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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตรื�อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตาํบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผ ูใดจะรื�อถอนอาคารที�มสีว่นสงูเกนิ 15เมตร ซึ�งอยู่หา่งจากอาคารอื�นหรอืที�สาธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคาร และอาคารที�

อยู่หา่งจากอาคารอื�นหรอืที�สาธารณะนอ้ยกวา่ ๒ เมตรตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ ิ�น ซึ�งเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้ง

ตรวจพจิารณาและออกใบอนญุาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสั�งไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั 

นับแตว่ันที�ไดร้ับคาํขอ ในกรณมีีเหตจุําเป็นที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคีําสั�งไม่อนุญาตได ้

ภายในกาํหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิ 2คราว คราวละไม่เกนิ 45วัน แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตุ

จําเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ�นกาํหนดเวลา หรอืตามที�ไดข้ยายเวลาไวนั้�นแลว้แต่กรณ ี

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�
งอ จังหวัดนราธวิาส โทร.073-591082 โทรสาร 073-591165/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 45 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นขออนุญาตรื�อถอนอาคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตรื�อถอนอาคาร))  

1 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตรื�อถอนอาคาร))  

2 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทาํ
ผังบรเิวณแผนที�สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เก ี�ยวขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื�องเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที�ดนิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตรื�อถอนอาคาร))  

7 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนญุาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบัใบอนุญาตรื�อถอนอาคาร 
(น.1) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตรื�อถอนอาคาร))  

35 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

- 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณบีคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคาํขออนุญาตรื�อถอนอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผูข้ออนญุาต) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบข ั�นตอน วธิกีาร และสิ�งป้องกนัวสัดรุว่งหลน่ในการรื�อ
ถอนอาคาร (กรณทีี�เป็นอาคารมลีกัษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็น
วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผูข้ออนญุาต) 

- 

5) 
 

โฉนดที�ดนิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้ พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนา ทกุหนา้  กรณีผูข้ออนญุาตไมใ่ช่
เจา้ของที�ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหร้ื�อถอน
อาคารในที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผูข้ออนญุาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ ี�ดนิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรม หรอื
ใบอนุญาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุหรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ี�ดนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงื�อนไขและแผนผงัที�ดนิแนบทา้ย 
(กรณอีาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผูข้ออนญุาต) 

- 

7) 
 

กรณทีี�มกีารมอบอาํนาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจ ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สาํเนา
ทะเบยีนบา้น หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอาํนาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผูข้ออนญุาต) 

- 

8) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีาํนาจลง
นามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของที�ดนิ (กรณเีจา้ของ
ที�ดนิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผูข้ออนญุาต) 

- 

9) 
 

กรณทีี�มกีารมอบอาํนาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาทะเบยีนบา้น 
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอาํนาจบตัรประชาชน
และสาํเนาทะเบยีนของผูม้อีาํนาจลงนามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบ
อาํนาจเจา้ของอาคาร (กรณเีจา้ของอาคารเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผูข้ออนญุาต) 

- 

10) หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนญุาตเป็น - 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณทีี�เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณทีี�เป็นอาคารมลีกัษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที�มลีายมอื
ชื�อพรอ้มกบัเขยีนชื�อตวับรรจง และคณุวฒุ ิท ี�อยู ่ของสถาปนกิ 
และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัที� 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความใ นพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวดัอื�นๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยด์าํรงธรรมประจําจังหวดั ทกุจังหวัด))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


