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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 22
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 22
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำน
บริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกำศกระทรวงมหำดไทยที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 22
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู
15เมตร ซึ่งอยู่ห่ำงจำกอำคำรอื่นหรือที่สำธำรณะน้อยกว่ำควำมสูง
ของอำคำรและอำคำรที่อยู่ห่ำงจำกอำคำรอื่นหรือที่สำธำรณะน้อยกว่ำ๒เมตรต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ ำพนักงำน
ท้องถิ่นซึ่งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องตรวจพิจำรณำและออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่
อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีคำสั่งไม่อนุ ญำตได้ภำยในกำหนดเวลำให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 2ครำว
ครำวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจำเป็นแต่ละครำวให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบก่อน
สิ้นกำหนดเวลำหรือตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)
2)
3)

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
หน่วยงำนที่
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบ ยื่นขออนุญำตรื้อถอนอำคำรพร้อม
1 วัน
(องค์กรปกครองส่วน
เอกสำร
เอกสำร
ท้องถิน่ ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญำตรื้อถอนอำคำร)
กำรพิจำรณำ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำ
2 วัน
(องค์กรปกครองส่วน
เอกสำรประกอบกำรขออนุญำต
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญำตรื้อถอนอำคำร)
กำรพิจำรณำ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดำเนินกำร
7 วัน
(องค์กรปกครองส่วน
ตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
อนุญำตรื้อถอนอำคำร)
ตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำงจัดทำผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น
ประกำศกระทรวงคมนำคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในกำรเดินอำกำศเขต
ปลอดภัยทำงทหำรฯและพรบ.
จัดสรรที่ดินฯ
ประเภท
ขั้นตอน

4) กำรลงนำม/ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำ
คณะกรรมกำร แบบแปลนและพิจำรณำออก
มีมติ
ใบอนุญำต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอ
มำรับใบอนุญำตรื้อถอนอำคำร
(น.1)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน

35 วัน

-

(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญำตรื้อถอนอำคำร)
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ

1)

บัตรประจำตัวประชำชน -

0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

2)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

0

1

ที่

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ
ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติ
บุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
จำนวน จำนวน
หน่วยนับ
เอกสำร เอกสำร เอกสำร หมำยเหตุ
ภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ
1
0
ชุด
(เอกสำรใน
ส่วนของผู้
ขออนุญำต)
1
0
ชุด
(เอกสำรใน
ส่วนของผู้
ขออนุญำต)

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบคำขออนุญำตรื้อถอนอำคำร
(แบบข. 1)

2)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ
ขั้นตอนวิธีกำรและสิ่งป้องกันวัสดุร่วง
หล่นในกำรรื้อถอนอำคำร (กรณีที่เป็น
อำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภท
เป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำ ต้นฉบับทุกหน้ำพร้อมเจ้ำของที่ดินลง
นำมรับรองสำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้รื้อถอน
อำคำรในที่ดิน
ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมหรือ
ใบอนุญำตฯฉบับต่ออำยุหรือ
ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณีอำคำรอยู่
ในนิคมอุตสำหกรรม)

3)

4)

0

1

ชุด

(เอกสำรใน
ส่วนของผู้
ขออนุญำต)

1

0

ชุด

(เอกสำรใน
ส่วนของผู้
ขออนุญำต)
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หน่วยงำน
จำนวน จำนวน
ที่
รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
เอกสำร เอกสำร หน่วยนับ หมำยเหตุ
ภำครัฐ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ
5) กรณีที่มีกำรมอบอำนำจต้องมีหนังสือ 1
0
ชุด
(เอกสำรใน
มอบอำนำจติดอำกรแสตมป์ 30 บำท
ส่วนของผู้
พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ขออนุญำต)
สำเนำทะเบียนบ้ำนหรือหนังสือ
เดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบ
อำนำจ
6) บัตรประจำตัวประชำชนและสำเนำ
0
1
ชุด
(เอกสำรใน
ทะเบียนบ้ำนของผู้มีอำนำจลงนำม
ส่วนของผู้
แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนำจเจ้ำของ
ขออนุญำต)
ที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
7) กรณีที่มีกำรมอบอำนำจต้องมีหนังสือ 0
1
ชุด
(เอกสำรใน
มอบอำนำจติดอำกรแสตมป์ 30 บำท
ส่วนของผู้
พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
ขออนุญำต)
สำเนำทะเบียนบ้ำนหรือหนังสือ
เดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบ
อำนำจบัตรประชำชนและสำเนำ
ทะเบียนของผู้มีอำนำจลงนำมแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอำนำจเจ้ำของอำคำร
(กรณีเจ้ำของอำคำรเป็นนิติบุคคล)
8) หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบ 1
0
ชุด
(เอกสำรใน
พร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ
ส่วนของ
วิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่
ผู้ออกแบบ
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ใน
และควบคุม
ประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม)
งำน)
9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ 1
0
ชุด
(เอกสำรใน
พร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ
ส่วนของ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
ผู้ออกแบบ
อำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภท
และควบคุม
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
งำน)
10) แผนผังบริเวณแบบแปลนรำยกำร
1
0
ชุด
(เอกสำรใน
ประกอบแบบแปลนที่มีลำยมือชื่อ
ส่วนของ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิ
ผู้ออกแบบ
ที่อยู่ของสถำปนิกและวิศวกร
และควบคุม
ผู้ออกแบบตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10
งำน)
(พ.ศ.2528)
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16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม……………………. บำท
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหำนครร้องเรียนผ่ำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
หมำยเหตุ 1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทำงไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรถนนพระรำมที่ 6)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หมำยเหตุ(ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
เบอร์โทรศัพท์ 053-608000-1
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

