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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่ 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูภิาคและสว่นท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ใหอาํนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พ้ืนที่ใหบริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบญัญัตท้ิองถิ่นและ

ประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15วนั 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ  

11. ชองทางการใหบริการ  

         เทศบาลตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่ 

         1  หมู ่10   ตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่   54160 

          โทร.054589116  ตอ่ 101 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผู้ใดจะรือ้ถอนอาคารท่ีมีสว่นสงูเกิน 15เมตรซึง่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคารและอาคารท่ีอยู่

ห่าง จากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ 2 เมตร ต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ่นซึ่งเจ้าพนกังานท้องถิ่นต้องตรวจ

พจิารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนั นบัแต่

วนัท่ีได้รับคําขอในกรณีท่ีมีเหตจํุาเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถิ่นไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสัง่ไมอ่นุญาตได้ภายใน

กําหนดเวลาท่ีขยายออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 คราวคราวละไมเ่กิน 45 วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแต่ละคราว

ให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้กําหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ย่ืนแจ้งรือ้ถอนอาคารจ่าย

คา่ธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง 

 

1 วนั - (องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในพืน้ท่ีท่ีจะ

ดําเนินการรือ้ถอน

อาคาร) 

2) การพจิารณา 

 

เจ้าพนกังานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาเอกสารประกอบการ

แจ้ง 

 

2 วนั - (องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในพืน้ท่ีท่ีจะ

ดําเนินการรือ้ถอน

อาคาร) 

3) การพจิารณา 

 

เจ้าพนกังานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและ

พจิารณารับรองการแจ้งและมี

หนงัสือแจ้งผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 

12 วนั - (องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่นในพืน้ท่ีท่ีจะ

ดําเนินการรือ้ถอน

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วนั 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

      ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิตบิคุคล) 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจ้งรือ้

ถอนอาคารตามท่ี

เจ้าพนกังานท้องถิ่น

กําหนดและกรอก

ข้อความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้

แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) หนงัสือรับรองของ

วศิวกรผู้ออกแบบ

ขัน้ตอนและสิง่

ป้องกนัวสัดหุลน่ใน

การรือ้ถอนอาคาร 

(กรณีอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภทวชิาชีพ

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้

แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

3) โฉนดท่ีดนิน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบบัทกุหน้า

พร้อมเจ้าของท่ีดนิ

ลงนามรับรอง

สําเนาทกุหน้ากรณี

ผู้ขออนญุาตไมใ่ช่

เจ้าของท่ีดนิต้องมี

หนงัสือยินยอมของ

เจ้าของท่ีดนิให้รือ้

ถอนอาคารในท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้

แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

4) ใบอนญุาตให้ใช้

ท่ีดนิและประกอบ

กิจการในนิคม

อตุสาหกรรมหรือ

ใบอนญุาตฯฉบบั

ตอ่อายหุรือ

ใบอนญุาตให้ใช้

ท่ีดนิและประกอบ

กิจการ (สว่นขยาย) 

พร้อมเง่ือนไขและ

แผนผงัท่ีดนิแนบ

ท้าย (กรณีอาคาร

อยู่ในนิคม

อตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้

แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจต้องมี

หนงัสือมอบอํานาจ

ตดิอากรแสตมป์ 30 

บาทพร้อมสําเนา

บตัรประจําตวั

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนงัสือเดนิทางของ

ผู้มอบและผู้ รับมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้

แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

6) บตัรประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้มีอํานาจลง

นามแทนนิติบคุคล

ผู้ รับมอบอํานาจ

เจ้าของท่ีดนิ (กรณี

เจ้าของท่ีดนิเป็นนิติ

บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้

แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

7) หนงัสือรับรองของ

วศิวกรผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคมุ 

(ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบ) 

8) หนงัสือยินยอมเป็น

ผู้ควบคมุงานของ

วศิวกรผู้ควบคมุ

การรือ้ถอนพร้อม

สําเนาใบอนญุาต

เป็นผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบ) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคมุ (กรณี

อาคารท่ีต้องมี

วศิวกรควบคมุงาน) 

9) แผนผงับริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน

ท่ีมีลายมือช่ือพร้อม

กบัเขียนช่ือตวั

บรรจงและคณุวฒุิท่ี

อยู่ของสถาปนิก

และวศิวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 

10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบ) 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

2522 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 

      1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์ดํารงธรรมจงัหวดัสโุขทยั 

       2) ชอ่งทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่ 

          1  หมู ่10   ตําบลวงัชิน้  อําเภอวงัชิน้  จงัหวดัแพร่   54160 

          โทร.054589116  ตอ่ 101 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

      ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

 


