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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 
2. หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว) 
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 45 วัน 

9. ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0 
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ณัฐพลสําเนาคูมือ
ประชาชน 

11. หลักเกณฑ ว ิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและ

อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา๒เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
ตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45
วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ
จําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวน้ันแลวแตกรณี 
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12. ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 144 หมูที่ 7 ตําบลสุข
สวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180/ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนขออนุญาตรื้อถอนอาคารพรอมเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอ

ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 
2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอ

ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ที่ดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
กอสรางจัดทําผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของเชนประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน
ฯ 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอ

ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: -) 

35 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอ

ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 
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14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

4) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนในการรื้อถอน
อาคาร (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

5) 
 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนากรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหรื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษสาขา
ขุนหาญ 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษสาขา
ขุนหาญ 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
7) 

 
กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 
30 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

8) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิตบิุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

ที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง 

9) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 
30 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของอาคาร (กรณีเจาของอาคารเปนนิตบิุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 
 
 

- 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
12) 

 
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยูของสถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

 
15. คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
16. ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 
)) 

2) จังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
(หมายเหตุ: (144 หมูที่ 7 ตําบลสุขสวัสด์ิอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 33180)) 

4) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
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17. แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
๑๗.๑ ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมคําขอ (อยูทายกระบวนงานน้ี) 
๑๗.๒ แบบฟอรมคําขอ (อยูภาคผนวก ก) 

18. หมายเหตุ 
- 

 
 

ว ันที่พิมพ 01/12/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลสุข

สวัสดิ์อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะ
เกษสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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