คูมือปรัชาชน
ตามพรัราชบะญญะติการอํานวยความสัดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เรื่อง
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒

เทศบาลตําบลบางปัอิน
อําเภอบางปัอิน จะงหวะดพรันครศรีอยุธยา

คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลบางปะอิน(บานเลน*) อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร และอาคารที่
อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา ๒ เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นตอง
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ
จําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน
999/9 หมู 9 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
13160 โทร. 0-3526-2289
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พรอมเอกสาร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

2)

การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: -)

2 วัน

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

3)

การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมายเหตุ: -)
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(น.1)
(หมายเหตุ: -)

7 วัน

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

35 วัน

เทศบาลตําบลบางปะอิน
(บานเลน*) อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

4)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

ลําดับ

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบขั้นตอน วิธีการ และสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนในการรื้อ
ถอนอาคาร (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหนา กรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหรื้อถอน
อาคารในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ หรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย
(กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
กรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากร
แสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
กรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของอาคาร (กรณีเจาของอาคารเปนนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ
10)

11)

12)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู ของสถาปนิก
และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับ ที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ต า ม ค ว า ม ใ น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม อ า ค า ร พ .ศ . 2522

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

(หมายเหตุ: -)
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
สํานักงานเทศบาลตําบลบางปะอิน 999/9 หมู 9 ต.บานเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160 โทร. 03526-2289
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
3)
ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
หมายเหตุ
Infographic

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

ลําดับ

ชื่อ

ไมมีขอมูล

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
ชื่อเรียกทั่วไป: หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 45.0 วัน
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 เทศบาลตําบลบางปะอิน สําเนาคูมือประชาชน
19/08/2015 13:37
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

