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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะดาเนินการรื้อถอนอาคาร /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และ
อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร พร้อมเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

-

1)

2)

3)

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(น.1)

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบุคคล)
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ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
อนุญำตรื้อถอน
อำคำร(แบบ ข.
1)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
ขั้นตอน วิธีกำร
และสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นใน
กำรรื้อถอน
อำคำร (กรณีที่
เป็นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภท
เป็นวิชำชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้นฉบับทุก
หน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลง
นำมรับรอง
สำเนำ ทุกหน้ำ
กรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)
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ที่

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เจ้ำของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ำของที่ดิน
ให้รื้อถอนอำคำร
ในที่ดิน
ใบอนุญำตให้ใช้ ที่ดินและ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม
อุตสำหกรรม
หรือใบอนุญำตฯ
ฉบับต่ออำยุ หรือ
ใบอนุญำตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจกำร
(ส่วนขยำย)
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคม
อุตสำหกรรม)
กรณีที่มีกำรมอบ อำนำจ ต้องมี
หนังสือมอบ
อำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน สำเนำ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)
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ที่

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือ
เดินทำงของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชน และ
สำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้มี
อำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอำนำจ
เจ้ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ำของ
ที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
กรณีที่มีกำรมอบ อำนำจ ต้องมี
หนังสือมอบ
อำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน สำเนำ
ทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือ
เดินทำงของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอำนำจบัตร

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)
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ที่

8)

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ประชำชนและ
สำเนำทะเบียน
ของผู้มีอำนำจลง
นำมแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อำนำจเจ้ำของ
อำคำร (กรณี
เจ้ำของอำคำร
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็น
อำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ใน
ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน ที่มี
ลำยมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจง และ
10)
คุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถำปนิก
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

