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คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งรือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นตําบลท่าทองใหม ่อําเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน : การแจ้งรือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารสว่นตาํบลท่าทองใหมอํ่าเภอกาญจนดิษฐ์จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทวัไป  

7. พืนทีให้บริการ : ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 15  วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งรือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการ  องค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองใหม่ 

อําเภอกาญจนดิษฐ์  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

0-7737-9769 / ติดต่อดว้ยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด)  

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกนิ 15เมตร ซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรอืที่สาธารณะนอยกวาความสูง

ของอาคารและอาคารที่อยูหางจากอาคารอ่ืนหรอืที่สาธารณะนอยกวา เมตรโดย2 มาติยื่นคําขอรับใบอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวเิม่ือผูแจงไดดําเนนิการแจงแลวเจา

พนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น

ภายในวันที่ไดรับแจงในกรณทีี่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวใิหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนนิการแกไข

ใหถูกตองหรอืครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออกใบรับ

แจงตามมาตรา 39ทวหิรอืนับแตวันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวา

การรื้อถอนอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของ

อาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติ

ทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี้หรอืกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสอืแจงขอทกัทวงใหผู

แจงตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืนแจ้งรือถอนอาคารจ่าย

คา่ธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินในพืนที

ทีจะดําเนินการรือ

ถอนอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินในพืนที

ทีจะดําเนินการรือ

ถอนอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณารับรองการแจ้งและ

มีหนงัสือแจ้งผู้ยืนแจ้งทราบ 
 

12 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินในพืนที

ทีจะดําเนินการรือ

ถอนอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วนั 
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14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

      ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้งรือ

ถอนอาคาร

ตามทีเจ้า

พนกังานท้องถิน

กําหนดและ

กรอกข้อความให้

ครบถ้วน 

องค์การบริหาร

สว่นตําบลท่าทอง

ใหมอํ่าเภอกาญจน

ดิษฐ์จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี 

1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งรือถอน

อาคาร) 

2) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบ

ขนัตอนและสิง

ป้องกนัวสัดหุลน่

ในการรือถอน

อาคาร (กรณี

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยู่ใน

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งรือถอน

อาคาร) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประเภทวิชาชีพ

ควบคมุ) 

3) 

โฉนดทีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบบัทกุ

หน้าพร้อม

เจ้าของทีดนิลง

นามรับรอง

สําเนาทกุหน้า

กรณีผู้ขอ

อนญุาตไมใ่ช่

เจ้าของทีดนิต้อง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจ้าของทีดนิ

ให้รือถอนอาคาร

ในทีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งรือถอน

อาคาร) 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อตุสาหกรรมหรือ

ใบอนญุาตฯฉบบั

ตอ่อายหุรือ

ใบอนญุาตให้ใช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ 

(สว่นขยาย) 

พร้อมเงือนไข

และแผนผงัทีดนิ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งรือถอน

อาคาร) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคม

อตุสาหกรรม) 

5) 

กรณีทีมีการมอบ

อํานาจต้องมี

หนงัสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนงัสือเดนิทาง

ของผู้มอบและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งรือถอน

อาคาร) 

6) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้มี

อํานาจลงนาม

แทนนิตบิคุคล

ผู้ รับมอบอํานาจ

เจ้าของทีดนิ 

(กรณีเจ้าของ

ทีดินเป็นนิติ

บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งรือถอน

อาคาร) 

7) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

8) 

หนงัสือยินยอม

เป็นผู้ควบคมุงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคมุการรือ

ถอนพร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารที

ต้องมีวิศวกร

ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

แผนผงับริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนทีมี

ลายมือชอืพร้อม

กบัเขียนชอืตวั

บรรจงและคณุวฒิุ

ทีอยูข่องสถาปนิก

และวิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารสว่นตําบลท่าทองใหม ่อําเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

0-7737-9769 www.thathongmai.go.th และ www.facebook/thathongmai 

หมายเหตุ  - 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ น4 หนงัสือรับรองของผู้ควบคมุงาน 

2) หนงัสือยินยอมเจ้าของทีดิน 

3) หนงัสือมอบอํานาจ 

4) แบบ ยธ1 หนงัสือแจ้งการก่อสร้าง 

 

19. หมายเหตุ 

        - 

 

วันทีพมิพ์ 23/07/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลท่าทองใหม ่

อําเภอกาญจนดษิฐ์  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 


