
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การแจง้ร ือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพลบัอ าเภอเมอืงเพชรบรุจัีงหวดัเพชรบรุกีระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ผูใดจะรือ้ถอนอาคารทีม่สีว่นสงูเกนิ 

15เมตรซึง่อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคารและอาคารทีอ่ยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะน ้

อยกวา่ 2เมตรโดยไมยืน่คําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ก็ไดโดยการแจง้ตอเจาพนักงานทองถิน่ตามมาตรา 39ทวิ

เมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐาน

การแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยืน่เอกสาร

ไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนนิการแกไ้ขให ้

ถกูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ค าสัง่ดงักลา่วและภายใน 120วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39

ทวหิรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การรือ้ถอนอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การรือ้ถอนอาคารทีไ่ดแ้จง้ไว ้

แผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา 39ทวไิมถ่กูตอ้งตาม

บทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิีก้ฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตนิีห้รอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งให ้

เจา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหนองพลบั/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณ
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :15 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่แจง้รือ้ถอนอาคารจา่ยคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้  

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
รือ้ถอนอาคาร)) 

1 วนั - 
 

2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้  

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
รือ้ถอนอาคาร)) 

2 วนั - 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณา

รับรองการแจง้และมหีนังสอืแจง้ผูย้ืน่แจง้ทราบ  

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะด าเนนิการ
รือ้ถอนอาคาร)) 

12 วนั - 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

3) 
 

แบบการแจง้รือ้ถอนอาคารตามทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ก าหนดและ
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบข ัน้ตอนและสิง่ป้องกนัวสัดุ
หลน่ในการรือ้ถอนอาคาร (กรณีอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่น

ประเภทวชิาชพีควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

5) 

 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม

เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองส าเนาทกุหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่

เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหร้ ือ้ถอน
อาคารในทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ

กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

7) 

 

กรณีทีม่กีารมอบอ านาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 

30 บาทพรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

8) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ านาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ

ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รือ้ถอนอาคาร) 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

10) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการรือ้ถอน

พรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

11) 

 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทีม่ลีายมอื

ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคณุวฒุทิ ีอ่ยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) กรุงเทพมหานครรอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธกิารและผังเมอืง  

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศนูยด์ ารงธรรมกรมโยธาธกิารและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยูณ่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารของราชการถนนพระรามที ่6) 

)) 

2) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั  
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั 

)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้รือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 

1)พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ .ศ. 2522 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 16/07/2015 10:32 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


