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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22  สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ (-) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผ�ูใดจะรือ้ถอนอาคารท่ีมีส่วนสงูเกิน 15เมตร ซึง่อยูห่า่งจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร 

และอาคารท่ีอยูห่า่งจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ ๒ เมตรต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน ซึง่เจ้า
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พนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับ

ใบอนญุาตทราบภายใน 45วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตจํุาเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาต

หรือยงัไมอ่าจมีคําสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายในกําหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไมเ่กิน 45วนั 

แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้กําหนดเวลา หรือตามท่ี

ได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตรือ้ถอน

อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาตรือ้ถอน

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาตรือ้ถอน

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิตาม

กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

จดัทําผงับริเวณแผนท่ี

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

7 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาตรือ้ถอน

อาคาร) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนญุาตรือ้ถอนอาคาร 

(น.1) 
 

35 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน ใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาตรือ้ถอน

อาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขอ

อนญุาตรือ้ถอน

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาคาร  (แบบ ข. 

1) 

2) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

ผู้ออกแบบ

ขัน้ตอน วิธีการ 

และสิ่งปอ้งกนั

วสัดรุ่วงหลน่ใน

การรือ้ถอน

อาคาร (กรณีท่ี

เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาด 

อยูใ่นประเภท

เป็นวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

3) 

โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 

หรือ ส.ค.1 ขนาด

เทา่ต้นฉบบัทกุ

หน้า พร้อม

เจ้าของท่ีดินลง

นามรับรอง

สําเนา ทกุหน้า  

กรณีผู้ขอ

อนญุาตไมใ่ช่

เจ้าของท่ีดินต้อง

มีหนงัสือยินยอม

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของเจ้าของท่ีดนิ

ให้รือ้ถอนอาคาร

ในท่ีดนิ 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้

ท่ีดนิและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อตุสาหกรรม 

หรือใบอนญุาตฯ 

ฉบบัตอ่อาย ุหรือ

ใบอนญุาตให้ใช้

ท่ีดนิและ

ประกอบกิจการ 

(สว่นขยาย) 

พร้อมเง่ือนไข

และแผนผงัท่ีดนิ

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยูใ่นนิคม

อตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจ ต้องมี

หนงัสือมอบ

อํานาจ ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน สําเนา

ทะเบียนบ้าน 

หรือหนงัสือ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เดนิทางของผู้

มอบและผู้ รับ

มอบอํานาจ 

6) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน และ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้ มี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบคุคล

ผู้ รับมอบอํานาจ

เจ้าของท่ีดิน 

(กรณีเจ้าของ

ท่ีดนิเป็นนิติ

บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

7) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจ ต้องมี

หนงัสือมอบ

อํานาจตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท 

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชน สําเนา

ทะเบียนบ้าน 

หรือหนงัสือ

เดนิทางของผู้

มอบและผู้ รับ

มอบอํานาจบตัร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของผู้ มีอํานาจลง

นามแทนนิติ

บคุคลผู้ รับมอบ

อํานาจเจ้าของ

อาคาร (กรณี

เจ้าของอาคาร

เป็นนิติบคุคล) 

8) 

หนงัสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณีท่ี

เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาด

อยูใ่นประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

9) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีท่ีเป็น

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

10) 

แผนผงับริเวณ 

แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน ท่ีมี

ลายมือช่ือพร้อม

กบัเขียนช่ือตวั

บรรจง และ

คณุวฒุิ ท่ีอยู ่

ของสถาปนิก 

และวิศวกร

ผู้ออกแบบ ตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 

 ค่าธรรมเนียม 10 บาท 

หมายเหตุ (-)   

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
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1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้อง เรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที ่6) 

) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 

หมายเหตุ ( 

1. ทางอินเตอร์เน็ต http://www.kalasin-mu.go.th 

2. ทางโทรศพัท์ (สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ : 0-4382-1354-6 ) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (สํานกังานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ 70/21 ถนนถีนานนท์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000  

4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

) 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

วนัท่ีพิมพ์ : 17/07/2558 

 

สถานะ : เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

 

จดัทําโดย : ธีรญา พนัเทศ 
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อนมุตัิ : จารุวฒัน์ บญุเพิ่ม 

 

เผยแพร่โดย : อภิวฒัน์ ปะกิงทงั 

 

 

วันท่ีพมิพ์ 23/07/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


