
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้รื�อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที#ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื#อนไข (ถา้ม)ี ในการยื#นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูใ้ดจะรื$อถอนอาคารที'มสีว่นสงูเกนิ 15 เมตร ซึ'งอยู่หา่งจากอาคารอื'นหรอืที'สาธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคารและอาคารที'
อยูห่า่งจากอาคารอื'นหรอืที'สาธารณะนอ้ยกวา่ 2 เมตรโดยไม ยื'นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ'นก็ได โดยการ

แจง้ต อเจ าพนงานทอ้งถิ'นตามมาตรา 39 ทว ิเมื'อผูแ้จง้ไดด้าํเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิ'นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบ

ที'เจา้พนักงานทอ้งถิ'นกําหนดเพื'อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้ $นภายในวนัที'ไดร้ับแจง้ในกรณีที'เจา้พนักงานทอ้งถิ'นตรวจพบใน
ภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยื'นเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามที'ระบไุวใ้นมาตรา 39 ทว ิใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ'นมี
อํานาจสั'งใหผู้แ้จง้มาดาํเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7 วนันับแตวั่นที'ไดร้ับแจง้คาํสั'งดงักลา่วและภายใน 120 วนั
นับแตว่นัที'ไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิหรอืนับแตว่นัที'เร ิ'มการรื$อถอนอาคารตามที'ไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิ'นได ้
ตรวจพบวา่การรื$อถอนอาคารที'ไดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคํานวณของอาคารที'ได ้
ยื'นไวต้ามมาตรา 39 ทว ิไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญัตนิี$กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ'นที'ออกตาม
พระราชบญัญตันิี$หรอืกฎหมายอื'นที'เกี'ยวขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ'นมหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิทราบ
โดยเร็ว 
 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
กองชา่ง เทศบาลตาํบลลํานารายณ์ 
โทรศพัท ์036-461758-9 โทรสาร 036-630655/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที'ทางราชการกําหนด) ตั $งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที'ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที#รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที#รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื'นแจง้รื$อถอนอาคารจ่ายคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ'นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
 
(หมายเหต:ุ (เขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์ที'จะดําเนนิการรื$อ
ถอนอาคาร))  

2 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ'นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณา
รับรองการแจง้และมหีนังสอืแจง้ผูย้ื'นแจง้ทราบ 
 
(หมายเหต:ุ (เขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์ที'จะดําเนนิการรื$อ
ถอน))  

12 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

กรมการปกครอง 



ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้น 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

กรมการปกครอง 

3) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

4) 
 

แบบการแจง้รื�อถอนอาคารตามที#เจา้พนกังานทอ้งถิ#นกําหนดและ
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื$อถอนอาคาร) 

- 

5) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบข ั�นตอนและส ิ#งป้องกนัวสัดุ
หลน่ในการรื�อถอนอาคาร (กรณีอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่น
ประเภทวชิาชพีควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื$อถอนอาคาร) 

- 

6) 
 

โฉนดที#ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที#ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่
เจา้ของที#ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที#ดนิใหร้ ื�อถอน
อาคารในที#ดนิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื$อถอนอาคาร) 

- 

7) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี#ดนิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ ี#ดนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเง ื#อนไขและแผนผงัที#ดนิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื$อถอนอาคาร) 

- 

8) 
 

กรณีที#มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื$อถอนอาคาร) 

- 

9) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบุิคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของที#ดนิ (กรณีเจา้ของ
ที#ดนิเป็นนติบุิคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื$อถอนอาคาร) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 



ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
11) 

 
หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคุมการร ื�อถอน
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที#ตอ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

12) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที#มลีายมอื
ชื#อพรอ้มกบัเขยีนชื#อตวับรรจงและคณุวุฒทิ ี#อยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที# 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตรื�อถอนอาคาร ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองชา่ง เทศบาลตาํบลลํานารายณ์ โทรศพัท ์036-461758-9 โทรสาร 036-630655 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที' 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที' 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื'องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั $น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื'องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื#อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ข.1 

(หมายเหต:ุ (รับแบบ ข.1 ไดท้ี'กองชา่ง เทศบาลตําบลลํานารายณ์))  
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื#อกระบวนงาน: การแจง้รื$อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที# 



ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที'ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ'น (กระบวนงานบรกิารที'เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที#ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที#เกี#ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั'วไป 

พื�นที#ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ'น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที#กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ'น 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที'ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที#กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี'ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที'มากที'สดุ 0 

 จํานวนคําขอที'นอ้ยที'สดุ 0 
 

ชื#ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การแจง้รื$อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ18/07/2558 09:44 
 
 

เอกสารฉบับนี$ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที'เผยแพร่คูม่อื: - 


