
คู่มือสาหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย  
 

 
 

1. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 
 ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนดฯลฯ  15  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
11. ช่องทางการให้บริการ 
 1) สถานที่ให้บริการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  โทรศัพท์ ๐๓๖ ๖89 824 /
ติดต่อด้วยตนเอง   ณ หน่วยงาน  ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่
ทางราชการก าหนด)  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืน  หรือที่สาธารณะน้อยกว่า
ความสูงของอาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร โดยไม่ยื่นค าขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้  โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้ง 
ได้ด าเนินการแจ้งแล้ว  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็น
หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ง 
ได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
มีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง
ดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอน
อาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ  
ทราบโดยเร็ว 



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง 

1 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเพนียด 

 

2 การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 

2 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเพนียด 

 

3 การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารับรองการแจ้งและ
มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

12 วัน กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเพนียด 

 

 

 ระยะเวลาด าเนินการ  รวม 15 วัน  
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน  
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  
 15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2 หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณี 
นิติบุคคล 

 

  
15.2) เอกสารอ่ืนๆ  ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 
ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร 

หมาย
เหตุ 

1 แบบการแจ้งรื้อถอนอาคารตามที่ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด และ 
กรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด เอกสาร
ในส่วน
ของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร 



2 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
ขั้นตอนและสิ่งป้องกันวัสดุหล่นในการรื้อ
ถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพควบคุม) 

- 1 0 ชุด เอกสาร
ในส่วน
ของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร 

3 โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหนา้พร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด เอกสาร
ในส่วน
ของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร 

4 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย  
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด เอกสาร
ในส่วน
ของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร 

5 กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือ
มอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด เอกสาร
ในส่วน
ของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร 

6 บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน 
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด เอกสาร
ในส่วน
ของผู้แจ้ง
รื้อถอน
อาคาร 

 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน 
ภาครัฐ 
ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

7 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ 

8 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
วิศวกรผู้ควบคุมการรื้อถอนพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ 



9 แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่
ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
 1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
 ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง  
  1. ทางอินเทอร์เน็ต  http://www.dpt.go.th  
  2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)  
  3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 
218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)  
  4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
  5. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
  6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 
 2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
  (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 
 3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 4) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 7  ต าบลเพนียด  อ าเภอ 
โคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี  15120   โทรศัพท์  ๐๓๖ ๖89 824    

http://www.dpt.go.th/

