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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตรือ้ถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: เทศบาลต าบลศรีพนา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลศรีพนา อ าเภอเซกา จงัหวดับงึกาฬ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอ้บญัญัตทิอ้งถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 09/09/2015 22:26 การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 
22 เทศบาลต าบลศรีพนา  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง 179 ม.10 ต.เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ 38150 โทร.0 4248 9258 ตอ่ 19/ตดิต่อดว้ย

ตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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ผู ใดจะรือ้ถอนอาคารท่ีมีส่วนสงูเกิน 15เมตร ซึ่งอยูห่า่งจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคาร 
และอาคารท่ีอยูห่า่งจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่ ๒ เมตรตอ้งไดร้บัใบอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ซึ่งเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไมอ่นญุาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรบั
ใบอนญุาตทราบภายใน 45วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัค าขอ ในกรณีมีเหตจุ  าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาต
หรือยงัไมอ่าจมีค าสั่งไมอ่นญุาตไดภ้ายในก าหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2คราว คราวละไมเ่กิน 45วนั 
แตต่อ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตจุ  าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา หรือตามท่ี
ไดข้ยายเวลาไวน้ัน้แลว้แตก่รณี 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตรือ้ถอน
อาคาร พรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตรือ้ถอน
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตรือ้ถอน
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชนท่ี์ดนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสรา้ง
จดัท าผงับรเิวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ

7 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตรือ้ถอน
อาคาร) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบอนญุาตรือ้ถอนอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตรือ้ถอน
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 



4/10 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำขอ
อนุญำตร้ือถอน
อำคำร  (แบบ ข. 
1) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

2) 

หนงัสือรับรอง
ของผูป้ระกอบ
วชิำชีพวศิวกรรม
ควบคุมของ
ผูอ้อกแบบ
ขั้นตอน วธีิกำร 
และส่ิงป้องกนั
วสัดุร่วงหล่นใน
กำรร้ือถอน
อำคำร (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลกัษณะ ขนำด 
อยูใ่นประเภท
เป็นวชิำชีพ
วศิวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

3) 

โฉนดท่ีดิน 
น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนำดเท่ำ
ตน้ฉบบัทุกหนำ้ 
พร้อมเจำ้ของ
ท่ีดินลงนำม
รับรองส ำเนำ ทุก
หนำ้  กรณีผูข้อ
อนุญำตไม่ใช่

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เจำ้ของท่ีดินตอ้ง
มีหนงัสือยนิยอม
ของเจำ้ของท่ีดิน
ใหร้ื้อถอนอำคำร
ในท่ีดิน 

4) 

ใบอนุญำตใหใ้ช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม
อุตสำหกรรม 
หรือใบอนุญำตฯ 
ฉบบัต่ออำย ุหรือ
ใบอนุญำตใหใ้ช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจกำร 
(ส่วนขยำย) 

พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดิน
แนบทำ้ย (กรณี
อำคำรอยูใ่นนิคม
อุตสำหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

5) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจ ตอ้งมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน ส ำเนำ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ทะเบียนบำ้น 
หรือหนงัสือ
เดินทำงของผู ้
มอบและผูรั้บ
มอบอ ำนำจ 

6) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน และ
ส ำเนำทะเบียน
บำ้นของผูมี้
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคล
ผูรั้บมอบอ ำนำจ
เจำ้ของท่ีดิน 
(กรณีเจำ้ของ
ท่ีดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

7) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจ ตอ้งมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน ส ำเนำ
ทะเบียนบำ้น 
หรือหนงัสือ
เดินทำงของผู ้
มอบและผูรั้บ
มอบอ ำนำจบตัร

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
ของผูมี้อ ำนำจลง
นำมแทนนิติ
บุคคลผูรั้บมอบ
อ ำนำจเจำ้ของ
อำคำร (กรณี
เจำ้ของอำคำร
เป็นนิติบุคคล) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผูอ้อกแบบพร้อม
ส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผูป้ระกอบ
วชิำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลกัษณะ ขนำดอยู่
ในประเภท
วชิำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงำน) 

9) 

หนงัสือรับรอง
ของวศิวกร
ผูอ้อกแบบพร้อม
ส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผูป้ระกอบ
วชิำชีพวศิวกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงำน) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลกัษณะ ขนำดอยู่
ในประเภท
วชิำชีพวศิวกรรม
ควบคุม) 

10) 

แผนผงับริเวณ 
แบบแปลน 
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน ท่ีมี
ลำยมือช่ือพร้อม
กบัเขียนช่ือตวั
บรรจง และ
คุณวฒิุ ท่ีอยู ่ของ
สถำปนิก และ
วศิวกร
ผูอ้อกแบบ ตำม
กฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงำน) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำร พ.ศ. 2522 
 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตัง้อยู ่ณ ศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที ่6) 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้่าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส  านกัปลดั เทศบาลต าบลศรีพนา 179 ม.10 ต.เซกา อ.เซกา จ.บงึกาฬ 38150 โทร.0 
4248 9258 ตอ่ 11 โทรสาร 0 4248 9656  เฟสบุ๊ค ส านกังานเทศบาลต าบลศรีพนา หรือ 
http://www.sriphanacity.go.th 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 13/09/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แกไ้ข (User) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลศรีพนา อ าเภอเซกา 

จงัหวดับงึกาฬ สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
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เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 


