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คูมือสําหรับประชาชน  :  การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน  :  การขออนุญาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  เทศบาลตําบลปาติว้ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ  : 

 1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6.  ระดับผลกระทบ  :  บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7.  พื้นที่ใหบริการ  :  ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  

1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัตทิองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่

ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด   0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด   0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน  การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 เทศบาลตําบลปาติ้ว  

11.  ชองทางการใหบริการ  

1)   สถานที่ใหบริการ 

ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินการรื้อถอนอาคาร /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มีพักเที่ยง) 
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หมายเหตุ  

- 

12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ

อาคารและอาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผู

ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่ เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวคราวละไมเกิน 

45 วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือ

ตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณ ี

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

พรอมเอกสาร 

 

1 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นทีท่ี่จะขอ

อนุญาตรื้อถอนอาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต 

2 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นทีท่ี่จะขอ

อนุญาตรื้อถอนอาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่กอสราง

จัดทําผงับริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในพื้นทีท่ี่จะขอ

อนุญาตรื้อถอนอาคาร) 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมี

มติ 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

35 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นทีท่ี่จะขอ

อนุญาตรื้อถอนอาคาร) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

 (อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตรือ้ถอนอาคาร 

(น.1) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  45 วัน 

14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) หนังสือรบัรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) แบบคําขออนุญาตรื้อถอน

อาคาร  (แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 

2) หนังสือรบัรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

ผูออกแบบขั้นตอนวิธีการและ

สิ่งปองกันวัสดุรวงหลนในการ

รื้อถอนอาคาร (กรณีทีเ่ปน

อาคารมีลกัษณะขนาดอยูใน

ประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 

3) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 

ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม

เจาของที่ดินลงนามรบัรอง

สําเนาทกุหนากรณีผูขออนญุาต

ไมใชเจาของที่ดินตองมหีนังสือ

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ยินยอมของเจาของที่ดินใหรื้อ

ถอนอาคารในที่ดิน 

4) ใบอนุญาตใหใชที่ดินและ

ประกอบกจิการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ

ฉบับตออายหุรือใบอนุญาตให

ใชที่ดินและประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) พรอมเงือ่นไขและ

แผนผังที่ดินแนบทาย (กรณี

อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 

5) กรณีที่มกีารมอบอํานาจตองมี

หนังสือมอบอํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาทพรอมสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือหนังสือ

เดินทางของผูมอบและผูรับมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 

6) บัตรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานของผูมี

อํานาจลงนามแทนนิตบิุคคล

ผูรบัมอบอํานาจเจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของที่ดินเปนนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 

7) กรณีที่มกีารมอบอํานาจตองมี

หนังสือมอบอํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาทพรอมสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือหนังสือ

เดินทางของผูมอบและผูรับมอบ

อํานาจบัตรประชาชนและ

สําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลง

นามแทนนิติบุคคลผูรบัมอบ

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

อํานาจเจาของอาคาร (กรณี

เจาของอาคารเปนนิติบุคคล) 

8) หนังสือรบัรองของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

(กรณีทีเ่ปนอาคารมลีักษณะ

ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ

ผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

9) หนังสือรบัรองของวิศวกร

ผูออกแบบพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี

ที่เปนอาคารมลีักษณะขนาดอยู

ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ

ผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

10) แผนผังบรเิวณแบบแปลน

รายการประกอบแบบแปลนทีม่ี

ลายมือชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัว

บรรจงและคุณวุฒิทีอ่ยูของ

สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ

ผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

16.  คาธรรมเนียม 

 1)  เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

  คาธรรมเนียม    0 บาท 

หมายเหตุ  - 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1)  กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง  ทางอินเทอรเน็ต http://www.dpt.go.th  

โทรศัพท  ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000  ไปรษณีย  เลขที่ 224 ถ.พระราม 9   แขวง
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หวยขวาง  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10320  และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 

10400 

2)  ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง   โทร. 02-299-4311-12 

3)  รองเรียนดวยตนเอง 

4)  ตูรับฟงความคิดเห็น  ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมลูขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6 

5)  จังหวดัอื่นๆ  รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด  ผานศูนยดํารงธรรมประจําจงัหวัดทุกจังหวัด 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

- 

19.  หมายเหต ุ

- 

 

วันที่พิมพ 19/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการ

จัดทํา / แกไข (User) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 


