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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บริการในสว่นภูมภิาคและสว่นท้องถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกีย่วข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 15วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สดุ 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

21/05/2558 15:57  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ให้บรกิารที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บริการวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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ผู้ใดจะรือ้ถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูห่่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร

และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอ้ยกว่า 2 เมตร จะต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 

39ทวิเมื่อผู้แจ้งไดด้ าเนนิการแจ้งแลว้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด

เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผูน้ั้นภายในวันที่ไดรั้บแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ง

ได้แจ้งขอ้มูลหรอืย่ืนเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี

อ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ไดรั้บแจ้งค าสั่งดังกล่าวและ

ภายใน 120วันนับแต่วันที่ไดอ้อกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตว่ันที่เริ่มการรือ้ถอนอาคารตามที่ไดแ้จ้งไว้

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรือ้ถอนอาคารที่ไดแ้จ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ

แปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ไดย่ื้นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไมถู่กต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี

กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี

หนังสือแจ้งขอ้ทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจ้งรือ้ถอนอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการรือ้

ถอนอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการรือ้

ถอนอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณารับรองการแจ้ง

และมีหนังสือแจ้งผู้ย่ืนแจ้ง

ทราบ 

12 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการรือ้

ถอนอาคาร) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 15 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว้  

ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบการแจ้งร้ือ

ถอนอาคารตามที่

เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนด

และกรอก

ข้อความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งร้ือถอน

อาคาร) 

2) หนังสือรับรองของ - 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

วิศวกรผูอ้อกแบบ

ขั้นตอนและสิ่ง

ป้องกันวัสดุหลน่

ในการรือ้ถอน

อาคาร (กรณี

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

ควบคุม) 

ของผู้แจ้งร้ือถอน

อาคาร) 

3) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หน้าพร้อมเจ้าของ

ที่ดินลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หน้ากรณีผู้ขอ

อนุญาตไมใ่ช่

เจ้าของที่ดินต้องมี

หนังสือยนิยอม

ของเจ้าของที่ดิน

ให้รือ้ถอนอาคาร

ในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งร้ือถอน

อาคาร) 

4) 

ใบอนุญาตให้ใช้

ที่ดินและประกอบ

กิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตให้ใช้

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งร้ือถอน

อาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ที่ดินและประกอบ

กิจการ (สว่น

ขยาย) พร้อม

เงื่อนไขและ

แผนผังที่ดินแนบ

ท้าย (กรณีอาคาร

อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีที่มีการมอบ

อ านาจต้องมี

หนังสือมอบ

อ านาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนังสือเดนิทาง

ของผู้มอบและ

ผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งร้ือถอน

อาคาร) 

6) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผู้มี

อ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของที่ดนิ

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งร้ือถอน

อาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เป็นนิติบุคคล) 

7) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒวิิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

8) 

หนังสือยนิยอม

เป็นผูค้วบคุมงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคุมการรือ้

ถอนพร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่

ต้องมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนที่มี

ลายมือชื่อพร้อม

กับเขียนช่ือตัว

บรรจงและคุณวุฒิ

ที่อยู่ของสถาปนกิ

และวิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

 

16. ค่าธรรมเนยีม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนยีม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรยีน 

1) องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์  

2) ช่องทางการร้องเรยีน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหต(ุผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด 

3) ช่องทางการร้องเรยีน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 
 


