
งานที่ให้บรกิาร ขออนุญาตร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กองช่าง

ขอบเขตการให้บรกิาร
สถานที่ / ชอ่งทางให้บรกิาร ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร
๑. กองช่าง วนัจันทร์ ถึง วนัศุกร์
โทรศัพท์ : ๐ 4441 5234 (ยกเวน้วนัหยุดที่ทางราชการก าหนด)
โทรสาร : ๐ 4441 5234 ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธกีารและเงื่อนไขในการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ 

ขัน้ตอนและวิธกีารให้บรกิาร
ขัน้ตอน หน่วยงานผู้รบัผิดชอบ
1. ประชาชนยื่นความประสงค์ร้ือถอนอาคาร พร้อมเอกสาร
 กองช่าง
   (ระยะเวลาไม่เกนิ 5  นาท)ี (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวขัตตยรัตน์  สงวนสัตย)์
2. เจ้าหน้าที่รับค าขอและด าเนินการตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น กองช่าง
   (ระยะเวลาไม่เกนิ 1  วัน) (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวขัตตยรัตน์  สงวนสัตย)์
3. นายช่างโยธาด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม กองช่าง
   กฎหมายวา่ด้วยการผังเมือง (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นางสาวตัตยรัตน์ สงวนสัตย์ 
  - ตรวจสอบสถานที่กอ่สร้างจดัท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ 2. นายชัยฤกษ์  ทองตา  3. นายกิตติศักด์ิ บุญถือ)
    กฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
   ปลอดภยัในการเดินอากาศ เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
   (ระยะเวลาไม่เกนิ  7  วัน)
4.  นายช่างโยธาตรวจพิจารณาแบบแปลนและเสนอตามล าดับขั้น กองช่าง
    และนายกเทศมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คือ 1. นางสาวตัตยรัตน์ สงวนสัตย์ 
    (ระยะเวลาไม่เกนิ  30  วัน) 2. นายชัยฤกษ์  ทองตา  3. นายกิตติศักด์ิ บุญถือ)
5.  แจง้ประชาชนมารับใบอนุญาตกอ่สร้างอาคาร กองช่าง
   (ระยะเวลาไม่เกนิ  2  วัน) (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ คือ นางสาวขัตตยรัตน์  สงวนสัตย)์

คู่มือส าหรับประชาชน

     ผูใดจะร้ือถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน ๑๕ เมตร ซ่ึงอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกวา่ความสูงของอาคาร และ
อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกวา่ ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซ่ึงเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน ๔๕ วนั นับแต่วนัที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ คราว คราวละไม่เกิน ๔๕ วนั แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไวน้ั้นแล้วแต่กรณี



ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งส้ินไม่เกิน  40   วนั/ราย

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
     เอกสารหรือหลักฐานที่ใช้ประกอบการการขออนุญาตร้ือถอนอาคาร
(1)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
(2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนา จ านวน 1 ชุด
(3)  แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 (แบบ ข. ๑)
 จ านวน  1  ชุด
(4)  โฉนดที่ดิน น.ส.๓ หรือ ส.ค.๑ ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด
     ลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า
    - กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
(5)  กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท จ านวน 1 ชุด
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ   
(6)  บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล จ านวน 1 ชุด
     ผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
(7)  หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) จ านวน 1 ชุด
(8)  หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ จ านวน 1 ชุด
     สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)
(9) หนังสือรับรองของวศิวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม จ านวน 1 ชุด
    (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม)
(10) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อ จ านวน 1 ชุด
   ตัวบรรจง และคุณวฒิุ ที่อยู่ ของสถาปนิก และวศิวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที๑่๐ (พ.ศ.๒๕๒๘)
(11) รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานที่ก่อสร้าง จ านวน 1 ชุด
     ชื่อ คุณวฒิุ ที่อยู่ ของวศิวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น

ค่าธรรมเนียม
  -  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒

การรบัเรื่องรอ้งเรยีน
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไวข้้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียน ได้ที่ เทศบาลต าบลตลาด  
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4441 5234     เวบ็ไซต์  http://www.talad.go.th 

ตวัอย่างแบบฟอรม์
1. แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
 (แบบ ข. ๑)


