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คู่มือสาํหรับประชาชน:  การขออนุญาตรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 22 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

กระทรวง:  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:  การขออนญุาตรือ้ถอนอาคารตาม  มาตรา  22 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

3. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูภิาค  และสว่นท้องถ่ิน  

(กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต / ออกใบอนญุาต / รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร  พ.ศ.  2522 

6. ระดบัผลกระทบ:  บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ / สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ:  ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา  พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร  พ.ศ.  2522  

กฏกระทรวงข้อบญัญตัท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ

อาคาร  พ.ศ.  2522  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45  วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน  การขออนญุาตรือ้ถอนอาคารตาม  มาตรา  22  

11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  / ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์  (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด)  

ตัง้แตเ่วลา  08:30 - 16:30  น.  (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

   ผู้ใดจะรือ้ถอนอาคารท่ีมีสว่นสงูเกิน 15 เมตรซึง่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืน  หรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าความสงูของอาคาร

และอาคารท่ีอยูห่่างจากอาคารอ่ืน  หรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ 2 เมตรต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินซึง่เจ้า

พนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณา  และออกใบอนุญาต  หรือมีหนงัสือแจ้งคําสัง่ไม่อนุญาต  พร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้

ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน  45 วนั  นบัแต่วนัท่ีได้รับคําขอในกรณีมีเหตจํุาเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออก

ใบอนญุาต  หรือยงัไม่อาจมีคําสัง่ไม่อนญุาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน  2 คราวๆละไม่เกิน 

45 วนั  แต่ต้องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลา  และเหตจํุาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้กําหนดเวลา

หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตรือ้ถอน

อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

1 วนั  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

2 วนั  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิตาม

7 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

7 วนั  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

จดัทําผงับริเวณแผนท่ี

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภยัทางทหารฯ

และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

 

4) 

การลงนาม /

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลน และ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนญุาตรือ้ถอนอาคาร 

(น.1) 
 

35 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

35 วนั  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม    45   วนั 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

 ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้องกรณีบคุคล

ธรรมดา 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 
หนงัสือรับรอง 

นิตบิคุคล 

- 0 1 ชดุ กรณีนิตบิคุคล 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

อนญุาตรือ้ถอน

อาคาร   

(แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชดุ เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต 

2) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ

ขัน้ตอนวธีิการ

และสิง่ป้องกนั

วสัดรุ่วงหลน่ใน

การรือ้ถอน

อาคาร (กรณีท่ี

เป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภทเป็น

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต 

3) 

โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 

หรือ ส.ค.1 ขนาด

เท่าต้น ฉบบัทกุ

หน้า 

- 0 1 ชดุ เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พร้อมเจ้าของ

ท่ีดนิลงนาม

รับรองสําเนาทกุ

หน้ากรณีผู้ขอ

อนญุาตไมใ่ช่

เจ้าของท่ีดนิต้อง

มีหนงัสือยนิยอม

ของเจ้าของท่ีดนิ

ให้รือ้ถอนอาคาร

ในท่ีดนิ 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้

ท่ีดนิ และ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อตุสาหกรรม 

หรือใบอนญุาตฯ

ฉบบัตอ่อาย ุหรือ

ใบอนญุาตให้ใช้

ท่ีดนิ และ

ประกอบกิจการ 

(สว่นขยาย) 

พร้อมเง่ือนไข

และแผนผงัท่ีดนิ

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยูใ่นนิคม

อตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจต้องมี

หนงัสือมอบ

- 1 0 ชดุ เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนา 

บตัรประจําตวั

ประชาชนสําเนา

ทะเบยีนบ้าน 

หรือหนงัสือ

เดนิทางของผู้

มอบและผู้ รับ

มอบอํานาจ 

6) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน และ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ มี

อํานาจลงนาม

แทนนิตบิคุคล

ผู้ รับมอบอํานาจ

เจ้าของท่ีดนิ 

(กรณีเจ้าของ

ท่ีดนิเป็นนิติ

บคุคล) 

- 0 1 ชดุ เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต 

7) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจต้องมี

หนงัสือมอบ

อํานาจตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนสําเนา

- 0 1 ชดุ เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทะเบยีนบ้าน 

หรือหนงัสือ

เดนิทางของผู้

มอบ และผู้ รับ

มอบอํานาจ 

บตัรประชาชน 

และสําเนา

ทะเบยีนของผู้ มี

อํานาจลงนาม

แทนนิตบิคุคล

ผู้ รับมอบอํานาจ

เจ้าของอาคาร 

(กรณีเจ้าของ

อาคารเป็นนิติ

บคุคล) 

8) 

หนงัสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผู้ออกแบบ 

พร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณีท่ี

เป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาด 

อยูใ่นประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

9) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบ 

พร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน 

10) 

แผนผงับริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือช่ือ 

พร้อมกบัเขียน 

ช่ือตวับรรจง และ

คณุวฒุิท่ีอยูข่อง

สถาปนิก และ

วิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวง 

ฉบบัท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

 

- 1 0 ชดุ เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน 
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16. ค่าธรรมเนียม 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม   0   บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  034-845050 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1  ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1  ถ.พษิณโุลกเขตดสุติ  กทม. 10300) 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

       ไมมี่แบบฟอร์ม  ตวัอยา่ง  และคูมื่อการกรอก 

19. หมายเหตุ 

        - 

 

วันที่พมิพ์ 14/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่

อําเภอเมืองสมทุรสาครจงัหวดั

สมทุรสาครสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


