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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 อบต.บางเตย/ จุฑามณี สืบเสียง  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง อบต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร.0-3439-3427-8 /ติดตอดวยตนเอง 

ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15เมตรซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและอาคาร

ท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวา๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ิน

ตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 

45วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและ
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เหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

พรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาต

รื้อถอนอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสารประกอบ 

การขออนุญาต 

2 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาต

รื้อถอนอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนิน 

การตรวจสอบการใช

ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

7 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาต

รื้อถอนอาคาร) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 

(น.1) 

35 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาต

รื้อถอนอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

13. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขออนุญาตรื้อ

ถอนอาคาร  (แบบ 

ข.1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

2) 

หนังสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

ผูออกแบบข้ันตอน

วิธีการและสิ่งปองกัน

วัสดุรวงหลนในการ

รื้อถอนอาคาร (กรณี

ท่ีเปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยูใน

ประเภทเปนวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

3) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือ

ส.ค.1 ขนาดเทา

ตนฉบับทุกหนา

พรอมเจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนาทุก

หนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใชเจาของ

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ีดินตองมีหนังสือ

ยินยอมของเจาของ

ท่ีดินใหรื้อถอน

อาคารในท่ีดิน 

4) 

ใบอนุญาตใหใชท่ีดิน

และประกอบกิจการ

ในนิคมอุตสาหกรรม

หรือใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือใบ 

อนุญาตใหใชท่ีดิน

และประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) พรอม

เง่ือนไขและแผนผัง

ท่ีดินแนบทาย (กรณี

อาคารอยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมีหนังสือ

มอบอํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบียนบาน

หรือหนังสือเดินทาง

ของผูมอบและผูรับ

มอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของผูมี

อํานาจลงนามแทน

นิติบุคคลผูรับมอบ

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจเจาของท่ีดิน 

(กรณีเจาของท่ีดิน

เปนนิติบุคคล) 

7) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมีหนังสือ

มอบอํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบียนบาน

หรือหนังสือเดินทาง

ของผูมอบและผูรับ

มอบอํานาจบัตร

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนของผูมี

อํานาจลงนามแทน

นิติบุคคลผูรับมอบ

อํานาจเจาของอาคาร 

(กรณีเจาของอาคาร

เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

8) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผูออกแบบ

พรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีท่ีเปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคุม) 

9) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูออกแบบ

พรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีท่ีเปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน

ท่ีมีลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัวบรรจง

และคุณวุฒิท่ีอยูของ

สถาปนิกและวิศวกร

ผูออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 

10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

15. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

16. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน นิติกร งานกฎหมายและคดี ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด อบต.บางเตย 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต อบต.บางเตย (http://www.bangtoei-sao.go.th) 

2. ทางโทรศัพท 0-3439-3427-8 

3. ทางไปรษณีย อบต.บางเตย 9/99 ม.1 ต.บางเตยอ.สามพรานจ.นครปฐม 73210 
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4. รองเรียนดวยตนเอง 

5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ อบต.บางเตย) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300) 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

18. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 

 




