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คู่มือสําหรั บประชาชน : การขออนุญาตรื อถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายาอําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การขออนุญาตรื อ- ถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน อบต.ศาลายา 03/08/2015 15:49
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที 3 ตําบลศาลายาอํ าเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
www.obt-salaya.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตัง. แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื อ- ถอนอาคารทีมีส่วนสูงเกิน 15 เมตรซึงอยู่ห่างจากอาคารอืนหรื อทีสาธารณะน้ อยกว่าความสูงของ
อาคารและอาคารทีอยู่ห่างจากอาคารอืนหรื อทีสาธารณะน้ อยกว่า 2 เมตรต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิน
ซึงเจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสังไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ู
ขอรั บใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที ได้ รับคําขอในกรณี มีเหตุจําเป็ นที เจ้ าพนักงานท้ องถิ นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสังไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่
เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ -นกําหนดเวลา
หรื อตามทีได้ ขยายเวลาไว้ นนแล้
ั - วแต่กรณี
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยืนขออนุญาตรื อ- ถอน
1 วัน
องค์การบริ หาร อาคารพร้ อมเอกสาร
ส่วนตําบล
1)
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 2 วัน
องค์การบริ หาร การพิจารณา
พิจารณาเอกสาร
ส่วนตําบล
ประกอบการขออนุญาต
ศาลายาอําเภอ
2)
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิน
7 วัน
องค์การบริ หาร ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนตําบล
ประโยชน์ทีดินตาม
ศาลายาอําเภอ
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
พุทธมณฑล
3)
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ าง
จังหวัดนครปฐม
จัดทําผังบริ เวณแผนที
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อืนทีเกียวข้ องเช่นประกาศ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

กระทรวงคมนาคมเรื องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรทีดินฯ
การลงนาม/
เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 35 วัน
องค์การบริ หาร
คณะกรรมการมีมติ
พิจารณาแบบแปลนและ
ส่วนตําบล
พิจารณาออกใบอนุญาต
ศาลายาอําเภอ
4)
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
พุทธมณฑล
ใบอนุญาตรื อ- ถอนอาคาร
จังหวัดนครปฐม
(น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงาน
จํานวน
รายการเอกสาร
ภาครั ฐผู้ออก
ที
เอกสาร
ยืนเพิมเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
แบบคําขออนุญาต 1
1) รื อ% ถอนอาคาร
(แบบข. 1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ

-

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที

2)

3)

รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของผู้ออกแบบ
ขันตอนวิ
%
ธีการและ
สิ1งป้องกันวัสดุร่วง
หล่นในการรื อ% ถอน
อาคาร (กรณีที1เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที1ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อมเจ้ าของ
ที1ดนิ ลงนามรับรอง
สําเนาทุกหน้ ากรณี
ผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที1ดินต้ องมี
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที1ดนิ ให้
รื อ% ถอนอาคารใน
ที1ดนิ

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู้ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที

4)

5)

รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที1ดนิ และประกอบ
กิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที1ดนิ และประกอบ
กิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้ อม
เงื1อนไขและแผนผัง
ที1ดนิ แนบท้ าย
(กรณีอาคารอยูใ่ น
นิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที1มีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอํานาจ

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู้ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที

6)

7)

รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้ าของ
ที1ดนิ (กรณีเจ้ าของ
ที1ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
กรณีที1มีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอํานาจบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียนของ
ผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คลผู้รับ
มอบอํานาจ
เจ้ าของอาคาร

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู้ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที

8)

9)

รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม
(กรณีเจ้ าของ
อาคารเป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรองของ สถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที1
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองของ วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้ อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที1เป็ นอาคาร
มีลกั ษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู้ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

8/9

ที

รายการเอกสาร
ยืนเพิมเติม

แผนผังบริ เวณ
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลนที1มีลายมือ
ชื1อพร้ อมกับเขียน
ชื1อตัวบรรจงและ
10)
คุณวุฒิที1อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที1 10
(พ.ศ.2528)

หน่ วยงาน
ภาครั ฐผู้ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนwww.obt-salaya.go.th
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

02/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั - 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

