
 

คูมือสําหรับประชาชน  เทศบาลเมืองรอยเอด็  ฉบับปรับปรุง  ประจําป พ.ศ. 2565 

 

งานที่ใหบริการ การแจงรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
หนวยงานที่รับผิดชอบ กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานที่/ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
 

กองชาง   เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 

โทร. 0  4351  1222  ตอ  ๑๔๘ 

โทรสาร ๐ ๔๓๕๑ ๓๓๙๔ 

 

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

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการย่ืนคาํขอ 
        

        ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน  15  เมตร  ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวา  2  เมตร  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน  ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินจะตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาต  หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวย
เหตผุลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน  45  วัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่น
ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราว 
คราวละไมเกิน  45  วัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ
กอนสิ้นกําหนดเวลา  หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
 

 

ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ข้ันตอน         หนวยงานผูรับผิดชอบ 
 

๑. การตรวจสอบเอกสาร 
    ยื่นความประสงครื้อถอนอาคาร  พรอมเอกสาร                      กองชาง  เทศบาลเมอืงรอยเอ็ด 
    (ระยะเวลา  ๑  วันทําการ) 
 

๒. การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ิน  ดาํเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 
    (ระยะเวลา  ๒  วันทําการ) 
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๓.  การตรวจสอบเอกสาร       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ิน  ดาํเนินการตรวจสอบการใชประโยชน         
    ที่ดินตามกฎหมาย วาดวยการผังเมือง  ตรวจสอบสถานที่ 
    กอสราง  จัดทาํผังบริเวณแผนที่สังเขป  ตรวจสอบกฎหมาย 
    อื่นที่เก่ียวของ  เชน  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขต 
    ปลอดภัยในการเดนิทางทหารฯ และ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดินฯ 
     (ระยะเวลา  7  วันทาํการ)  

 

๔. การพิจารณาอนุญาต       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    เจาพนักงานทองถ่ิน  ตรวจพิจารณาแบบแปลน 
    และพิจารณาออกใบอนุญาต 
    (ระยะเวลา  ๓๐  วันทาํการ) 

 

๕. แจงผลการพิจารณา       กองชาง  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 
    แจงใหผูมาขอรับใบอนุญาตดัดแปลง (น.1) 
    (ระยะเวลา  ๕  วันทําการ) 

 

ระยะเวลา 
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น   ๔๕  วันทําการ  

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

๑. รายการเอกสารยืนยันตัวตน  
    ๑.๑ กรณีบุคคลธรรมดา 
          บัตรประจําประชาชน (ฉบับจริง)  
    ๑.๒ กรณนีิติบุคคล 
          หนังสือรับรองนิติบุคคล เอกสารสําเนา จํานวน  ๑  ชุด      
 ๒. เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม     
     ๒.๑  แบบคําขออนุญาตกอสราง (แบบ ข.1)     เอกสารฉบับจริง จํานวน  ๑  ชุด    
     ๒.2 สําเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา  พรอมเจาของที่ดินลงนามรบัรองสําเนา 
           ทุกหนา  กรณผีูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน 
           เอกสารสําเนา  จาํนวน  ๑  ชุด 
     2.3 กรณีท่ีมีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจ  ติดอากรแสตมป 30 บาท  พรอมสําเนาบัตรประชาชน  
           สาํเนาทะเบียนบาน  หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรบัมอบอํานาจ  เอกสารฉบับจรงิ จํานวน  1  ชุด 
     2.4 หนังสือมอบอํานาจเจาของท่ีดิน  เอกสารฉบับจริง  จํานวน    1   ชดุ 
           (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดิน) 
     2.5 กรณีท่ีมีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจ  ติดอากรแสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประชาชน  
            สําเนาทะเบียนบาน  หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ  เอกสารฉบับจริง จํานวน  1 ชดุ 
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     2.6 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของ 
           ที่ดิน (กรณเีปนเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล)  เอกสารฉบับจริง จํานวน 1 ชุด 
     2.7 หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบ  พรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุม 
           (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุ)  
           เอกสารฉบับจริง จํานวน    1   ชดุ 
     2.8 หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบ  พรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
           (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด  อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
           เอกสารฉบับจริง จํานวน    1   ชดุ 
     2.9 แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนท่ีมีลายชื่อ  พรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และ 
           คุณวุฒิ  ที่อยูของสถาปนิก  และวิศวกรผูออกแบบ  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) 
           เอกสารฉบับจริง จํานวน    1   ชดุ 
 
คาธรรมเนียม 
         
        เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง  ฉบับที่ 70 พ.ศ. 2564  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ. 2522 
 

การรับเรื่องรองเรียน 
 

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

 

ฝายควบคมุอาคารและผังเมือง กองชาง เทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

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

เลขรับที.่.............../............... 
วันที.่..................................... 

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

                 แบบ ข.1 
คําขออนญุาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

                                                                                                     เขียนที่  สาํนกังานเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

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

  ขาพเจา ..................................................................................................... เจาของอาคารหรอืตัวแทนเจาของอาคาร 

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

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

ขอ 3 มี................................เลขประจําตัวประชาชน........................................................... 
                    เลขทะเบียนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที่................................เปนผูออกแบบและคํานวณ 
           ขอ 4  มี...................................เลขประจําตัวประชาชน...................................................... .. 
                   เลขทะเบียนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม เลขที่......................................เปนผูออกแบบ 

ขอ 5 กําหนดแลวเสร็จภายใน................365.................วัน  นับแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 
ขอ 6 ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาพรอมกับคาํขอนีด้วยแลว ดังน้ี 

(1) สําเนาเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร 
(2) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร 
(3) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือตวัแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนติิบุคคล 

                                          (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(4) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน........ชุดๆ ละ  ...........แผน 
(5) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน.................แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ

อาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ) 
(6) มาตรการรื้อถอนอาคารจํานวนหนึ่งชุด ชดุละ.............แผน (กรณีทีเ่ปนอาคารสาธารณะอาคาร

พิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ) 
(7) หนังสือรับรองของผูออกแบบอาคารหรือผูออกแบบและคํานวณอาคารและสําเนาใบอนญุาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมลีักษณะหรือ
ขนาดท่ีอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยการนั้น แลวแตกรณี) 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ชือ่............................................................................... 
                                          และสําเนาใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม           
                                          (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ    
                                          วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณ ีและมีความประสงคจะยื่นพรอมคําขอ 
                                          อนญุาตนี้) 

(9) หนังสือรับรองการไดรับอนญุาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แลวแตกรณ ี จํานวน............แผน 
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(10)  ขอมูล      โฉนดเลขท่ี ..........        น.ส.3       น.ส.3 ก        ส.ค. 1        ................. 
                                           เลขที่....................................................(ผูย่ืนคําขออาจแนบสําเนาเอกสารดังกลาวมาดวยก็ได)    

 
 
             (ลงชือ่)...........................................ผูขออนุญาต 

          (..........................................) 
หมายเหต ุ   1.  ขอความใดทีไ่มใชใหขีดฆา 

        2.  ใสเคร่ืองหมาย    ในชอง        หนาขอความที่ตองการ 

                 3.  ในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล หากขอบังคบักําหนดใหตองประทับตราใหประทับตรานิติบุคคลดวย 
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บันทึกของเจาหนาที ่
 

แจงใหผูขออนญุาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาต  หรือขยายเวลา  ภายในวันที่.........เดือน.............พ.ศ............. 
  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต...................................เปนเงิน..................บาท...............สตางค 
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.........................................................เปนเงนิ.....................บาท............ .สตางค 
รวมทั้งสิ้น   เปนเงนิ.........................บาท...............สตางค (.........................................................................................) 
ตามใบเสร็จรับเงนิ  เลมท่ี...............................เลขที่.................ลงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ..................... 
                                                
                    อนุญาต 
                    ไมอนุญาต 
              ความเห็นที่ไมอนุญาต
......................................................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
              ออกใบอนุญาตแลว เลมที่............ฉบับที่....................ลงวันท่ี...............เดือน.....................พ.ศ.....................                               
 
 
 
                                                                         (ลายมือชื่อ)................................................... 
                                                                                      (..................................................) 
                                                                          ตาํแหนง......................................................... 
                                                                                              เจาพนักงานทองถิ่น 
                                                                          วันท่ี................................................................... 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


