
 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งรือ้ถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ : เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรานี 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การแจง้รือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

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

7. พืน้ที่ให้บริกำร: เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม 

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

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   15    วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน     0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การแจง้รือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 
15:57  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนที่ให้บริกำร ส  านกังานเทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี  หมูท่ี่ 10  

ต  าบลไชยวาน  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี   โทร./โทรสาร  0-4221-9213   /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์ึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมำยเหตุ 



 
 - 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
        ผใูดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า ท้ เมตรโดยมมยื่นคตาขอรอบใบอนอขาตจากเจานนอกงานทองถิ่นกถมด

โดยการแจ้งตอเจานน  อกงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งมด้ดตาเนินการแจ้งแล้วเจ้านนอกงานท้องถิ่นต้องออกใบรอบแจ้ง
ตามแบบท่ีเจ้านนอกงานท้องถิ่นกตาหนดเนื่อเป็นหลอกฐานการแจ้งให้แก่ผู้นอ้นภายในวอนที่มด้รอบแจ้งในกรณีที่เจ้านนอกงานท้องถิ่น
ตรวจนบในภายหลองว่าผู้แจ้งมด้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารมว้มม่ถูกต้องหรือมม่ครบถ้วนตามที่ระบอมว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้า
นนอกงานท้องถิ่นมีอตานาจสอ่งให้ผู้แจ้งมาดตาเนินการแก้มขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วอนนอบแต่วอนที่มด้รอบแจ้งคตาสอ่งดองกล่าว
และภายใน 120วอนนอบแต่วอนที่มด้ออกใบรอบแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนอบแต่วอนที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่มด้แจ้งมว้ถ้าเจ้า
นนอกงานท้องถิ่นมด้ตรวจนบว่าการรื้อถอนอาคารที่มด้แจ้งมว้แผนผองบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการคตานวณของอาคารที่มด้ยื่นมว้ตามมาตรา 39ทวิมม่ถูกต้องตามบทบอขขอติแห่งนระราชบอขขอตินี้กฎกระทรวงหรือ
ข้อบอขขอติท้องถิ่นที่ออกตามนระราชบอขขอตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้านนอกงานท้องถิ่นมีหนองสือแจ้งข้อทอกท้วงให้ผู้
แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเรถว 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจง้รือ้ถอนอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรบัใบรบั
แจง้ 
 

1 วนั กองชา่ง เทศบาล
ต าบลหนองแวง
แกม้หอม  

 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั กองชา่ง เทศบาล
ต าบลหนองแวง
แกม้หอม  

 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารบัรองการแจง้
และมีหนงัสือแจง้ผูย่ื้นแจง้
ทราบ 
 

12 วนั กองชา่ง เทศบาล
ต าบลหนองแวง
แกม้หอม  

 

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

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อำคำร) 



ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

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

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อำคำร) 

5) 
กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจตอ้งมี

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้รือ้ถอน



ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

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

อำคำร) 

6) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
บำ้นของผูมี้
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล
ผูร้บัมอบอ ำนำจ
เจำ้ของท่ีดิน 
(กรณีเจำ้ของ
ท่ีดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อำคำร) 

7) 

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

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

8) 
หนงัสือยินยอม
เป็นผูค้วบคมุงำน

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 



ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

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

9) 

แผนผงับรเิวณ
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลนท่ีมี
ลำยมือช่ือพรอ้ม
กบัเขียนช่ือตวั
บรรจงและ
คณุวฒุิท่ีอยูข่อง
สถำปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

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

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม  10  บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ส  านกังานเทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี   



 /กรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
หมำยเหตุ(1. ทางอินเทอรเ์น็ต (www.Nongwaeng-kaemhom.go.th ) 
2. ทางโทรศพัท ์(0-4221-9213) 
3. ทางไปรษณีย ์(ส านกังานเทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม  หมูท่ี่ 10  ต  าบลไชยวาน  อ าเภอไชยวาน  
จงัหวดัอดุรธานี  42190  และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูยด์  ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคิดเห็น (ตัง้อยูณ่ศนูยบ์ริการขอ้มลูขา่วสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศูนยด์ ำรงธรรมจังหวัดอุดรธำนี/รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
หมำยเหตุ(ผา่นศนูยด์  ารงธรรมประจ าจงัหวดัทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขท่ี 
1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
 

19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ  
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม 
อนุมัตโิดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 

http://www.nongwaeng-kaemhom.go.th/

