
คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย  
 

 
 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง  
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ 
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทย  ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
 ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนดฯลฯ  45  วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
11. ช่องทางการให้บริการ 
 1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  โทรศัพท์ ๐๓๖ ๖89 824 /ติดต่อด้วย
ตนเอง  ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด)  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง
ของอาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร ต้องได้รับใบอนุญาตจาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไป
ได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน  แต่ต้องมหีนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น  แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อมเอกสาร 1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเพนียด 

 

2 การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเพนียด 

 

3 การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบ
การใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วย
การผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัด
ทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเพนียด 

 

4 การลงนาม/
คณะกรรมการ 
มีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (น.1) 

35 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเพนียด 

 

 

 ระยะเวลาด าเนินการ  รวม  45  วัน 
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  
 15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ กรณี
บุคคล

ธรรมดา 
2 หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณี 

นิติบุคคล 
 
 



15.2 เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 

ยืน่เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แบบค าขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร (แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ 

ผู้ขอ
อนุญาต 

2 หนังสือรับรองของ 
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการ
และสิ่งป้องกันวัสดุร่วง
หล่นในการรื้อถอนอาคาร 
(กรณีที่เป็นอาคาร 
มีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ 

ผู้ขอ
อนุญาต 

3 โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดิน
ลงนามรับรองส าเนา 
ทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้รื้อถอน
อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ 

ผู้ขอ
อนุญาต 

4 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน และ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ
หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการ  
(ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดินแนบท้าย 
(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ 

ผู้ขอ
อนุญาต 

 



ที ่
รายการเอกสาร 

ยืน่เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

5 กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ
ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้มอบ
และผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ 

ผู้ขอ
อนุญาต 

6 บัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของที่ดิน(กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ 

ผู้ขอ
อนุญาต 

7 กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ
ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน
ส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้มอบ
และผู้รับมอบอ านาจ 
บัตรประชาชนและส าเนา 
ทะเบียนของผู้มีอ านาจ 
ลงนามแทนนิติบุคคล 
ผู้รับมอบอ านาจเจ้าของ 
อาคาร (กรณีเจ้าของ 
อาคารเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ 

ผู้ขอ
อนุญาต 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่
รายการเอกสาร 

ยืน่เพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

8 หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคาร 
มีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ 
ถาปัตยกรรม 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ

ผู้ออกแบบ
และ

ควบคุม
งาน 

9 หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคาร 
มีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ

ผู้ออกแบบ
และ

ควบคุม
งาน 

10 แผนผังบริเวณแบบแปลน
รายการประ กอบแบบ
แปลน ที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัว
บรรจง และคุณวุฒิที่อยู่
ของสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบ  ตามกฎ 
กระทรวงฉบับที่10  
พ.ศ.2528 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ

ผู้ออกแบบ
และ

ควบคุม
งาน 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
 1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522  
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 
 
 



17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง  
  1. ทางอินเทอร์เน็ต  http://www.dpt.go.th  
  2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)  
  3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 
218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)  
  4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
  5. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
  6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 
 2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
  (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 
 3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 4) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 7  ต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุรี  15120   โทรศัพท์ ๐๓๖ ๖89 824    
 
 

http://www.dpt.go.th/

