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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองกาฬสินธุ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  15 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ท่ีทําการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะดําเนินการรื้อถอนอาคาร /ติดตอดวยตนเอง ณ 

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีใหบริการ สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ / หมายเลขโทรศัพท 043-821354 – 6/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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หมายเหตุ (-) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

         ผู ใดจะรื้อถอนอาคาร ท่ีมีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของ

อาคาร  และอาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวา 2 เมตร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน   

ทองถ่ินก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 39 ทวิ เม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลว เจาพนักงานทองถ่ินตอง

ออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจง ในกรณีท่ีเจา

พนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา 

39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการ แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับ

แจงคําสั่งดังกลาว และภายใน 120 วัน นับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันท่ีเริ่มการรื้อถอนอาคาร

ตามท่ีไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการรื้อถอนอาคารท่ีไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไม ถูกตองตามบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจา

พนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงรื้อถอนอาคาร จาย

คาธรรมเนียม และรับใบรับ

แจง 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการรื้อถอน

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ

ดําเนินการรื้อถอน

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลน และ

พิจารณารับรองการแจง 

12 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และมีหนังสือแจงผูยื่นแจง

ทราบ 
 

ดําเนินการรื้อถอน

อาคาร) 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   15 วัน 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

 

 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจงรื้อ

ถอนอาคารตามท่ี

เจาพนักงาน

ทองถ่ินกําหนด 

และกรอก

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขอความให

ครบถวน 

2) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบ

ข้ันตอนและสิ่ง

ปองกันวัสดุหลน

ในการ     รื้อ

ถอนอาคาร (กรณี

อาคารมีลักษณะ 

ขนาด อยูใน

ประเภทวิชาชีพ

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

3) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 

หรือ ส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนา พรอม

เจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนา 

ทุกหนา  กรณีผู

ขออนุญาตไมใช

เจาของท่ีดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของท่ีดิน

ใหรื้อถอนอาคาร

ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

4) 

ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อุตสาหกรรม 

หรือใบอนุญาตฯ 

ฉบับตออายุ หรือ

ใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) 

พรอมเง่ือนไขและ

แผนผังท่ีดินแนบ

ทาย (กรณีอาคาร

อยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจ ตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจ ติดอากร

แสตมป 30 บาท 

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชน สําเนา

ทะเบียนบาน 

หรือหนังสือ

เดินทางของผู

มอบและผูรับ

มอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

6) 

บัตรประจําตัว

ประชาชน และ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของท่ีดิน 

(กรณีเจาของท่ีดิน

เปนนิติบุคคล) 

7) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

8) 

หนังสือยนิยอม

เปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผู

ควบคุมการรื้อ

ถอนพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารท่ี

ตองมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

9) 

แผนผังบริเวณ 

แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน ท่ีมี

ลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บรรจง และ

คุณวุฒิ ท่ีอยู ของ

สถาปนิก และ

วิศวกรผูออกแบบ 

ตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอง เรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 

) 

2) ชองทางการรองเรียน จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด 

) 

3) ชองทางการรองเรียน สํานักการชาง สํานักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ 70/21 ถนนถีนานนท อําเภอเมือง จังหวัด

กาฬสินธุ / หมายเลขโทรศัพท 043-821354 – 6 / www.Kalasin-mu.go.th 
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หมายเหตุ (-) 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

 

 

 

 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว 

 

จัดทําโดย ธีรญา  พันเทศ 

 

อนุมัติโดย  จารุวัฒน  บุญเพ่ิม 

 

เผยแพรโดย  อภิวัฒน  ปะกิทัง 

 

 

วันท่ีพิมพ 28/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลเมืองกาฬสินธุ สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 
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