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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 
1. ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี
พักเท่ียง) 
หมายเหตุ (362 หมู่ 1 ถนนเลย-เชียงคาน ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : 0 4283 
4907) 
 

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกว่าความสูงของอาคารและอาคาร
ที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกว่า๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
ตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงค าสั่งไม่อนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 
45วันนับแต่วันที่ไดรับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจาพนักงานทองถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ไดภายในก าหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและ
เหตุจ าเป็นแต่ละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแต่กรณี  
 

3. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
พรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสรางจัดท าผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่

7 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เกี่ยวของเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 
(น.1) 

35 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 
 

4. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

5. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
5.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

5.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบค าขออนุญาตรื้อ
ถอนอาคาร  (แบบข. 
1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 

2) 

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบขั้นตอน
วิธีการและสิ่งป้องกัน

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วัสดุร่วงหล่นในการ
รื้อถอนอาคาร (กรณี
ที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ตนฉบับทุกหนา
พรอมเจาของที่ดินลง
นามรับรองส าเนาทุก
หนากรณีผูขอ
อนุญาตไม่ใช่เจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของเจาของ
ที่ดินใหรื้อถอน
อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตใหใชที่ดิน
และประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใชที่ดิน
และประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย) พรอม
เงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจตองมีหนังสือ
มอบอ านาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พรอมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบและผูรับ
มอบอ านาจ 

6) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบานของผูมี
อ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผูรับมอบ
อ านาจเจาของที่ดิน 
(กรณีเจาของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 

7) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจตองมีหนังสือ
มอบอ านาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พรอมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ส าเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบและผูรับ
มอบอ านาจบัตร
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนของผูมี
อ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผูรับมอบ
อ านาจเจาของอาคาร 
(กรณีเจาของอาคาร
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 

8) 

หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผูออกแบบ
พรอมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคุม (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

9) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรผูออกแบบ
พรอมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

10) 

แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
ที่มีลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง
และคุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและวิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

 
6. ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 
2522 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

7. ช่องทางการร้องเรียน 
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1) ช่องทางการร้องเรียน กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 
หมายเหตุ (362 หมู่ 1 ถนนเลย-เชียงคาน ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : 0 4283 
4907) 

2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ : http://www.tambonmuang.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 


