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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 
    1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  พ.ศ.2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา  พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  พ.ศ. 2522  กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522   

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 15    วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน   0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด    0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด    0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
05/08/2558    11:14  

11. ช่องทางการให้บริการ  
    1) สถานที่ให้บริการ   กองชา่ง   เทศบาลต าบลปราณบรีุ/ตดิตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ   - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
       ผู้ใดจะรือ้ถอนอาคาร ท่ีมีสว่นสงูเกิน 15  เมตร ซึง่อยู่หา่งจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร 
และอาคารท่ีอยูห่า่งจาก อาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่  2  เมตร  โดยไมย่ืนค าขอรับใบอนญุาตจากเจาพนกังาน
ท้องถ่ินก็ได้โดยการแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ตามมาตรา 39 ทวิ เม่ือผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 
                                                                                                                                            ต้องออกใบรับแจ้ง/..... 
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ต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเป็น หลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวนัท่ีได้รับแจ้ง ใน
กรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพบในภายหลงัว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือย่ืนเอกสารไว้ไม ่ถกูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามท่ี
ระบไุว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วน ภายใน 7
วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งค าสัง่ดงักลา่ว และภายใน 120  วนั นบัแตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39  ทวิ หรือนบัแต่
วนัท่ีเร่ิมการรือ้ ถอนอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบวา่การรือ้ถอนอาคารท่ีได้แจ้งไว้ แผนผงั
บริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ แบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา 39  ทวิ ไมถ่กูต้อง
ตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญตันีิ ้กฎกระทรวง หรือ ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญตันีิ ้หรือกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีหนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจ้งรือ้ถอนอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง 

1 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
แจ้ง 

2 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารับรองการแจ้งและมี
หนงัสือแจ้งผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 

12 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

(ด าเนินการ
รือ้ถอน
อาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   15   วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
      ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบการแจ้งรือ้ถอนอาคารตามท่ี
เจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดและ
กรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 

2) หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
ขัน้ตอนและสิ่งป้องกนัวสัดหุลน่ใน
การรือ้ถอนอาคาร (กรณีอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพ
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 

3) โฉนดท่ีดนิน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทา่ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อมเจ้าของ
ท่ีดนิลงนามรับรองส าเนาทกุหน้า
กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ชเ่จ้าของท่ีดนิ
ต้องมีหนงัสือยินยอมของเจ้าของ
ท่ีดนิให้รือ้ถอนอาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 

4) ใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการในนิคมอตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบัตอ่อายหุรือ
ใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (สว่นขยาย) พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดนิแนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 

5) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมี
หนงัสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาทพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทางของผู้มอบและผู้ รับ
มอบอ านาจ 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบคุคลผู้ รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็น
นิตบิคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 

7) หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

8) หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุงาน
ของวิศวกรผู้ควบคมุการรือ้ถอน
พร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกร 
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

9) แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือช่ือ
พร้อมกบัเขียนช่ือตวับรรจงและ
คณุวฒุิท่ีอยูข่องสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

- 5 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร  พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม    0    บาท 
หมายเหตุ   - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  ส านกังานเทศบาลต าบลปราณบรีุ  เลขท่ี  999  หมูท่ี่  1  ต าบลเขาน้อย 

อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77120  โทร. 0-3265-1812 
หมายเหตุ  - 

  2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

      ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูมื่อการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
        - 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปราณบรีุ 

อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


