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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตรือ้ ถอนอำคำร ตำมมำตรำ 22
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าอ้อม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 2. หลักเกณฑ์ วิธกี ำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใ้ ดจะรือ้ ถอนอาคารทีม่ ีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั คาขอ ในกรณีมเี หตุจาเป็ นทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่
เกิน 45วัน แต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละคราวให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ กาหนดเวลา
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นนั้ แล้วแต่กรณี
3. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตรือ้ ถอนอาคาร
พร้อมเอกสาร

1 วัน

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต

2 วัน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
สระ อาเภอเชียง
ม่วน จังหวัดพะเยา
กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
สระ อาเภอเชียง
ม่วน จังหวัดพะเยา

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพืน้ ที่
ที่จะขออนุญาตรือ้
ถอนอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพืน้ ที่
ที่จะขออนุญาตรือ้
ถอนอาคาร)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

3)

การพิจารณา

4)

การลงนาม/คณะกรรมการ
มีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่สงั เขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหาร ฯ และ
พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจ้งให้ผขู้ อมารับ
ใบอนุญาตรือ้ ถอนอาคาร (น.1)

7 วัน

35 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
สระ อาเภอเชียง
ม่วน จังหวัดพะเยา

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพืน้ ที่
ที่จะขออนุญาตรือ้
ถอนอาคาร)

กองช่าง องค์การ
บริหารส่วนตาบล
สระ อาเภอเชียง
ม่วน จังหวัดพะเยา

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพืน้ ที่
ที่จะขออนุญาตรือ้
ถอนอาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน

4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
4.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
บัตรประจำตัว
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร
-

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

-

0

1

ชุด

4.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบุคคล)
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ที่
1)
2)

3)

4)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
รำยกำรเอกสำรยื่น
ผู้ออกเอกสำร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
แบบคำขออนุญำตรือ้ ถอน
1
อำคำร (แบบ ข. 1)
หนังสือรับรองของผู้
1
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผูอ้ อกแบบ
ขัน้ ตอน วิธีกำร และสิ่ง
ป้องกันวัสดุร่วงหล่นใน
กำรรือ้ ถอนอำคำร (กรณีที่
เป็ นอำคำรมีลกั ษณะ
ขนำด อยู่ในประเภทเป็ น
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ
0
ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับ
ทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของ
ที่ดินลงนำมรับรองสำเนำ
ทุกหน้ำ กรณีผขู้ อ
อนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน
ต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินให้รอื ้ ถอน
อำคำรในที่ดิน
ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและ 1
ประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม หรือ
ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ
หรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจกำร (ส่วน
ขยำย) พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้ำย
(กรณีอำคำรอยู่ในนิคม
อุตสำหกรรม)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ชุด

0

ชุด

1

ชุด

0

ชุด

หมำยเหตุ
(เอกสำรในส่วน
ของผูข้ ออนุญำต)
(เอกสำรในส่วน
ของผูข้ ออนุญำต)

(เอกสำรในส่วน
ของผูข้ ออนุญำต)

(เอกสำรในส่วน
ของผูข้ ออนุญำต)
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ที่
5)

6)

7)

8)

หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำรยื่น
ผู้ออกเอกสำร
เพิ่มเติม
กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ
ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ
ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท
พร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือ
หนังสือเดินทำงของผู้มอบ
และผู้รบั มอบอำนำจ
บัตรประจำตัวประชำชน
และสำเนำทะเบียนบ้ำน
ของผูม้ ีอำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคลผู้รบั มอบ
อำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณี
เจ้ำของที่ดินเป็ นนิติ
บุคคล)
กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ
ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ
ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท
พร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ำน หรือ
หนังสือเดินทำงของผู้มอบ
และผู้รบั มอบอำนำจบัตร
ประชำชนและสำเนำ
ทะเบียนของผูม้ ีอำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผูร้ บั
มอบอำนำจเจ้ำของ
อำคำร (กรณีเจ้ำของ
อำคำรเป็ นนิติบุคคล)
หนังสือรับรองของ
สถำปนิกผูอ้ อกแบบพร้อม
สำเนำใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรมควบคุม

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร
ชุด

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูข้ ออนุญำต)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูข้ ออนุญำต)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงำน)

หมำยเหตุ
(เอกสำรในส่วน
ของผูข้ ออนุญำต)
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ที่

9)

10)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
(กรณีที่เป็ นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำดอยู่ใน
ประเภทวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบพร้อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผูป้ ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำดอยู่ใน
ประเภทวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รำยกำรประกอบ
แบบแปลน ที่มีลำยมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถำปนิก และวิศวกร
ผูอ้ อกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงำน)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงำน)

หมำยเหตุ

5. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522
6. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
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2)
3)

4)

4. ศูนย์ดารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง
6. ตูร้ บั ฟังความคิดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
)
ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด)
ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รบั เรื่องร้องเรียนร้องทุก องค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน
จังหวัดพะเยา 56160
หมายเหตุ (ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลสระ อาเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 56160 โทร. 054891513 )
ช่องทำงกำรร้องเรียน 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)

7. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคูม่ ือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

