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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง อบต.สวนหม่อน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กองช่าง อบต.สวนหม่อน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิ จ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22 21/05/2558
15:48
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ าการองค์การบริ หารส่วนตาบลสวนหม่อน
ตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160 โทร 043040023
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื อ้ ถอนอาคารที่มีสว่ นสูงเกิน 15เมตรซึง่ อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่าความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่า ๒เมตรต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นซึง่ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นต้ องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรื อยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกาหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่
ต้ องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ ้นกาหนดเวลาหรื อตามที่ได้
ขยายเวลาไว้ นนแล้
ั ้ วแต่กรณี

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตรื อ้ ถอน
อาคารพร้ อมเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ

-

1)

2)

3)

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื อ้ ถอน
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื อ้ ถอน
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื อ้ ถอน
อาคาร)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตรื อ้ ถอนอาคาร
(น.1)

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื อ้ ถอน
อาคาร)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอ
อนุญาตรื อ้ ถอน
อาคาร (แบบข.
1)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
ขันตอนวิ
้
ธีการ
และสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นใน
การรื อ้ ถอน
อาคาร (กรณีที่
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ ต้ อง

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ รือ้ ถอนอาคาร
ในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้ าของที่ดนิ
(กรณีเจ้ าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประชาชน
และสาเนา
ทะเบียนของผู้มี

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้ าของอาคาร
(กรณีเจ้ าของ
อาคารเป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
10)
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลสวนหม่อน
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.suanmon.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 043040023
3. ทางไปรษณี ย์ ( องค์การบริ หารส่วนตาบลสวนหม่อน ตาบลสวนหม่อน อาเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
40160)
2) ช่ องทางการร้ องเรียน ร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น)
3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

21/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ทักสิน หินวิเศษ
ธนวรรธน์ สังข์ทอง
วีระพล สมีกลาง

