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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแจ้ งรือ้ ถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้ งรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:57
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร(ติดต่ อสอบถำม)
1) สถานที่ให้ บริกำร
หน่วยงาน : สานักงานเทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 055 - 448386
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ใดจะรื อ้ ถอนอาคารที่มีสว่ นสูงเกิน 15เมตรซึง่ อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่าความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่า าพนักงานท ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ เมตรโดยไม2
าพน อเจ โดยการแจ้ งต องถิ่นก็ไดัักงานท องถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้ งได้ ดาเนินการแจ้ งแล้ วเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งให้ แก่ผ้ นู นภายใน
ั้
วันที่ได้ รับแจ้ งในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยื่นเอกสารไว้ ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่
ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 39ทวิให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ แู จ้ งมาดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรื อ
ครบถ้ วนภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคาสัง่ ดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วนั ที่ได้ ออกใบรับแจ้ งตามมาตรา 39ทวิ
หรื อนับแต่วนั ที่เริ่มการรื อ้ ถอนอาคารตามที่ได้ แจ้ งไว้ ถ้าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ตรวจพบว่าการรื อ้ ถอนอาคารที่ได้ แจ้ งไว้
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรื อรายการคานวณของอาคารที่ได้ ยื่นไว้ ตามมาตรา 39ทวิไม่
ถูกต้ องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้กฎกระทรวงหรื อข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีหนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา 39 ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้ งรื อ้ ถอนอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ ง

1 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
2 วัน
พิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ ง

1)

2)

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการรื อ้
ถอนอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการรื อ้
ถอนอาคาร)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การพิจารณา

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
12 วัน
พิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
รับรองการแจ้ งและมีหนังสือแจ้ งผู้
ยื่นแจ้ งทราบ

ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการรื อ้
ถอนอาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คล
1)
ประชำชน
ธรรมดำ)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบคุ คล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร ภำครัฐผู้ออก
ที่
เอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสำร
แบบกำรแจ้ งรื อ้
1
ถอนอำคำรตำมที่
เจ้ ำพนักงำน
1) ท้ องถิ่นกำหนด
และกรอกข้ อควำม
ให้ ครบถ้ วน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

หมำยเหตุ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อำคำร)
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ที่

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
หนังสือรับรองของ วิศวกรผู้ออกแบบ
ขันตอนและสิ
้
่ง
ป้องกันวัสดุหล่น
ในกำรรื อ้ ถอน
อำคำร (กรณี
อำคำรมีลกั ษณะ
ขนำดอยูใ่ น
ประเภทวิชำชีพ
ควบคุม)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้ นฉบับทุก
หน้ ำพร้ อมเจ้ ำของ
ที่ดนิ ลงนำมรับรอง
สำเนำทุกหน้ ำกรณี
ผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ ำของที่ดินต้ องมี
หนังสือยินยอม
ของเจ้ ำของที่ดนิ ให้
รื อ้ ถอนอำคำรใน
ที่ดนิ
ใบอนุญำตให้ ใช้
ที่ดนิ และประกอบ
กิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรมหรื อ
ใบอนุญำตฯฉบับ
ต่ออำยุหรื อ

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อำคำร)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อำคำร)
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

5)

ใบอนุญำตให้ ใช้
ที่ดนิ และประกอบ
กิจกำร (ส่วน
ขยำย) พร้ อม
เงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดนิ แนบท้ ำย
(กรณีอำคำรอยูใ่ น
นิคมอุตสำหกรรม)
กรณีที่มีกำรมอบ อำนำจต้ องมี
หนังสือมอบ
อำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พร้ อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนหรื อ
หนังสือเดินทำง
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชนและ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้มีอำนำจ
ลงนำมแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อำนำจเจ้ ำของ
ที่ดนิ (กรณีเจ้ ำของ

6)

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อำคำร)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อำคำร)
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ที่

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรองของ วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอม
เป็ นผู้ควบคุมงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมกำรรื อ้ ถอน
พร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่ต้อง
มีวิศวกรควบคุม
งำน)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลนรำยกำร
ประกอบแบบ
แปลนที่มีลำยมือ
ชื่อพร้ อมกับเขียน
ชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถำปนิกและ

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

วิศวกรผู้ออกแบบ
ตำมกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนกรุงเทพมหานครร้ องเรี ยนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที ่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดารงธรรมกรมโยธาธิ การและผังเมื อง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ ับฟังความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ณศูนย์ บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที ่ 6)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนจังหวัดอื่นๆร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่าง
จัดทา/แก้ ไข User
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

