
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืน หรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูง
ของอาคาร และอาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืน หรือท่ีสาธารณะนอยกวา ๒ เมตร ตองไดรับใบอนุญาต                      
จากเจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่ง               
ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปน
ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลา
ออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราว คราวละไมเกิน 45 วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา และเหตุจําเปนแตละคราว
ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ กอนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี 
 
ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา                  

อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 
โทรศัพท : 056-241323 

ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทรถึงวันศุกร                  

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  45  วันทําการ 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พรอมเอกสาร 

1 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 

2 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
3) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดิน ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง ตรวจสอบสถานท่ี
กอสราง จัดทําผังบริ เวณ แผนท่ีสังเขป ตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัย               
ทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรท่ีดิน ฯ 

7 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 

 
 

   



 

2 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1) 

35 วัน เทศบาลตําบลตากฟา 
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
 ฉบับจริง 0 ชุด 
 สําเนา  1 ชุด 
หมายเหตุ : กรณีบุคคลธรรมดา 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหตุ : กรณีนิติบุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 
 ฉบับจริง 1 ฉบับ 
 สําเนา  0 ฉบับ 
หมายเหตุ : เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ของผูออกแบบข้ันตอน วิธีการ และส่ิงปองกันวัสดุรวงหลน 
ในการรือ้ถอนอาคาร (กรณท่ีีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาด  
อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
 ฉบับจริง  1  ชุด 
 สําเนา   0  ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 

5) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา  
พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของท่ีดิน ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหรื้อถอน
อาคารในท่ีดิน 
 ฉบับจริง  0  ชุด 
 สําเนา   1  ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 

 
 

  



 

3 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
6) 

 
ใบอนุญาตใหใชท่ีดิน และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดิน และประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเง่ือนไข และแผนผังท่ีดินแนบทาย 
(กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
 ฉบับจริง  1  ชุด 
 สําเนา   0  ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
 ฉบับจริง  1  ชุด 
 สําเนา   0  ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 

8) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจ            
ลงนามแทนนิติบุคคล ผูรับมอบอํานาจเจาของท่ีดิน  
(กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล) 
 ฉบับจริง  0  ชุด 
 สําเนา   1  ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 

9) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบ และผูรับมอบอํานาจบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียน ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของอาคาร (กรณีเจาของอาคารเปนนิติบุคคล) 
 ฉบับจริง  0  ชุด 
 สําเนา   1  ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบ พรอมสําเนาใบอนุญาต          
เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคาร             
มีลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
 ฉบับจริง  1  ชุด 
 สําเนา   0  ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน 

- 

 
 

  



 

4 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
11) 

 
หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบ พรอมสําเนาใบอนุญาต                  
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคาร                 
มีลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
 ฉบับจริง  1  ชุด 
 สําเนา   0  ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือ
ช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู ของสถาปนิก และ
วิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
 ฉบับจริง  1  ชุด 
 สําเนา   0  ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน 

- 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) 
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528                  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหตุ : ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

http://www.takfacity.go.th/

