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คูมือสำหรับประชาชน: การขออนญุาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: สำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กองชาง เทศบาลเมืองปากชอง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 21/05/2558 15:48 

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการที่ทำการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดำเนินการรื้อถอนอาคาร /ตดิตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 

16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและอาคาร

ที่อยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวา๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น

ตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 

45วันนับแตวันที่ไดรับคำขอในกรณีมีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาต

ไดภายในกำหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและ
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เหตุจำเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร

พรอมเอกสาร 
 

1 วัน กองชางเทศบาล

เมืองปากชอง 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนที่ที่จะขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน กองชางเทศบาล

เมืองปากชอง 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนที่ที่จะขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดำเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานที่กอสรางจัดทำผัง

บริเวณแผนที่สังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน กองชางเทศบาล

เมืองปากชอง 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนที่ที่จะขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

35 วัน กองชางเทศบาล

เมืองปากชอง 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนที่ที่จะขอ

อนุญาตรื้อถอน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 

(น.1) 
 

อาคาร) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคำขอ

อนุญาตรื้อถอน

อาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

2) 

หนังสือรับรอง

ของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

ผูออกแบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขั้นตอนวิธีการ

และสิ่งปองกัน

วัสดุรวงหลนใน

การรื้อถอน

อาคาร (กรณทีี่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภทเปน

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรองสำเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหรื้อถอนอาคาร

ในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเงื่อนไขและ

แผนผังท่ีดินแนบ

ทาย (กรณีอาคาร

อยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อำนาจตองมี

หนังสือมอบ

อำนาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสำเนาบัตร

ประจำตัว

ประชาชนสำเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอำนาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจำตัว

ประชาชนและ

สำเนาทะเบยีน

บานของผูมี

อำนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอำนาจ

เจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของที่ดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เปนนิติบุคคล) 

7) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อำนาจตองมี

หนังสือมอบ

อำนาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสำเนาบัตร

ประจำตัว

ประชาชนสำเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสอืเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอำนาจ

บัตรประชาชน

และสำเนา

ทะเบียนของผูมี

อำนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอำนาจ

เจาของอาคาร 

(กรณีเจาของ

อาคารเปนนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สำเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

9) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สำเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนที่มี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยูของ

สถาปนิกและ

วิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จำนวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนแจงผานศูนยรับรองเรียนของสำนักงานเทศบาลเมืองปากชอง  73 ถนนมิตรภาพ  

ตำบลปากชอง อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130 เบอรโทรศัพท 0 4437 1496 เว็ปไซด  

http://www.pakchongcity.go.th 

หมายเหตุ 

 1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 

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

 3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

 และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

 4. ศูนยดำรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

 5. รองเรียนดวยตนเอง 

 6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศนูยบริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตวัอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 22/07/2558 

สถานะ  

จัดทำโดย  

อนุมัติโดย  

เผยแพรโดย  

 

 

 
 


