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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตรือถอนอาคารตามมาตรา 22
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน:การขออนญุาตรื อถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45 วนั

9. ข้อมูลสถติิ
จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 08/08/2015 22:27การขออนญุาตรื อถอนอาคารตามมาตรา
22

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการเทศบาลตําบลอโุมงค์/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
ผู ใดจะรื อถอนอาคารทีมีสว่นสงูเกิน 15เมตรซึงอยู่หา่งจากอาคารอืนหรือทีสาธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร

และอาคารทีอยูห่า่งจากอาคารอืนหรือทีสาธารณะน้อยกวา่๒เมตรต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถินซงึเจ้า
พนกังานท้องถินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสังไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับ
ใบอนญุาตทราบภายใน 45วนันบัแตว่นัทีได้รับคําขอในกรณีมีเหตจํุาเป็นทีเจ้าพนกังานท้องถินไมอ่าจออกใบอนญุาต
หรือยงัไมอ่าจมีคําสังไมอ่นญุาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 45วนัแต่
ต้องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิ นกําหนดเวลาหรือตามทีได้
ขยายเวลาไว้นั นแล้วแตก่รณี

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบเอกสาร ยืนขออนญุาตรื อถอนอาคาร

พร้อมเอกสาร
1 วนั กองชา่ง เทศบาล

ตําบลอโุมงค์

2)

การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต

2 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

3)

การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดนิตามกฎหมาย
วา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบ
สถานทีก่อสร้างจดัทําผงั
บริเวณแผนทีสงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอืนที
เกียวข้องเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและ
พรบ.จดัสรรทีดนิฯ

7 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตรื อถอนอาคาร
(น.1)

35 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บตัรประจําตวัประชาชน กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา)

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
แบบคําขออนญุาตรื อ
ถอนอาคาร (แบบข. 1)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

2)

หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
ผู้ออกแบบขั นตอน
วิธีการและสิงป้องกนั
วสัดรุ่วงหลน่ในการรื อ
ถอนอาคาร (กรณีทีเป็น
อาคารมีลกัษณะขนาด
อยูใ่นประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)

3)

โฉนดทีดนิน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อม
เจ้าของทีดินลงนาม
รับรองสําเนาทกุหน้า
กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของทีดินต้องมี
หนงัสือยินยอมของ
เจ้าของทีดินให้รื อถอน
อาคารในทีดนิ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)

4)

ใบอนญุาตให้ใช้ทีดิน
และประกอบกิจการใน
นิคมอตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบัตอ่
อายหุรือใบอนญุาตให้
ใช้ทีดนิและประกอบ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

กิจการ (สว่นขยาย)
พร้อมเงือนไขและ
แผนผงัทีดนิแนบท้าย
(กรณีอาคารอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม)

5)

กรณีทีมีการมอบอํานาจ
ต้องมีหนงัสือมอบ
อํานาจตดิอากรแสตมป์
30 บาทพร้อมสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทางของผู้
มอบและผู้ รับมอบ
อํานาจ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)

6)

บตัรประจําตวัประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบคุคลผู้ รับมอบ
อํานาจเจ้าของทีดนิ
(กรณีเจ้าของทีดนิเป็น
นิตบิคุคล)

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)

7)

กรณีทีมีการมอบอํานาจ
ต้องมีหนงัสือมอบ
อํานาจตดิอากรแสตมป์
30 บาทพร้อมสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านหรือ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

หนงัสือเดนิทางของผู้
มอบและผู้ รับมอบ
อํานาจบตัรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของ
ผู้ มีอํานาจลงนามแทน
นิตบิคุคลผู้ รับมอบ
อํานาจเจ้าของอาคาร
(กรณีเจ้าของอาคาร
เป็นนิติบคุคล)

8)

หนงัสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนาใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ
(กรณีทีเป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่น
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน)

9)

หนงัสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (กรณี
ทีเป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

10)

แผนผงับริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลนทีมีลายมือ
ชือพร้อมกบัเขียนชือตวั
บรรจงและคณุวฒุิทีอยู่
ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบัที 10
(พ.ศ.2528)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522

ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.umongcity.go.th)
1. ทางโทรศพัท์ (053-983222 ต่อ 107)
2. ทางไปรษณีย์ (234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู 51150)
3. ร้องเรียนดว้ยตนเองณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
4. ตูร้ับฟังความคิดเห็นณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์

2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอืนๆร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดัทกุจงัหวดั)
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3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมือง

ลําพนูจงัหวดัลําพนูสถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


