
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลแมว่าง * อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต  

ผใูดจะรือ้ถอนอาคารทีม่สีว่นสงูเกนิ 15เมตร ซึง่อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคาร และอาคาร

ทีอ่ยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ ๒ เมตรตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ซ ึง่เจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบ

ภายใน 45วัน นับแตว่ันทีไ่ดรั้บค าขอ ในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยงัไมอ่าจมคี าสัง่

ไมอ่นุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วัน แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การ

ขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลา หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แต่

กรณี 
  

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม/่
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (งานสาธารณูปโภค กองชา่ง))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จนัทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 45 วัน 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจดัท า
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จดัสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

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

35 วัน เทศบาลต าบลแมว่าง * 
อ าเภอแมว่าง จงัหวัด

เชยีงใหม ่
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ  

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค าขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบข ัน้ตอน วธิกีาร และสิง่ป้องกนัวสัดรุว่งหลน่ในการรือ้
ถอนอาคาร (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ ขนาด อยูใ่นประเภทเป็น
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้ พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองส าเนา ทกุหนา้  กรณีผูข้ออนญุาตไมใ่ช่

เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหร้ ือ้ถอน
อาคารในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนญุาตใหใ้ชท้ ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม หรอื
ใบอนญุาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุหรอืใบอนญุาตใหใ้ชท้ ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเง ือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ านาจ ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบยีนบา้น หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลง
นามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบอ านาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น 
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอ านาจบตัรประชาชน
และส าเนาทะเบยีนของผูม้อี านาจลงนามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบ
อ านาจเจา้ของอาคาร (กรณีเจา้ของอาคารเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส าเนาใบอนญุาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี
ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส าเนาใบอนญุาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  ทีม่ลีายมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวฒุ ิทีอ่ยู ่ของสถาปนกิ 
และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ .ศ. 2522 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานเทศบาลต าบลแมว่าง 999 ม.5 ต.บา้นกาด อ.แมว่าง จ.เชยีงใหม ่50360 โทร. 0 5383 0882 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จใน

หน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ

ทอ้งถิน่ และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: ส าเนาคูม่อืประชาชน 19/07/2015 09:43 การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

เทศบาลต าบลแมว่าง อ าเภอแมว่าง จงัหวัดเชยีงใหม่ 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูส าหรบัเจา้หนา้ที ่


