
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชือ่กระบวนงำน: กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 

3. ประเภทของงำนบรกิำร: 
กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) พระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่ีควำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ 

พระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 
กฏกระทรวงขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 
และประกำศกระทรวงมหำดไทยทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญั
ญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่ือประชำชน กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 

22 องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร นิตยำ ส ำเนำคูม่ือประชำชน 
22/07/2015 14:06  

11. ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร ต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ 
โทรศพัท์/โทรสำร  044-756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)        ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหต ุ- 

 



12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ 
และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะรื้อถอนอำคำรทีม่ีสว่นสูงเกนิ 15เมตร 
ซึง่อยูห่ำ่งจำกอำคำรอืน่หรือทีส่ำธำรณะน้อยกวำ่ควำมสูงของอำคำร 
และอำคำรทีอ่ยูห่ำ่งจำกอำคำรอืน่หรือทีส่ำธำรณะน้อยกวำ่ ๒ 
เมตรตอ้งไดร้บัใบอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ 
ซึง่เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิำรณำและออกใบอนุญำตหรือมีหนงัสือแจ้
งค ำส ั่งไมอ่นุญำตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรบัใบอนุญำตทรำบภำยใน 45วนั 
นบัแตว่นัทีไ่ดร้บัค ำขอ 
ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ไมอ่ำจออกใบอนุญำตหรือยงัไมอ่ำจ
มีค ำส ั่งไมอ่นุญำตไดภ้ำยในก ำหนดเวลำ ใหข้ยำยเวลำออกไปไดอ้ีกไมเ่กนิ 
2ครำว ครำวละไมเ่กนิ 45วนั 
แตต่อ้งมีหนงัสือแจง้กำรขยำยเวลำและเหตจุ ำเป็นแตล่ะครำวใหผู้ข้อรบัใบอนุ
ญำตทรำบกอ่นสิน้ก ำหนดเวลำ หรือตำมทีไ่ดข้ยำยเวลำไวน้ัน้แลว้แตก่รณี 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเห
ต ุ

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

ยืน่ขออนุญำตรื้อถอ
นอำคำร 
พรอ้มเอกสำร 
 

1 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

- 

2) กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ตรวจพจิำรณำเอกส
ำรประกอบกำรขออ
นุญำต 
 

2 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

- 

3) กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ด ำเนินกำรตรวจสอ
บกำรใชป้ระโยชน์ที่
ดนิตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยกำรผงัเมืองตรว
จสอบสถำนทีก่อ่สรำ้
งจดัท ำผงับรเิวณแผ

7 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

- 



ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเห
ต ุ

นทีส่งัเขปตรวจสอบ
กฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้
อง เชน่ 
ประกำศกระทรวงค
มนำคม 
เรือ่งเขตปลอดภยัใน
กำรเดนิอำกำศ 
เขตปลอดภยัทำงทห
ำร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรทีด่นิ ฯ 

4) กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมต ิ
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ตรวจพจิำรณำแบบ
แปลนและพจิำรณำ
ออกใบอนุญำต 
(อ.1) 
และแจง้ใหผู้ข้อมำร ั
บใบอนุญำตรื้อถอน
อำคำร (น.1) 

35 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  

ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธ
รรมดำ) 

2) หนงัสือรบัร
องนิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุค
คล) 

 
 
 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) แบบค ำขออ
นุญำตรื้อถอ
นอำคำร  
(แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูข้ออ
นุญำต) 

2) หนงัสือรบัร
องของผูป้ระ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค
วบคมุของผู้
ออกแบบข ัน้
ตอน วธิีกำร 
และสิง่ป้องก ั
นวสัดุรว่งห
ลน่ในกำรรื้อ
ถอนอำคำร 
(กรณีทีเ่ป็น
อำคำรมีลกั
ษณะ ขนำด 
อยูใ่นประเภ
ทเป็นวชิำชี
พวศิวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูข้ออ
นุญำต) 

3) โฉนดทีด่นิ 
น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 
ขนำดเทำ่ตน้
ฉบบัทุกหน้ำ 
พรอ้มเจำ้ขอ
งทีด่นิลงนำ
มรบัรองส ำเ
นำ ทุกหน้ำ  
กรณีผูข้ออนุ
ญำตไมใ่ชเ่จ้
ำของทีด่นิต้
องมีหนงัสือ
ยนิยอมของเ
จำ้ของทีด่นิใ

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูข้ออ
นุญำต) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

หร้ื้อถอนอำ
คำรในทีด่นิ 

4) ใบอนุญำตใ
หใ้ชท้ีด่นิแล
ะประกอบกิ
จกำรในนิค
มอุตสำหกร
รม 
หรือใบอนุญ
ำตฯ 
ฉบบัตอ่อำยุ 
หรือใบอนุญ
ำตใหใ้ชท้ีด่ิ
นและประก
อบกจิกำร 
(สว่นขยำย) 
พรอ้มเงือ่นไ
ขและแผนผ ั
งทีด่นิแนบท้
ำย 
(กรณีอำคำร
อยูใ่นนิคมอุ
ตสำหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูข้ออ
นุญำต) 

5) กรณีทีม่ีกำร
มอบอ ำนำจ 
ตอ้งมีหนงัสื
อมอบอ ำนำ
จ 
ตดิอำกรแส
ตมป์ 30 
บำท 
พรอ้มส ำเนำ
บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 
ส ำเนำทะเบี
ยนบำ้น 
หรือหนงัสือเ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูข้ออ
นุญำต) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ดนิทำงของ
ผูม้อบและผู้
รบัมอบอ ำน
ำจ 

6) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 
และส ำเนำท
ะเบียนบำ้นข
องผูม้ีอ ำนำจ
ลงนำมแทน
นิตบิุคคลผูร้ ั
บมอบอ ำนำ
จเจำ้ของทีด่ิ
น 
(กรณีเจำ้ขอ
งทีด่นิเป็นนิ
ตบิุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูข้ออ
นุญำต) 

7) กรณีทีม่ีกำร
มอบอ ำนำจ 
ตอ้งมีหนงัสื
อมอบอ ำนำ
จตดิอำกรแ
สตมป์ 30 
บำท 
พรอ้มส ำเนำ
บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 
ส ำเนำทะเบี
ยนบำ้น 
หรือหนงัสือเ
ดนิทำงของ
ผูม้อบและผู้
รบัมอบอ ำน
ำจบตัรประช
ำชนและส ำเ
นำทะเบียนข
องผูม้ีอ ำนำจ

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูข้ออ
นุญำต) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ลงนำมแทน
นิตบิุคคลผูร้ ั
บมอบอ ำนำ
จเจำ้ของอำ
คำร 
(กรณีเจำ้ขอ
งอำคำรเป็น
นิตบิุคคล) 

8) หนงัสือรบัร
องของสถำป
นิกผูอ้อกแบ
บพรอ้มส ำเ
นำใบอนุญำ
ตเป็นผูป้ระ
กอบวชิำชีพ
สถำปตัยกร
รมควบคมุ 
(กรณีทีเ่ป็น
อำคำรมีลกั
ษณะ 
ขนำดอยูใ่น
ประเภทวชิำ
ชีพสถำปตัย
กรรมควบคุ
ม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบและควบ
คมุงำน) 

9) หนงัสือรบัร
องของวศิวก
รผูอ้อกแบบ
พรอ้มส ำเนำ
ใบอนุญำตเ
ป็นผูป้ระกอ
บวชิำชีพวศิ
วกรรมควบ
คมุ 
(กรณีทีเ่ป็น
อำคำรมีลกั
ษณะ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบและควบ
คมุงำน) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ขนำดอยูใ่น
ประเภทวชิำ
ชีพวศิวกรร
มควบคมุ) 

10
) 

แผนผงับรเิว
ณ 
แบบแปลน 
รำยกำรประ
กอบแบบแป
ลน 
ทีม่ีลำยมือชื่
อพรอ้มกบัเ
ขยีนชือ่ตวับ
รรจง 
และคณุวุฒ ิ
ทีอ่ยู ่
ของสถำปนิ
ก 
และวศิวกรผู้
ออกแบบ 
ตำมกฎกระ
ทรวงฉบบัที ่
10 
(พ.ศ.2528
) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบและควบ
คมุงำน) 

 
16. คำ่ธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 
 
 คำ่ธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหต ุ-   
 

17. ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมูท่ี ่ 5  

ต ำบลเมืองเกษตร  อ ำเภอขำมสะแกแสง  จงัหวดันครรำชสีมำ 30290 



โทรศพัท์/โทรสำร 044-756344 
หมำยเหตุ - 

2) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน จงัหวดัอืน่ๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
หมำยเหตุ (ผำ่นศนูย์ด ำรงธรรมประจ ำจงัหวดั ทุกจงัหวดั) 

3) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน ศนูย์บรกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก 

19. หมำยเหต ุ
- 
 

วนัที่
พมิพ์ 

25/08/2558 

สถำน
ะ 

รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 
โดยส ำนกังำน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จดัท ำ
โดย 

องค์กำรบรหิำรสว่
นต ำบลเมืองเกษต
ร 
อ ำเภอขำมสะแกแ
สง 
จงัหวดันครรำชสี
มำ สถ.มท. 

อนุม ั
ตโิดย 

- 

เผยแ
พรโ่ด
ย 

- 

 


