
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตร้ือถอนอำคำรตำมมำตรำ 22 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ: เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล าปาง 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1.ช่ือกระบวนงำน: การขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงาน
บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5.กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 
1) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 กฎกระทรวง 
    ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ 2522 
    ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั 
9.ข้อมูลสถิต ิ
จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 
จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0 
10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 06/08/2015 10:54 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถำนทีใ่ห้บริกำร กองช่างเทศบาลต าบลปงยางคก ติดต่อ 054367520 ต่อ 15/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 – 16:00 น. (มีพกัเท่ียง) 
12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
      ผูใ้ดจะร้ือถอนอาคารท่ีมีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซ่ึงอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่ความสูง
ของอาคารและอาคารท่ีอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกว่า 2 เมตร ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่



อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอในกรณีท่ีมีเหตุ
จ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัอาจไม่มีค  าสั่งไม่อนุญาตไดภ้ายในกาก าหนดเวลา
ให้ขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45 วนัแต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้ขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ั้นแลว้แต่กรณี 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอน    

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่ 
รับผดิชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยืน่ขออนุญาตร้ือถอน
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีท่ีจะ 
ขออนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 
 

2) 
 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ 
พิจารณาเอกสาร 
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วนั 
 

- (องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีท่ีจะ 
ขออนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 

3) 
 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
ด าเนินการตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ท่ีดินตาม 
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง 
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง 
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี 
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย 
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเช่นประกาศ 
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต 
ปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหารฯ 
และพรบ. จดัสรรท่ีดินฯ 

7 วนั 
 

- (องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีท่ีจะ 
ขออนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอน    

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่ 
รับผดิชอบ 

หมำยเหตุ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับ
ใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร 
(น.1) 

35 วนั - (องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีท่ีจะ 
ขออนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
 15.1) เอกสำรย่ืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร 
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั 
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
 

แบบค าขออนุญาต
ร้ือถอนอาคาร 
(แบบข.1) 

- 1 0 ชุด 
 

(เอกสารใน
ส่วนของผูข้อ
อนุญาต) 

2) 
 

หนงัสือรับรองของ
ผูป้ระกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม
ของผูอ้อกแบบ 
ขั้นตอนวธีิการ 
และส่ิงป้องกนั 
วสัดุร่วงหล่นใน 
การร้ือถอนอาคาร 
(กรณีท่ีเป็นอาคาร
มีลกัษณะขนาดอยู ่
ในประเภทเป็น 
วชิาชีพวศิวกรรม 
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด 
 

(เอกสารใน
ส่วนของผูข้อ
อนุญาต) 

3) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด 
เท่าตน้ฉบบัทุก 
หนา้พร้อมเจา้ของ
ท่ีดินลงนามรับรอง 
ส าเนาทุกหนา้ 
กรณีผูข้ออนุญาต
ไม่ใช่เจา้ของท่ีดิน
ตอ้งมีหนงัสือ
ยนิยอมของเจา้ของ
ท่ีดินใหร้ื้อถอน
อาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผูข้อ
อนุญาต) 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 4) 

ใบอนุญาตใหใ้ช ้
ท่ีดินและประกอบ
กิจการในนิคม 
อุตสาหกรรมหรือ 
ใบอนุญาตฯฉบบั 
ต่ออายหุรือ
ใบอนุญาตใหใ้ช ้
ท่ีดินและประกอบ
กิจการ(ส่วนขยาย) 
พร้อมเง่ือนไข 
และแผนผงัท่ีดิน 
แนบทา้ย (กรณี 
อาคารอยูใ่นนิคม 
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผูข้อ
อนุญาต) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ 
อ านาจตอ้งมี 
หนงัสือมอบ 
อ านาจติดอากร 
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบตัร 
ประจ าตวั 
ประชาชนส าเนา 
ทะเบียนบา้นหรือ 
หนงัสือเดินทาง 
ของผูม้อบและ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผูข้อ
อนุญาต) 

6) 
บตัรประจ าตวั 
ประชาชนและ 
ส าเนาทะเบียนบา้น

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผูข้อ
อนุญาต) 



ของผูมี้อ านาจลง
นามแทนนิติบุคคล 
ผูรั้บมอบอ านาจ 
เจา้ของท่ีดิน 
(กรณีเจา้ของ 
ท่ีดินเป็นนิติ 
บุคคล) 

7) 

กรณีท่ีมีการมอบ 
อ านาจตอ้งมี 
หนงัสือมอบ 
อ านาจติดอากร 
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบตัร 
ประจ าตวั 
ประชาชนส าเนา 
ทะเบียนบา้นหรือ 
หนงัสือเดินทาง 
ของผูม้อบและ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 
บตัรประชาชน 
และส าเนา 
ทะเบียนของผูมี้ 
อ านาจลงนาม 
แทนนิติบุคคล 
ผูรั้บมอบอ านาจ 
เจา้ของอาคาร 
(กรณีเจา้ของ 
อาคารเป็นนิติ 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผูข้อ
อนุญาต) 

8) 

หนงัสือรับรอง 
ของสถาปนิก 
ผูอ้อกแบบพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบและ
ควบคุมงาน) 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 

เป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพ 
สถาปัตยกรรม 
ควบคุม (กรณีท่ี 
เป็นอาคารมี 
ลกัษณะขนาดอยู ่
ในประเภท 
วชิาชีพ
สถาปัตยกรรม 
ควบคุม) 

     

9) 

หนงัสือรับรอง 
ของวศิวกร 
ผูอ้อกแบบพร้อม 
ส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ 
วศิวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็น 
อาคารมีลกัษณะ 
ขนาดอยูใ่น 
ประเภทวชิาชีพ 
วศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบและ
ควบคุมงาน) 

10) 

แผนผงับริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลนท่ีมีลายมือ
ช่ือพร้อมกบัเขียน
ช่ือตวับรรจงและ 
คุณวฒิุท่ีอยูข่อง 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบและ
ควบคุมงาน) 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 

สถาปนิกและ 
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

     

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ.2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญตัิควบคุม
อำคำร พ.ศ.2522 
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่างเทศบาลต าบลปงยางคก ติดต่อ 054367520 ต่อ 15 
    หมำยเหตุ- 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
    หมำยเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www.1111.go.th/ ตู ้ปณ.1111 
เลขท่ี 1ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300)  
 

วนัทีพ่มิพ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนุมติัขั้นท่ี 1 โดยหวัหนา้ 

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย เทศบาลาต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร 

จงัหวดัล าปาง สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 


