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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งรื �อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลออย 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื#อกระบวนงาน:การแจ้งรื #อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองชา่ง  องค์การบริหารสว่นตําบลออย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที#ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที#เกี#ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที#ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที#กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที#กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 15   วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี#ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที#มากที#สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที#น้อยที#สุด 0  

10. ชื#ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งรื #อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 
15:57  

11. ช่องทางการให้บริการ  
  

 1.) สถานที#ให้บริการ กองช่าง 
สํานกังานองค์การบริหารสว่นตําบลออย 
โทรศพัท์ : 0-5489-0076 

               โทรสาร :  0-5489-0077 
ติดตอ่ด้วติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
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2.) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดที"ทางราชการกําหนด) 
ตั$งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที"ยง) 

   หมายเหต ุ-  
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไข(ถ้ามี) ในการยื#นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะรื #อถอนอาคารที
มีสว่นสงูเกิน 15เมตรซึ
งอยูห่า่งจากอาคารอื
นหรือที
สาธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคารและ
อาคารที
อยูห่า่งจากอาคารอื
นหรือที
สาธารณะน้อยกว่า 2เมตร โดยไมยื่
นคําขอรับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
น    
ก็ได้โดยการแจ้งตอ่เจ้าพนกังานท้องถิ
นตามมาตรา 39 ทวิ เมื
อผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องออก
ใบรับแจ้งตามแบบที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นกําหนดเพื
อเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั #นภายในวนัที
ได้รับแจ้งในกรณีที
    
เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจพบในภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือยื
นเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามที
ระบ ุ    
ไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วนั    
นบัแตว่นัที
ได้รับแจ้งคําสั
งดงักลา่วและภายใน 120วนั นบัแตว่นัที
ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนบัแตว่นัที
เริ
ม
การรื #อถอนอาคารตามที
ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนกังานท้องถิ
นได้ตรวจพบวา่การรื #อถอนอาคารที
ได้แจ้งไว้แผนผงับริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที
ได้ยื
นไว้ตามมาตรา 39ทวิไมถ่กูต้องตามบทบญัญตัิ
แหง่พระราชบญัญตัินี #กฎกระทรวงหรือข้อบญัญัตท้ิองถิ
นที
ออกตามพระราชบญัญัตินี #หรือกฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้องให้    
เจ้าพนกังานท้องถิ
นมีหนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที#รับผิดชอบ 

ที# ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นแจ้งรื #อถอนอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื #นที
ที
จะ
ดําเนินการรื #อถอน
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื #นที
ที
จะ
ดําเนินการรื #อถอน
อาคาร) 
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ที# ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารับรองการแจ้ง
และมีหนงัสือแจ้งผู้ ยื
นแจ้ง
ทราบ 
 

12 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื #นที
ที
จะ
ดําเนินการรื #อถอน
อาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั #นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที#ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที# รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื#น ๆ สาํหรับยื#นเพิ#มเตมิ 

ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้ง     
รื %อถอนอาคาร
ตามที(เจ้า
พนกังานท้องถิ(น
กําหนดและ
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื %อถอน
อาคาร) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
ขั %นตอนและสิ(ง
ป้องกนัวสัดหุล่น
ในการรื %อถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยูใ่น
ประเภทวิชาชีพ
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื %อถอน
อาคาร) 

3) 

โฉนดที(ดนิน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทา่ต้นฉบบัทกุ
หน้าพร้อม
เจ้าของที(ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทกุหน้า
กรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของที(ดินต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของที(ดนิ
ให้รื %อถอนอาคาร
ในที(ดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื %อถอน
อาคาร) 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้
ที(ดนิและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื %อถอน
อาคาร) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบั
ตอ่อายหุรือ
ใบอนญุาตให้ใช้
ที(ดนิและ
ประกอบกิจการ 
(สว่นขยาย) 
พร้อมเงื(อนไข
และแผนผงัที(ดนิ
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม) 

5) 

กรณีที(มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนงัสือมอบ
อํานาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทาง
ของผู้มอบและ
ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื %อถอน
อาคาร) 

6) 

บตัรประจําตวั
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้ มี
อํานาจลงนาม

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื %อถอน
อาคาร) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แทนนิติบคุคล
ผู้ รับมอบอํานาจ
เจ้าของที(ดิน 
(กรณีเจ้าของ
ที(ดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

7) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

8) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุการรื %อ
ถอนพร้อมสําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารที(
ต้องมีวิศวกร
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

9) 
แผนผงับริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แบบแปลนที(มี
ลายมือชื(อพร้อม
กบัเขียนชื(อตวั
บรรจงและ
คณุวฒุิที(อยูข่อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที( 10 
(พ.ศ.2528) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที# 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

  
 ถ้าการบริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที
ระบไุว้ข้างต้น สามารถติดตอ่เพื
อร้องเรียนได้ที
   

1.  ศูนย์ดาํรงธรรมอาํเภอปง  ศูนย์บริการ แบบเบ็ดเสร็จ  (one stop service )                                    
โทรศัพท์ : 0-5449-7239   โทรสาร : 0-5449-7239   

2. ศูนย์รับเรื#องร้องเรียนร้องทุกข์  อบต .ออย   ,ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์  0-5489-0076                            
โทรสาร  0-5489- 0077  ,ตู้ปณ .8  ไปรษณีย์ปง  ,www.oillocal.go.th, 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 


