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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งรือ้ถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:เทศบาลต าบลทรายขาวอ าเภอสอยดาวจงัหวดัจนัทบรุี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจง้รือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลทรายขาวอ าเภอสอยดาวจงัหวดัจนัทบรุี 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอ้บญัญัตทิอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจง้รือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิเทศบาลต าบลทรายขาวองอาจส าเนาคูมื่อ
ประชาชน 30/07/2015 13:08  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการเทศบาลต าบลทรายขาวอ าเภอสอยดาวจงัหวดัจนัทบรีุ 

601/15-16 ม.1 ต.ปะตงอ.สอยดาวจ.จนัทบรุี 22180 
โทรศพัท์ : 039 421 468 
website : www.Tbsi.go.th  /ตดิต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

http://www.tbsi.go.th/
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12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

  ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า 2เมตรโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้วเจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น
ภายในวันท่ีได้รับแจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมา
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับ
แต่วันท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันท่ีเร่ิมการร้ือถอนอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการคํานวณของอาคารท่ีได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจง้รือ้ถอนอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรบัใบรบั
แจง้ 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการรือ้ถอน
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการรือ้ถอน
อาคาร) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารบัรองการแจง้

12 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

และมีหนงัสือแจง้ผูย่ื้นแจง้
ทราบ 
 

ด าเนินการรือ้ถอน
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบกำรแจง้รือ้
ถอนอำคำร
ตำมท่ีเจำ้
พนกังำนทอ้งถ่ิน
ก ำหนดและ
กรอกขอ้ควำมให้
ครบถว้น 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อำคำร) 

2) 
หนงัสือรบัรอง
ของวิศวกร

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผูอ้อกแบบ
ขัน้ตอนและสิ่ง
ปอ้งกนัวสัดหุล่น
ในกำรรือ้ถอน
อำคำร (กรณี
อำคำรมีลกัษณะ
ขนำดอยูใ่น
ประเภทวิชำชีพ
ควบคมุ) 

อำคำร) 

3) 

โฉนดท่ีดนิน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนำด
เทำ่ตน้ฉบบัทกุ
หนำ้พรอ้ม
เจำ้ของท่ีดินลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำทกุหนำ้
กรณีผูข้อ
อนญุำตไมใ่ช่
เจำ้ของท่ีดินตอ้ง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจำ้ของท่ีดนิ
ใหร้ือ้ถอนอำคำร
ในท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อำคำร) 

4) 

ใบอนญุำตใหใ้ช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม
อตุสำหกรรมหรือ
ใบอนญุำตฯฉบบั

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อำคำร) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ตอ่อำยหุรือ
ใบอนญุำตใหใ้ช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจกำร 
(สว่นขยำย) 
พรอ้มเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดนิ
แนบทำ้ย (กรณี
อำคำรอยูใ่นนิคม
อตุสำหกรรม) 

5) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจตอ้งมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจตดิอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนส ำเนำ
ทะเบียนบำ้นหรือ
หนงัสือเดนิทำง
ของผูม้อบและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อำคำร) 

6) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
บำ้นของผูมี้
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล
ผูร้บัมอบอ ำนำจ

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อำคำร) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เจำ้ของท่ีดิน 
(กรณีเจำ้ของ
ท่ีดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

7) 

หนงัสือรบัรอง
ของวิศวกร
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

8) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผูค้วบคมุงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุกำรรือ้
ถอนพรอ้มส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรท่ี
ตอ้งมีวิศวกร
ควบคมุงำน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

9) 

แผนผงับรเิวณ
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลนท่ีมี
ลำยมือช่ือพรอ้ม

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กบัเขียนช่ือตวั
บรรจงและ
คณุวฒุิท่ีอยูข่อง
สถำปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนเทศบาลต าบลทรายขาวอ าเภอสอยดาวจงัหวดัจนัทบรุี  601/15-16 ม.1 ต.ปะตงอ.สอย

ดาวจ.จนัทบรุี 22180 โทรศพัท ์: 039 421 468 website : www.Tbsi.go.th 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจงัหวดัอ่ืนๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ(ผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทกุจงัหวดั 
) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 04/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลทรายขาวอ าเภอ

สอยดาวจงัหวดัจนัทบรุีสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


