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คู่มือส ำหรับประชำชน :  กำรขออนุญำตร้ือถอนอำคำรตำมมำตรำ 22 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญตัิ

ทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45      วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22   
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

 1)  สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง  

139 หมู่  6 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมิู 36170 

โทรศพัท์ 0 4483 9836 ต่อ 17 
โทรสาร 0 4483 9313 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (-) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ผูใ้ดจะร้ือถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตรซ่ึงอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2  เมตรตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง้ค  าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ย
เหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินไม่
อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค  าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 คราว
คราวละไม่เกิน 45วนัแต่ตอ้งมีหนังสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบก่อน
ส้ินก าหนดเวลาหรือตามที่ไดข้ยายเวลาไวน้ั้นแลว้แต่กรณี 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืน่ขออนุญาตร้ือถอนอาคารพร้อม
เอกสาร 
 

1 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้น 
เขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 

 

2) การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพจิารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 

2 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้น 
เขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 

 

3) การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนที่
สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเร่ืองเขตปลอดภยัในการ
เดินอากาศเขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที่ดินฯ 
 

7 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้น 
เขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 

 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพจิารณา
แบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมา
รับใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร (น.1) 
 

35 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้น 
เขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
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ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบค าขออนุญาตร้ือถอน
อาคาร  (แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

2) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมของ
ผูอ้อกแบบขั้นตอนวธีิการ
และส่ิงป้องกนัวสัดุร่วง
หล่นในการร้ือถอนอาคาร 
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่น
ประเภทเป็นวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

3) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบั
ทุกหนา้พร้อมเจา้ของ

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ที่ดินลงนามรับรองส าเนา
ทุกหนา้กรณีผูข้ออนุญาต
ไม่ใช่เจา้ของที่ดินตอ้งมี
หนงัสือยนิยอมของ
เจา้ของที่ดินใหร้ื้อถอน
อาคารในที่ดิน 

4) ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบัต่ออายุ
หรือใบอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดิน
และประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผงัที่ดิน
แนบทา้ย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

5) กรณีที่มีการมอบอ านาจ
ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน
ส าเนาทะเบียนบา้นหรือ
หนงัสือเดินทางของผู ้
มอบและผูรั้บมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

6) บตัรประจ าตวัประชาชน
และส าเนาทะเบียนบา้น
ของผูมี้อ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรั้บมอบ
อ านาจเจา้ของที่ดิน (กรณี
เจา้ของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

7) กรณีที่มีการมอบอ านาจ
ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน
ส าเนาทะเบียนบา้นหรือ
หนงัสือเดินทางของผู ้
มอบและผูรั้บมอบอ านาจ
บตัรประชาชนและส าเนา
ทะเบียนของผูมี้อ  านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรั้บ
มอบอ านาจเจา้ของอาคาร 
(กรณีเจา้ของอาคารเป็น
นิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

8) หนงัสือรับรองของ
สถาปนิกผูอ้อกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่น
ประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) หนงัสือรับรองของ
วศิวกรผูอ้อกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภท
วชิาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

10) แผนผงับริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือช่ือพร้อม
กบัเขียนช่ือตวับรรจงและ
คุณวฒิุที่อยูข่องสถาปนิก
และวศิวกรผูอ้อกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 
10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
 1)  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร

พ.ศ. 2522 
 
ค่ำธรรมเนียม       ฉบบัละ   10    บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง   

139 หมู่ 6 ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 36170  
โทรศพัท ์0 4483 9836 ต่อ 17 โทรสาร 0 4483 9313 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

          ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่ มือการกรอก 

 
 


