
คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือทีส่าธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและอาคารที่อยู
หางจากอาคารอื่นหรือทีส่าธารณะนอยกวา๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต
วันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตจุําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจาํเปนแต
ละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวน้ันแลวแตกรณี 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
กองชางเทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง
โทรศัพท 0 5422 5967 ตอ 104/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตรือ้ถอนอาคารพรอมเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนทีด่ิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทาํ
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชน
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 
(น.1) 
(หมายเหต:ุ -) 

35 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณีนิติบุคคล) 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
แบบคําขออนุญาตรือ้ถอนอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบขั้นตอนวธิีการและส่ิงปองกันวัสดุรวงหลนในการรือ้ถอน
อาคาร (กรณทีี่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทกุหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนามรบัรองสําเนาทกุหนากรณผีูขออนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหรือ้ถอน
อาคารในที่ดนิ 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรอืใบอนุญาตใหใชทีด่ินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเง่ือนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย 
(กรณอีาคารอยูในนิคมอตุสาหกรรม) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณทีี่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอาํนาจตดิอากรแสตมป 
30 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน
หรอืหนังสือเดนิทางของผูมอบและผูรบัมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

8) 
 

บัตรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิตบิคุคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิตบิคุคล) 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

9) 
 

กรณทีี่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอาํนาจตดิอากรแสตมป 
30 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน
หรอืหนังสือเดนิทางของผูมอบและผูรบัมอบอํานาจบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของผูมีอาํนาจลงนามแทนนิติบคุคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของอาคาร (กรณีเจาของอาคารเปนนิติบคุคล) 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณทีี่เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคมุงาน) 
 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
11) 

 
หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือ
ช่ือพรอมกับเขียนช่ือตวับรรจงและคุณวฒิุที่อยูของสถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคมุงาน) 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

(หมายเหต:ุ ( 1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.kelangnakorn.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (0 5422 5967 ตอ 104) 
3. ทางไปรษณีย (เทศบาลเมอืงเขลางคนคร (สํานักงานชั่วคราวทีโอท)ี ถนนบุญโยงอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
52000 
4. รองเรียนดวยตนเอง 
)) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วของ: 

 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่



1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ:บริการทีมี่ความสําคญัดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัตทิองถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0 
 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


