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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ /ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการที่ทําการเทศบาลเมืองชัยภูมิ กองชาง
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร
และอาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา ๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นซึ่ง
เจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดว ยเหตุผลใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวคราวละไม
เกิน 45 วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาแ ละเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้น
กําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
หนวยงานที่
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตรื้อถอน
1 วัน
เทศบาลเมือง
(องคกรปกครอง
อาคารพรอมเอกสาร
ชัยภูมิ
สวนทองถิ่นใน
1)
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
2 วัน
เทศบาลเมือง
(องคกรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
ชัยภูมิ
สวนทองถิน่ ใน
2)
ประกอบการขออนุญาต
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
เทศบาลเมือง
(องคกรปกครอง
ดําเนินการตรวจสอบการ
ชัยภูมิ
สวนทองถิ่นใน
ใชประโยชนที่ดินตาม
พื้นที่ที่จะขอ
กฎหมายวาดวยการผัง
อนุญาตรื้อถอน
เมืองตรวจสอบสถานที่
อาคาร)
3)
กอสรางจัดทําผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชน
ประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(น.1)

35 วัน

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน
รายการ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ภาครั
ฐ
ผู
อ

อก
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่ เอกสารยืนยัน
สํ
า
เนา
เอกสาร
ฉบับจริง
ตัวตน
เอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรอง
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
นิติบุคคล
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ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการ
ภาครัฐผูออก
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
เอกสาร
แบบคําขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร (แบบข.
1)
หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
ผูออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการ
และสิ่งปองกัน
วัสดุรวงหลนใน
การรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาด
อยูในประเภท
เปนวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ที่

4)

5)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหรื้อถอน
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตใหใช
ทีด่ ินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ
ฉบับตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบทาย (กรณี
อาคารอยูใน
นิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการ
มอบอํานาจตอง
มีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

6)

7)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
พรอมสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทางของผู
มอบและผูรับ
มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติ
บุคคล)
กรณีที่มีการ
มอบอํานาจตอง
มีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบาน
หรือหนังสือ

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

8)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
เดินทางของผู
มอบและผูรับ
มอบอํานาจบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
ของผูมีอํานาจ
ลงนามแทนนิติ
บุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของ
อาคาร (กรณี
เจาของอาคาร
เปนนิติบุคคล)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาด
อยูในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
9)
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาด
อยูในประเภท
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการ
ประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือ
ชื่อพรอมกับ
เขียนชื่อตัว
10) บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม
คํารอง
5
บาท
คาใบอนุญาต
20 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองชัยภูมิ 345 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท 044- 811656
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

