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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรือถอนอาคารตามมาตรา 22 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลท่าทองใหมอํ่าเภอกาญจนดิษฐ์จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การขออนญุาตรือถอนอาคารตามมาตรา 22 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลท่าทองใหมอํ่าเภอกาญจนดษิฐ์จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตรือถอนอาคารตามมาตรา 22  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองใหม่ 

อําเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

0-7737-9769/ ติดต่อดว้ยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด)  

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะรือถอนอาคารทีมีสว่นสงูเกิน 15เมตรซึงอยู่ห่างจากอาคารอืนหรือทีสาธารณะน้อยกว่าความสงูของ

อาคารและอาคารทีอยู่ห่างจากอาคารอืนหรือทีสาธารณะน้อยกวา่๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน

ซึงเจ้าพนกังานท้องถินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสงัไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้

ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันทีได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นทีเจ้าพนักงานท้องถินไม่อาจออก

ใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสงัไมอ่นญุาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 

45วนัแตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสินกําหนดเวลาหรือ

ตามทีได้ขยายเวลาไว้นนัแล้วแตก่รณี 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืนขออนญุาตรือถอนอาคาร

พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนญุาตรือถอน

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนญุาตรือถอน

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ทีดินตามกฎหมาย

วา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบ

สถานทีก่อสร้างจดัทําผงั

บริเวณแผนทีสงัเขป

ตรวจสอบกฎหมายอืนที

เกียวข้องเช่นประกาศ

7 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนญุาตรือถอน

อาคาร) 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กระทรวงคมนาคมเรืองเขต

ปลอดภยัในการเดินอากาศ

เขตปลอดภยัทางทหารฯและ

พรบ.จดัสรรทีดนิฯ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนญุาตรือถอนอาคาร (น.1) 

35 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนญุาตรือถอน

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วนั 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

 ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขออนญุาต

รือถอนอาคาร  

(แบบข. 1) 

องค์การบริหาร

สว่นตําบลท่าทอง

ใหม ่ 

อําเภอกาญจน

1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดิษฐ์จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี 

2) 

หนงัสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

ของผู้ออกแบบ

ขนัตอนวิธีการและ

สิงป้องกนัวสัดรุ่วง

หลน่ในการรือถอน

อาคาร (กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยู่ในประเภท

เป็นวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

3) 

โฉนดทีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบบัทกุหน้า

พร้อมเจ้าของทีดนิ

ลงนามรับรองสําเนา

ทกุหน้ากรณีผู้ขอ

อนญุาตไมใ่ช่

เจ้าของทีดนิต้องมี

หนงัสือยินยอมของ

เจ้าของทีดนิให้รือ

ถอนอาคารในทีดิน 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้

ทีดินและประกอบ

กิจการในนิคม

อตุสาหกรรมหรือ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนญุาตฯฉบบัตอ่

อายหุรือใบอนญุาต

ให้ใช้ทีดนิและ

ประกอบกิจการ 

(สว่นขยาย) พร้อม

เงือนไขและแผนผงั

ทีดินแนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคม

อตุสาหกรรม) 

5) 

กรณีทีมีการมอบ

อํานาจต้องมีหนงัสือ

มอบอํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชน

สําเนาทะเบียนบ้าน

หรือหนงัสือเดินทาง

ของผู้มอบและผู้ รับ

มอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

6) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบ้านของผู้มี

อํานาจลงนามแทน

นิติบคุคลผู้ รับมอบ

อํานาจเจ้าของทีดิน 

(กรณีเจ้าของทีดิน

เป็นนิติบคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

7) 
กรณีทีมีการมอบ

อํานาจต้องมีหนงัสือ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มอบอํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชน

สําเนาทะเบียนบ้าน

หรือหนงัสือเดินทาง

ของผู้มอบและผู้ รับ

มอบอํานาจบตัร

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนของผู้มี

อํานาจลงนามแทน

นิติบคุคลผู้ รับมอบ

อํานาจเจ้าของ

อาคาร (กรณี

เจ้าของอาคารเป็น

นิติบคุคล) 

8) 

หนงัสือรับรองของ

สถาปนิกผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

9) 

หนงัสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

10) 

แผนผงับริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน

ทีมีลายมือชือพร้อม

กบัเขียนชือตวั

บรรจงและคณุวฒิุที

อยู่ของสถาปนิกและ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบบัที 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารสว่นตําบลท่าทองใหม ่ อําเภอกาญจนดิษฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี             

0-7737-9769 www.thathongmai.go.th และ www.facebook/thathongmai 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบข.1 ขออนญุาตก่อสร้าง 

- 

 

2) แบบน4 หนงัสือรับรองของผู้ควบคมุงาน 

- 

 

3) หนงัสือยินยอมเจ้าของทีดิน 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 23/07/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลท่าทอง

ใหมอํ่าเภอกาญจนดษิฐ์จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 


