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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนญุาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 
    1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา  พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  พ.ศ. 2522   กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522   

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45   วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน  0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด   0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22  
04/08/2558   14:29  

11. ช่องทางการให้บริการ  
   1) สถานที่ให้บริการ  กองชา่ง  เทศบาลต าบลปราณบรีุ/ติดตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ   - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
       ผู ใดจะรือ้ถอนอาคารท่ีมีสว่นสงูเกิน 15 เมตร ซึง่อยูห่า่งจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ความสงูของ
อาคารและอาคารท่ีอยูห่า่งจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ 2 เมตรต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ซึง่    เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้  
ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับค าขอในกรณีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 คราว คราวละ    
ไมเ่กิน 45 วนั   แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้
ก าหนดเวลาหรือตาม  ท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตรือ้ถอน
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 
 

7 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตรือ้ถอนอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม    45   วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
      ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้
ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบค าขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร  
 (แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขอ
อนญุาต) 

2) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของผู้ออกแบบขัน้ตอน
วิธีการและสิ่งป้องกนัวสัดรุ่วงหลน่ในการ
รือ้ถอนอาคาร (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขอ
อนญุาต) 

3) โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทา่
ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อมเจ้าของท่ีดนิลงนาม
รับรองส าเนาทกุหน้ากรณีผู้ขออนญุาต
ไมใ่ชเ่จ้าของท่ีดนิต้องมีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดนิให้รือ้ถอนอาคารในท่ีดิน 

 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขอ
อนญุาต) 

4) ใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการ
ในนิคมอตุสาหกรรมหรือใบอนญุาตฯฉบบั
ตอ่อายหุรือใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดนิและ
ประกอบกิจการ (สว่นขยาย) พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดนิแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอตุสาหกรรม) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขอ
อนญุาต) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้
ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนงัสือมอบ
อ านาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อม
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนงัสือเดนิทางของผู้
มอบและผู้ รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขอ
อนญุาต) 

6) บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ มีอ านาจลงนามแทน
นิตบิคุคลผู้ รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน 
(กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็นนิตบิคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขอ
อนญุาต) 

7) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนงัสือมอบ
อ านาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อม
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนงัสือเดนิทางของผู้
มอบและผู้ รับมอบอ านาจบตัรประชาชน
และส าเนาทะเบียนของผู้ มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบคุคลผู้ รับมอบอ านาจเจ้าของ
อาคาร (กรณีเจ้าของอาคารเป็นนิติบคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขอ
อนญุาต) 

8) หนงัสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุ
งาน) 

9) หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุ
งาน) 

10) แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนท่ีมีลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือ
ตวับรรจงและคณุวฒุิท่ีอยูข่องสถาปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุ
งาน) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
  1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร  พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม    0   บาท 
หมายเหตุ   - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  ส านกังานเทศบาลต าบลปราณบรีุ  เลขท่ี  999  หมูท่ี่  1  ต าบลเขาน้อย 

อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77120  โทร. 0-3265-1812 
หมายเหตุ   - 

  2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

     ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูมื่อการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
        - 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปราณบรีุ 

อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


