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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งร้ือถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน : การแจง้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจง้  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

 1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญตัิ

ทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15      วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดอืน0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

 1) สถานทีใ่ห้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง  

139 หมู่  6 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมิู 36170 

โทรศพัท์ 0 4483 9836 ต่อ 17 
โทรสาร 0 4483 9313 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (-) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใ้ดจะร้ือถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตรซ่ึงอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ

อาคารและ อาคารที่อยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอ้ยกวา่ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจาก 39 

ทว ิเม่ือผูแ้จง้ ไดด้ าเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพื่อ
เป็นหลกัฐานการ แจง้ใหแ้ก่ผูน้ั้นภายในวนัที่ไดรั้บแจง้ในกรณีที่เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตรวจพบในภายหลงัว่าผูแ้จง้ได้

แจง้ขอ้มูลหรือยื่น เอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นมาตรา 39 ทวิ ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมี

อ านาจสัง่ให้ผูแ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7 วนันับแต่วนัที่ไดรั้บแจง้ค  าสั่งดงักล่าวและ
ภายใน 120 วนันบัแต่วนัที่ไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39 ทวิหรือนับแต่วนัที่เร่ิมการร้ือถอนอาคารตามที่ไดแ้จง้ไว้

ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจ พบวา่การร้ือถอนอาคารที่ไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ไดย้ืน่ไวต้ามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี

กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินที่ออกตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมี

หนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทวทิราบโดยเร็ว 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืน่แจง้ร้ือถอนอาคาร 
จ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบ
รับแจง้ 
 

1 วนั กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งทอง * 
อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

 

2) การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พจิารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งทอง * 
อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

 

3) การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พจิารณาแบบแปลนและ
พจิารณารับรองการแจง้และ
มีหนงัสือแจง้ผูย้ืน่แจง้ทราบ 
 

12 วนั กองช่าง เทศบาล
ต าบลทุ่งทอง * 
อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 
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ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนั 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบการแจง้ร้ือถอนอาคารตามที่เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดและกรอก
ขอ้ความใหค้รบถว้น 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูแ้จง้ร้ือถอน
อาคาร) 

2) หนงัสือรับรองของวศิวกรผูอ้อกแบบ
ขั้นตอนและส่ิงป้องกนัวสัดุหล่นในการร้ือ
ถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูแ้จง้ร้ือถอน
อาคาร) 

3) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ตน้ฉบบัทุกหนา้พร้อมเจา้ของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนาทุกหนา้กรณีผูข้ออนุญาต
ไม่ใช่เจา้ของที่ดินตอ้งมีหนงัสือยนิยอม
ของเจา้ของที่ดินใหร้ื้อถอนอาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูแ้จง้ร้ือถอน
อาคาร) 

4) ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดินและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบบั

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูแ้จง้ร้ือถอน
อาคาร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ต่ออายหุรือใบอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผงัที่ดินแนบทา้ย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) 

5) กรณีที่มีการมอบอ านาจตอ้งมีหนงัสือมอบ
อ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อม
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนา
ทะเบียนบา้นหรือหนงัสือเดินทางของผู ้
มอบและผูรั้บมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูแ้จง้ร้ือถอน
อาคาร) 

6) บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบา้นของผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผูรั้บมอบอ านาจเจา้ของที่ดิน (กรณี
เจา้ของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูแ้จง้ร้ือถอน
อาคาร) 

7) หนงัสือรับรองของวศิวกรผูอ้อกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดบัวฒิุ
วศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 

8) หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานของ
วศิวกรผูค้วบคุมการร้ือถอนพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ตอ้งมีวศิวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 

9) แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนที่มีลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือ
ตวับรรจงและคุณวฒิุที่อยูข่องสถาปนิก
และวศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
 1)  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร

พ.ศ. 2522 
 
หมำยเหตุ - 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง   

139 หมู่ 6 ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 36170  
โทรศพัท ์0 4483 9836 ต่อ 17 โทรสาร 0 4483 9313 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

            ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่ มือการกรอก 
 


