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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอ บังคับ /ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการที่ทําการเทศบาลเมืองชัยภูมิ กองชาง
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ นอยกวาความสูงของอาคาร
และอาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา  าพนักงานท ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ เมตรโดยไม2
าพนอเจโดยการแจงตองถิ่นก็ไดักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่น
ตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงใน
กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวน
ตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผู แจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวน
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120 วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ
หรือนับแตวันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการรื้อถอนอาคารที่ไดแจ ง
ไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ
ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจงรื้อถอนอาคารจาย
1 วัน
เทศบาลเมือง
(องคกรปกครอง
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
ชัยภูมิ
สวนทองถิ่นใน
1)
แจง
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการรื้อ
ถอนอาคาร)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
2 วัน
เทศบาลเมือง
(องคกรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
ชัยภูมิ
สวนทองถิ่นใน
2)
ประกอบการแจง
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการรื้อ
ถอนอาคาร)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
12 วัน
เทศบาลเมือง
(องคกรปกครอง
พิจารณาแบบแปลนและ
ชัยภูมิ
สวนทองถิ่นใน
3)
พิจารณารับรองการแจง
พื้นที่ที่จะ
และมีหนังสือแจงผูยื่นแจง
ดําเนินการรื้อ
ทราบ
ถอนอาคาร)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน
รายการ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
สําเนา
เอกสาร
ฉบับจริง
ตัวตน
เอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรอง
0
1
ชุด
(กรณีนติ ิบุคคล)
2)
นิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการ
ภาครัฐผูออก
ที่
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
เอกสาร
แบบการแจงรื้อ
ถอนอาคาร
ตามที่เจา
1) พนักงานทองถิ่น
กําหนดและ
กรอกขอความ
ใหครบถวน
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบ
2) ขั้นตอนและสิ่ง
ปองกันวัสดุหลน
ในการรื้อถอน
อาคาร (กรณี

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)
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ที่

3)

4)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
ควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา
กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหรื้อถอน
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ
ฉบับตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

5)

6)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการ
มอบอํานาจตอง
มีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทางของผู
มอบและผูรับ
มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติ
บุคคล)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

7)

8)

9)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุม
งานของวิศวกรผู
ควบคุมการรื้อ
ถอนพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการ
ประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือ
ชื่อพรอมกับ
เขียนชื่อตัว

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองชัยภูมิ 345 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท 044- 811656
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบใบแจงการรื้อถอนอาคาร ยธ.1
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

