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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตรือ้ถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล าปาง 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัติท้องถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 22  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารสว่นต าบลแม่พริก อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล าปาง 
เบอร์โทรศพัท์ 0-5429-9682 
 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ- 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และ
อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนญุาตรือ้ถอน
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลแม่
พริก อ าเภอแม่
พริก จงัหวดั
ล าปาง 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตรือ้ถอน
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลแม่
พริก อ าเภอแม่
พริก จงัหวดั
ล าปาง 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตรือ้ถอน
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ 

7 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลแม่
พริก อ าเภอแม่
พริก จงัหวดั
ล าปาง 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตรือ้ถอน
อาคาร) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรท่ีดิน ฯ 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตรือ้ถอนอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลแม่
พริก อ าเภอแม่
พริก จงัหวดั
ล าปาง 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตรือ้ถอน
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสอืรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
แบบค ำขอ
อนญุำตรือ้ถอน

- 1 0 ชุด (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

อำคำร  (แบบ ข. 
1) 

2) 

หนงัสอืรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
ผู้ออกแบบ
ขัน้ตอน วิธีกำร 
และสิง่ป้องกนั
วสัดรุ่วงหลน่ใน
กำรรือ้ถอน
อำคำร (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลกัษณะ ขนำด 
อยูใ่นประเภท
เป็นวิชำชีพ
วิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 

3) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนำด
เทำ่ต้นฉบบัทกุ
หน้ำ พร้อม
เจ้ำของท่ีดินลง
นำมรับรอง
ส ำเนำ ทกุหน้ำ  
กรณีผู้ขอ
อนญุำตไม่ใช่
เจ้ำของท่ีดินต้อง
มีหนงัสอืยินยอม

- 0 1 ชุด (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ของเจ้ำของท่ีดิน
ให้รือ้ถอนอำคำร
ในท่ีดิน 

4) 

ใบอนญุำตให้ใช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม
อุตสำหกรรม 
หรือใบอนญุำตฯ 
ฉบบัตอ่อำย ุหรือ
ใบอนญุำตให้ใช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจกำร 
(สว่นขยำย) 
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผงัท่ีดิน
แนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยูใ่นนิคม
อุตสำหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 

5) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจ ต้องมี
หนงัสอืมอบ
อ ำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน 
หรือหนงัสอื

- 1 0 ชุด (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

เดินทำงของผู้
มอบและผู้ รับ
มอบอ ำนำจ 

6) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน และ
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคล
ผู้ รับมอบอ ำนำจ
เจ้ำของท่ีดิน 
(กรณีเจ้ำของ
ท่ีดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 

7) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจ ต้องมี
หนงัสอืมอบ
อ ำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน 
หรือหนงัสอื
เดินทำงของผู้
มอบและผู้ รับ
มอบอ ำนำจบตัร
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน

- 0 1 ชุด (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ของผู้ มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติ
บุคคลผู้ รับมอบ
อ ำนำจเจ้ำของ
อำคำร (กรณี
เจ้ำของอำคำร
เป็นนิติบุคคล) 

8) 

หนงัสอืรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลกัษณะ ขนำด
อยูใ่นประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 

9) 

หนงัสอืรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีท่ีเป็น

- 1 0 ชุด (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

อำคำรมีลกัษณะ 
ขนำดอยูใ่น
ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรม
ควบคมุ) 

10) 

แผนผงับริเวณ 
แบบแปลน 
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน ท่ีมี
ลำยมือช่ือพร้อม
กบัเขียนช่ือตวั
บรรจง และ
คณุวฒุิ ท่ีอยู ่
ของสถำปนิก 
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำร พ.ศ. 2522 
 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลแม่พริก 422/1 หมู่ท่ี 1 ต าบลแม่พริก อ าเภอแมพ่ริก จงัหวดั

ล าปาง  52180  (เบอร์โทร 0-5429-9682 เบอร์โทรสาร 0-5429-9452) 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน www.maephrik.net 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลแม่พริก 

อ าเภอแม่พริก จงัหวดัล าปาง สถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


