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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
2. หนวยงานเจ)าของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให)อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข)อง : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให)บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข)อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข)อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น)อยที่สุด 0

10. ชื่ออ)างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
21/05/2558 15:48
11. ชองทางการให)บริการ
สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 122/ติดตอด.วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป2ดให.บริการวันจันทร4ถึงวันศุกร4 (ยกเว.นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ< วิธีการ เงื่อนไข(ถ)ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร
และอาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นซึง่ เจา
พนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปHนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือ
ยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปHนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิน้ กําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยาย
เวลาไวนั้นแลวแตกรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ที่
ขั้นตอน
บริการ
1) การตรวจสอบ ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคารพรอม
เอกสาร
เอกสาร

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
หมายเหตุ
ให)บริการ
ที่รับผิดชอบ
1 วัน
กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน
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ประเภท
ขั้นตอน
2) การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต

3) การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการใชประโยชนIที่ดนิ ตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สงั เขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทาง
ทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

ที่

4) การลงนาม/ เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
คณะกรรมการ แบบแปลนและพิจารณาออกใบ
มีมติ
อนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมา
รับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
หมายเหตุ
ให)บริการ
ที่รับผิดชอบ
2 วัน
กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน
7 วัน
กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

35 วัน

กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล)ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน
รายการเอกสารยื
น
ยั
น
ที่
ภาครัฐผู) เอกสาร เอกสาร
ตัวตน
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
1
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
(แบบข. 1)
2) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบ
ขั้นตอนวิธีการและสิ่งปNองกันวัสดุรวง
หลนในการรื้อถอนอาคาร (กรณีที่
เปHนอาคารมีลักษณะขนาดอยูใน

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู) เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1
0
-

1

0

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
(เอกสารในสวน
ชุด
ของผูขอ
นุญาต)

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผูขอ
นุญาต)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู) เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ประเภทเปHนวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

3) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของ
ที่ดินใหรื้อถอนอาคารในที่ดิน
4) ใบอนุญาตใหใชที่ดนิ และประกอบ

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผูขอ
นุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผูขอ
นุญาต)

5)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผูขอ
นุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผูขอ
นุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผูขอ
นุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผู
ออกแบบและ

6)

7)

8)

กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใชที่ดนิ และประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ แนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมปO 30
บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนาทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิตบิ ุคคลผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน (กรณีเจาของที่ดินเปHน
นิติบุคคล)
กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมปO 30บาท
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบานหรือหนังสือเดิน
ทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
บัตรประชาชนและสําเนาทะเบียน
ของผูมีอํานาจลงนามแทนนิตบิ คุ คล
ผูรับมอบอํานาจเจาของอาคาร (กรณี
เจาของอาคารเปHนนิตบิ ุคคล)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออก
แบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปHนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปPตยกรรม
ควบคุม(กรณีที่เปHนอาคารมีลักษณะ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู) เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
สถาปPตยกรรมควบคุม)

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ควบคุมงาน)

9) หนังสือรับรองของวิศวกรผูออก
1
0
ชุด
(เอกสารใน
แบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปHนผู
สวนของ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ผูออกแบบ
(กรณีที่เปHนอาคารมีลักษณะขนาด
และควบคุม
อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
งาน)
ควบคุม)
10) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
1
0
ชุด
(เอกสารใน
ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
สวนของ
พรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
ผูออกแบบ
คุณวุฒิที่อยูของสถาปนิกและ
และควบคุม
วิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวง
งาน)
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
16. คาธรรมเนียม
เปFนไปตามหลักเกณฑ<ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร)องเรียน
ถาการบริการไมเปHนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย4 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร<ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร4ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ<
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตIแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณI จีนาคํา
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เผยแพรโดย สมบูรณI ใจเย็น

