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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สวนโยธา 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สวนโยธา  องคการบริหารวนตําบลหนองกลางนา 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

 1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคา รพ.ศ. 2522 กฎกระทรวงขอบัญญัติ     

     ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน    0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 21/05/2558 15:48 

11. ชองทางการใหบริการ  

 1)  สถานท่ีใหบริการ  สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา  

    ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา     

    08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

     ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15 เมตรซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและ

อาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวา 2 เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินซ่ึงเจาพนักงาน

ทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ

ภายใน 45 วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวคราวละไมเกิน 45 วันแตตองมีหนังสือแจงการขยาย

เวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

 



2/8 
 

 

 

 

 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพรอม

เอกสาร 
 

1 วัน สวนโยธา/ องคการ

บริหารสวนตําบล

หนองกลางนา 

 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณา

เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน สวนโยธา/ องคการ

บริหารสวนตําบล

หนองกลางนา 

 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน

ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชน

ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง

เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.

จัดสรรท่ีดินฯ 

7 วัน สวนโยธา/ องคการ

บริหารสวนตําบล

หนองกลางนา 

 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณา

แบบแปลนและพิจารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอ

มารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 

(น.1) 

35 วัน สวนโยธา/ องคการ

บริหารสวนตําบล

หนองกลางนา 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

2) 

หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

ผูออกแบบ

ข้ันตอนวิธีการ

และสิ่งปองกัน

วัสดุรวงหลนใน

การรื้อถอน

อาคาร (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภทเปน

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

3) โฉนดท่ีดินน.ส.3 - 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของท่ีดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของท่ีดิน

ใหรื้อถอนอาคาร

ในท่ีดิน 

ของผูขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเง่ือนไขและ

แผนผังท่ีดินแนบ

ทาย (กรณีอาคาร

อยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

6) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของท่ีดิน 

(กรณีเจาของท่ีดิน

เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

7) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บัตรประชาชน

และสําเนา

ทะเบียนของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของอาคาร 

(กรณีเจาของ

อาคารเปนนิติ

บุคคล) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีท่ี

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

10) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิท่ีอยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 
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1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รองเรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 

 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สํานักปลัด 

อนุมัติโดย นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 

เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 
 


