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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 45 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินการรื้อถอนอาคาร (เทศบาลตําบลบาลอ)/ติดตอ

ดวยตนเองณหนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
12.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา ๒ เมตร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง
ไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราว คราวละไมเกิน 45 วัน แตตองมีหนังสือแจงการ
ขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแต
กรณี
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13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

การตรวจสอบเอกสาร

ผูขออนุญาตยื่นคําขอรื้อถอน 1 วัน
อาคารพรอมเอกสาร

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณา 35 วัน
คําขออนุญาตกอสรางอาคาร

เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
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15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
1) (แบบข. 1)

2)

3)

4)

5)

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการและสิ่งปองกันวัสดุรวง
หลนในการรื้อถอนอาคาร (กรณีที่
เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของ
ที่ดินใหรื้อถอนอาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30
บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัว

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผู
ขออนุญาต)
(เอกสารใน
สวนของผู
ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผู
ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผู
ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผู
ขออนุญาต)
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ที่

6)

7)

8)

9)

10)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ประชาชนสําเนาทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน (กรณีเจาของที่ดินเปน
นิติบุคคล)
กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30
บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนาทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจบัตรประชาชนและ
สําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจ
เจาของอาคาร (กรณีเจาของอาคาร
เปนนิติบุคคล)
หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบ
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยู
ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของสถาปนิกและวิศวกร
ผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่
10 (พ.ศ.2528)

หนวยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผู
ขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผู
ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ
และควบคุม
งาน)
(เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ
และควบคุม
งาน)

หมายเหตุ
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16.คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
หมายเหตุ 2)

คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th)

2)
3)
4)

2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. รองเรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)

ชองทางการรองเรียนจังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)
ชองทางการรองเรียนเทศบาลตําบลบาลออําเภอรามันจังหวัดยะลาโทรศัพท 073-254188
หมายเหตุชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ติดตอขอรับไดที่เทศบาลตําบลบาลอ
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท.
-

