
คูมือส ำหรับประชำชน 
 

 

 

 

 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลสีคิ้ว            วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 444-12606             (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0 444-12606             ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.sikhiu-go.th.com/ 

 
 

     ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน ๑๕ เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร  
และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นจะตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ คราว คราวละไม่เกิน ๔๕ วัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานที่ให้บริการ                     การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ            ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลสีคิ้ว 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่นไขในการยื่นค าขอ 

http://www.sikhiu-go.th.com/


 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รำยละเอียดของข้ันตอน
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

หน่วย
เวลำ  

(นาที 
ช่ัวโมง วัน 
วันท าการ 
เดือน ปี) 

ส่วนงำน / หน่วยงำน
ที่รับผิดชอบ  

(ในระบบมชี่องให้เลือก
กระทรวง และช่องให้
เลือก กรม/กลุ่มงำน) 

หมำยเหตุ 

๑ 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นความประสงค์รื้อถอน
อาคาร พร้อมเอกสาร 

๑ วัน 
ส่วนโยธา (อบต.สีคิ้ว) 

 

๒ 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต้น 

๒ วัน 
ส่วนโยธา (อบต.สีคิ้ว) 

 

๓ 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จัดท าผังบรเิวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรที่ดิน ฯ 

 

 

๗ วัน 

ส่วนโยธา (อบต.สีคิ้ว) 

 

๔ 
การพิจารณา
อนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต   
(อ.๑) 

๓๐ วัน 

ส่วนโยธา (อบต.สีคิ้ว) 

 

๖ 
การแจ้งผลการ
พิจารณา 

แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.๑) 

๕ วัน 
ส่วนโยธา (อบต.สีคิ้ว) 

 

   

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 



   ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 45  วัน 

 

 
เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับ
จริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

 

หมำยเหตุ 

๑ 
บัตรประจ าตัวประชาชน   ๑ ฉบับ กรณีบุคคล

ธรรมดา 

๒ 
ส าเนาทะเบียนบ้าน   ๑ ฉบับ กรณีบุคคล

ธรรมดา 

๓ หนังสือรับรองนิติบุคคล   ๑ ชุด กรณีนิติบคุคล 

 
เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๑ 
แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 (แบบ ข. ๑)  

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

๒ 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของผู้ออกแบบขั้นตอน 
วิธีการ และสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหลน่ใน
การรื้อถอนอาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

๓ 

โฉนดที่ดิน น.ส.๓หรือส.ค.๑ ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจา้ของที่ดินลง
นามรับรองส าเนา ทุกหน้า กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในท่ีดิน 

  ๑ ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

๔ 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ 
ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

๕ 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนงัสือ
มอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ    

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

๖ 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน 
(กรณีเจา้ของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

  ๑ ชุด เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต 

๗ 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมลีักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน 

๘ 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมลีักษณะ ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน 

๙ 

แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน ท่ีมลีายมือช่ือพร้อม
กับเขียนช่ือตัวบรรจง และคณุวุฒิ ท่ีอยู่ 
ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) 

 ๑  ชุด เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน 



 
 
 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๒ 

 

 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลสีคิ้ว โทรศัพท์: 0 4441-2606 

หรือ เว็บไซต์ : http://www.sikhiu-go.th.com/ 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 



 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 



 
 



 
 



   



    



 
รำยกำรเอกสำรที่ย่ืน 
เอกสำรในส่วนของผู้ขออนุญำต 
        บัตรประจ าตัวประชาชน (กรณบีุคคลธรรมดา)                               จ านวน    1    ชุด 

       ส าเนาทะเบยีนบ้าน  (กรณีบุคคลธรรมดา)                        จ านวน    1    ชุด 

       หนังสือรับรองนิติบคุคล  (กรณีนิติบคุคล)                                    จ านวน    1    ชุด 

       แบบค าขออนญุาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. ๑)                              จ านวน    1    ชุด 

       โฉนดที่ดนิ น.ส.๓หรือส.ค.๑ ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจา้ของที่ดินลงนามรับรองส าเนา                         จ านวน    1    ชุด 
       ทุกหน้ากรณีผูข้ออนญุาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมหีนังสือยินยอมของเจา้ของที่ดินให้ก่อสรา้งอาคารในที่ดิน 
       หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอน วิธีการ และสิ่งป้องกันวัสดุ          จ านวน    1    ชุด 
      ร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมลีักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 
       ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรอืใบอนุญาต      จ านวน    1    ชุด 
      ให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย 
      กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ตดิอากรแสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว          จ านวน    1    ชุด 
      ประชาชน ส าเนาทะเบียน  บ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ    
      บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผูม้ีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ              จ านวน    1    ชุด 
      เจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 
เอกสำรในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงำน 
       หนังสือรับรองของสถาปนิกผูอ้อกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรมควบคุม         จ านวน    1    ชุด 
      (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปตัยกรรมควบคุม)) 
       หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม                 จ านวน    1    ชุด 
       (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 
       แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมลีายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ     จ านวน    1    ชุด 
       ที่อยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี๑๐ (พ.ศ.๒๕๒๘) 
 
 
 
 
 
  
            
         
 
                                                                                                                                                                           ลงช่ือ.....................................................ผูร้ับเรื่อง                                                                                
              วันที่รบัเรื่อง............................................. 
 
 
 ลงช่ือ.................................................................ผูข้ออนญุาต 

     (......................................................................) 
 
.                          
หมายเหต ุหากผู้ยื่นขอไม่น าเอกสารหลักฐานมายื่นใหค้รบภายใน 7 วนัท าการ นับตั้งแต่วันทีม่ายื่นขอ ให้ถือว่าผู้มายื่นขอไม่ประสงค์จะขออนญุาต

ก่อสรา้งอาคาร ตามที่ยืน่มา  
 

         เอกสารครบ 

         เอกสารไมค่รบ 


