
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนวยงานที่ใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร

และอาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตรโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ก็

ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ เม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับ

แจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนัก งาน

ทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา 39 ทวิ 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ัง

ดังกลาว และภายใน 120 วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามท่ีได

แจงไว ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการรื้อถอนอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ

แปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดย่ืนไวตามมาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราช บัญญัติน้ี กฎ 

กระทรว งหรือขอบัญญัติทองถิ่น ท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือ

แจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 

ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ 

(หมายเหตุ: -) 

กองชาง อบต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

โทร.0-3439-3427-8/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน

ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :15 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนแจงรื้อถอนอาคารจายคาธรรมเนียมและรับใบรับแจง 

(หมายเหตุ: (กองชาง อบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการรื้อ

ถอนอาคาร)) 

1 วัน - 

 

2) การพิจารณา 2 วัน - 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง 

(หมายเหตุ: (กองชาง อบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการรื้อ

ถอนอาคาร)) 

 

3) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา

รับรองการแจงและมีหนังสือแจงผูย่ืนแจงทราบ 

(หมายเหตุ: (กองชาง อบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการรื้อ

ถอนอาคาร)) 

12 วัน - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบการแจงรื้อถอนอาคารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและ

กรอกขอความใหครบถวน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

4) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบข้ันตอนและส่ิงปองกันวัสดุหลน

ในการรื้อถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภท

วิชาชีพควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

5) 

 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของ

ท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนากรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดิน

ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหรื้อถอนอาคารในท่ีดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

6) 

 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย (กรณีอาคารอยู

ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

7) 

 

กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 

บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

8) 

 

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติ

บุคคล) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

สําเนา0ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

10) 

 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการรื้อถอนพรอม

สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคาร

ท่ีตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

11) 

 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือช่ือ

พรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยูของสถาปนิกและวิศวกร

ผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) นิติกร งานกฎหมายและคดี ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด อบต.บางเตย 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต อบต.บางเตย (http://www.bangtoei-sao.go.th) 

2. ทางโทรศัพท 0-3439-3427-8 

3. ทางไปรษณีย อบต.บางเตย 9/99 ม.1 อ.สามพรานจ.นครปฐม 73210 

4. รองเรียนดวยตนเอง 

5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ อบต.บางเตย))) 

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)) 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

3) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 

ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

หมายเหตุ 

- 

ชื่อกระบวนงาน:(ใสช่ือกระบวนงาน) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:(ช่ือหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบริการ:(ใสช่ือประเภทงานบริการ) 

หมวดหมูของงานบริการ: (ใสช่ือประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวของ:(ใสช่ือก.ม.ท่ีใหอํานาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ) 

พ้ืนที่ใหบริการ:(ใสพื้นท่ีใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายท่ีกําหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด) 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 




