คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตตอเติมอาคารตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ: กองชาง
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตตอเติมอาคารตามมาตรา 21
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กองชาง เทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาตตอเติมกอสราง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ ไมเกิน 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 1 ราย
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 2 ราย
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 ราย
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558
14:43
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินการกอสรางอาคาร/ติดตอดวยตนเอง
ณ กองชาง เทศบาลเมืองชัยนาท 056-414444 ตอ 80
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะตอเติมสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 15วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวคราวละไมเกิน 15 วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวให
ผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
- ลงรับเรื่อง
- ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ธุรการ

- ตรวจสอบผังบริเวณ
- ตรวจสอบหลักฐานที่ดิน
- ตรวจสอบเอกสารแบบแปลน
- ตรวจสอบเอกสารของผูมีสวน
เกี่ยวของ

2 วัน

ชางเขต

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบการใชประโยชน
ที่ดิน
ผังเมือง
- ตรวจสอบตามกฎหมายวา
ดวยตามผังเมืองภายในเขตผัง
เมืองรวม

1 วัน

สถาปนิก

2 วัน

สถาปนิก

4)

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบแบบแปลนตาม
สถาปตยกรรม
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ใน
สวนที่เกี่ยวของกับงานสถาปตย
กรรม เชนตรวจสอบระยะสวน
ตางๆของอาคาร

2 วัน

วิศวกร

5)

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบแบบแปลนตาม
วิศวกรรม
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ใน
สวนที่เกี่ยวของกับงานวิศวกรรม
เชนตรวจสอบความแข็งแรงของ
โครงสรางอาคาร

2 วัน

ฝายแบบแผยนและ
กอสราง

6)

การพิจารณาของฝาย - ตรวจสอบเอกสาร
แบบแผนและ
- ตรวจสอบแบบแปลนตาม
กอสราง
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522
- ตรวจสอบงานชางเขต/งานผัง
เมือง/งานสถาปตยกรรม/งาน
วิศวกรรม

ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
ยื่นคําขอ พรอม
เอกสาร
การพิจารณาของ
นายตรวจเขต

2)

3)

หมายเหตุ

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
การพิจารณาของ
- ตรวจสอบความถูกตอง
7) ผูอํานวยการกองชาง - เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให
กอสรางได
การพิจารณาของ
- เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให
8)
ปลัดเทศบาล
กอสรางได
การพิจารณาของเจา - อนุญาต
9)
พนักงานทองถิ่น
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
ผูอํานวยการกองชาง

2 วัน

ปลัดเทศบาล

2 วัน

นายกเทศมนตรี

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ไดผานการดําเนินการลดขั้นตอนแลว
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
0
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1
แบบคําขอ
อนุญาตกอสราง
1)
อาคาร (แบบข.
1)
โฉนดที่ดินน.ส.3
0
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
2) เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

1

ชุด

หมายเหตุ
-

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหกอสรางอาคาร
ในที่ดิน
ใบอนุญาตใหใช
1
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
1
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป๓๐บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
0
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

ที่

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให
1
ชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรอง
1
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)
1
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในสวน

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ
1
โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่กอสราง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
10) กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2540 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง
1
กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เชนใชคา fc >
65 ksc. หรือคา
fc’> 173.3 ksc.
11) ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ไดวิศวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม
1
กรณีอาคารที่เขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
12) ที่ 48 พ.ศ. 2540
ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

หมายเหตุ

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คอนกรีตหุมเหล็ก
ไมนอยกวาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม
1
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
13) เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม
1
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
14)
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
แบบแปลนและ
1
15)
รายการคํานวณ
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ

หมายเหตุ

ที่

16)

17)

18)

19)

20)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
1
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
หนังสือรับรอง
1
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา
หนังสือรับรอง
1
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลิงไหม
หนังสือรับรอง
1
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง
หนังสือรับรอง
1
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

หมายเหตุ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ระบบประปา
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
(เอกสารที่ตองยื่น
ของผูประกอบ
เพิ่มเติมสําหรับ
วิชาชีพวิศวกรรม
กรณีเปนอาคารสูง
21)
ควบคุมของ
หรืออาคารขนาด
วิศวกรผูออกแบบ
ใหญพิเศษ)
ระบบลิฟต
16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ ที่

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กองชาง เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท 0-5641-4444 ตอ 80
หมายเหตุ2) ชองทางการรองเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (รองทุกข รองเรียน)
หมายเหตุ3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ เลขที่ 58/36 ถ.วงษโต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

30/11/2563
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
กองชาง (นายศรุติ จิโนวัฒน)

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ ไม่เกิน 13 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 1 ราย
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ดุ 2 ราย
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ดุ 0 ราย
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558
14:43
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดําเนินการก่อสร้างอาคาร/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท 056 - 412429
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 13 วันนับแต่วันที่ได้รับคํา
ขอในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 13 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราว
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
- ลงรับเรื่อง
- ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

ระยะเวลา
ให้บริการ
1 วัน

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ธุรการ

- ตรวจสอบผังบริเวณ
- ตรวจสอบหลักฐานที่ดิน
- ตรวจสอบเอกสารแบบแปลน
- ตรวจสอบเอกสารของผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้อง

1 วัน

ช่างเขต

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ผังเมือง
ที่ดนิ
- ตรวจสอบตามกฎหมายว่า
ด้วยตามผังเมืองภายในเขตผัง
เมืองรวม

1 วัน

สถาปนิก

1 วัน

สถาปนิก

4)

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบแบบแปลนตาม
สถาปัตย์กรรม
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตย์
กรรม เช่นตรวจสอบระยะส่วน
ต่างๆของอาคาร

1 วัน

วิศวกร

5)

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบแบบแปลนตาม
วิศวกรรม
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
เช่นตรวจสอบความแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคาร

2 วัน

ฝ่ายแบบแผยนและ
ก่อสร้าง

6)

การพิจารณาของฝ่าย - ตรวจสอบเอกสาร
แบบแผนและ
- ตรวจสอบแบบแปลนตาม
ก่อสร้าง
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522
- ตรวจสอบงานช่างเขต/งานผัง
เมือง/งานสถาปัตย์กรรม/งาน
วิศวกรรม

ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
ยื่นคําขอ พร้อม
เอกสาร
การพิจารณาของ
นายตรวจเขต

2)

3)

หมายเหตุ

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
การพิจารณาของ
- ตรวจสอบความถูกต้อง
7) ผู้อํานวยการกองช่าง - เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให้
ก่อสร้างได้
การพิจารณาของ
- เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให้
8)
ปลัดเทศบาล
ก่อสร้างได้
การพิจารณาของเจ้า - อนุญาต
9)
พนักงานท้องถิ่น
ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ
2 วัน

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ผู้อํานวยการกองช่าง

2 วัน

ปลัดเทศบาล

2 วัน

นายกเทศมนตรี

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว
- ได้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนแล้ว
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
0
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
0
หนังสือรับรองนิติ
2)
บุคคล

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคําขอ
1
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (แบบข.
1)
1
ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจ้ง
0
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดิน
1
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
1
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
0
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
1
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรอง
1
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
1
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
1
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ ี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
10) บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
1
รายการคํานวณ
โครงสร้างแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่
ของวิศวกรผู้
คํานวณพร้อมลง
11)
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบาง
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

หมายเหตุ

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรง
1
เกินกว่าค่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc >
65 ksc. หรือค่า
12)
fc’> 173.3
ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ได้วิศวกรผู้
คํานวณและผูข้ อ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้า
1
ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมี
ระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก
13)
ไม่น้อยกว่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
1
หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
14) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม
1
15)
เป็นผู้ควบคุมงาน
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ

หมายเหตุ

ที่

16)

17)

18)

19)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
แบบแปลนและ
1
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
1
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
1
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
1
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
20)
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
21)
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา
1
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
22)
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-2429
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันทีพ่ ิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

25/11/2562
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
กองช่าง (นายอําพล สุขเกษม)

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง
สํานักงานเทศบาลเมืองชัยนาท
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กีย่ วข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มคี วามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริการ: เขตเทศบาลเมืองชัยนาท
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ ไม่เกิน 9 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 ราย
จํานวนคําขอที่มากทีส่ ดุ 1 ราย
จํานวนคําขอทีน่ ้อยทีส่ ดุ 0 ราย
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558
14:43
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทําการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดําเนินการก่อสร้างอาคาร/ติดต่อด้วยตนเอง
ณ กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 9 วันนับแต่วันที่ได้รับคําขอในกรณีมเี หตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 9 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ที่
1)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
- ลงรับเรื่อง
- ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

ระยะเวลา
ให้บริการ
1 วัน

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รบั ผิดชอบ
ธุรการ

- ตรวจสอบผังบริเวณ
- ตรวจสอบหลักฐานที่ดิน
- ตรวจสอบเอกสารแบบแปลน
- ตรวจสอบเอกสารของผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้อง

1 วัน

ช่างเขต

การพิจารณาของงาน - ตรวจสอบแบบแปลนตาม
วิศวกรรม
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522 ใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
เช่นตรวจสอบความแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคาร

1 วัน

วิศวกร

การพิจารณาของฝ่าย - ตรวจสอบเอกสาร
แบบแผนและ
- ตรวจสอบแบบแปลนตาม
ก่อสร้าง
พรบ.ควบคุมอาคาร 2522
- ตรวจสอบงานช่างเขต/งานผัง
เมือง/งานสถาปัตย์กรรม/งาน
วิศวกรรม
การพิจารณาของ
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ผู้อํานวยการกองช่าง - เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให้
ก่อสร้างได้
การพิจารณาของ
- เห็นควร/เห็นชอบอนุญาตให้
ปลัดเทศบาล
ก่อสร้างได้
การพิจารณาของเจ้า - อนุญาต
พนักงานท้องถิ่น
ระยะเวลาดําเนินการรวม 9 วัน

1 วัน

ฝ่ายแบบแผยนและ
ก่อสร้าง

1 วัน

ผู้อํานวยการกองช่าง

2 วัน

ปลัดเทศบาล

2 วัน

นายกเทศมนตรี

ประเภทขั้นตอน
ยื่นคําขอ พร้อม
เอกสาร
การพิจารณาของ
นายตรวจเขต

2)

3)

4)

5)
6)
7)

14. งานบริการนี้ผา่ นการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบตั ริ าชการมาแล้ว
- ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอนแล้ว

หมายเหตุ

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
0
บัตรประจําตัว
1)
ประชาชน
0
หนังสือรับรองนิติ
2)
บุคคล

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยืน่ เพิม่ เติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคําขอ
1
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร (แบบข.
1)
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการ
และสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นใน
การรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3
0
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน้ากรณีผขู้ อ

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้รื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน
1
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
1
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
0
ประชาชนและ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ที่

7)

8)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
กรณีที่มีการมอบ
0
อํานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประชาชน
และสําเนา
ทะเบียนของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของอาคาร
(กรณีเจ้าของ
อาคารเป็นนิติ
บุคคล)
1
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร
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1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
1
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
9)
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
1
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ ี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
10) บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
ที่

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน กองช่าง เทศบาลเมืองชัยนาท หมายเลขโทรศัพท์ 0-5641-2429
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน Website WWW.Chainatcity.go.th (ร้องทุกข์ ร้องเรียน)
หมายเหตุ3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรม เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
หมายเหตุ เลขที่ 58/36 ถ.วงษ์โต ต.ในเมือง อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท 17000
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

วันทีพ่ ิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

25/11/2562
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
กองช่าง (นายอําพล สุขเกษม)

