
คูมือสำหรับประชาชนเรื่อง...ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร.... 
 

งานท่ีใหบริการ 
 

การอนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑.สำนัก/กอง…กองชาง……… 
   องคกรการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

     ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมสีวนสูงเกิน ๑๕ เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร และอาคารท่ี
อยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวา ๒ เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินจะตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน ๔๕ วัน นับแต
วันท่ีไดรับคำขอ ในกรณีมีเหตุจำเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสัง่ไมอนุญาตไดภายใน
กำหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน ๒ คราว คราวละไมเกิน ๔๕ วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแต
ละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลา หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวน้ันแลวแตกรณ ี
 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑.ยื่นความประสงคจะรื้อถอนอาคาร พรอมเอกสาร 
 

 สำนัก/กอง...ชาง................... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๒.เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 
 

 สำนัก/กอง....ชาง................. 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๓. เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืงตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทำผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4.เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.๑) 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. แจงใหผูขอมารับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร(น.๑)  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

  
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ..........15................วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

1. คำขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ข.1 (ขอรับไดท่ี อบต.)      จำนวน  1 ชุด 

2. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)     จำนวน  1 ชุด 

3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิตบุิคคล)      จำนวน  1 ชุด 
4. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบข้ันตอน วิธีการ และสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนใน

การรื้อถอนอาคาร (กรณีท่ีเปนอาคารมลีักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)จำนวน  1 ชุด 

5. โฉนดท่ีดิน น.ส.๓หรือส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสำเนา ทุกหนา กรณผีูขอ

อนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสรางอาคารในท่ีดิน    จำนวน  1 ชุด 

6. ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดิน

และประกอบกิจการ (สวนขยาย) พรอมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบทาย (กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 

          จำนวน  1 ชุด 

7. กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ ตองมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

สำเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ      จำนวน  1 ชุด 

8. บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอำนาจเจาของท่ีดิน 

(กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล)          จำนวน  1 ชุด 

9. หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมลีักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)   จำนวน  1 ชุด 

10.  หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเปน

อาคารมลีักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)        จำนวน  1 ชุด 

11. แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู 

ของสถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘)  จำนวน  1 ชุด 

คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร         

 -ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท        

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางอาคาร           

 (1) อาคารซึ่งสูงไมเกินสองช้ันหรือสูงไมเกินสิบสองเมตรใหคดิตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 

0.50 บาท             

 (2) อาคาร ซึ่งสูงเกินสองช้ันแตไมเกินสามช้ัน หรือสูงเกินสิบสองเมตร แตไมเกินสิบหาเมตร ใหคิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคาร

แตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ  2 บาท           

 (3) อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือสงูเกินสิบหาเมตร ใหคดิตามพ้ืนท่ีของอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท  

 (4) อาคาร ประเภทซึ่งจะตองมีพ้ืนรับน้ำหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัม ตอหน่ึงตารางเมตร ใหตดิตามพ้ืนท่ี

ของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท       

 (5) พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถสำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) 

ใหคิดตามพ้ืนท่ีของท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขาออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึน

เพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ สำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) อยูในอาคารหรือช้ันหน่ึงช้ันใดของ

อาคารไมตองคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหน่ึงอีก        

 (6) ปาย ใหคิดตามพ้ืนท่ีของปาย โดยเอาสวนกวางท่ีสุดคณูดวยสวนท่ียาวท่ีสุดตารางเมตรละ 4 บาท   

 (7) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เข่ือน ทางหรือทอระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง รวมท้ังประตรูั้วหรือกำแพง ใหคิด

ตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรอืเมตรตั้งแตก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถือ

เปนหนวยเตม็ ถาต่ำกวาก่ึงหน่ึงใหปดท้ิงในการคิดความสูงของอาคารเปนช้ัน ใหนับจำนวนช้ันของพ้ืนอาคารท่ีบุคคลเขาใชสอยได
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ยกเวนพ้ืนช้ันลอยในการ คิดความสูงของอาคารเปนเมตร ใหวัดจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคา หรือสวนของอาคารท่ีสูงท่ีสุดในกรณีท่ี

อาคารมีพ้ืนช้ันลอย ใหคิดพ้ืนช้ันลอยเปนพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบ แปลนดวย 

การรับเร่ืองรองเรียน 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
โทรศัพท........036-715-427 ตอ 103................... 
หรือเว็บไซต.......................................... 
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ตัวอยางแบบฟอรม 

๑.แบบ ข.๑ 

 

คำขออนุญาตกอสรางอาคาร   

ดัดแปลงอาคาร  หรือรือ้ถอนอาคาร                                                                  
  
 

                                                                                         เขียนท่ี    ..................................... 
 วันท่ี..............เดือน........................พ.ศ. .................... 
          ขาพเจา................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 
          เปนบุคคลธรรมดา บานเลขท่ี ....................ตรอก/ซอย ............................ถนน................................. 
หมูท่ี............ตำบล/แขวง..................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................... 
          เปนนิติบุคคลประเภท....................................................................จดทะเบียนเม่ือ............................ 
เลขทะเบียน..................................................มีสำนักงานตั้งอยูเลขท่ี........................ตรอก/ซอย...................... 
ถนน....................................หมูท่ี...........ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด.......................................โดยมี....................................................................ผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคลผูขอ
อนุญาต  อยูบานเลขท่ี........................ตรอก/ซอย........................ถนน........................................................หมูท่ี
..........ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด.................................... 
 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาต......................................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ทำการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ท่ีบานเลขท่ี......................................ตรอก/ซอย
..................ถนน...................................หมูท่ี...............ตำบล/แขวง........................................อำเภอ/เขต
.................................จังหวัด.................. 
โดย.............................................................................................เปนเจาของอาคาร  
ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี /น.ส. ๓ เลขท่ี/ส.ค. ๑ เลขท่ี...................................................................................เปนท่ีดิน
ของ.......................................................................... 
 ขอ ๒ เปนอาคาร 
 (๑) ชนิด...........................................จำนวน.......................เพ่ือใชเปน..................................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน.......................คัน 
   (๒) ชนิด...........................................จำนวน.......................เพ่ือใชเปน..................................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน.......................คัน 
 (๓) ชนิด...........................................จำนวน.......................เพ่ือใชเปน..................................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน.......................คัน 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการคำนวณท่ีแนบมาพรอมนี้ 
 ขอ ๓ มี ..............................................................เปนผูควบคุมงาน......................................................เปน
ผูออกแบบและคำนวณ 
 ขอ ๔ กำหนดแลวเสร็จใน......................................วนั นับตัง้แตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 
 
 

เลขรับท่ี…………………………..... 

วันท่ี.................................................. 

ลงชื่อ.................................ผูรบัคำขอ

ขอ 
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 ขอ ๕ พรอมคำขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 
 (๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน...............ชุด ชุดละ................แผน
 (๒) รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน.......................แผน (กรณีท่ีเปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ
อาคารท่ีกอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
        (๓)หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร  ( กรณีท่ีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต ) 
        (๔)สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค  และผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตท่ีออก
ใหไมเกิน  ๖  เดือน 
        (๕) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซ่ึงเปนผูดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขอ
อนุญาต)   
        (๖)หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคำนวณอาคาร   จำนวน….………ฉบับ พรอมท้ัง
สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ  สถาปตยกรรมควบคุม จำนวน…….…..ฉบับ ( 
กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
แลวแตกรณี   ) 
        (๗)  สำเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดินเลขท่ี /น.ส.๓ เลขท่ี /ส.ค.๑ เลขท่ี………………..จำนวน……..ฉบับ 
หรือหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินจำนวน……………ฉบับ 
        (๘) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ ๓  จำนวน…...ฉบับ 
        (๙) สำเนา หรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุมของผู
ควบคุมงาน จำนวน…………..ฉบับ ( เฉพาะกรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี ) 
        ( ๑๐ ) เอกสารอ่ืน ๆ ( ถามี )……………………………………………………………………………………. 
 

(ลายมือชื่อ)……………………………………………                                                                                                          
(……………………………………………) 

ผูขออนุญาต 
 

 
หมายเหตุ  ( ๑ )  ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 
              ( ๒ )  ใสเครื่องหมาย / ในชอง         หนาขอความท่ีถูกตอง 
 
หมายเหตุเจาหนาท่ี 
                  จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา     จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี…………
เดือน……….........……….พ.ศ………………….. 
                  ผูขออนุญาตไดชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต………………...................…เปนเงิน……………….บาท 
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน……………………………………..เปนเงิน………………บาท………สตางค 
รวมท้ังสิ้นเปนเงิน………………บาท……..สตางค (…………………………………………….. ) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลมท่ี……………………เลขท่ี………………ลงวันท่ี………..เดือน……………………….พ.ศ………………………. 
                  ออกใบอนุญาตแลว  เลมท่ี…………….ฉบับท่ี……………ลงวันท่ี……เดือน………………..พ.ศ………. 
 
                    ( ลงชื่อ )…………………………………………  . 

                                                                          ตำแหนง…………………………………………. 
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