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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง 

ข้อบญัญติัท้องถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 อบต.บ้านพร้าว สจัจพร สําเนาคูมื่อประชาชน 

31/08/2015 15:48  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 65120  โทร./โทรสาร 0-

5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะรือ้ถอนอาคารท่ีมีสว่นสงูเกิน 15 เมตร ซึง่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร และ

อาคารท่ีอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ ๒ เมตรต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ซึง่เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบ

ภายใน 45วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตจํุาเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสัง่ไม่

อนญุาตได้ภายในกําหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราว คราวละไมเ่กิน 45วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยาย

เวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบกอ่นสิน้กําหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของขัน้ตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมาย

เหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร พร้อม

เอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหารสว่นตําบล

บ้านพร้าว อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณา

เอกสารประกอบการขออนญุาต 

2 วนั องค์การบริหารสว่นตําบล

บ้านพร้าว อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินดําเนินการตรวจสอบ

การใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายวา่ด้วย

การผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

จดัทําผงับริเวณแผนท่ีสงัเขปตรวจสอบ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขตปลอดภยัใน

การเดินอากาศ เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรท่ีดิน ฯ 

7 วนั องค์การบริหารสว่นตําบล

บ้านพร้าว อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบ

แปลนและพิจารณาออกใบอนญุาต (อ.1) 

และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนญุาตรือ้ถอน

อาคาร (น.1) 

35 วนั องค์การบริหารสว่นตําบล

บ้านพร้าว อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวัประชาชน 

 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล 

 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐ   

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวน

เอกสาร 

สาํเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) แบบคําขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร  (แบบ ข.1) - 1 0 ชดุ (เอกสารใน

สว่นของผู้ขอ

อนญุาต) 

2) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของผู้ออกแบบขัน้ตอน วิธีการ และสิ่ง

ป้องกนัวสัดรุ่วงหลน่ในการรือ้ถอนอาคาร 

(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาด อยู่ใน

ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน

สว่นของผู้ขอ

อนญุาต) 

3) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบบัทกุหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนาม

รับรองสําเนา ทกุหน้า  กรณีผู้ขออนญุาต

ไมใ่ช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนงัสือยินยอมของ

เจ้าของท่ีดินให้รือ้ถอนอาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชดุ (เอกสารใน

สว่นของผู้ขอ

อนญุาต) 

4) ใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการใน

นิคมอตุสาหกรรม หรือใบอนญุาตฯ ฉบบัตอ่

อาย ุหรือใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ

กิจการ (สว่นขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผงั

ท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม

อตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน

สว่นของผู้ขอ

อนญุาต) 

5) กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ต้องมีหนงัสือมอบ

อํานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อม

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนา

ทะเบียนบ้าน หรือหนงัสือเดินทางของผู้มอบ

และผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน

สว่นของผู้ขอ

อนญุาต) 

6) บตัรประจําตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียน

บ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลผู้ รับ

มอบอํานาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดิน

เป็นนิติบคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารใน

สว่นของผู้ขอ

อนญุาต) 

7) กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ต้องมีหนงัสือมอบ

อํานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อม

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนา

ทะเบียนบ้าน หรือหนงัสือเดินทางของผู้มอบ

- 0 1 ชดุ (เอกสารใน

สว่นของผู้ขอ

อนญุาต) 



4/5 
 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐ   

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จาํนวน

เอกสาร 

สาํเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

และผู้ รับมอบอํานาจบตัรประชาชนและ

สําเนาทะเบียนของผู้ มีอํานาจลงนามแทน  

นิติบคุคลผู้ รับมอบอํานาจเจ้าของอาคาร 

(กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบคุคล) 

8) หนงัสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม

สําเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ

และควบคมุ

งาน) 

9) หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม

สําเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ

และควบคมุ

งาน) 

10) แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ

แบบแปลน ท่ีมีลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือ

ตวับรรจง และคณุวฒิุ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก 

และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบั

ท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ

และควบคมุ

งาน) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 65120  โทร./

โทรสาร 0-5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th 

หมายเหตุ - 
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2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 07/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


