
คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผใูดจะร้ือถอนอาคาร ที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซ่ึงอยูห่่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่

อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตร โดยไมยื่นค าขอรับใบอนญุาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน กไ็ด โดยการแจ้งต

อเจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผูแ้จ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จ้า

พนักงานท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเปน็หลักฐานการแจ้งให้แกผู่้นั้นภายในวันที่ได้รับแจง้ ในกรณทีี่เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพบใน

ภายหลังว่าผู้แจง้ไดแ้จ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมี

อ านาจส่ังให้ผูแ้จ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าส่ังดังกล่าว และภายใน 120วัน 

นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เร่ิมการร้ือถอนอาคารตามที่ไดแ้จ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้

ตรวจพบว่าการร้ือถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่

ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตทิ้องถ่ินที่ออกตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีหนังสือแจ้งขอ้ทักท้วงให้ผูแ้จ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบ

โดยเร็ว 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นแจ้งร้ือถอนอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
(หมายเหต:ุ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

(หมายเหต:ุ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว))  

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณา
รับรองการแจ้ง และมีหนงัสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
(หมายเหต:ุ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว))  

12 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิตบิุคคล) 

3) 
 

แบบการแจ้งร้ือถอนอาคารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และ
กรอกข้อความให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจง้ร้ือถอนอาคาร) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและส่ิงป้องกันวัสดุ
หล่นในการ     ร้ือถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน

ประเภทวิชาชีพควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจง้ร้ือถอนอาคาร) 

- 

5) 

 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

เจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหนา้  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจา้ของท่ีดินให้ร้ือถอน
อาคารในท่ีดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจง้ร้ือถอนอาคาร) 

- 

6) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ

ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย 
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจง้ร้ือถอนอาคาร) 

- 

7) 

 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมหีนังสือมอบอ านาจ ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผูม้อบและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจง้ร้ือถอนอาคาร) 

- 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอี านาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจา้ของท่ีดิน (กรณีเจ้าของ

ท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจง้ร้ือถอนอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

10) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการร้ือถอน
พร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

11) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมอื

ช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

และวิศวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
(หมายเหต:ุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนยบ์ริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

))  
2) จังหวัดอืน่ๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทกุจังหวัด 
))  

3) ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

(หมายเหต:ุ (053025200))  
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจง้ 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนญุาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 



พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถ่ิน 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มอืประชาชน: การแจ้งร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ อบต.ท่าวังพร้าว 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


