
งานทีใ่หบ้ริการ ขออนญุาตร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ 
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กองช่าง

ขอบเขตการใหบ้ริการ
สถานที ่/ ชอ่งทางใหบ้ริการ ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ
๑. กองช่าง วันจันทร์ ถึง ศุกร์
โทรศัพท์ : ๐ 4420 6168 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
โทรสาร : ๐ 4420 6171 ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธกีารและเงือ่นไขในการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ 

ขัน้ตอนและวิธกีารใหบ้ริการ
ขัน้ตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1. ประชาชนยื่นความประสงค์ร้ือถอนอาคาร พร้อมเอกสาร
 กองช่าง
   (ระยะเวลาไม่เกนิ 5  นาท)ี (เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวศิริรัตน ์ ถิ่นโพธิ)์
2. เจ้าหนา้ที่รับค าขอและด าเนนิการตรวจสอบเอกสารเบือ้งต้น กองช่าง
   (ระยะเวลาไม่เกนิ 1  วัน) (เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวศิริรัตน ์ ถิ่นโพธิ)์
3. นายช่างโยธาด าเนนิการตรวจสอบการใช้ประโยชนท่ี์ดินตาม กองช่าง
   กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง (เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นายชัยฤกษ์ ทองตา
  - ตรวจสอบสถานทีก่อ่สร้างจดัท าผังบริเวณแผนทีสั่งเขปตรวจสอบ 2. นายสุพมิตร  กอบวักลาง 3. นายสันติ  มรกต)
    กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง เชน่ ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
   ปลอดภยัในการเดินอากาศ เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
   (ระยะเวลาไม่เกนิ  7  วัน)
4.  นายช่างโยธาตรวจพิจารณาแบบแปลนและเสนอตามล าดับขั้น กองช่าง
    และนายกเทศมนตรีพิจารณาออกใบอนญุาต (อ.๑) (เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นายชัยฤกษ์ ทองตา
    (ระยะเวลาไม่เกนิ  30  วัน) 2. นายสุพมิตร  กอบวักลาง 3. นายสันติ  มรกต)
5.  แจง้ประชาชนมารับใบอนุญาตกอ่สร้างอาคาร กองช่าง
   (ระยะเวลาไม่เกนิ  2  วัน) (เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวศิริรัตน ์ ถิ่นโพธิ)์

คู่มือส าหรบัประชาชน

     ผู้ใดจะร้ือถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน ๑๕ เมตร ซ่ึงอยู่หา่งจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอ้ยกว่าความสูงของอาคาร และ
อาคารที่อยู่หา่งจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ่น ซ่ึงเจ้าพนกังาน
ท้องถิ่นจะตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าส่ังไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตุผลใหผู้้ขอรับใบอนญุาตทราบ
ภายใน ๔๕ วัน นบัแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเปน็ที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนญุาตได้ภายในก าหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ คราว คราวละไม่เกิน ๔๕ วัน แต่ต้องมีหนงัสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจ าเปน็แต่ละคราวใหผู้้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแต่กรณี



ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน  40   วัน/ราย

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
     เอกสารหรือหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบการการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร
(1)  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
(2)  ส าเนาทะเบยีนบา้น พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
(3)  แบบค าขออนญุาตก่อสร้างอาคาร
 (แบบ ข. ๑)
 จ านวน  1  ชุด
(4)  โฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรือ ส.ค.๑ ขนาดเท่าต้นฉบบัทุกหนา้พร้อมเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด
     ลงนามรับรองส าเนาทุกหนา้
    - กรณีผู้ขออนญุาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนงัสือยินยอมของเจ้าของที่ดินใหก้่อสร้างอาคารในที่ดิน
(5)  กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนงัสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป ์๓๐ บาท จ านวน 1 ชุด
พร้อมส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น หรือหนงัสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ   
(6)  บตัรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผู้มีอ านาจลงนามแทนนติิบคุคล จ านวน 1 ชุด
     ผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเปน็นติิบคุคล)
(7)  หนงัสือยินยอมใหช้ิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) จ านวน 1 ชุด
(8)  หนงัสือรับรองของสถาปนกิผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพ จ านวน 1 ชุด
     สถาปตัยกรรมควบคุม (กรณีที่เปน็อาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปตัยกรรมควบคุม)
(9) หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนญุาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน 1 ชุด
    (กรณีที่เปน็อาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
(10) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อ จ านวน 1 ชุด
   ตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนกิ และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัที๑่๐ (พ.ศ.๒๕๒๘)
(11) รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบชุื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานที่ก่อสร้าง จ านวน 1 ชุด
     ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น

ค่าธรรมเนียม
  -  เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการใหบ้ริการไม่เปน็ไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน ได้ที่ เทศบาลต าบลบา้นโพธิ์  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4420 6168     เว็บไซต์  http://www.banphokorat.go.th 

ตวัอย่างแบบฟอร์ม
1. แบบค าขออนญุาตก่อสร้างอาคาร
 (แบบ ข. ๑)


