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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติทอ้ งถิน่ และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 22
21/05/2558 15:48
11. ช่องทางการให้บริการ
กองช่าง เทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
50120 โทรศัพท์ 053-825044 ต่อ 15
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรือ้ ถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูห่ ่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่ง
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสัง่ ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วนั ที่ได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกิน 2คราวคราวละไม่
เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้
กำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมาย
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
เหตุ
บริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ
ยื่นขออนุญาตรือ้ ถอนอาคารพร้อม 1 วัน
กองช่าง
1) เอกสาร
เอกสาร
เทศบาลตำบลยุหว่า
2)

3)

4)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา 2 วัน
เอกสารประกอบการขออนุญาต
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ
7 วัน
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทดี่ ินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่ ่อสร้างจัดทำผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรทีด่ ินฯ
การลงนาม/
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา 35 วัน
คณะกรรมการมีมติ แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตรือ้ ถอนอาคาร (น.1)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน

กองช่าง
เทศบาลตำบลยุหว่า
กองช่าง
เทศบาลตำบลยุหว่า

กองช่าง
เทศบาลตำบลยุหว่า
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14.

งานบริการนีผ้ ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการ
จำนวน
จำนวนเอกสาร หน่วยนับ
ภาครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ที่ เอกสารยืนยัน
เอกสาร
หมายเหตุ
สำเนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจำตัว 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรอง 0
1
ชุด
(กรณีนติ ิบุคคล)
2)
นิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
จำนวน หน่วย
รายการเอกสารยื
น
่
จำนวนเอกสาร
ภาครัฐผู้ออก
ที่
เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา เอกสาร
เอกสาร
แบบคำขออนุญาตรือ้ ถอน 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
1) อาคาร (แบบข. 1)
ของผู้ขอ
อนุญาต)
หนังสือรับรองของผู้
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ของผู้ขอ
ควบคุมของผู้ออกแบบ
อนุญาต)
ขัน้ ตอนวิธกี ารและสิ่ง
2) ป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการ
รือ้ ถอนอาคาร (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 0
1
ชุด
(เอกสารในส่วน
3) ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
ของผู้ขอ
พร้อมเจ้าของที่ดนิ ลงนาม
อนุญาต)
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน
จำนวน หน่วย
จำนวนเอกสาร
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
นับ
ฉบับจริง
สำเนา เอกสาร
เอกสาร

รับรองสำเนาทุกหน้ากรณีผู้
ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ ให้รื้อถอน
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ทด่ี ินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ
หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ดี นิ
และประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดนิ แนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอำนาจ
ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนสำเนาทะเบียน
บ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบ
อำนาจ
บัตรประจำตัวประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอำนาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิตบิ ุคคล)

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

5/6

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน
จำนวน หน่วย
จำนวนเอกสาร
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา เอกสาร
เอกสาร
0
1
ชุด
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

กรณีที่มีการมอบอำนาจ
ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนสำเนาทะเบียน
บ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบ
7)
อำนาจบัตรประชาชนและ
สำเนาทะเบียนของผู้มี
อำนาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอำนาจ
เจ้าของอาคาร (กรณี
เจ้าของอาคารเป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรองของสถาปนิก ผู้ออกแบบพร้อมสำเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
8)
ควบคุม (กรณีที่เป็นอาคาร
มีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของวิศวกร ผู้ออกแบบพร้อมสำเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
9) วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)
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หน่วยงาน
จำนวน หน่วย
รายการเอกสารยื
น
่
จำนวนเอกสาร
ภาครัฐผู้ออก
ที่
เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา เอกสาร
เอกสาร
แผนผังบริเวณแบบแปลน 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
รายการประกอบแบบแปลน
ของผู้ออกแบบ
ที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียน
และควบคุม
10) ชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ี
งาน)
อยู่ของสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
16.

ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์
เทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า
053-825044
3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า
18.

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
-

19. หมายเหตุ
-

http://www.yuwa.go.th

