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คู่มอืส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 

หนว่ยงำนที่รับผดิชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: กำรขออนุญำตรือ้ถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วงเปำ อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกำศกระทรวงมหำดไทยที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  45 วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วงเปำ 

อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ ( องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

                    ผูใดจะรื้อถอนอำคำรที่มสี่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่หำ่งจำกอำคำรอื่นหรอืที่สำธำรณะน้อยกว่ำควำมสูงของ

อำคำร และอำคำรที่อยู่หำ่งจำกอำคำรอื่นหรือที่สำธำรณะน้อยกว่ำ ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องตรวจพิจำรณำและออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้

ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับค ำขอ ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออก

ใบอนุญำตหรอืยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยในก ำหนดเวลำ ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 2ครำว ครำวละไม่เกิน 

45วัน แต่ตอ้งมีหนังสือแจง้กำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำวใหผู้ข้อรับใบอนุญำตทรำบก่อนสิน้ก ำหนดเวลำ หรอื 

ตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้นัน้แล้วแต่กรณี 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 

 

ยื่นขออนุญำตรื้อถอน

อำคำร พรอ้มเอกสำร 

 

1 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

ข่วงเปำ  

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

( องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลข่วงเปำ 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 

2) 

กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจ

พิจำรณำเอกสำร

ประกอบกำรขออนุญำต 

 

2 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

ข่วงเปำ  

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

( องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลข่วงเปำ 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 

3) 

กำรพิจำรณำ 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น

ด ำเนนิกำรตรวจสอบกำร

ใช้ประโยชน์ที่ดินตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรผัง

เมืองตรวจสอบสถำนที่

ก่อสร้ำงจัดท ำผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เชน่ ประกำศกระทรวง

7 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

ข่วงเปำ  

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

( องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลข่วงเปำ 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

คมนำคม เรื่องเขต

ปลอดภัยในกำรเดินอำกำศ 

เขตปลอดภัยทำงทหำร ฯ 

และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

4) 

กำรลงนำม/

คณะกรรมกำรมมีติ 

 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจ

พิจำรณำแบบแปลนและ

พิจำรณำออกใบอนุญำต 

(อ.1) และแจง้ให้ผูข้อมำรับ

ใบอนุญำตรือ้ถอนอำคำร 

(น.1) 

 

35 วัน องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบล 

ข่วงเปำ  

อ ำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

( องค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลข่วงเปำ 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 วัน 
 

14. งานบรกิารน้ี ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัวประชำชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดำ) 

2) หนังสือรับรองนติิบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบค ำขออนุญำตรื้อถอน

อำคำร  (แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 

2) 

หนังสือรับรองของผูป้ระกอบ

วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ

ผูอ้อกแบบขั้นตอน วธิีกำร 

และสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่น

ในกำรรื้อถอนอำคำร (กรณี

ที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด 

อยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 

3) 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 

ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ 

พร้อมเจำ้ของที่ดินลงนำม

รับรองส ำเนำ ทุกหน้ำ  กรณี

ผูข้ออนุญำตไม่ใชเ่จ้ำของ

ที่ดนิต้องมีหนังสอืยินยอม

ของเจำ้ของที่ดินใหร้ื้อถอน

อำคำรในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 

4) 

ใบอนุญำตใหใ้ช้ที่ดินและ

ประกอบกิจกำรในนิคม

อุตสำหกรรม หรอื

ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ 

หรอืใบอนุญำตใหใ้ช้ที่ดิน

และประกอบกิจกำร (ส่วน

ขยำย) พร้อมเงื่อนไขและ

แผนผังที่ดนิแนบท้ำย (กรณี

อำคำรอยู่ในนิคม

อุตสำหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 
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ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

กรณีที่มกีำรมอบอ ำนำจ 

ต้องมีหนังสอืมอบอ ำนำจ 

ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท 

พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว

ประชำชน ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน หรอืหนังสือเดินทำง

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ

อ ำนำจ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 

6) 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ

ผูม้ีอ ำนำจลงนำมแทนนิติ

บุคคลผู้รับมอบอ ำนำจ

เจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของ

ที่ดนิเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 

7) 

กรณีที่มกีำรมอบอ ำนำจ 

ต้องมีหนังสอืมอบอ ำนำจติด

อำกรแสตมป์ 30 บำท 

พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัว

ประชำชน ส ำเนำทะเบียน

บ้ำน หรอืหนังสือเดินทำง

ของผู้มอบและผูร้ับมอบ

อ ำนำจบัตรประชำชนและ

ส ำเนำทะเบียนของผู้มี

อ ำนำจลงนำมแทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ ำนำจเจำ้ของ

อำคำร (กรณีเจ้ำของอำคำร

เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ขออนุญำต) 

8) 
หนังสือรับรองของสถำปนิก

ผูอ้อกแบบพร้อมส ำเนำ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ
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ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบ

วิชำชีพสถำปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมี

ลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภท

วิชำชีพสถำปัตยกรรม

ควบคุม) 

และควบคุมงำน) 

9) 

หนังสือรับรองของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพร้อมส ำเนำ

ใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบ

วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ 

ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชพี

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงำน) 

10) 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน 

รำยกำรประกอบแบบแปลน 

ที่มลีำยมอืชื่อพร้อมกับเขียน

ชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่

อยู่ ของสถำปนิก และ

วิศวกรผูอ้อกแบบ ตำม

กฎกระทรวงฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงำน) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522  ค่าธรรมเนียม 20 บำท 

หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหำนคร ร้องเรียนผ่ำนกรมโยธำธิกำรและผังเมอืง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้อง เรยีนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนตอ่ผูว้่ำรำชกำรจังหวัด 

หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วงเปำ อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 

หมายเหตุ (053-826839) 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 28/07/2558 

สถานะ รออนุมัตขิั้นที่ 2 โดยส ำนักงำน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท าโดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลข่วงเปำ 

อ ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

สถ.มท. 

อนุมัติโดย  

เผยแพร่โดย  
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