ดัดแปลงอาคาร        รือ้ถอนอาคาร        เคลื่อนย้ายอาคาร ตามใบอนุญาตเลขที่...................ลงวันที่........................ ...
เดือน.......................พ.ศ...................เลขที่.................ตรอก/ซอย...................ถนน.........................................หมู่ที่...............
ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต.......................จังหวัด.......................โดยม.ี..........................................เป็นเจ้าของอาคาร 
หรือ.......................................................................................................................................................เป็นผู้ครอบครองอาคาร  
ในที่ดิน      โฉนดเลขที่ดิน   .. น.ส.3       น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ........................เลขที่............................................. 
เป็นที่ดินของ.............................................................................................................................................................. ................. 
                         ข้อ 2  เป็นอาคาร 
   1.  ชนิด.........................................จำนวน.............................. เพ่ือใช้เป็น........................................ 
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 
   2. ชนิด...............................................จำนวน...................... เพ่ือใช้เป็น.........................................    
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ     จำนวน.........................คัน 
                               3. ชนิด...............................................จำนวน...................... เพ่ือใช้เป็น.........................................    
 โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ     จำนวน.........................คัน 
                         ข้อ 3 ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง        ก่อสร้างอาคาร        ดัดแปลงอาคาร         รื้อถอนอาคาร     
       เคลื่อนย้ายอาคาร    ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคำนวณตามที่แนบมา
พร้อมนี้   
 

 
 

ฝ่ายควบคมุอาคารและผงัเมือง กองชา่ง เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั........................ผูร้บัค าขอ 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั.........................ผูร้บัค าขอ 
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                            ข้อ 4  มี....................................................เลขประจำตัวประชาชน...................................................... 
เป็นผู้ควบคุมงาน โดยมี................................................................... ......เลขประจำตัวประชาชน................................................ 
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขท่ี................................................เปน็ผู้ออกแบบและคำนวณ  
                           ข้อ 5  มี....................................................เลขประจำตัวประชาชน......................................................... 
เป็นผู้ควบคุมงาน โดยมี.........................................................................เลขประจำตัวประชาชน............ .................................... 
เลขทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม เลขที่................................................เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ 
                           ข้อ 6 การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ตามคำขอนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ยังไม่ได้ทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากท่ีได้รับ
อนุญาตไว้ตามข้อ 1  
                           ข้อ 7  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 

(1) สำเนาเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 
(2) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร  
(3) ใบอนุญาต          ก่อสร้างอาคาร         ดัดแปลงอาคาร        รื้อถอนอาคาร      

        เคลื่อนย้ายอาคาร 
(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคล 

เป็นผู้ขออนุญาต) 
(5) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน.............ชุดๆละ.........แผ่น 
(6) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน.................แผ่น (เฉพาะกรณีท่ีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการ 

ก่อสร้างอาคาร หรือดัดแปลงอาคารนี้ ทำให้มีการเปลี่ยนน้ำหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคารมากข้ึนกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม) 
(7) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบอาคารหรือผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร 

และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือ
ขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี 
และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ชื่อ......................................................................... 
เลขประจำตัวประชาชน........................................................และสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมคำขออนุญาตนี้) 

(9)  หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือ            
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี  จำนวน.......................แผน่ 

(10)   เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)....................................................................................... ........................... 
............................................................................................................................. .................................................................... 

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

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

หมายเหตุ    1.  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
        2.  ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง       หน้าข้อความทีต่้องการ 
                 3.  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
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  บันทึกของเจ้าหน้าที่ 
 

  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..........เดือน.................พ.ศ.... ....... 
  ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................เป็นเงิน.........................บาท.......... .....สตางค์ 
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.................................................................เป็นเงิน....... ..................บาท...............สตางค์ 
รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน.........................บาท...............สตางค์ (.................................................... ..................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่.............................เลขที่........................ลงวันที่...................เดือน............................พ.ศ............. ........ 
                                                
                    อนุญาต 
                    ไม่อนุญาต 
              ความเห็นที่ไม่อนุญาต.......................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ......................................................................................................
............................................................................................................................... .................................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................................... 
              ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่......................ฉบับที่....................ลงวันที่...............เดือน......................พ.ศ..... ................                                
 
 
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)................................................... 
                                                                                      (..................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง......................................................... 
                                                                                              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                                          วันที่................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

แบบ ข.7 
คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

                                                                                            เขียนที่  สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
 วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 

  ข้าพเจ้า..............................................................................         เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
        ผู้ครอบครองอาคาร 

 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน.....................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................... 
ตรอก/ซอย........................ถนน................................................ตำบล...................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.....................................โทรสาร........ ................................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................. 
เลขทะเบียน.....................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย............................ถนน............................... 
หมู่ที.่.....ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์......................................โทรสาร.................................โดยมี.......................................................................................... 
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย.......................ถนน................................. 
หมู่ที่................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...................................โทรสาร....................................................................... ................. 
               ขอยื่นคำขอโอนใบอนุญาตดังต่อไปนี้ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                              ก่อสร้างอาคาร 
                               ดัดแปลงอาคาร  
                               รื้อถอนอาคาร         
                               เคลือ่นย้ายอาคารในท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้อถิ่นที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้าย
ตั้งอยู่ 
                               เคลือ่นย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอ่ืน 
                               เปลี่ยนการใช้อาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้เป็นอาคารเพ่ือกิจการประเภทควบคุม
การใช้ 
                               เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารสำหรับกิจการหนึ่ง 
                         
                          ข้อ 1 อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาต      ก่อสร้างอาคาร       ดัดแปลงอาคาร      รื้อถอนอาคาร 
       เคลื่อนย้ายอาคาร      เปลี่ยนการใช้อาคาร ตามใบอนุญาตเลขท่ี...............ลงวันที่..........เดือน...................พ.ศ........... ...
เลขที่...............ตรอก/ซอย................ถนน...........................หมู่ที่...............ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต.......................
จังหวัด.......................โดยม.ี..................................................................................................................... .....เป็นเจ้าของอาคาร 
หรือ................................................................................ .......................................................................เป็นผู้ครอบครองอาคาร  
ในที่ดิน      โฉนดเลขที่ดิน   .. น.ส.3       น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ........................เลขที่............................................. 
เป็นที่ดินของ.............................................................................................................................................................. ................. 
                      
 
 

กองชา่ง เทศบาลเมืองรอ้ยเอ็ด 

เลขรบัท่ี................/............... 
วนัท่ี...................................... 
ผูร้บั.........................ผูร้บัค าขอ 
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                         ข้อ 2 ขอโอนใบอนุญาตตามข้อ 1  ให้แก่................................................................................................  
ตั้งแต่วันที่...............เดือน...................................พ.ศ.......................เนื่องจาก...................... ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................................... 
...................................................................................................................................................... ............................................. 
                           ข้อ 3  ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมกับคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 

(1) ใบอนุญาตตามข้อ 1 
(2) หนังสือแสดงความความยินยอมของผู้ออกแบบและคำนวณ และผู้ควบคุมงาน 
(3) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือ            

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี  จำนวน.......................แผน่ 
(4)   เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี).......................................................................................................... ........ 

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

           (....................................................) 
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สำหรับผู้รับโอนใบอนุญาต 
 

                                                                                            เขียนที่  ………………………………………………… 
 วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 

  ข้าพเจ้า............................................................ .............................................................ผู้ขอรับโอนใบอนุญาต 
 เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจำตัวประชาชน................................................ .....อยู่บ้านเลขท่ี.................... 

ตรอก/ซอย........................ถนน................................................ตำบล...................................อำเภอ/เขต....................................
จังหวัด..............................รหสัไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.....................................โทรสาร...........................................  

 เป็นนิติบุคคลประเภท.....................................................จดทะเบียนเมื่อ....................................... .......... 
เลขทะเบียน.....................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย.......................... ..ถนน............................... 
หมู่ที่......ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์......................
โทรศัพท์......................................โทรสาร.................................โดยมี................................... ....................................................... 
เป็นผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย.......................ถนน................... .............. 
หมู่ที่................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต........................................ จังหวัด................................................
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...................................โทรสาร....................................... ................................................. 
                     ขอรับโอนใบอนุญาตจาก..................................................................................ดังต่อไปนี้  
                      ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอรับโอนใบอนุญาต        ก่อสร้างอาคาร        ดัดแปลงอาคาร        รื้อถอนอาคาร 
       เคลื่อนย้ายอาคาร       เปลี่ยนการใช้อาคาร  ตามใบอนุญาต/ใบรับรอง เลขที่........................ลงวันที่.................... 
เดือน............................ พ.ศ.................. ตั้งแต่วันที่..............เดือน.......................พ.ศ........... .................. 
                      ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตนั้น ทุกประการ 
 

 
 
 

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

หมายเหตุ    1.  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
        2.  ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง       หน้าข้อความทีต่้องการ 
                 3.  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกำหนดให้ต้องประทับตราให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย 
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  บันทึกของเจ้าหน้าที่ 
 

  แจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..........เดือน.................พ.ศ........... 
  ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................เป็นเงิน.........................บาท.......... .....สตางค์ 
และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.................................................................เป็นเงิน....................... ..บาท...............สตางค์ 
รวมทั้งสิ้น   เป็นเงิน.........................บาท...............สตางค์ (............................. .........................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เล่มที่.............................เลขที่........................ลงวันที่...................เดือน........ ....................พ.ศ..................... 
                                                
                    อนุญาต 
                    ไม่อนุญาต 
              ความเห็นที่ไม่อนุญาต......................................................................................................... ..................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................
........................................................................................................................................................................ ........................... 
....................................................................................................... ...........................................................................................  
              ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่......................ฉบับที่....................ลงวันที่...............เดือน......................พ.ศ .....................                                
 
 
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)................................................... 
                                                                                      (..................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง......................................................... 
                                                                                              เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                                                                          วันที่................................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบ ค.1 

                         
 
 

คำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  
หรือรายการคำนวณ ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง 

 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง....................................................................................................... เจ้าของอาคาร        
อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน..........................................ตำบล......................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................... 
                      ตามคำขออนุญาตของท่าน  ลงวันที่.........เดือน.......................พ.ศ.....................  
เพ่ือทำการ.............................................ทีบ่้านเลขท่ี..................ตรอก/ซอย........................ถนน................................
ตำบล......................................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.......................รหัสไปรษณีย์........................... 
ในที่ดิน       โฉนดที่ดิน      น.ส.3      ส.ค.1       อื่น ๆ.................................เลขที่............................................ ... 
เป็นที่ดินของ................................................................................................................ ............................................... 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับคำขอไว้ตามเลขที่รับที่............../................ลงวันที่..........เดือน.................พ.ศ..........................นั้น 
เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว..................................... .............................
ปรากฎว่า 
                           (1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณยังไม่
ถูกต้องและไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ตามรายการแนบท้ายคำสั่งนี้* 
                           (2) คำขออนุญาตของท่านที่ได้ยื่นไว้ยังขาดเอกสารหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ตามรายการแนบ
ท้ายคำสั่งนี้* 
                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 27 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ให้ท่านจัดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณให้
ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือประกาศดังกล่าวข้างต้นและให้ท่านไปรับคำขอ
อนุญาตคืน เพ่ือจัดการแก้ไขและจัดส่งเอกสารหรือแก้ไขเอกสารตาม (1) หรือ (2) และส่งคืนภายในกำหนด......วัน  
(.................................) ** นับแต่วันที่ท่านได้รับคำสั่งนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้วให้ถือว่าท่านได้เพิกถอนคำขออนุญาต
ที่ได้ยื่นนั้น       
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                     อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง 
ได้ทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้                  
                     

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

                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ *  1. ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจน 
             ** 2. ให้กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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          รายการแนบท้ายคำสั่ง แบบ ค.1 เลขท่ี.................../...................... 
                                                  ……………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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                ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารที่ทำการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย/ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร    เมื่อวันที่…………….เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งหรือให้ผิดไป 

จากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามใบรับแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
           นอกจากจะต้องระวางโทษดังกล่าวแล้ว ผู้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

2. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิด 
นั้นๆ 

3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข  
หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพ่ือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำ
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ 
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บันทึกการส่งคำสั่งหรือหนังสือแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ............. .......... 
        ส่งให้ผู้รับคำสั่งโดยตรง                    เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................  
 
 

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

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



 

 

 
แบบ ค.2 

                         
 
 

คำสั่งไม่อนุญาตตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ง /มาตรา 31 ประกอบมาตรา 25/ 
               มาตรา 33 ประกอบกับมาตรา 25/ มาตรา 34 หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35 
 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง.............................................................................................         เจ้าของอาคาร 
     ผู้ครอบครองอาคาร   อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน................................................
ตำบล.................................อำเภอ/เขต...............................จงัหวัด.........................รหัสไปรษณีย์.............................. 
                      ตามคำขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต.....................................................................................ของท่าน  
ตามแบบ ข. ....................ลงวนัที่.........เดือน.......................พ.ศ..................... เจ้าพนักงานท้องถิน่ได้พิจารณาตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แล้ว ปรากฏว่า* 
                       ............................................................................................................................. ....................... 
................................................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................... .....................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................... 
                      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 25 วรรคหนึ่ง/มาตรา 31 ประกอบกับมาตรา 25/มาตรา 
33 ประกอบกับมาตรา 25/มาตรา 34 หรือมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เจ้า
พนักงานท้องถิ่นไม่อนุญาต/ไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้ทำการดังต่อไปนี้ตามที่ท่านได้ขออนุญาตไว้ 
                            ก่อสร้างอาคาร 
                            ดัดแปลงอาคาร 
                            รื้อถอนอาคาร 
                            เคลื่อนย้ายอาคาร 
                            แก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ตลอดจน 
                            วิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยผิดไปจากท่ีได้รับอนุญาตหรือแจ้งไว้ 
                            ใช้หรอืเปลี่ยนการใช้อาคาร 
                            ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพ่ือการอื่น 
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                     อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง 
ได้ทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้                  
                     

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

                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ *  ให้ลงรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ฝ่าฝืนให้ชัดเจน 
              

 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-3- 
          
                ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารที่ทำการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย/ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร    เมื่อวันที่…………….เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
 

                      ให้ผู้ขออนุญาตไปรับแบบแปลนและเอกสารประกอบทั้งหมดคืนได้ ณ สถานที่ท่ียื่นคำขอภายใน
ระยะเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่ท่านได้รับคำสั่งนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้วให้ถือว่าผู้ขออนุญาตไม่ประสงค์จะขอรับ
แบบแปลนและเอกสารประกอบทั้งหมดคืน 
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บันทึกการส่งคำสั่งหรือหนังสือแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ............. .......... 
        ส่งให้ผู้รับคำสั่งโดยตรง                    เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
 
 

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

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



 

 

 
แบบ ค.3 

                         
 
 

คำสั่งระงับการก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร  
ตามมาตรา 40 (1) 

 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง..........................................................................................................................           
      เจ้าของอาคาร       ผู้ครอบครองอาคาร       ผู้ควบคุมงาน        ผู้ดำเนินการ       ลูกจ้าง        บรวิาร   
อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน..........................................ตำบล......................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................... 
                      ดว้ยปรากฏว่า ท่านได้ดำเนินการ.................................................................................................. 

(1)  ชนิด...................................ขนาด..................................... จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว..................................... .............................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(2) ชนิด..............................................ขนาด............................ จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว...................................................................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(3) ชนิด..............................................ขนาด........................... จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว..................................... .............................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 
โดยมี...............................................................................................................................................เป็นผู้ควบคุมงาน                        
ทีบ่้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..................ถนน........................................ตำบล................................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................  
                           โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                           ให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตเลขท่ี............................./......................ลงวันที่................
เดือน..................พ.ศ................. หรือผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามใบรับแจ้งเลขที่................/.............ลงวันที่............... .
เดือน.....................พ.ศ................ 
                           ........................................................................................................................................... .....  
............................................................................................................................ ........................................................
. 
                     



 

 

                      
 
                   อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 21 มาตรา 22 หรือ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้                  
                    ........................................................................................................... .............................................               
............................................................................................................................. .......................................................
............................................................................................................................................. .......................................                           
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (1)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ให้ท่านระงับ................................................................................................................. .............................................. 
........................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... .................................................................   
                         จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                         จนกว่าจะได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                   อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ 
  

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

                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ * ให้ลงรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ฝ่าฝืนให้ชัดเจน 

 
 
 
 
 



 

 

                           
 
 
                ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารที่ทำการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย  
                เมื่อวันที่…………….เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งหรือให้ผิดไป 

จากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามใบรับแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
           นอกจากจะต้องระวางโทษดังกล่าวแล้ว ผู้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

2. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ นอกจากต้องระวางโทษตามข้อ 1 แล้ว  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องระวางโทษปรับอีก
วันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิด 
นั้นๆ 

4. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข  
หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพ่ือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำ
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ 
 

บันทึกการส่งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ............. .......... 
 
 

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



 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แบบ ค.4 

                         
 
 

คำสั่งห้ามใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการก่อสร้าง การดัดแปลง   
การรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 40 (2) 

 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง..........................................................................................................................           
      เจ้าของอาคาร       ผู้ครอบครองอาคาร       ผู้ควบคุมงาน        ผู้ดำเนินการ       ลูกจ้าง        บรวิาร   
      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน..........................................ตำบล......................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................... 
                      ดว้ยปรากฏว่า ท่านไดท้ำการ........................................................................................................ 

(1)  ชนิด...................................ขนาด..................................... จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว........................................................... .......
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(2) ชนิด..............................................ขนาด............................ จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว..................................... ..............................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(3) ชนิด..............................................ขนาด........................... จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว................ ..................................................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 
โดยมี....................................................................................................................... ........................เป็นผู้ควบคุมงาน                        
ทีบ่้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..................ถนน........................................ตำบล................................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................... 
                           โดยไม่ได้ใบรับอนุญาตหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                           ให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตเลขท่ี............................./......................ลงวันที่................
เดือน..................พ.ศ................. หรือผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามใบรับแจ้งเลขที่................/........... ..ลงวันที่................
เดือน.....................พ.ศ................ 
                           .................................................................................................................................... ............  
....................................................................................................................................... .............................................
. 



 

 

                     
                      
 
                   อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 21 มาตรา 22 หรือ มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้*                  
                    ............................................................................................................................. ...........................               
............................................................................................................................. .......................................................
................................................................................................................................................................. ...................                           
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 40 (2)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ห้ามมิให้ท่านและบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณท่ีมีการกระทำ
ดังนี้**.................................................................................................. ............................................................. 
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................... .............  
                         จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                         จนกว่าจะได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับ
แจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                   อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ 
  

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

                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ * ให้ลงรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ฝ่าฝืนให้ชัดเจน 
             ** ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจน 
 
 



 

 

 
รายกายแนบคำสั่ง แบบ ค.4 เลขที่...................../........................... 

......................................................................... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 



 

 

   
 
                ปิดคำสั่ง และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามตามมาตรา 40 (2) ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมีการ
ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย   เมื่อวันที่…………….เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งหรือให้ผิดไป 

จากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามใบรับแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
           นอกจากจะต้องระวางโทษดังกล่าวแล้ว ผู้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

2. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ นอกจากต้องระวางโทษตามข้อ 1 แล้ว  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องระวางโทษปรับอีก
วันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิด 
นั้นๆ 

4. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข  
หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพ่ือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำ
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ 
 
 

บันทึกการส่งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ....................... 
 
 

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



 

 

 



 

 

 
แบบ ค.5 

                         
 
 

คำสั่งให้ยื่นคำขออนุญาตหรือดำเนินการแจ้ง หรือดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง  
การดัดแปลง การรื้อถอน หรือการเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 41 

 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง........................................................................................................เจ้าของอาคาร        
อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน..........................................ตำบล......................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................... 
                      ดว้ยปรากฏว่า ท่านไดท้ำการ.................................................................................................. 

(1)  ชนิด...................................ขนาด..................................... จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว...................................... ............................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(2) ชนิด..............................................ขนาด............................ จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว..................................... ..............................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(3) ชนิด..............................................ขนาด........................... จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว....................................................... ...........
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 
โดยมี...............................................................................................................................................เป็นผู้ควบคุมงาน                        
ทีบ่้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..................ถนน........................................ตำบล................................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................  
                           โดยไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                           ให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาตเลขท่ี............................./......................ลงวันที่................
เดือน..................พ.ศ................. หรือผิดไปจากท่ีได้แจ้งไว้ตามใบรับแจ้งเลขที่................/.............ลงวันที่................
เดือน.....................พ.ศ................ 
                           ......................................................................................... .......................................................  
............................................................................................................................. .......................................................
. 
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                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 41  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ให้ท่านดำเนินการดังนี้  

(1) ยื่นคำขออนุญาต.....................ตามแบบ ข. ...................หรอืดำเนินการแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน..........(..........................)วัน** นับแต่วันที่ท่านได้รับคำสั่งนี้ 

(2) ดำเนินการ 
(ก) แก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องรายละเอียดต่อไปนี้*................................................ 

................................................................................................................. ................................................... 
ภายใน..........(..........................)วัน** นับแต่วันที่ท่านได้รับคำสั่งนี้ และ 

(ข) ยื่นคำขออนุญาต.....................ตามแบบ ข. ...................หรอืดำเนินการแจ้งต่อ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน..........(.........................)วัน** นับแต่วันพ้นกำหนดตาม (ก) 
                   หากพ้นกำหนดระยะเวลาตาม (1) หรือ (2) (ก) หรือ (ข) แล้ว จะดำเนินการตามกฎหมาย
ต่อไป 
                   อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ 
  

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

                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ  1. ถ้ารายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีเนื้อที่ไม่พอ ให้ทำเป็นรายการแนบท้าย 
              2.*ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจน 
              3.**ให้กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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                ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารที่ทำการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย  
                เมื่อวันที่…………….เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งหรือให้ผิดไป 

จากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามใบรับแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
           นอกจากจะต้องระวางโทษดังกล่าวแล้ว ผู้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

2. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิด 
นั้นๆ 

3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข  
หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพ่ือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำ
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ 

4. ถ้าเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือ 
บางส่วนได้ 
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บันทึกการส่งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ............. .......... 
         ส่งให้ผู้รับคำสั่งโดยตรง                   เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................  
 
 
 

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

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



 

 

 
แบบ ค.7 

                         
 
 

คำสั่งใหร้ะงับการใช้อาคารตามมาตรา 44 
 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง..........................................................................................         เจ้าของอาคาร 
      ผู้ครอบครองอาคาร   อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน..........................................
ตำบล......................................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์........................... 
                      ดว้ยปรากฎว่า 
                           ตามท่ี................................................................................เจ้าของอาคารซึ่งได้รับใบอนุญาต/ 
ใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เลขที่.........../...................ลงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ.. .................
ให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ แต่ท่านได้ใช้หรือมีบุคคลใดใช้อาคารนั้น 
ภายในกำหนดเวลาสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งเป็นหนังสือให้ทำการตรวจสอบอาคารอัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 32 วรรคสาม 
                           อาคารของท่านไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ แต่ท่านได้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนั้นเพ่ือกิจการประเภทควบคุมการใช้ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 33 วรรคหนึ่ง 
                          อาคารของท่านเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่ง แต่ท่านได้เปลี่ยนการใช้
หรือยินยอมให้บุคคลอ่ืนเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น ไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่งอัน
เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 33 วรรคสอง 
ทีบ่้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน................................... .......ตำบล......................................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................รหัสไปรษณีย์...........................ดังนี้* 
                    ............................................................................................................................. ......................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
....................................................................... ..........................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้ท่าน                                 
                          ระงับการใช้อาคารที่ยังไม่ได้รับใบรับรองนั้น จนกว่าท่านจะได้รับใบรับรอง หรือจนกว่าจะ
พ้นกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งเป็นหนังสือให้ทำการตรวจสอบอาคารนั้น         
ตามมาตรา 32 วรรคสอง 
                          ระงับการใช้อาคารนั้น จนกว่าท่านจะได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง ตามมาตรา 33 
                     ทัง้นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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                     อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับทราบคำสั่ง 
ได้ทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้                  
                     

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

                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ *  1. ให้ลงรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ฝ่าฝืนให้ชัดเจน 
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                ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารที่ทำการใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร    
 เมื่อวันที่…………….เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
1. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ 

ภายในกำหนดสามสิบวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งเป็นหนังสือให้ทำการตรวจสอบอาคารนั้นหรือ
ก่อนที่จะได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นว่าการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไป
โดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจำทั้ง
ปรับ และยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

2. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้ 
อาคารดังกล่าวเพ่ือกิจการประเภทควบคุมการใช้ โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ได้แจ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

3. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งได้เปลี่ยน 
การใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดเปลี่ยนการใช้อาคารดังกล่าวไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการ
หนึ่ง โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือไม่ได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบต้องระวางโทษจำคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

4. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ นอกจากต้องระวางโทษตามข้อ1 ข้อ 2 หรือ ข้อ 3  
แล้ว ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

5. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข  
หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพ่ือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำ
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ 
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บันทึกการส่งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ............. .......... 
 

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

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



 

 

 
แบบ ค.8 

                         
 
 

คำสั่งให้ระงับการดัดแปลงพ้ืนที่หรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ 
และทางเข้าออกของรถเพื่อการอ่ืน และให้ดำเนินการแกไ้ขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น 

ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามมาตรา 45 
 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง...........................................................................................       เจ้าของอาคาร           
     ผู้ครอบครองอาคาร       ผู้ครอบครองพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก
ของรถเพ่ือการอ่ืน  อยู่บ้านเลขท่ี.............ตรอก/ซอย...................ถนน..........................ตำบล...................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................... 
                         ตามท่ี................................................................................... ....................................เจ้าของอาคาร 
ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เลขที่.............../................ลงวันที่.........เดือน...............พ.ศ...... ............. 
ให้ทำการ       ก่อสร้างอาคาร         ดัดแปลงอาคาร          เคลื่อนย้ายอาคาร 

(1) ชนิด.............................................ขนาด............................ จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว............................ .......................................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(2) ชนิด..............................................ขนาด........................... จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว........................................... .......................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(3) ชนิด..............................................ขนาด........................... จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว..................................... .............................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 
ทีบ่้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..................ถนน........................................ตำบล................................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................  
ซึ่งเป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่ต้องมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ 
ตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นั้น 
                           ปรากฏว่าท่านได้ดัดแปลงหรือใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถ ทั้งหมด/บางส่วน เพ่ือการอื่นดังต่อไปนี้* 
                          ................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
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โดยเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ให้ท่านระงับการกระทำดังกล่าวและดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพ
เดิม ภายใน............(.................................)วัน**  นับแต่วันที่ท่านได้รับคำสั่งนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
                         อนึ่ ง ผู้ ได้รับคำสั่ งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีสิทธิ อุทธรณ์คำสั่ งดั งกล่าวต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ 
  

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

                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ 1. * ให้ลงรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ฝ่าฝืนให้ชัดเจน 
             2. ** ให้กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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                 ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย   เมื่อวันที่…………….
เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
 

1. เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารชนิดหรือประเภทที่ต้องมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่ 
จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ผู้ใดดัดแปลงหรือใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่น ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  
ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพ่ือการอ่ืน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  โดยไม่ ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ
ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

2. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ นอกจากต้องระวางโทษตามข้อ 1 แล้ว  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องระวางโทษปรับอีก
วันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข  
หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพ่ือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำ
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ 
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บันทึกการส่งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ....................... 
 
 

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



 

 

 
แบบ ค.9 

                         
 
 

คำสั่งให้ระงับการใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ   
และทางเข้าออกของรถเพื่อการอ่ืน ตามมาตรา 45 

 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง..........................................................................................................................           
      เจ้าของอาคาร       ผู้ครอบครองพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
เพ่ือการอ่ืน  อยู่บ้านเลขท่ี.............ตรอก/ซอย...................ถนน.................................ตำบล...................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................... 
                         ตามท่ี.......................................................................................................................เจ้าขอ งอาคาร 
ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เลขที่.............../................ลงวันที่.........เดือน...............พ.ศ...................  
ให้ทำการ       ก่อสร้างอาคาร         ดัดแปลงอาคาร          เคลื่อนย้ายอาคาร 
                       ชนิด...................................ขนาด..................................... จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว..................................... .............................
โดยมีทีจ่อดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(1) ชนิด..............................................ขนาด............................ จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว...................................................................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(2) ชนิด..............................................ขนาด........................... จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว..................................... .............................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(3) ชนิด..............................................ขนาด........................... จำนวน........................................ 
 เพ่ือใช้เป็น...................................................โดยมีพ้ืนที่อาคาร/ความยาว..................................................................
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 
ทีบ่้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..................ถนน........................................ตำบล................................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................  
ซึ่งเป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่ต้องมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ 
ตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นั้น 
                           ปรากฏว่าท่านได้ใช้ ยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นที่
จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ทั้งหมด/บางส่วน เพื่อการอ่ืนดังต่อไปนี้* 
 



 

 

                          ............................................................................................................................. ................... 
............................................................. .....................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
โดยเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
                         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ให้ท่านระงับการกระทำดังกล่าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
                          ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                          อนึ่ ง ผู้ ได้รับคำสั่ งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่ นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่ งดั งกล่าวต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ 
  

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

                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

 
 
 
หมายเหตุ * ให้ลงรายละเอียดแห่งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ฝ่าฝืนให้ชัดเจน 
              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 



 

 

                ปิดคำสั่ง และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามตามมาตรา 40 (2) ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมีการ
ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย   เมื่อวันที่…………….เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้งหรือให้ผิดไป 

จากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่
กำหนดไว้ในใบอนุญาตหรือผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้ตามใบรับแจ้ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
           นอกจากจะต้องระวางโทษดังกล่าวแล้ว ผู้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

2. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ นอกจากต้องระวางโทษตามข้อ 1 แล้ว  
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังต้องระวางโทษปรับอีก
วันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

3. ถ้าเป็นการกระทำของผู้ดำเนินการต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิด 
นั้นๆ 

4. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข  
หรือเป็นการกระทำในทางการค้าเพ่ือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระทำ
ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดนั้นๆ 
 
 

บันทึกการส่งคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ............. .......... 
 
 

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



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
แบบ ค.10 

                         
 
 

คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง 
 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง...........................................................................................       เจ้าของอาคาร          
     ผู้ครอบครองอาคาร  อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน................................................
ตำบล......................................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................... 
                      ดว้ยปรากฏว่า อาคารของท่าน 

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

 ทีบ่้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..................ถนน........................................ตำบล...............................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................  
 มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างการ หรือทรัพย์สิน/อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย/ไม่
ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ/กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม       
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ให้ท่านดำเนินการแก้ไขอาคารตามรายการแนบท้ายคำสั่งนี้* ให้เสร็จภายใน........(............................)วัน** นับแต่
วันที่ท่านได้รับคำสั่งนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  
                    อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ 
  

    (ลงชื่อ).....................................................ผู้ออกคำสั่ง 
                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

หมายเหตุ 1.* ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจน              
            2. ** ให้กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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รายกายแนบคำสั่ง แบบ ค.10 เลขที่...................../........................... 

             ......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย   เมื่อวันที่…………….
เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
 

              ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคาร
ทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา 46 วรรคสอง 
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บันทึกการส่งคำสั่งหรือหนังสือแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ............. .......... 
        ส่งให้ผู้รับคำสั่งโดยตรง                    เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
 
 

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

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



 

 

 
แบบ ค.11 

                         
 
 

คำสั่งใหบ้รรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือห้ามใช้อาคาร กรณีฉุกเฉิน  
ตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง ประกอบกับข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง...........................................................................................       เจ้าของอาคาร          
     ผู้ครอบครองอาคาร  อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน................................................
ตำบล......................................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................... 
                      ดว้ยปรากฏว่า อาคารของท่าน 

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

 ทีบ่้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..................ถนน........................................ตำบล...............................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................  
 มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างการ หรือทรัพย์สิน/อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย/ไม่
ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ/กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม       
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ประกอบกับข้อ 7 แห่กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 
                        ให้ท่านดำเนินการเพ่ือบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวตามรายการแนบท้าย
คำสั่งนี้* ให้เสร็จภายใน........(............................)วัน** นับแต่วันที่ท่านได้รับคำสั่งนี้ หากพ้นกำหนดนี้แล้วจะ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  
                         ห้ามมิให้ท่านใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้อาคาร ดังนี้ 
..................................................................................... ...........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................... 
ไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ือบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตราย ตามรายการแนบท้ายคำสั่งนี้* 
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                    อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ 
  

    (ลงชื่อ).....................................................ผู้ออกคำสั่ง 
                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 
 

หมายเหตุ 1.* ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจน              
            2. ** ให้กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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รายกายแนบคำสั่ง แบบ ค.11 เลขที่...................../........................... 

             ......................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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                ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย   เมื่อวันที่…………….
เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ.................. ..... 
        ส่งให้ผู้รับคำสั่งโดยตรง                    เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ.......... .............. 
 
 

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

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



 

 

 
แบบ ค.12 

                         
 
 

            คำสั่งใหร้ื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 46 วรรคสอง 
 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง..........................................................................................................................           
      เจ้าของอาคาร       ผู้ครอบครองอาคาร  อยู่บ้านเลขที่.............ตรอก/ซอย................ถนน..............................
ตำบล...........................อำเภอ/เขต....................................จงัหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................... 
                      ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งเลขที่............/.................ลงวันที่................เดือน.................
พ.ศ...........ให้ท่านดำเนินการแก้ไขอาคารที่มีสภาพ/มีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายไปแล้วนั้น ปรากฏว่าท่านมิได้
ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนด และอาคารนั้นอาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 
                       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ให้ท่าน 
รื้อถอนอาคารทั้งหมด/บางส่วน ดังนี้* 
                   ..................................................................................... ...................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ให้เสร็จภายใน..................(..............................................)วัน** นับแต่วันที่ท่านได้รับคำสั่งนี้หากพ้นกำหนดนี้แล้ว
จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป 
                    อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ 
          

   (ลงชื่อ).....................................................ผู้ออกคำสั่ง 
                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 

หมายเหตุ 1. * ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจน 
             2. ** ให้กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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                ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารที่ทำการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย  
                เมื่อวันที่…………….เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
 

 ผู้ได้รับคำสั่งนี้จะต้องรื้อถอนอาคารโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน 
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-4- 
 

บันทึกการส่งคำสั่งหรือหนังสือแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ............. .......... 
 
 

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



 

 

 
แบบ ค.13 

                         
 
 

คำสั่งห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคารตามมาตรา 46 ทวิ วรรคหนึ่ง (1) 
 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 
  แจ้งความมายัง...........................................................................................       เจ้าของอาคาร          
     ผู้ครอบครองอาคาร  อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน................................................
ตำบล......................................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................... 
                      ดว้ยปรากฏว่า อาคารของท่าน 

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

 ทีบ่้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..................ถนน........................................ตำบล...............................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................  
 ซึ่งเป็นอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ มีอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง ระบบการ
เตือน การป้องกัน และการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอ่ืนๆ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ 
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน/อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย/ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ/กระทบกระเทือนต่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม       
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 ทวิ วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ห้ามมใิห้ท่านใช้อุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคาร ดังนี้* 
............................................................................ ........................................................................................................  
............................................................................................................................. ....................................................... 
                    อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ 
  

    (ลงชื่อ).....................................................ผู้ออกคำสั่ง 
                                                                         (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หมายเหตุ 1.* ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจน              
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                ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย   เมื่อวันที่…………….
เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
 

1. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสามหมื่นบาท 
                   นอกจากต้องระวางโทษดังกล่าวแล้ว ผู้ฝ่าฝนืไม่ปฏิบัติตามยังต้องระวางโทษปรับอักวันละไม่เกินห้า
พันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

2. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามใช้
อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา 46 ทวิ วรรคสอง 
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บันทึกการส่งคำสั่งหรือหนังสือแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ.......................  
        ส่งให้ผู้รับคำสั่งโดยตรง                    เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ................... ..... 
 
 

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

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



 

 

 
แบบ ค.14 

                         
 
 

คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ของอาคารตามมาตรา 46 ทวิ วรรคหนึ่ง (2) 
 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 

  แจ้งความมายัง...........................................................................................       เจ้าของอาคาร          
     ผู้ครอบครองอาคาร  อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน................................................
ตำบล......................................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................... 
                      ดว้ยปรากฏว่า อาคารของท่าน 

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

 ทีบ่้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..................ถนน........................................ตำบล...............................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................  
 ซึ่งเป็นอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ มีอุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง ระบบการ
เตือน การป้องกัน และการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอ่ืนๆ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ 
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน/อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย/ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ/กระทบกระเทือนต่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม       
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 ทวิ วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ให้ท่านดำเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือสามารถใช้งาน
ได้ ภายใน..............(................................)วัน** นับแต่วันที่ท่านได้รับคำสั่ง ดังนี้** 
............................................................................................................................. ....................................................... 
................................................................................................................................... ................................................. 
                    อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ 
 
                                                                         (ลงชื่อ).....................................................ผู้ออกคำสั่ง 
                                                                                 (....................................................) 
                                                                           ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
หมายเหตุ 1.* ให้กำหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม แต่ต้องไม่น้อยว่าสามสิบวัน    
             2.** ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจน             
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                ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย   เมื่อวันที่…………….
เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
 

1. ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสามหมื่นบาท 
                   นอกจากต้องระวางโทษดังกล่าวแล้ว ผู้ฝ่าฝนืไม่ปฏิบัติตามยังต้องระวางโทษปรับอักวันละไม่เกินห้า
พันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 

2. ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนคำสั่งนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งห้ามใช้ 
อาคารทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามมาตรา 46 ทวิ วรรคสอง 
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บันทึกการส่งคำสั่งหรือหนังสือแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ............. .......... 
        ส่งให้ผู้รับคำสั่งโดยตรง                    เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
 
 

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

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



 

 

 
แบบ ค.15 

                         
 
 

คำสั่งห้ามใช้อาคารตามมาตรา 46 ทวิ วรรคสอง 
 

ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 

                                                        
                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 

 

  แจ้งความมายัง...........................................................................................       เจ้าของอาคาร          
     ผู้ครอบครองอาคาร  อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย........................ถนน................................................
ตำบล......................................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์........................... 
                      ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีคำสั่งเลขที่................./...................ลงวันที่.........เดือน.................. 
พ.ศ........... ตามมาตรา 46 ทวิ วรรคหนึ่ง (1) และ (2) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ห้ามมิให่
ท่านใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคาร/ดำเนินการแก้ไข
อุปกรณ์ประกอบต่างๆของอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ปรากฎว่าท่านมิได้ปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าวมีผลทำให้อาคารนั้นมีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 46 ทวิ วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ห้ามมิให้ท่านและบุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนต่างๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทำ ดังนี้* 
.................................................................................................................... ................................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
                    อนึ่ง ผู้ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบคำสั่ง โดยทำเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกคำสั่งนี้ 
 
 
                                                                         (ลงชื่อ).....................................................ผู้ออกคำสั่ง 
                                                                                 (....................................................) 
                                                                           ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                         เจ้าพนักงานท้องถิน่ 
 
 
 
หมายเหตุ 1.* ให้ลงรายละเอียดให้ชัดเจน             
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                ปิดคำสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคาร   เมื่อวันที่……….เดือน......................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ).....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดคำสั่ง 

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

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

คำเตือน 
 

ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ ต้องระวางโทษปรับ 
ไม่เกินสามหมื่นบาท 
                   นอกจากต้องระวางโทษดังกล่าวแล้ว ผู้ฝ่าฝนืไม่ปฏิบัติตามยังต้องระวางโทษปรับอักวันละไม่เกินห้า
พันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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บันทึกการส่งคำสั่งหรือหนังสือแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ....................... 
        ส่งให้ผู้รับคำสั่งโดยตรง                    เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ................... ..... 
 
 

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

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



 

 

 
แบบ น.1 

                         
ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 
                                                        

                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
 

เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณา  
  
เรียน   ............................................................................ 
 

อ้างถึง  คำขออนุญาตตามแบบ ข. .....................ลงวันที่............เดือน.......................พ.ศ..............  
           
          ตามคำขอ        อนุญาต....................................................................................................................... 
                                   ต่ออายุใบอนุญาต.......................................................................................................  
                              เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 แล้ว  
               ให้ท่านไปรับใบอนุญาตตามแบบ อ. ..............ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้และต้อง
ชำระค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้ 

(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/ต่ออายุใบอนุญาต...........................................................................................  
เป็นเงิน....................................บาท...............สตางค์ (....................................................... .......................................) 

(2) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน   เป็นเงิน....................................บาท...............สตางค์  
(..............................................................................................)  
               ไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้ภายในกำหนดสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคำขออนุญาต/ภายใน
กำหนดการขยายเวลาครั้งท่ีหนึ่ง เหคุเพราะว่า................................................................................... ..................... 
......................................................................... ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................................... 
           จึงขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก  ครั้งที่......  จำนวน.............วัน นับแต่วันที่..............เดือน................ 
พ.ศ.....................      
                            

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

                                                                              (....................................................) 
                                                                   ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
หมายเหตุ 1. ในการติดต่อขอรับใบอนุญาตหรือเรื่องราวท้ังหมดคืน เพื่อความสะดวกโปรดนำหนังสือฉบับนี้ไปด้วย 
            2. ให้เจ้าหน้าท่ีขีดฆ่าขอ้ความที่ไม่ต้องการ และใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง        หน้าข้อความที่ต้องการ 
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                ปิดหนังสือ ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทำการ................................................................ ............  
                เมื่อวันที่…………….เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดหนังสือ 

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

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

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ...................... .. 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ............. .......... 
        ส่งให้ผู้รับหนังสือโดยตรง                  รับเมื่อวันที่..............เดือน........................ .พ.ศ...................... 
 
 
 

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

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



แบบ น.2 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปัตยกรรมควบคุม 

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

                วันที่..........เดือน........................พ.ศ.................... 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ..........ปี 
สัญชาติ  ไทย เลขประจำตัวประชาชน..........................................อยู่บ้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................
ถนน......................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์.......................................สถานที่ทำงาน.......................................................... 
โทรศัพท์...................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น      ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
                                           ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 
 ประเภท............................................สาขา.......................แขนง..............................ระดับ...................................
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..........................และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  
                          
                    ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบตาม            กฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
                                                                                 กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 
 
โดยข้าพเจ้าเป็น       ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคาร 
                          ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ 
 

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

โดยมี......................................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร/ผู้ ครอบครองอาคาร   
     ก่อสร้างอาคาร        ดัดแปลงอาคาร       รื้อถอนอาคาร        เคลื่อนย้ายอาคาร  ที่บ้านเลขที่...............
ตรอก/ซอย................ถนน...........................หมู่ที่...............ตำบล/แขวง....................อำเภอ/เขต.......................
จังหวัด.......................รหสัไปรษณีย์............................... 
ในที่ดิน      โฉนดเลขที่ดิน   .. น.ส.3       น.ส.3 ก      ส.ค. 1      อ่ืนๆ.......................เลขที่......................... 
เป็นที่ดินของ........................................................................................................................................................  
 

       ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ        
ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงนามรับรองไว้แล้ว และได้แนบมาพร้อมเรื่องราวคำขออนุญาตดังกล่าว 

1. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน..........ฉบับ 
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2. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี  
 จำนวน.............แผ่น 
                       เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
 
          (ลงชื่อ)................................................วิศวกร/สถาปนิก 
             (................................................) 
 
                 (ลงชื่อ)..........................................ผู้ขออนุญาต/ผู้แจ้ง 
                                                                                                        ตามมาตรา 39ทวิ 
                                                                      (.............................................) 
                              
      (ลงชื่อ)................................................พยาน 
             (...............................................) 
 
                                                               (ลงชือ่).................................................พยาน 
             (.................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า 
              2...ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง   หน้าข้อความที่ต้องการ 



แบบ น.3 
หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง 

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

                   วันที่..........เดือน........................พ.ศ.................... 
 
เรียน   ............................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน  จำนวน...................ฉบับ 
 
  ตามท่ีข้าพเจ้า............................................................................................................................ 
เลขประจำตัวประชาชน.................................................../หนังสือรับรองการจดทะเบียนเลขที่............................
อยู่บ้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................ถนน......................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง.................................
อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท.์......................................... 
ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตแบบ อ. ................เลขที่................./.................ลงวันที่...........เดือน.............. .........
พ.ศ....................เพ่ือทำการ.................................................... ............................................................................. 
ทีบ่้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................ถนน.................................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง.......................
อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์....................... 
                       ข้าพเจ้าจะทำการ.............................................................................................................. ..... 
ตั้งแต่วันที่....................เดือน................................พ.ศ...................และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่................. .........
เดือน..............................พ.ศ..........................โดยมีผู้ควบคุมงาน ดังนี้ 
                           

(1)  ชื่อ............................................ใบอนุญาต.........................เลขทะเบียน.......................... 
(2)  ชื่อ.............................................ใบอนุญาต.........................เลขทะเบียน..........................  
(3)  ชื่อ.............................................ใบอนุญาต.........................เลขทะเบียน..........................  
(4)  ชื่อ.............................................ใบอนุญาต.........................เลขทะเบียน..........................  
(5)  ชื่อ.............................................ใบอนุญาต.........................เลขทะเบียน..........................  
(6)  ชื่อ.............................................ใบอนุญาต.........................เลขทะเบียน..........................  
(7)  ชื่อ.............................................ใบอนุญาต.........................เลขทะเบียน..........................  
(8)  ชื่อ.............................................ใบอนุญาต.........................เลขทะเบียน..........................  
(9)  ชื่อ.............................................ใบอนุญาต.........................เลขทะเบียน..........................  
(10) ชื่อ.............................................ใบอนุญาต........................เลขทะเบียน.......................... 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 
                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
           
                                                               (ลงชือ่)................................................ผู้ได้รับใบอนุญาต 
             (................................................) 
     
หมายเหตุ  1. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า 
              2...ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง   หน้าข้อความที่ต้องการ 



แบบ น.4 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 วรรคหนึ่ง 

หรือผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง 
 

เขียนที่  สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
                วันที่..........เดือน........................พ.ศ.................... 
 
  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า.................................................................................อายุ..........ปี 
สัญชาติ  ไทย เลขประจำตัวประชาชน..........................................อยู่บ้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................
ถนน......................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์....................................... 
ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น      ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
                                           ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 
 ประเภท............................................สาขา.......................แขนง..............................ระดับ...................................
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน..........................และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพดังกล่าว  
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานตาม    
                                           คำขออนุญาตของ....................................................................................... 
ลงวันที่..............เดือน.........................พ.ศ................/ใบอนุญาตตามแบบ อ. ............ ....เลขที่............../............. 
ลงวันที่..............เดือน..........................พ.ศ................ 
                                            ใบอนุญาตตามแบบ อ. .............เลขที่............../..............ลงวันที่..........
เดือน....................พ.ศ................ แทนผู้ควบคุมงานคนเดิมซึ่งผู้ได้รับใบอนุญาต ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุม
งานไปแล้ว/ผู้ควบคุมงานคนเดิมได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานไปแล้ว เพ่ือทำการ.............................. 
..............ทีบ่้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................ถนน.............................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง
..........................อำเภอ/เขต............................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์..................เป็นอาคาร 
  1.  ชนิด....................................................จำนวน................. เพื่อใช้เป็น.................................. 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว............................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน..............คัน 
  2.  ชนิด....................................................จำนวน................. เพื่อใช้เป็น.................................. 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว............................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน..............คัน 
  3. ชนิด....................................................จำนวน................. เพื่อใช้เป็น.................................. 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว............................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน..............คัน 
                     และในขณะนี้การก่อสร้าง/การดัดแปลง/การรื้อถอน/การเคลื่อนย้ายอาคาร ได้ดำเนินการไป
แล้ว ดังนี้ 
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
....................................................................... ......................................................................................................  
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  ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ ที่ยื่นขอ
ใบอนุญาต/ ที่ได้รับอนุญาตข้างต้น 
                   โดยข้าพเจ้าจะควบคุมงาน ตั้งแต่วันที่.....................เดือน..........................พ.ศ.......................... 
จนกว่าจะทำการ..........................................แล้วเสร็จ 
   ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาพร้อมคำขอนี้ด้วยแล้ว ดังนี้ 

1. สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน..........ฉบับ 

2. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก แล้วแต่กรณี  
 จำนวน.............แผ่น 
                       เพ่ือเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 
 
          (ลงชื่อ).......................................................ผู้ควบคุมงาน 
             (....................................................) 
 
                 (ลงชื่อ).................................................ผู้ขออนุญาต/ 
                                                                                                             ผู้ได้รับใบอนุญาต 
                                                                      (....................................................) 
                              
      (ลงชื่อ)...........................................................พยาน 
               (.......................................................) 
 
                                                               (ลงชือ่)...........................................................พยาน 
               (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  1. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า 
              2...ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง   หน้าข้อความที่ต้องการ 



แบบ น.5 
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง 

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

                   วันที่..........เดือน........................พ.ศ.................... 
 
เรียน   ............................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาหนังสือของข้าพเจ้า ลงวันที่.................เดือน.........................พ.ศ....................................  
                    ที่ได้แจ้งให.้....................................ผู้ควบคุมงานทราบว่า ได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว   
                    จำนวน..............ฉบับ 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................ถนน......................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง.................................
อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท.์......................................... 
ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตแบบ อ. ................เลขที่................./.................ลงวันที่...........เดือน.......................
พ.ศ....................เพ่ือทำการ............................................................................................ ..................................... 
ทีบ่้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................ถนน.................................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง.......................
อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................เป็นอาคาร 
                    1.  ชนิด....................................................จำนวน................. เพื่อใช้เป็น.................................. 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว............................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน..............คัน 
           2.  ชนิด....................................................จำนวน................. เพื่อใช้เป็น.................................. 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว............................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน..............คัน 
  3. ชนิด....................................................จำนวน................. เพื่อใช้เป็น.................................. 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว............................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน..............คัน 
โดยมี....................................................................................................เป็นผู้ควบคุมงานนั้น 
                       บัดนี้ ข้าพเจ้าได้บอกเลิกบุคคลดังกล่าวมิให้เป็นผู้ควบคุมงานต่อไปแล้ว  
ตั้งแต่วันที่....................เดือน................................พ.ศ................... 
                       ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้บอกเลิกเป็นหนังสือให้.......................................................เป็นผู้ควบคุมงาน 
ทราบแล้ว ดังสำเนาที่แนบมาพร้อมนี้ และขณะนี้ข้าพเจ้าได้ระงับการดำเนินการตามท่ีได้รับใบอนุญาตไว้แล้ว 
                            

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
           
                                                               (ลงชือ่)................................................ผู้ได้รับใบอนุญาต 
             (................................................) 
     



แบบ น.6 
หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง 

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

                   วันที่..........เดือน........................พ.ศ.................... 
 
เรียน   ............................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาหนังสือของข้าพเจ้า ลงวันที่.................เดือน.........................พ.ศ....................................  
                    ที่ได้แจ้งให.้....................................ผู้ขออนุญาต/ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบว่า ได้บอกเลิกการ   
                    เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว   จำนวน..............ฉบับ 
 

  ตามท่ีข้าพเจ้า............................................................................................................................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................ถนน......................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง.................................
อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท.์........................................ 
สถานที่ทำงาน ที่...............................................................โทรศัพท์.........................ได้ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน  
………………………………………..ของ...................................................ที่บ้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................
ถนน......................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.......................... 
ตามคำขอรับใบอนุญาตตามแบบ ข. ...............ลงวันที่...................เดือน.........................พ.ศ.............................  
/ ได้รับอนุญาตตามใบอนุญาตแบบ อ. ...........เลขที่................./.................ลงวันที่...........เดือน.......................
พ.ศ.................... เป็นอาคาร 
                    1.  ชนิด....................................................จำนวน................. เพื่อใช้เป็น.................................. 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว............................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน..............คัน 
           2.  ชนิด....................................................จำนวน................. เพื่อใช้เป็น.................................. 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว............................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน..............คัน 
  3. ชนิด....................................................จำนวน................. เพื่อใช้เป็น.................................. 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว............................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน..............คัน 
โดยมี....................................................................................................เป็นผู้ควบคุมงานนั้น  
                       บัดนี้ ข้าพเจ้าได้บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ตั้งแต่วันที่...................
เดือน................................พ.ศ................... 
                       ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้แจ้งเป็นหนังสือให้.......................................................เป็นขออนุญาต/ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตทราบแล้ว ดังสำเนาที่แนบมาพร้อมนี้                            

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                                                                            ขอแสดงความนับถือ 
           
                                                               (ลงชือ่)................................................ผู้ควบคุมงาน 
             (................................................) 
     



 

 

 
แบบ น.8 

                         
ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 
                                                        

                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
 

เรื่อง   แจ้งผลการอนุญาตให้โอนใบอนุญาต  
  
เรียน   ............................................................................ผู้ขอโอนใบอนุญาต 
 

อ้างถึง  คำขอโอนใบอนุญาตของท่าย ตามแบบ ข. 7  ลงวนัที่............เดือน.......................พ.ศ.............. 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   ใบอนุญาตแบบ อ. ......................เลขที่................/...................... 
                    ลงวันที่..........เดือน...............พ.ศ.....................จำนวน...........ฉบับ  
                     
                    ตามคำขอโอนใบอนุญาตของท่านแจ้งว่า ท่านได้รับอนุญาตให้................................................. 
ตามใบอนุญาต แบบ อ....................เลขที่................/.................ลงวันที่.............เดือน...................... .พ.ศ........... 
และมีความประสงค์จะโอนใบอนุญาตดังกล่าวให้แก่............................................. .............................................. 
ตั้งแต่วันที่................เดือน..........................พ.ศ..................ด้วยเหตุผลดังรายละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
                     เจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้พิจารณาและตรวจสอบแล้ว อนุญาตให้ท่านโอนใบอนุญาตดังกล่าว 
ให้แก่.................................................................ได้ 
                     จึงเรียนมาเพ่ือทราบ         
                            

                  ขอแสดงความนับถือ 
 
   (ลายมือชื่อ)....................................................ผู้อนุญาต 

                                                                              (....................................................) 
                                                                      ตำแหน่ง................................................... 
                                                                                      เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ในการติดต่อขอรับใบอนุญาตหรือเรื่องราวท้ังหมดคืน เพื่อความสะดวกโปรดนำหนังสือฉบับนี้ไปด้วย 
            2. ข้อความใดไม่ต้องการให้ขดฆ่า 
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                ปิดหนังสือ ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทำการ............................................................................   
                เมื่อวันที่…………….เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดหนังสือ 

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

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

        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ....................... 
        ส่งให้ผู้รับหนังสือโดยตรง                  รับเมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ..................... . 
 
 
 

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

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



แบบ น.9 
หนังสือแจ้งความประสงค์ของทายาทหรือผู้จัดการมรดกจะทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 

เคลื่อนย้าย ใช้ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารต่อไป ตามมาตรา 37 
เขียนที่  ................................................................. 

                   วันที่..........เดือน........................พ.ศ.................... 
 
เรียน   ............................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
  

  ตามท่ี..................................................................................อายุ...........ปี......สัญชาติ................ 
เลขประจำตัวประชาชน..................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................
ถนน......................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง........................อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์.........................................ทำงานที่.................................โทรศัพท์................... 
ได้รับใบอนุญาต     ก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  รื้อถอนอาคาร  เคลื่อนย้ายอาคาร  
 ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามแบบ อ. .........เลขที่................/..................... ลงวันที่..........เดือน............ .
พ.ศ................... นั้น 
                     บัดนี้ เนื่องจากผู้ได้รับใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้นได้ถึงแก่กรรมแล้ว ข้าพเจ้า........................... 
.........................................................อายุ...........ปี  สัญชาติ..................เลขประจำตัวประชาชน........................ 
อยู่บ้านเลขท่ี..............ตรอก/ซอย..................ถนน......................หมู่ที.่............ตำบล/แขวง...............................
อำเภอ/เขต.....................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท.์........................................
ทำงานที่.................................โทรศัพท์..........................ในฐานะทายาทหรือผู้จัดการมรดกของ
..............................................................มีความประสงค์จะทำการ   ก่อสร้างอาคาร  ดัดแปลงอาคาร 
 รื้อถอนอาคาร  เคลื่อนย้ายอาคาร  ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามใบอนุญาตดังกล่าวต่อไป 
                         

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
                                                                         ขอแสดงความนับถือ 
           
                                                         (ลายมือชื่อ).....................................ทายาทหรือผู้จัดการมรดก 
                   (................................................) 
     
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1. ข้อความใดที่ไม่ต้องการให้ขีดฆ่า 
            2. ใส่เครื่องหมาย ✓ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ 



 

 

 
แบบ น.10 

                         
ที่ 52006/                                                                                 สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

                                                                                             258 ถนนเทวาภิบาล รอ 45000 
                                                        

                                                     วันที่..........เดือน..........................พ.ศ............ 
 

เรื่อง   แจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 52 วรรคสาม ไปยังผู้อุทธรณ์  
  
เรียน   ............................................................................ผู้อุทธรณ์ 
 

อ้างถึง  หนังสืออุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นของท่าน ลงวันที่.......เดือน...................พ.ศ............... 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   คำวินิจฉัยอุทธรณ์ ที่............./...............ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
                    ในเขต.................................ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
                     
                    ตามหนังสือที่อ้างถึง ท่านได้อุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่ง ตามแบบ ค. .............. 
เลขที่................/.................ลงวันที่.............เดือน.......................พ.ศ........... เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาวินิจฉัย นั้น  
                     คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้พิจารณาวินิจฉัยแล้ว ดังความละเอียดปรากฏตามคำวินิจฉัย
อุทธรณ์ท่ี....................../...................ที่ได้แนบมาพร้อมนี้แล้ว 
                     จึงเรียนมาเพ่ือทราบ กรณีผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดีต่อศาลปกครอง 
โดยทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในสามสิบ
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 52 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
                     จึงเรียนมาเพ่ือทราบ         
                            

          ขอแสดงความนับถือ 
 

                                                        (ลายมือชื่อ).....................................กรรมการและเลขานุการ 
                                                                                                 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
                                                                     (......................................) 
                                                           ตำแหน่ง................................................... 
                                                                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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                ปิดหนังสือ ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทำการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้าย/ 
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร   เมื่อวันที่…………….เดือน...........................พ.ศ............................ 
 

 
ลงชื่อ)....................................................เจ้าหน้าที่ผู้ปิดหนังสือ 

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

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

 
        ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ      เมื่อวันที่...................เดือน........................พ.ศ........................ 
        ตามใบรับเลขท่ี..............................       ลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ....................... 
        ส่งให้ผู้รับหนังสือโดยตรง                  รับเมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ..................... . 
 
 
 

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

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



(ลายมือชื่อ)..............................................................ผู้อนญุาต 
               (……………………..…………………………….)                                           

                                      ตำแหน่ง……………………………………………………..……. 
            เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต              

                      
 
 

 
 

 
 
 

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่นย้ายอาคาร 
เลขที ่38/2564 
 อนุญาตให้                       นางสาวสิริลักษณ์    ขวัญกิจพญาธร                        เจ้าของอาคาร 
อยู่บ้านเลขท่ี   264/105                 ตรอก/ซอย  สมเด็จพระปิ่นเกล้า 2            ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้า                        
หมู่ที ่   -     แขวงบางย่ีขัน      เขตบางพลัด       จังหวัดกรุงเทพมหานคร                                                          

        ข้อ 1 ทำการ      ก่อสร้างอาคาร 

ที่บ้านเลขที ่     -                      ตรอก/ซอย  -                       ถนนปัทมานนท ์                 หมู่ที ่   -     
ตำบลในเมือง                 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด                 จังหวัดร้อยเอ็ด                                                           
ในที่ดิน        โฉนดที่ดิน        น.ส.3        น.ส.3 ก       ส.ค.1         อ่ืนๆ..........................................................
เลขที ่      12345                เป็นที่ดินของ    นายนิทัศน์   ชัยอุดมสม 

ข้อ 2 เป็นอาคาร         
 (1)  ชนิด    ค.ส.ล.  1 ชั้น         จำนวน     1     หลัง                    เพ่ือใช้เป็น      อยู่อาศัย 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว  57    ตารางเมตร  โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ   จำนวน   -    คัน 
พ้ืนที่                -          ตารางเมตร 
 (2)  ชนิด  -                           จำนวน      -     หลัง                     เพ่ือใช้เป็น    -     
พ้ืนที่/ความยาว     -     ตารางเมตร   โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  จำนวน        -      คัน         
พ้ืนที่               -           ตารางเมตร 
 (3)  ชนิด   -                           จำนวน     -     หลัง                      เพ่ือใช้เป็น    -         
พ้ืนที่/ความยาว     -        ตารางเมตร โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ   จำนวน       -     คัน 
พ้ืนที ่              -           ตารางเมตร 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่   38/2564               
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ 

ข้อ 3 โดยมี                     นางสาวสิริลักษณ์    ขวัญกิจพญาธร                    เป็นผู้ควบคุมงาน  
หรือ......................................................................................................................เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร                

ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
 (1)  ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง และ
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11 ) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
 (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตนอกจากจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แล้ว  ตอ้งปฏิบัติตาม
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย 

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่    22    เดือน    มีนาคม       พ.ศ. 2565  
   ออกให้  ณ วันที่    23    เดือน    มีนาคม       พ.ศ. 2564  

 
 

 
 
 
 
                               

 

แบบ อ.1 



 
การต่อใบอนุญาต 

      การต่ออายุใบอนุญาต                          การต่ออายุใบอนุญาต                                 การต่ออายุใบอนุญาต 
          ครั้งที่.....................                               ครั้งที่.....................                                    ครั้งที่..................... 
     ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง             ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                      ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง 
     วันที่........เดือน..............พ.ศ..........           วันที่........เดือน..............พ.ศ.........                    วันที่........เดือน..............พ.ศ.......... 
                    โดยมี                                         โดยมี                                                       โดยม ี
      เงื่อนไข...........................................          เงื่อนไข...........................................                   เงื่อนไข.......................................... 

 
      (ลายมือชื่อ)...............................        (ลายมือชื่อ)...............................                          (ลายมือชื่อ)............................... 
       ตำแหน่ง..................................          ตำแหน่ง..................................                            ตำแหน่ง.................................. 
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น                    เจ้าพนักงานท้องถิ่น                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น  

   ผู้อนุญาต                               ผู้อนุญาต                                                        ผู้อนุญาต 
       ........../................/................        ........../................/................                                   ........./................/................ 

          
การโอนใบอนุญาต 

 
        การโอนใบอนุญาต                                การโอนใบอนุญาต                                        การโอนใบอนุญาต 

            ครั้งที่.....................                                 ครัง้ที่.....................                                       ครั้งที่..................... 
     ให้โอนใบอนุญาตจาก................                     ให้โอนใบอนุญาตจาก...............                 ให้โอนใบอนุญาตจาก................ 
     ........................................................               ........................................................            ........................................................ 
     เป็นของ...........................................              เป็นของ...........................................            เป็นของ...........................................     

วันที่........เดือน..............พ.ศ..........                  วันที่........เดือน..............พ.ศ.........              วันที่........เดือน..............พ.ศ.......... 
                     
      (ลายมือชื่อ)...............................                  (ลายมือชื่อ)...............................                     (ลายมือชื่อ)............................... 
       ตำแหน่ง..................................                    ตำแหน่ง..................................                      ตำแหน่ง.................................. 
                เจ้าพนักงานท้องถิ่น                            เจ้าพนักงานท้องถิ่น                                       เจ้าพนกังานท้องถิ่น  

   ผู้อนุญาต                                        ผู้อนุญาต                                                    ผู้อนุญาต 
       ........../................/................                  ........../................/................                            ........./................/................ 

คำเตือน 
 

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง ต้อง
แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.3 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 2. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็น
ผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับ
ใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุม
งานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแล้ว 
 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบบันี ้ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่
ได้รับอนุญาต ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอ่ืนนั้น ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น 
 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 วรรคสี่ ก่อน จึงใช้อาคารนั้นได้ 
            5. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่น
คำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 



 



 

 

 
แบบ อ.2 

                         
 
 

      ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร  
                            สำหรับการเคลื่อนย้ายอาคารไปยังท้องที่ที่อยู่ในเขตอำนาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นอ่ืน 
 

เลขที่........../...............                                                                       
                                      

  อนุญาตให้.............................................................................................................เจ้าของอาคาร       
อยู่บ้านเลขท่ี.............ตรอก/ซอย..............ถนน......................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต.....................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................... 
                       ข้อ 1 ทำการเคลื่อนย้ายอาคาร   
ทีบ่า้นเลขท่ี.............ตรอก/ซอย................ถนน.....................ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต...........................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................... 
ในที่ดิน       โฉนดที่ดิน        น.ส. 3       น.ส. 3 ก.     ส.ค. 1        อื่นๆ.................. เลขที่................................ 
เป็นที่ดินของ................................................................................................................ .............................................. 
มายังท้องที่ควบคุมอาคารของ................................................................................................................................... . 
ทีบ่า้นเลขท่ี.............ตรอก/ซอย..............ถนน......................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต.....................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................... 
ในที่ดิน       โฉนดที่ดิน        น.ส. 3       น.ส. 3 ก.     ส.ค. 1        อื่นๆ.................. เลขที่..................... ........... 
เป็นที่ดินของ.................................................................................................................................................. ............ 
                      ข้อ 2 เป็นอาคาร   

(1)  ชนิด.................................. จำนวน...........................เพ่ือใช้เป็น..........................................    
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว..............................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จำนวน...............คัน 
พ้ืนที่..................................ตารางเมตร 

(2) ชนิด.................................. จำนวน...........................เพ่ือใช้เป็น..........................................    
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว..............................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จำนวน...............คัน 
พ้ืนที่..................................ตารางเมตร 

(3) ชนิด.................................. จำนวน...........................เพ่ือใช้เป็น..........................................    
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว..............................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จำนวน...............คัน 
พ้ืนที่..................................ตารางเมตร 
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่............................................ 
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ 
                     ข้อ 3 มี................................................................................................................เป็นผู้ควบคุมงาน 
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                     ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด        

ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10   แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
                              (2)................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................. ................................................................................................  
                               
                                ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่.............เดือน.............................พ.ศ........... .........  
                               
                                                            ออกให้ ณ วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............. 
 
                                                                      
 
(ลายมือชื่อ)........................................ผู้อนุญาต                         (ลายมือชื่อ)........................................ผู้อนุญาต 
            (.........................................)                                               (.........................................) 
ตำแหน่ง......................................................                             ตำแหน่ง...................................................... 
           เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่                                          เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่  
        ที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายตั้งอยู่                                   ที่อาคารจะทำการเคลื่อนย้ายไปตั้งใหม่ 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    1.  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
        2.  ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ 
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การต่ออายุใบอนุญาต 
 

            การต่ออายุใบอนุญาต                                                    การต่ออายุใบอนุญาต                          
            คร้ังที่.....................                                                         คร้ังที่.................. 
       ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                               ให้ต่อใบอนุญาตฉบบันี้จนถึง 
วันที่...........เดือน....................พ.ศ............                                 วันที่...........เดือน....................พ.ศ............ 
โดยมีเงื่อนไข......................................................                       โดยมีเงื่อนไข...................................................... 
..........................................................................                         .......................................................................... 
                      
(ลายมือข่ือ).........................................ผู้อนุญาต                         (ลายมือข่ือ).........................................ผู้อนุญาต 
          (..............................................)                                            (..............................................) 
ตำแหน่ง...............................................                                        ตำแหน่ง............................................... 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น                                                         เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
          วันที่......................................                                             วันที่................................................. 
 
                 การต่ออายุใบอนุญาต                                                    การต่ออายุใบอนุญาต                          
                   คร้ังที่.....................                                                       คร้ังที่.................. 
       ให้ต่อใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง                                               ให้ต่อใบอนุญาตฉบบันี้จนถึง 
วันที่...........เดือน....................พ.ศ............                                 วันที่...........เดือน....................พ.ศ............ 
โดยมีเงื่อนไข......................................................                       โดยมีเงื่อนไข...................................................... 
..........................................................................                         .......................................................................... 
............................................................................                      ............................................................................ 
 
(ลายมือข่ือ).........................................ผู้อนุญาต                         (ลายมือข่ือ).........................................ผู้อนุญาต 
          (..............................................)                                            (..............................................) 
ตำแหน่ง...............................................                                        ตำแหน่ง............................................... 
                 เจ้าพนักงานท้องถิ่น                                                          เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
        วันที่..............................................                                               วันที่........................................                                                     
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คำเตือน 
 

1. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง 
ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.3 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 2. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิก
การเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบสิทธิและหน้าที่ทางแพ่ง
ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อน
จนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคน
ใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 
 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออก
ของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตาม
แผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าอกของรถเพ่ือการอ่ืนนั้น ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่
ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 วรรคสี่ ก่อน จึงใช้อาคารนั้น
ได ้
          5. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
   

 
                 
 



 

 

 
แบบ อ.3 

                         
 
 

ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอ่ืน 
 

เลขที่........../...............                                                                       
                                      

  อนุญาตให.้....................................................................................................................................           
      เจ้าของอาคาร       ผู้ครอบครองอาคาร  อยู่บ้านเลขที่.............ตรอก/ซอย...................ถนน...........................
ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................... 
                       ข้อ 1 ทำการดัดแปลง/ใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.......................คัน
ตามใบอนุญาต/ใบรับรอง เลขท่ี...............................ลงวันที่...................เดือน..............................พ.ศ.. ....................
เป็นอาคารชนิด................................จำนวน................................. ....เพ่ือใช้เป็น..........................................................
ทีบ่า้นเลขท่ี.............ตรอก/ซอย................ถนน.....................ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต...........................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................... เพ่ือการอ่ืนได้ 
                             ข้อ 2 ให้ทำการก่อสร้างพ้ืนที่/สิ่งที่ก่อสร้างข้ึน ชนิด...................................จำนวน................... 
พ้ืนที่/ความยาว..................................................เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถแทนของเดิม 
จำนวน........................คัน ทีบ่้านเลขท่ี.............ตรอก/ซอย................ถนน.....................ตำบล/แขวง.....................
อำเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................... 
ในที่ดิน       โฉนดที่ดิน        น.ส. 3       น.ส. 3 ก.     ส.ค. 1        อื่นๆ.................. เลขที่..................... ........... 
เป็นที่ดินของ..............................................................................................................................................................  
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่........................................... 
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ 
                          ข้อ 3 มี.........................................................................................................เป็นผู้ควบคุ มงาน 
                          ข้อ 4 ผูไ้ด้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด        
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10   แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
                              (2)................................................................................................................................ . 
............................................................................................................................. ................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
                                                             ออกให้ ณ วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............. 
                                                                      
                                                                         (ลายมือชื่อ)........................................ผู้อนุญาต 
                                                                                     (.........................................) 
                                                                         ตำแหน่ง...................................................... 
                                                                                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
     
หมายเหตุ    1.  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
        2.  ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง       หน้าข้อความที่ต้องการ 
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คำเตือน 
         1. ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตยังมิได้ดำเนินการก่อสร้างและยังไม่ได้แจ้งชื่อผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มก่อสร้าง 
ต้องแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานตามแบบ น.3 ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
         2. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตหรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิก
การเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบสิทธิและหน้าที่ทางแพ่ง
ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อน
จนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคน
ใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 
 3. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออก
ของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตาม
แผนผังบริเวณที่ได้รับอนุญาต ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าอกของรถเพ่ือการอ่ืนนั้น ต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 4. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่
ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 วรรคสี่ ก่อน จึงใช้อาคารนั้น
ได ้
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
                 
 



 

 

 
แบบ อ.4 

                         
 
 

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 
 

เลขที่........../...............                                                                       
                                      

  อนุญาตให้.....................................................................................................................................           
      เจ้าของอาคาร       ผู้ครอบครองอาคาร  อยู่บ้านเลขที่.............ตรอก/ซอย...................ถนน...........................
ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................... 
                       ข้อ 1 เปลี่ยนการใช้อาคาร.................................................................................... ...................... 
ทีบ่า้นเลขท่ี.............ตรอก/ซอย................ถนน.....................ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต...........................
จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................... 
                             โดยมี............................................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร  
หรือ.................................................................................................................. .....................เป็นผู้ครอบครองอาคาร  
ในที่ดิน       โฉนดที่ดิน        น.ส. 3       น.ส. 3 ก.     ส.ค. 1        อื่นๆ.................. เลขที่..................... ........... 
เป็นที่ดินของ.......................................................... ....................................................................................................  
จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม เพ่ือใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ดังนี้ 

(1)  ชนิด.................................. จำนวน...........................เพ่ือใช้เป็น..........................................    
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(2) ชนิด.................................. จำนวน...........................เพ่ือใช้เป็น..........................................    
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 

(3) ชนิด.................................. จำนวน...........................เพ่ือใช้เป็น..........................................    
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    จำนวน.........................คัน 
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่............................................ 
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ 
 
                     ข้อ 2 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด        
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10   แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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                              (2).......................................................................................................................... ....... 
........................................................................................ ........................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. ................................................ 
                                                             ออกให้ ณ วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............. 
 
                                                                      
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)........................................ผู้อนุญาต 
                                                                                     (.........................................) 
                                                                         ตำแหน่ง...................................................... 
                                                                                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    1.  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
        2.  ใส่เครื่องหมาย  ✓  ในช่อง       หน้าข้อความทีต่้องการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

คำเตือน 
1. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพ่ือกิจการอ่ืน 

นอกจากท่ีระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้ 
2. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับ 

กิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก            
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

3. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ          
ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลงหรือใช้ที่ จอดรถ ที่ กลั บรถ                
และทางเข้าออกของรถนั้นเพ่ือการอ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

4. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
                 
 



 

 

 
แบบ อ.5 

                         
 
 

ใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ 
 

เลขที่........../...............                                                                       
                                      

  ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า..................................................................................................................           
      เจ้าของอาคาร       ผู้ครอบครองอาคาร  อยู่บ้านเลขที่.............ตรอก/ซอย...................ถนน...........................
ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................... 
                         ได้ทำการ........................................................เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต 
เลขที่.............../................ ใบรับแจ้ง เลขที่.............................ลงวันที่..............เดือน........................พ.ศ................... 
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ ดังต่อไปนี้ 
                        
                      ข้อ 1 เป็นอาคาร 

(1) ชนิด..................................... จำนวน........................เพ่ือใช้เป็น....................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว....................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    
จำนวน.........................คัน 

(2) ชนิด..................................... จำนวน........................เพ่ือใช้เป็น....................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว....................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    
จำนวน.........................คัน 

(3) ชนิด..................................... จำนวน........................เพ่ือใช้เป็น....................................... 
พ้ืนที่อาคาร/ความยาว....................................................โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ    
จำนวน.........................คัน 
ทีบ่้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย..................ถนน........................................ตำบล................................................
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์...........................  
โดยมี.......................................................เป็นเจ้าของอาคาร หรือ.........................................เป็นผู้ครอบครองอาคาร 
ในที่ดิน       โฉนดที่ดิน        น.ส. 3       น.ส. 3 ก.     ส.ค. 1        อื่นๆ.................. เลขที่..................... ........... 
เป็นที่ดินของ........................................................................................................................................................... ... 
                  
                             ข้อ 2 ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดใน 
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10   แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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                                 (2).......................................................................................................................... ....... 
   ................................................................................................................................................................................  
    ............................................................................................................................. ................................................. 
    ............................................................................................................................. ................................................ 
                                                             ออกให้ ณ วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............. 
 
                                                                      
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)........................................ผู้อนุญาต 
                                                                                     (.........................................) 
                                                                         ตำแหน่ง...................................................... 
                                                                                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
คำเตือน 

1. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพ่ือกิจการอ่ืน 
นอกจากท่ีระบุไว้ในใบรับรองฉบับนี้ 

2. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับ 
กิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจาก            
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

3. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ          
ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลงหรือใช้ที่ จอดรถ ที่ กลับรถ                
และทางเข้าออกของรถนั้นเพ่ือการอ่ืนไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

4. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
                 
 



 

 

 
แบบ อ.6 

                         
 
 

ใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน  
และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต 

 

เลขที่........../...............                                                                       
                  

  อนุญาตให้.............................................................................................................. เจ้าของอาคาร       
อยู่บ้านเลขท่ี.............ตรอก/ซอย...................ถนน...........................ตำบล/แขวง.........................อำเภอ/เขต
................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์........................... 
                       ข้อ 1 ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนให้ผิด
ไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดไว้ในใบอนุญาต     ก่อสร้างอาคาร   
     ดัดแปลงอาคาร        รื้อถอนอาคาร       เคลื่อนย้ายอาคาร  ตามใบอนุญาต เลขที่........................./............... 
ลงวันที่................เดือน............................พ.ศ................. ...   ทีเ่ลขที่.............ตรอก/ซอย..............ถนน.....................
ตำบล/แขวง.....................อำเภอ/เขต...........................จังหวัด.........................รหสัไปรษณีย์................................... 
                             โดยมี............................................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร  
ในที่ดิน       โฉนดที่ดิน        น.ส. 3       น.ส. 3 ก.     ส.ค. 1        อื่นๆ.................. เลขที่..................... ........... 
เป็นที่ดินของ................................................................................................................ .............................................. 
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณเลขที่............................................ 
ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ 
                          ข้อ 2 มี.........................................................................................................เป็นผู้ควบคุ มงาน  
หรือ.......................................................................................................................เป็นผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร  
                          ข้อ 3 ผูไ้ด้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ควบคู่กับใบอนุญาตเดิม 
(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนด        

ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นซึ่งออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 10   แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
                              (2).......................................................................................................................... ....... 
.................................................................................................................. .............................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
                                                             ออกให้ ณ วันที่...........เดือน..............................พ.ศ............. 
 
                                                                      
                                                                         (ลายมือชื่อ)........................................ผู้อนุญาต 
                                                                                     (.........................................) 
                                                                         ตำแหน่ง...................................................... 
                                                                                        เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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คำเตือน 

1. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารจัดให้มีหรือดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ 
เคลื่อนย้ายอาคาร ที่ได้รับอนุญาตให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 

2. ผู้ได้รับใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารต้องแสดง 
ใบอนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย      
ณ อาคารนั้น 

3. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพ้ืนที่ หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และ 
ทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถไว้ให้
ปรากฏตามแผนผังบริเวณท่ีได้รับอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพ่ือการ
อ่ืนนั้นต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  

4. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อได้ทำ 
การตามที่ได้รับอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องรับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้น
ได้ 

5. ใบอนุญาตฉบับนี้ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงอายุใบอนุญาตเดิม 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   

 
                 
 


