
คู�มือสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22 
หน�วยงานท่ีให#บรกิาร :องค%การบริหารส�วนตําบลบางใบไม# อําเภอเมืองสุราษฎร%ธานี จังหวัดสรุาษฎร%ธานี
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ% วิธีการ เงือ่นไข (ถ#ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู�ใดจะร้ือถอนอาคารที่มีส�วนสูงเกิน 15เมตรซ่ึงอยู�ห�างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน�อยกว�าความสงูของอาคารและอาคาร
ท่ีอยู�ห�างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน�อยกว�า๒เมตรต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ่นซ่ึงเจ�าพนักงานท�องถิน่
ต�องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ�งคาํสัง่ไม�อนุญาตพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 
45วันนับแต�วันท่ีได�รับคาํขอในกรณีมีเหตุจาํเป3นที่เจ�าพนักงานท�องถิ่นไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมคีําสั่งไม�อนญุาต
ได�ภายในกําหนดเวลาให�ขยายเวลาออกไปได�อีกไม�เกิน 2คราวคราวละไม�เกิน 45วันแต�ต�องมีหนังสอืแจ�งการขยายเวลาและ
เหตุจําเป3นแต�ละคราวให�ผู�ขอรับใบอนุญาตทราบก�อนสิ้นกาํหนดเวลาหรือตามท่ีได�ขยายเวลาไว�น้ันแล�วแต�กรณี 
ช�องทางการให#บริการ 
สถานท่ีให
บริการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�กองคลัง 
โทรศัพท�.0-7729-2916  ต�อ 102    
โทรสาร.0-7729-2916  ต�อ  101 
www.bangbaimai.go.th /ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ 
เป!ดให�บรกิารวัน จันทร� ถงึ วันศุกร� 
(ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม�มีพักเท่ียง) 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขออนุญาตร้ือถอนอาคารพร�อมเอกสาร 

1 วัน องคKการบริหาร 
ส�วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎรKธานี 
จังหวัดสุราษฎรKธาน ี

2) การพิจารณา 
เจ�าพนักงานท�องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบ 
การขออนุญาต 
 

2 วัน องคKการบริหาร 
ส�วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎรKธานี 
จังหวัดสุราษฎรKธาน ี

 
3) การพิจารณา 

เจ�าพนักงานท�องถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใช�ประโยชนK
ที่ดินตามกฎหมายว�าด�วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก�อสร�างจัดทาํผงับริเวณแผนทีส่ังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่

7 วัน องคKการบริหาร 
ส�วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎรKธานี 
จังหวัดสุราษฎรKธาน ี



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
เก่ียวข�องเช�นประกาศกระทรวงคมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ 
และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ�าพนักงานท�องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนญุาต (อ.1) และแจ�งให�ผู�ขอมารับใบอนุญาตร้ือถอน
อาคาร (น.1) 

35 วัน องคKการบริหาร 
ส�วนตําบลบางใบไม� 

อําเภอเมืองสุราษฎรKธานี 
จังหวัดสุราษฎรKธาน ี

 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ#ามี) หน�วยงานภาครัฐผู#ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในส�วนของผู�ขออนุญาต) 
 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของผู#ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู#ออกแบบข้ันตอนวิธีการและสิง่ป<องกันวสัดุร�วงหล�นในการรื้อถอน
อาคาร (กรณีท่ีเป=นอาคารมีลักษณะขนาดอยู�ในประเภทเป=นวชิาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในส�วนของผู�ขออนุญาต) 
 

- 

5) โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท�าต#นฉบับทุกหน#าพร#อมเจ#าของ - 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ#ามี) หน�วยงานภาครัฐผู#ออกเอกสาร 
 ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน#ากรณีผู#ขออนุญาตไม�ใช�เจ#าของ

ที่ดินต#องมีหนังสอืยินยอมของเจ#าของท่ีดินให#ร้ือถอนอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

6) 
 

ใบอนุญาตให#ใช#ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต�ออายุหรอืใบอนุญาตให#ใช#ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส�วนขยาย) พร#อมเงือ่นไขและแผนผังท่ีดินแนบท#าย  
(กรณีอาคารอยู�ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

- 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอาํนาจต#องมีหนังสือมอบอาํนาจติดอากรแสตมปA 
30 บาทพร#อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ#าน
หรือหนังสือเดินทางของผู#มอบและผู#รบัมอบอํานาจ 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ#านของผู#มีอาํนาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู#รับมอบอํานาจเจ#าของท่ีดิน (กรณีเจ#าของท่ีดิน
เป=นนิติบุคคล) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

- 

9) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอาํนาจต#องมีหนังสือมอบอาํนาจติดอากรแสตมปA 
30 บาทพร#อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ#าน
หรือหนังสือเดินทางของผู#มอบและผู#รบัมอบอํานาจบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของผู#มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู#รับมอบ
อํานาจเจ#าของอาคาร (กรณีเจ#าของอาคารเป=นนิติบุคคล) 
ฉบับจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ#ามี) หน�วยงานภาครัฐผู#ออกเอกสาร 
หมายเหต–ุ 
 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู#ออกแบบพร#อมสําเนาใบอนญุาตเป=นผู#
ประกอบวชิาชีพสถาปCตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป=นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู�ในประเภทวชิาชีพสถาปCตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในส�วนของผู�ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู#ออกแบบพร#อมสําเนาใบอนุญาตเป=นผู#
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป=นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู�ในประเภทวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในส�วนของผู�ออกแบบและควบคมุงาน) 
 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมอืช่ือ
พร#อมกับเขียนชือ่ตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยู�ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู#ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในส�วนของผู�ออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

 
ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนยีม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร#อยละ) 

1) เป=นไปตามหลักเกณฑ%ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ค�าธรรมเนียม 20 บาท 
 
 

 
ช�องทางการร#องเรียน แนะนาํบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร#องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ถ�าการบริการไม�เป3นไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น สามารถติดต�อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี 
หมายเหตุ: องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม�กองช�าง 
โทรศัพท�.0-7729-2916  ต�อ 103โทรสาร.0-7729-2916  ต�อ  101 
www.bangbaimai@hotmail.co.th) 



ลําดับ ช�องทางการร#องเรียน / แนะนําบริการ 
2) ศูนยKบริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร%ม ตวัอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร%ม 

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 

ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 
หน�วยงานกลางเจ#าของกระบวนงาน:องคKการบรหิารส�วนตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธK กรม
ส�งเสริมการปกครองท�องถิ่น องคKการบริหารส�วนตําบลธงชัย อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีีขันธK 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให�บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถิ่น 
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว) 
หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให#อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข#อง: 

1)พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร  พ.ศ.2522 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความสาํคญัด�านเศรษฐกิจ/สังคม 
พ้ืนที่ให#บริการ: ท�องถิ่น 
กฎหมายข#อบงัคับ/ข#อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข�อบัญญัติท�องถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข#อกําหนด ฯลฯ: 45.0 
ข#อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0 
 จํานวนคาํขอท่ีมากทีสุ่ด 0 
 จํานวนคาํขอท่ีน�อยท่ีสุด 0 
 
ช่ืออ#างองิของคู�มือประชาชน:[สาํเนาคู�มือประชาชน] การขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22 21/08/2558 11:47 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 
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