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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรขออนนุญสำตรมืรื้อถอนอสำคสำรตสำมมสำตรสำ 22
หนคู่วยงสำนททที่รรับผริดชอบ กองชคู่สำง อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนททที่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. กองชส่าง  องคค์การบรริหารสส่วนตตาบล
   โปป่งตาลอง 
   โทรศจัพทค์ : 044-009516

วจันจจันทรค์ ถถึง วจันศศุกรค์ 
(ยกเวน้นวจันหยศุดทสีที่ทางราชการกตาหนด) 
ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มสีพจักเทสีที่ยง)

หลรักเกณฑค์ วริธทกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
      ผผูน้ใดจะรรตั้อถอนอาคารทสีที่มสีสส่วนสผูงเกริน 15 เมตรซถึที่งอยผูส่หส่างจากอาคารอรที่นหรรอทสีที่สาธารณะนน้อยกวส่าความสผูงของอาคารและ
อาคารทสีที่อยผูส่หส่างจากอาคารอรที่นหรรอทสีที่สาธารณะนน้อยกวส่า 2 เมตร ตน้องไดน้รจับใบอนศุญาตจากเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นซถึที่งเจน้าพนจักงาน
ทน้องถริที่นตน้องตรวจพริจารณาและออกใบอนศุญาตหรรอมสีหนจังสรอแจน้งคตาสจัที่งไมส่อนศุญาตพรน้อมดน้วยเหตศุผลใหน้ผผูน้ขอรจับใบอนศุญาตทราบ
ภายใน 45 วจันนจับแตส่วจันทสีที่ไดน้รจับคตาขอ  ในกรณสีมสีเหตศุจตาเปป็นทสีที่เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นไมส่อาจออกใบอนศุญาตหรรอยจังไมส่อาจมสีคตาสจัที่งไมส่
อนศุญาตไดน้ภายในกตาหนดเวลาใหน้ขยายเวลาออกไปไดน้อสีกไมส่เกริน 2 คราวคราวละไมส่เกริน 45 วจัน แตส่ตน้องมสีหนจังสรอแจน้งการขยาย
เวลาและเหตศุจตาเปป็นแตส่ละคราวใหน้ผผูน้ขอรจับใบอนศุญาตทราบกส่อนสริตั้นกตาหนดเวลาหรรอตามทสีที่ไดน้ขยายเวลาไวน้นจัตั้นแลน้วแตส่กรณสี

ขรัรื้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ
ขรัรื้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : ยรที่นขออนศุญาตรรตั้อถอนอาคารพรน้อมเอกสาร
2. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจพริจารณาเอกสารประกอบการขออนศุญาต
3. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นดตาเนรินการตรวจสอบการใชน้ประโยชนค์ทสีที่ดรินตาม
กฎหมายวส่าดน้วยการผจังเมรองตรวจสอบสถานทสีที่กส่อสรน้างจจัดทตาผจังบรริเวณแผนทสีที่สจังเขปตรวจ
สอบกฎหมายอรที่นทสีที่เกสีที่ยวขน้องเชส่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรรที่องเขตปลอดภจัยในการเดริน
อากาศเขตปลอดภจัยทางทหารฯ และพรบ.จจัดสรรทสีที่ดรินฯ
4. การลงนาม/คณะกรรมการมสีมตริ : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจพริจารณาแบบแปลนและ
พริจารณาออกใบอนศุญาต (อ.1) และแจน้งใหน้ผผูน้ขอมารจับใบอนศุญาตรรตั้อถอนอาคาร (น.1)

กองชส่าง อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  45 วจัน 

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนททที่ตห้องใชห้
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1. สตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชน จตานวน  1  ชศุด (กรณสีบศุคคลธรรมดา)
2. สตาเนาหนจังสรอรจับรองนริตริบศุคคล จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีนริตริบศุคคล)
3. แบบคตาขออนศุญาตรรตั้อถอนอาคาร  (แบบข. 1) ฉบจับจรริงจตานวน 1 ชศุด 
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ขออนศุญาต)
4. หนจังสรอรจับรองของผผูน้ประกอบวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุมของผผูน้ออกแบบขจัตั้นตอนวริธสีการและสริที่งปป้องกจันวจัสดศุรส่วงหลส่นในการรรตั้อ
   ถอนอาคาร (กรณสีทสีที่เปป็นอาคารมสีลจักษณะขนาดอยผูส่ในประเภทเปป็นวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุม) ฉบจับจรริงจตานวน 1 ชศุด
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ขออนศุญาต)
5. สตาเนาโฉนดทสีที่ดรินน.ส.3 หรรอส.ค.1 ขนาดเทส่าตน้นฉบจับทศุกหนน้าพรน้อมเจน้าของทสีที่ดรินลงนามรจับรองสตาเนาทศุกหนน้ากรณสีผผูน้ขอ
   อนศุญาตไมส่ใชส่เจน้าของทสีที่ดรินตน้องมสีหนจังสรอยรินยอมของเจน้าของทสีที่ดรินใหน้รรตั้อถอนอาคารในทสีที่ดริน  จตานวน 1 ชศุด
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ขออนศุญาต)
6. ใบอนศุญาตใหน้ใชน้ทสีที่ดรินและประกอบกริจการในนริคมอศุตสาหกรรมหรรอใบอนศุญาตฯฉบจับตส่ออายศุหรรอใบอนศุญาตใหน้ใชน้ทสีที่ดรินและ
   ประกอบกริจการ (สส่วนขยาย) พรน้อมเงรที่อนไขและแผนผจังทสีที่ดรินแนบทน้าย (กรณสีอาคารอยผูส่ในนริคมอศุตสาหกรรม) 
   ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด  หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ขออนศุญาต) 
7. กรณสีทสีที่มสีการมอบอตานาจตน้องมสีหนจังสรอมอบอตานาจตริดอากรแสตมปป์ 30 บาทพรน้อมสตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชนสตาเนา
   ทะเบสียนบน้านหรรอหนจังสรอเดรินทางของผผูน้มอบและผผูน้รจับมอบอตานาจ  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ขออนศุญาต)
8. สตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชนและสตาเนาทะเบสียนบน้านของผผูน้มสีอตานาจลงนามแทนนริตริบศุคคลผผูน้รจับมอบอตานาจเจน้าของทสีที่ดริน 
   (กรณสีเจน้าของทสีที่ดรินเปป็นนริตริบศุคคล)  จตานวน 1 ชศุด  หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ขออนศุญาต) 
9. กรณสีทสีที่มสีการมอบอตานาจตน้องมสีหนจังสรอมอบอตานาจตริดอากรแสตมปป์ 30 บาทพรน้อมสตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชนสตาเนา
   ทะเบสียนบน้านหรรอหนจังสรอเดรินทางของผผูน้มอบและผผูน้รจับมอบอตานาจบจัตรประชาชนและสตาเนาทะเบสียนของผผูน้มสีอตานาจลงนาม
   แทนนริตริบศุคคลผผูน้รจับมอบอตานาจเจน้าของอาคาร (กรณสีเจน้าของอาคารเปป็นนริตริบศุคคล)  จตานวน  1  ชศุด 
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ขออนศุญาต) 
10. หนจังสรอรจับรองของสถาปนริกผผูน้ออกแบบพรน้อมสตาเนาใบอนศุญาตเปป็นผผูน้ประกอบวริชาชสีพสถาปปัตยกรรมควบคศุม (กรณสีทสีที่เปป็น
     อาคารมสีลจักษณะขนาดอยผูส่ในประเภทวริชาชสีพสถาปปัตยกรรมควบคศุม)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด  
    หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ออกแบบและควบคศุมงาน)
11. หนจังสรอรจับรองของวริศวกรผผูน้ออกแบบพรน้อมสตาเนาใบอนศุญาตเปป็นผผูน้ประกอบวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุม (กรณสีทสีที่เปป็นอาคารมสี
     ลจักษณะขนาดอยผูส่ในประเภทวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุม) ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด 
    หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ออกแบบและควบคศุมงาน)
12. แผนผจังบรริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทสีที่มสีลายมรอชรที่อพรน้อมกจับเขสียนชรที่อตจัวบรรจงและคศุณวศุฒริทสีที่อยผูส่ของ
     สถาปนริกและวริศวกรผผูน้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบจับทสีที่ 10 (พ.ศ.2528)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด  
    หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ออกแบบและควบคศุมงาน)
คคู่สำธรรมเนทยม
เปป็นไปตามหลจักเกณฑค์ของกฎกระทรวงฉบจับทสีที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522
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ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรทยน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทสีที่ระบศุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพรที่อรน้องเรสียนไดน้ทสีที่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนน็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมผูส่ทสีที่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)
4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง
5. ตผูน้รจับฟปังความคริดเหน็น (ตจัตั้งอยผูส่ ณ ศผูนยค์บรริการขน้อมผูลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มการขออนศุญาตรรตั้อถอนอาคารตามมาตรา 22
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ชมืที่อกระบวนงสำน: การขออนศุญาตรรตั้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: กรมโยธาธริการและผจังเมรองกรมโยธาธริการและผจังเมรองกรมโยธาธริการและผจังเมรอง
ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทสีที่ใหน้บรริการในสส่วนภผูมริภาคและสส่วนทน้องถริที่น (กระบวนงานบรริการทสีที่เบน็ดเสรน็จใน
หนส่วยเดสียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: อนศุญาต/ออกใบอนศุญาต/รจับรอง
กฎหมสำยททที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททที่เกทที่ยวขห้อง:

  1) พระราชบบัญญบัตติควบคคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดรับผลกระทบ: บรริการทสีที่มสีความสตาคจัญดน้านเศรษฐกริจ/สจังคม
พมืรื้นททที่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงททที่กสสำหนดระยะเวลสำ: พระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขน้อบจัญญจัตริทน้อง
ถริที่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยทสีที่ออกโดยอาศจัยอตานาจตามพระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลสำททที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ:  45  วจัน
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีที่ยตส่อเดรอน 0
จตานวนคตาขอทสีที่มากทสีที่สศุด 0
จตานวนคตาขอทสีที่นน้อยทสีที่สศุด 0

ชมืที่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การขออนศุญาตรรตั้อถอนอาคารตามมาตรา 22

เอกสารฉบจับนสีตั้ดาวนค์โหลดจากเวน็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผูนยค์กลางขน้อมผูลคผูส่มรอสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th
วจันทสีที่เผยแพรส่คผูส่มรอ: -
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ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำททที่


