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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตรือ้ถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ:  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 
 
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ กองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา องค์การบริหารส่วน
ต าบลน ้าออ้ม/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
2. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  ผูใ้ดจะรือ้ถอนอาคารทีม่ีส่วนสงูเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอ้ยกว่าความสงูของ
อาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอ้ยกว่า ๒ เมตรตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ่น 
ซึ่งเจา้พนกังานทอ้งถิ่นตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนญุาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ ้
ขอรบัใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัค าขอ ในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่อนญุาตไดภ้ายในก าหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2คราว คราวละไม่
เกิน 45วนั แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา 
หรือตามที่ไดข้ยายเวลาไวน้ัน้แลว้แต่กรณี 
 
3. ข้ันตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 

 
ท่ี ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร 
พรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั กองช่าง องคก์าร
บริหารส่วนต าบล
สระ อ าเภอเชียง
ม่วน จงัหวดัพะเยา 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ที่
ที่จะขออนุญาตรือ้
ถอนอาคาร) 

2) การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 
 

2 วนั   กองช่าง องคก์าร
บริหารส่วนต าบล
สระ อ าเภอเชียง
ม่วน จงัหวดัพะเยา 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ที่
ที่จะขออนุญาตรือ้
ถอนอาคาร) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รำยละเอียดของข้ันตอนกำร
บริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน
ตามกฎหมายว่าดว้ยการผงั
เมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสรา้ง
จดัท าผังบริเวณแผนที่สงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภยัทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรที่ดิน ฯ 

7 วนั กองช่าง องคก์าร
บริหารส่วนต าบล
สระ อ าเภอเชียง
ม่วน จงัหวดัพะเยา 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ที่
ที่จะขออนุญาตรือ้
ถอนอาคาร) 

4) การลงนาม/คณะกรรมการ
มีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจง้ให้ผูข้อมารบั
ใบอนุญาตรือ้ถอนอาคาร (น.1) 
 

35 วนั กองช่าง องคก์าร
บริหารส่วนต าบล
สระ อ าเภอเชียง
ม่วน จงัหวดัพะเยา 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ในพืน้ที่
ที่จะขออนุญาตรือ้
ถอนอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

 
4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

4.1) เอกสำรยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ท่ี รำยกำรเอกสำร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
4.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 
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ท่ี 
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) แบบค ำขออนุญำตรือ้ถอน
อำคำร  (แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

2) หนงัสือรบัรองของผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูอ้อกแบบ
ขัน้ตอน วิธีกำร และส่ิง
ป้องกันวสัดุร่วงหล่นใน
กำรรือ้ถอนอำคำร (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลกัษณะ 
ขนำด อยู่ในประเภทเป็น
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

3) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนำดเท่ำตน้ฉบบั
ทุกหนำ้ พรอ้มเจำ้ของ
ที่ดินลงนำมรบัรองส ำเนำ 
ทุกหนำ้  กรณีผูข้อ
อนุญำตไม่ใช่เจำ้ของที่ดิน
ตอ้งมีหนงัสือยินยอมของ
เจำ้ของที่ดินให้รือ้ถอน
อำคำรในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

4) ใบอนุญำตให้ใชท้ี่ดินและ
ประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม หรือ
ใบอนุญำตฯ ฉบบัต่ออำยุ 
หรือใบอนุญำตใหใ้ชท้ี่ดิน
และประกอบกิจกำร (ส่วน
ขยำย) พรอ้มเงื่อนไขและ
แผนผงัที่ดินแนบทำ้ย 
(กรณีอำคำรอยู่ในนิคม
อุตสำหกรรม) 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 
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ท่ี 
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

5) กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ 
ตอ้งมีหนงัสือมอบอ ำนำจ 
ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท 
พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำทะเบียนบำ้น หรือ
หนงัสือเดินทำงของผู้มอบ
และผู้รบัมอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

6) บตัรประจ ำตวัประชำชน 
และส ำเนำทะเบียนบำ้น
ของผูม้ีอ ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคลผู้รบัมอบ
อ ำนำจเจำ้ของที่ดิน (กรณี
เจำ้ของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

7) กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ 
ตอ้งมีหนงัสือมอบอ ำนำจ
ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท 
พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตัวประชำชน 
ส ำเนำทะเบียนบำ้น หรือ
หนงัสือเดินทำงของผู้มอบ
และผู้รบัมอบอ ำนำจบตัร
ประชำชนและส ำเนำ
ทะเบียนของผูม้ีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผูร้บั
มอบอ ำนำจเจำ้ของ
อำคำร (กรณีเจำ้ของ
อำคำรเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

8) หนงัสือรบัรองของ
สถำปนิกผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงำน) 
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ท่ี 
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

(กรณีที่เป็นอำคำรมี
ลกัษณะ ขนำดอยู่ใน
ประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม) 

9) หนงัสือรบัรองของวิศวกร
ผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอำคำรมี
ลกัษณะ ขนำดอยู่ใน
ประเภทวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงำน) 

10) แผนผงับริเวณ แบบ
แปลน รำยกำรประกอบ
แบบแปลน ที่มีลำยมือช่ือ
พรอ้มกับเขียนชื่อตวั
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ 
ของสถำปนิก และวิศวกร
ผูอ้อกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงำน) 

 
 

5. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำร พ.ศ. 2522 
 

6. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
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4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที ่6) 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ รอ้งเรยีนต่อผูว่้าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ (ผ่านศนูย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทุก องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน        
จงัหวดัพะเยา 56160 
หมายเหตุ (ทีท่  าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 56160 โทร. 054891513  ) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
7. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 


