
คูมือกระบวนงานท่ี  81 

ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร   ตามมาตรา 22 

 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลสารภี   อําเภอสารภี   จังหวัดเชียงใหม   กระทรวงมหาดไทย  

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15เมตร ซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร 

และอาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวา ๒ เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงเจา

พนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับ

ใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นับแตวันท่ีไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือ

ยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามท่ีไดขยาย

เวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

  

ชองทางการใหบริการ 

 สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  
 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พรอมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))  
 

1 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))  
 

2 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทําผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))  

7 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))  

35 วัน เทศบาลตําบลสารภี 
อําเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบข้ันตอน วิธีการ และส่ิงปองกันวัสดุรวงหลนในการรื้อ
ถอนอาคาร (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
5) 

 
โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหนา  กรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหรื้อถอนอาคาร
ในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

8) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของท่ีดิน (กรณีเจาของท่ีดิน
เปนนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 
 

- 

9) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของอาคาร (กรณีเจาของอาคารเปนนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 
 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
10) 

 
หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือ
ช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู ของสถาปนิก 
และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความ ในพระ ร าช บัญญัติ ค วบคุ มอาคา ร  พ .ศ .2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักงานเทศบาลตําบลสารภี 156 หมูท่ี 4 ตําบลสารภี อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอง เรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6)))  



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด))  
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 45.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 15:36 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 

22 เทศบาลตําบลสารภี 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


