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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ (ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ (ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
45
วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและอาคารที่
อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่
ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

1)

การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพร้อมเอกสาร

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
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ระยะเวลำ
ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1 วัน
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
(ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2 วัน
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
ประกอบการขออนุญาต

3)

การพิจารณา

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการ 7 วัน
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัย
ทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน 35 วัน
และพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้ง
ให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1)

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
(ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

หมำยเหตุ

เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
(ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน

1)
2)

บัตรประจาตัวประชาชน
หนังสือรับรองนิติบุคคล

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก จำนวนเอกสำร
เอกสำร
ฉบับจริง
0
0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ
ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคลธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบคาขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบข. 1)

2)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่ง
ป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรอง
สาเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
รื้อถอนอาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับต่อ
อายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบ
อานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ

3)

4)

5)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ชุด

หมำยเหตุ
(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)
(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

อานาจ
6) บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับ
มอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
7) กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบ
อานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนของ
ผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อานาจเจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของอาคาร
เป็นนิติบุคคล)
8) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
10) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัว
บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

5

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
2522
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6
: 02-299-4000) 3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถ.
พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 4. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-2994311-12) 5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่าง เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
หมายเหตุ (1.ทาง website (http://www.wisetchaichan.go.th) 2.ทางโทรศัพท์ (0-3563-1405) 3.ทางไปรษณีย์
(เลขที่ 1 ถนนวิเศษ-ผักไห่ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110))
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หน้ า 229
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หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-

วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

หน้ า 230

27/08/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา /
แก้ไข (User)
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ อาเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สถ.มท.
-

