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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:เทศบาลต าบลล าปางหลวง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การแจง้รือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองช่าง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในส่วนภูมภิาคและส่วนทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบด็เสรจ็ในหน่วยเดยีว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รบัแจง้  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 
6. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป  
7. พื้นท่ีให้บริกำร: ต าบลล าปางหลวง  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจง้รือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ21/05/2558 

15:57  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการทีท่ าการเทศบาลต าบลล าปางหลวง /ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู ใดจะรือ้ถอนอาคารทีม่สี่วนสูงเกนิ 15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรอืทีส่าธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
และอาคารทีอ่ยู่ห่างจากอาคารอื่นหรอืทีส่าธารณะน้อยกว่า ายื่นค าขอรบัใบอนุญาตจากเจเมตรโดยไม2

าพนอเจโดยการแจง้ตองถิน่กไ็ดพนักงานท ักังานท องถิน่ตามมาตรา 39ทวเิมื่อผูแ้จง้ไดด้ าเนนิการแจง้
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แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ต้องออกใบรบัแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ัน้
ภายในวนัทีไ่ดร้บัแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัว่าผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรอืยื่นเอกสารไวไ้ม่
ถูกต้องหรอืไมค่รบถ้วนตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขให้
ถูกต้องหรอืครบถ้วนภายใน 7วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าสัง่ดงักล่าวและภายใน 120วนันับแต่วนัทีไ่ดอ้อกใบรบัแจง้
ตามมาตรา 39ทวหิรอืนับแต่วนัทีเ่ริม่การรือ้ถอนอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้้าเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบว่าการรือ้
ถอนอาคารทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ื่นไว้
ตามมาตรา 39ทวไิม่ถูกต้องตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี้กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตาม
พระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39
ทวทิราบโดยเรว็ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจง้รือ้ถอนอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรบัใบรบั
แจง้ 
 

1 วนั กองช่าง  
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนินการรือ้ถอน
อาคาร) 

2) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจ
พจิารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั กองช่าง  
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนินการรือ้ถอน
อาคาร) 

3) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจ
พจิารณาแบบแปลนและ
พจิารณารบัรองการแจง้
และมหีนงัสอืแจง้ผูย้ื่นแจง้
ทราบ 
 

12 วนั กองช่าง  
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนินการรือ้ถอน
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนั 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบติัรำชกำรมำแล้ว  



3/7 
 

ยงัไม่ผ่านการด าเนนิการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสอืรบัรอง
นิตบุิคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบุิคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรบัยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

แบบการแจง้รือ้
ถอนอาคาร
ตามทีเ่จา้
พนักงานทอ้งถิน่
ก าหนดและ
กรอกขอ้ความให้
ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อาคาร) 

2) 

หนังสอืรบัรอง
ของวศิวกร
ผูอ้อกแบบ
ขัน้ตอนและสิง่
ป้องกนัวสัดุหล่น
ในการรือ้ถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวชิาชพี
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อาคาร) 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

3) 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 
หรอืส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบบัทุก
หน้าพรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลง
นามรบัรอง
ส าเนาทุกหน้า
กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่
เจา้ของทีด่นิต้อง
มหีนังสอืยนิยอม
ของเจา้ของทีด่นิ
ใหร้ือ้ถอนอาคาร
ในทีด่นิ 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อาคาร) 

4) 

ใบอนุญาตใหใ้ช้
ทีด่นิและ
ประกอบกจิการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรอืใบอนุญาตฯ
ฉบบัต่ออายุหรอื
ใบอนุญาตใหใ้ช้
ทีด่นิและ
ประกอบกจิการ 
(ส่วนขยาย) 
พรอ้มเงื่อนไข
และแผนผงัทีด่นิ
แนบทา้ย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อาคาร) 

5) กรณีทีม่กีารมอบ - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

อ านาจต้องมี
หนังสอืมอบ
อ านาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท
พรอ้มส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนส าเนา
ทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอื
เดนิทางของผู้
มอบและผูร้บั
มอบอ านาจ 

ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อาคาร) 

6) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบยีน
บา้นของผูม้ี
อ านาจลงนาม
แทนนิตบุิคคล
ผูร้บัมอบอ านาจ
เจา้ของทีด่นิ 
(กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูแ้จง้รือ้ถอน
อาคาร) 

7) 

หนังสอืรบัรอง
ของวศิวกร
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพี
วศิวกรรม
ควบคุม (ระดบั

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

วุฒวิศิวกร) 

8) 

หนังสอืยนิยอม
เป็นผูค้วบคุม
งานของวศิวกรผู้
ควบคุมการรือ้
ถอนพรอ้ม
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพี
วศิวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารทีต้่องมี
วศิวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 

9) 

แผนผงับรเิวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีม่ี
ลายมอืชื่อพรอ้ม
กบัเขยีนชื่อตวั
บรรจงและ
คุณวุฒทิีอ่ยู่ของ
สถาปนิกและ
วศิวกร
ผูอ้อกแบบตาม
กฎกระทรวง
ฉบบัที ่10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคมุ

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรยีนส านักงานเทศบาลต าบลล าปางหลวง 
2) ช่องทำงกำรร้องเรยีนจงัหวดัอื่นๆรอ้งเรยีนต่อผูว่้าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรยีนศูนยบ์รกิารประชาชนส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
 
 
 
 

 

วนัท่ีพิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มอืบนเวบ็ไซต์แลว้ 
จดัท ำโดย พนมพร ยอดค า 
อนุมติัโดย อดศิกัดิ ์ทองอารยี ์
เผยแพร่โดย วจิติรพ์ร มลอาร ์


