
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองสรวงอําเภอขามทะเลสอจังหวัดนครราชสมีากระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ ูใดจะรือ้ถอนอาคารทีม่สีว่นสงูเกนิ 15เมตรซึง่อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคารและอาคารทีอ่ยู่
หา่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่๒เมตรตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ซึง่เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจ
พจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่
วันทีไ่ดรั้บคําขอในกรณีมเีหตจํุาเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคํีาสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายใน
กําหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วันแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแต่
ละคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้กําหนดเวลาหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 
 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองสรวง 
๒๙๙หมู๑่ตําบลหนองสรวงอําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสมีา๓๐๒๘๐ 
โทรศัพท/์โทรสาร๐๔๔-๙๗๓๐๓๗/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :45 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่ขออนุญาตรือ้ถอนอาคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
รือ้ถอนอาคาร)) 

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองสรวงอําเภอ
ขามทะเลสอจังหวัด

นครราชสมีา 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
รือ้ถอนอาคาร)) 

2 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองสรวงอําเภอ
ขามทะเลสอจังหวัด

นครราชสมีา 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
รือ้ถอนอาคาร)) 

7 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองสรวงอําเภอ
ขามทะเลสอจังหวัด

นครราชสมีา 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตรือ้ถอนอาคาร 
(น.1) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
รือ้ถอนอาคาร)) 

35 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลหนองสรวงอําเภอ
ขามทะเลสอจังหวัด

นครราชสมีา 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
1) 

 
บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคาํขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบข ัน้ตอนวธิกีารและสิง่ป้องกนัวสัดรุว่งหลน่ในการรือ้ถอน
อาคาร (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็น
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูข้ออนญุาตไมใ่ช่
เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหร้ ือ้ถอน
อาคารในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนญุาตใหใ้ชท้ ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมหรอื
ใบอนญุาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนญุาตใหใ้ชท้ ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจบตัรประชาชน
และสาํเนาทะเบยีนของผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบ
อํานาจเจา้ของอาคาร (กรณีเจา้ของอาคารเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต)

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนญุาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทีม่ลีายมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคณุวฒุทิ ีอ่ยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลหนองสรวง 

(หมายเหต:ุ (๒๙๙หมู๑่ตําบลหนองสรวงอําเภอขามทะเลสอ 
จังหวัดนครราชสมีา๓๐๒๘๐ 
โทรศัพท/์โทรสาร๐๔๔-๙๗๓๐๓๗)) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่



ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขออนุญาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


