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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตรื�อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร :กองชา่ง เทศบาลตาํบลหนองขนาน กระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื!อนไข (ถา้ม)ี ในการยื!นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูใ้ดจะรื�อถอนอาคารที#มสีว่นสงูเกนิ 15เมตรซึ#งอยูห่า่งจากอาคารอื#นหรอืที#สาธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคารและอาคารที#อยู่
หา่งจากอาคารอื#นหรอืที#สาธารณะนอ้ยกวา่๒เมตรตอ้งไดร้ับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ#นซึ#งเจา้พนักงานทอ้งถิ#นตอ้งตรวจ
พจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสั#งไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนันับแต่
วนัที#ไดร้ับคําขอในกรณีมเีหตจํุาเป็นที#เจา้พนักงานทอ้งถิ#นไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสั#งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน
กําหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแต่
ละคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิ�นกําหนดเวลาหรอืตามที#ไดข้ยายเวลาไวนั้ �นแลว้แตก่รณี 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที!ใหบ้รกิาร 
กองชา่ง เทศบาลตาํบลหนองขนาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที#ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที#ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที!รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื#นขออนุญาตรื�อถอนอาคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ#นในพื�นที#ที#จะขออนุญาต
รื�อถอนอาคาร)) 

1 วนั กองชา่ง 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ#นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ#นในพื�นที#ที#จะขออนุญาต
รื�อถอนอาคาร)) 

2 วนั กองชา่ง 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ#นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี#ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที#กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที#สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื#นที#เกี#ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื#องเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที#ดนิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ#นในพื�นที#ที#จะขออนุญาต
รื�อถอนอาคาร)) 

7 วนั กองชา่ง 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ#นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตรื�อถอนอาคาร 
(น.1) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ#นในพื�นที#ที#จะขออนุญาต
รื�อถอนอาคาร)) 

35 วนั กองชา่ง 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 
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ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตรื�อถอนอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบข ั�นตอนวธิกีารและสิ!งป้องกนัวสัดรุว่งหลน่ในการรื�อถอน
อาคาร (กรณีที!เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็น
วชิาชพีวศิวกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดที!ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที!ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่
เจา้ของที!ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที!ดนิใหร้ ื�อถอน
อาคารในที!ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี!ดนิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ ี!ดนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเง ื!อนไขและแผนผงัที!ดนิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีที!มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบุิคคลผูร้บัมอบอาํนาจเจา้ของที!ดนิ (กรณีเจา้ของ
ที!ดนิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

กรณีที!มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจบตัรประชาชน
และสําเนาทะเบยีนของผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบ
อํานาจเจา้ของอาคาร (กรณีเจา้ของอาคารเป็นนติบุิคคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีที!เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 

- 
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ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีที!เป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที!มลีายมอื
ชื!อพรอ้มกบัเขยีนชื!อตวับรรจงและคณุวุฒทิ ี!อยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที! 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที! 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตั ิควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กรงุเทพมหานครรอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที# 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรงุเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที# 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรงุเทพฯ 10400) 
4. ศนูยด์ํารงธรรมกรมโยธาธกิารและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้ับฟังความคดิเห็น (ตั �งอยู่ณศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารของราชการถนนพระรามที# 6) 
)) 

 
 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื!อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
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ชื!อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื�อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที#ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ#น (กระบวนงานบรกิารที#เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที!ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที!เกี!ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที#มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื�นที!ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ#น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที!กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ#น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที#ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที!กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี#ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที#มากที#สดุ 0 

 จํานวนคําขอที#นอ้ยที#สดุ 0 
 

ชื!ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 17/07/2015 13:09 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที! 


