คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และ
อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่
กรณี
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000 เบอร์โทรติดต่อ 042-932191-3/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

2 วัน

เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

5 วัน

เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี

ลำดับ

4)

ขั้นตอน
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอนอาคาร))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคำขออนุญำตรื้อถอนอำคำร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
4) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบขั้นตอน วิธีกำร และสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในกำรรื้อ
ถอนอำคำร (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ในประเภทเป็น
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด

ระยะเวลำ

ส่วนที่รับผิดชอบ
จังหวัดอุดรธานี

22 วัน

เทศบาลตาบลหนองบัว
อาเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

ลำดับ
5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้รื้อถอนอำคำร
ในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือ
ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกรแสตมป์
30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจติดอำกรแสตมป์
30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจบัตรประชำชน
และสำเนำทะเบียนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อำนำจเจ้ำของอำคำร (กรณีเจ้ำของอำคำรเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ลำดับ
10)

11)

12)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถำปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 3 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็น ไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่ำธรรมเนียม 10 บาท
ต ำม ค วำม ใน พ ระรำช บั ญ ญั ติ ค วบ คุ ม อ ำค ำร พ .ศ . 2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) เทศบาลตาบลหนองบัว อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 เบอร์โทรติดต่อ 042-932191-3
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด))
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.
1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
1) แบบ ข.1
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอร์ม

หมำยเหตุ
ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 เทศบาลตาบลหนองบัว
เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

