
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งร้ือถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

1. ช่ือกระบวนงำน : การแจง้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจง้ 
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง 

1) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป 
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร : ทอ้งถ่ิน 
8. กฎหมำยบังคับ / ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  15 วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10.  ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 21/05/2558 15:57 
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถำนทีใ่ห้บริกำร กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
 107 หมู่ 8 ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทร : 054 – 458777 ต่อ 13 
 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 หมำยเหตุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.00 น.) 
12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

 ผูใ้ดจะร้ือถอนอาคารท่ีมีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซ่ึงอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่ความ
สูงของอาคารและอาคารท่ีอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า ท องถ่ินตามมาตรา 39 ทว ิ
เม่ือผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั้นภายในวนัท่ีไดรั้บแจง้ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพบ



ในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือยื่นเอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 39 
ทวิให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผูแ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7 วนั 
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งดงักล่าวและภายใน 120 วนั นบัแต่วนัท่ีไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิ
หรือนบัแต่วนัท่ีเร่ิมการร้ือถอนอาคารตามท่ีไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจพบว่าการร้ือถอน
อาคารท่ีไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ี
ไดย้ื่นไวต้ามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้ขอ้
ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทวทิราบโดยเร็ว 
 

  
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยระเอียดของขั้นตอน 
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

 
หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยืน่แจง้ร้ือถอนอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง้ 

1 วนั - (องคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ท่ีจะด าเนินการ
ร้ือถอนอาคาร) 

2) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 

2 วนั - (องคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ท่ีจะด าเนินการ
ร้ือถอนอาคาร) 

3) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารับรองการแจง้และ
มีหนงัสือแจง้ผูย้ืน่แจง้
ทราบ 

12 วนั - (องคก์ร
ปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ท่ีจะด าเนินการ
ร้ือถอนอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนั 
 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 

ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 



15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
 15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

  
 15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) แบบการแจง้ร้ือถอน
อาคารตามท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน
ก าหนดและกรอก
ขอ้ความใหค้รบถว้น 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ร้ือถอน
อาคาร) 

2) หนงัสือรับรองของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ขั้นตอนและส่ิงป้องกนั
วสัดุหล่นในการร้ือ
ถอนอาคาร (กรณี
อาคารมีลกัษณะขนาด
อยูใ่นประเภทวชิาชีพ
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ร้ือถอน
อาคาร) 

3) โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ตน้ฉบบัทุกหนา้พร้อม
เจา้ของท่ีดินลงนาม 
รับรองส าเนาทุกหนา้
กรณีผูข้ออนุญาตไม่ใช่

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ร้ือถอน
อาคาร) 



เจา้ของท่ีดินตอ้งมี
หนงัสือยนิยอมของ
เจา้ของท่ีดินให้ร้ือถอน
อาคารในท่ีดิน 

4) 

ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดิน
และประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบัต่อ
อายหุรือใบอนุญาตให้
ใชท่ี้ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) 
พร้อมเง่ือนไขและ
แผนผงัท่ีดินแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ร้ือถอน
อาคาร) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจตอ้งมีหนงัสือ
มอบอ านาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาทพร้อม
ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนส าเนา
ทะเบียนบา้นหรือ
หนงัสือเดินทางของผู ้
มอบและผูรั้บมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ร้ือถอน
อาคาร) 

6) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบา้นของผูมี้
อ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผูรั้บมอบอ านาจ
เจา้ของท่ีดิน (กรณี
เจา้ของท่ีดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ร้ือถอน
อาคาร) 



7) 

หนงัสือรับรองของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม 
(ระดบัวุฒิวศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

8) 

หนงัสือยนิยอมเป็นผู ้
ควบคุมงานของวศิวกร
ผูค้วบคุมการร้ือถอน
พร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีตอ้งมี
วศิวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

9) 

แผนผงับริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลนท่ีมีลายมือ
ช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือ
ตวับรรจงและคุณวุฒิท่ี 
อยูข่องสถาปนิกและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

       ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
       หมำยเหตุ –  
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมำยเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

http://www.dpt.go.th/


2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02 – 201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02 – 299-4000 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 
218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามแสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02 – 299-4311-12) 
5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู ่ณ เทศบาลต าบลบา้นสาง) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืน ๆ ร้องเรียนต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
หมำยเหตุ (ผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูป้ณ. 1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลบา้นสาง 107 หมู่ 8 ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง  
จงัหวดัพะเยา 56000 โทร : 054 – 458777 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 

        
19. หมำยเหตุ 

-  
 

วนัทีพ่มิพ์  
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย  
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 
 

http://www.1111.go.th/

