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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตรือ้ ถอนอำคำรตำมมำตรำ 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดอาเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดอาเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22 เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดสาเนา
คูม่ ือประชาชน 24/08/2015 16:00
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกี ยดอาเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสี มา 30210 โทรศัพท์ :
044-249081 แฟกซ์ : 044-249081
website : http://www.nongbuatakiat.go.th//ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
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 วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ใดจะรื อ้ ถอนอาคารที่มีสว่ นสูงเกิน 15เมตรซึง่ อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่าความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่า๒เมตรต้ 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 ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

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

1)

2)

3)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล หนองบัวตะเกียด
อาเภอด่านขุน
ทดจังหวัด
นครราชสีมา
เทศบาลตาบล หนองบัวตะเกียด
อาเภอด่านขุน
ทดจังหวัด
นครราชสีมา
เทศบาลตาบล หนองบัวตะเกียด
อาเภอด่านขุน
ทดจังหวัด
นครราชสีมา
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
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)

เทศบาลตาบล หนองบัวตะเกียด
อาเภอด่านขุน
ทดจังหวัด
นครราชสีมา

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบคุ คล)
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ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
อนุญำตรื อ้ ถอน
อำคำร (แบบข.
1)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
ขันตอนวิ
้
ธีกำร
และสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นใน
กำรรื อ้ ถอน
อำคำร (กรณีที่
เป็ นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่
ในประเภทเป็ น
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้ นฉบับทุก
หน้ ำพร้ อม
เจ้ ำของที่ดินลง
นำมรับรอง
สำเนำทุกหน้ ำ
กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตไม่ใช่
เจ้ ำของที่ดินต้ อง

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)
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ที่

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ ำของที่ดนิ
ให้ รือ้ ถอนอำคำร
ในที่ดนิ
ใบอนุญำตให้ ใช้ ที่ดนิ และ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม
อุตสำหกรรมหรื อ
ใบอนุญำตฯฉบับ
ต่ออำยุหรื อ
ใบอนุญำตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจกำร
(ส่วนขยำย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ ำย (กรณี
อำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
กรณีที่มีกำรมอบ อำนำจต้ องมี
หนังสือมอบ
อำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พร้ อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนหรื อ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)
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ที่

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือเดินทำง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชนและ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้มี
อำนำจลงนำม
แทนนิติบคุ คล
ผู้รับมอบอำนำจ
เจ้ ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ ำของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
กรณีที่มีกำรมอบ อำนำจต้ องมี
หนังสือมอบ
อำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พร้ อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนหรื อ
หนังสือเดินทำง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอำนำจ
บัตรประชำชน
และสำเนำ
ทะเบียนของผู้มี

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)
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ที่

8)

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจลงนำม
แทนนิติบคุ คล
ผู้รับมอบอำนำจ
เจ้ ำของอำคำร
(กรณีเจ้ ำของ
อำคำรเป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็ นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

อำคำรมีลกั ษณะ
ขนำดอยูใ่ น
ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลำยมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
10)
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถำปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
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1)

2)
3)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนเทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียดอาเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมา 30210 โทรศัพท์ :
044-249081 แฟกซ์ : 044-249081 website : http://www.nongbuatakiat.go.th/
หมายเหตุช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนจังหวัดอื่นๆร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

24/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลหนองบัวตะเกียด
อาเภอด่านขุนทดจังหวัด
นครราชสีมาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

