
คู่มือส าหรบัประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หน่วยงานที่ใหบ้ริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผใูดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตรโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งใหแ้ก่ผู้นั้น
ภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณทีี่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมา
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรอืครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับ
แต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติทอ้งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
ช่องทางการใหบ้ริการ 
 
สถานที่ให้บรกิาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-4186 
www.wangang.go.th)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :15 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง 
 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ด าเนินการรื้อถอนอาคาร))) 

1 วัน - 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 
2) การพจิารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ด าเนินการรื้อถอนอาคาร))) 
 

2 วัน - 
 

3) การพจิารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
รับรองการแจ้งและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ด าเนินการรื้อถอนอาคาร))) 

12 วัน - 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุ(กรณีนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

แบบการแจ้งรือ้ถอนอาคารตามทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและ
กรอกข้อความใหค้รบถ้วน 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)) 

- 

4) 
 

หนังสือรบัรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกันวัสดุ
หล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีอาคารมลีักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชพีควบคุม) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบบัทกุหนา้พร้อม
เจ้าของทีด่นิลงนามรับรองส าเนาทกุหน้ากรณีผู้ขออนญุาตไม่ใช่
เจ้าของทีด่นิต้องมีหนังสือยนิยอมของเจ้าของทีด่ินให้รื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)) 

6) 
 

ใบอนญุาตให้ใชท้ีด่ินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบัตอ่อายหุรือใบอนญุาตให้ใชท้ีด่นิและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังทีด่นิแนบทา้ย (กรณี
อาคารอยู่ในนคิมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)) 

- 

7) 
 

กรณทีี่มกีารมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รบัมอบอ านาจ 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)) 

- 

8) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผูม้ีอ านาจลง
นามแทนนติบิคุคลผู้รบัมอบอ านาจเจ้าของทีด่นิ (กรณเีจ้าของทีด่นิ
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)) 

- 

9) 
 

หนังสือรบัรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเปน็ผู้
ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม (ระดบัวฒุิวศิวกร) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 
 

- 

10) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวศิวกรผู้ควบคุมการรื้อถอน
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารทีต่้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

11) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มลีายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

- 
 

 
 
 
 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-
4186 www.wangang.go.th )) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
(หมายเหตุ: -) 

หมายเหต ุ
- 

ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขมิ้น อ าเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจ้ง 

ข้อมูลส าหรบัเจ้าหน้าที ่



กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 
 
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พืน้ที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 15.0 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ สุทธิศา 
04/09/2558 16:25 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

 

 


