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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งรื �อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื#อกระบวนงาน:การแจ้งรื $อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที#ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที#เกี#ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที#ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที#กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที#กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 15วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี#ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที#มากที#สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที#น้อยที#สุด 0  

10. ชื#ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งรื $อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง 
จงัหวดัตรัง  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการสํานกัการช่าง เทศบาลนครตรัง อําเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที)ทางราชการกําหนด) ตั*งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที)ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไข(ถ้ามี) ในการยื#นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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ผ�ูใดจะรื $อถอนอาคาร ที
มีสว่นสงูเกิน 15เมตร ซึ
งอยูห่า่งจากอาคารอื
นหรือที
สาธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร 
และอาคารที
อยูห่า่งจากอาคารอื
นหรือที
สาธารณะน้อยกวา่ 2เมตร โดยไม�ยื
นคําขอรับใบอนญุาตจากเ จ�า
พนกังานทองถิ
น ก็ได� โดยการแจ้งตอเจ�าพนกังานทองถิ
น ตามมาตรา 39ทวิ เมื
อผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้ง
แล้ว เจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นกําหนดเพื
อเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั $น

ภายในวนัที
ได้รับแจ้ง ในกรณีที
เจ้าพนกังานท้อง ถิ
นตรวจพบในภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือยื
นเอกสารไว้ไมถ่กูต้อง
หรือไมค่รบถ้วนตามที
ระบไุว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนกังานท้องถิ
นมีอํานาจสั
งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการ แก้ไขให้ถกูต้อง
หรือครบถ้วนภายใน 7วนันบัแตว่นัที
ได้รับแจ้งคําสั
งดงักล่าว และภายใน 120วนั นบัแตว่นัที
ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 
39ทวิ หรือนบัแตว่นัที
เริ
มการรื $อถอนอาคารตามที
ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนกังานท้องถิ
นได้ตรวจพบวา่การรื $อถอนอาคารที
ได้
แจ้งไว้ แผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที
ได้ยื
นไว้ตามมาตรา 39ทวิ 
ไมถ่กูต้องตามบทบญัญัตแิห่งพระราชบญัญตันีิ $ กฎกระทรวง หรือข้อบญัญตัท้ิองถิ
นที
ออกตามพระราชบญัญตัินี $ หรือ
กฎหมายอื
นที
เกี
ยวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถิ
นมีหนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที#รับผิดชอบ 

ที# ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นแจ้งรื $อถอนอาคาร จา่ย
คา่ธรรมเนียม และรับใบรับ
แจ้ง 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น ใน
พื $นที
ที
จะ
ดําเนินการรื $อถอน
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น ใน
พื $นที
ที
จะ
ดําเนินการรื $อถอน
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลน และ
พิจารณารับรองการแจ้ง 
และมีหนงัสือแจ้งผู้ ยื
นแจ้ง

12 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น ใน
พื $นที
ที
จะ
ดําเนินการรื $อถอน
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ที# ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ทราบ 
 

อาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วนั 
 

14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั $นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที#ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที# รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื#น ๆ สาํหรับยื#นเพิ#มเตมิ 

ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้งรื $อ
ถอนอาคาร
ตามที'เจ้า
พนกังานท้องถิ'น
กําหนด และ
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื $อถอน
อาคาร) 

2) 
หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื $อถอน
อาคาร) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ขั $นตอนและสิ'ง
ป้องกนัวสัดหุล่น
ในการ     รื $อถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลกัษณะ 
ขนาด อยูใ่น
ประเภทวิชาชีพ
ควบคมุ) 

3) 

โฉนดที'ดนิ น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เทา่ต้นฉบบัทกุ
หน้า พร้อม
เจ้าของที'ดินลง
นามรับรอง
สําเนา ทกุหน้า  
กรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของที'ดินต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของที'ดนิ
ให้รื $อถอนอาคาร
ในที'ดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื $อถอน
อาคาร) 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้
ที'ดนิและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อตุสาหกรรม 
หรือใบอนญุาตฯ 
ฉบบัตอ่อาย ุหรือ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื $อถอน
อาคาร) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใบอนญุาตให้ใช้
ที'ดนิและ
ประกอบกิจการ 
(สว่นขยาย) 
พร้อมเงื'อนไข
และแผนผงัที'ดนิ
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม) 

5) 

กรณีที'มีการมอบ
อํานาจ ต้องมี
หนงัสือมอบ
อํานาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้าน 
หรือหนงัสือ
เดนิทางของผู้
มอบและผู้ รับ
มอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื $อถอน
อาคาร) 

6) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน และ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้ มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุคล
ผู้ รับมอบอํานาจ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรื $อถอน
อาคาร) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เจ้าของที'ดิน 
(กรณีเจ้าของ
ที'ดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

7) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

8) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุการรื $อ
ถอนพร้อมสําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารที'
ต้องมีวิศวกร
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

9) 

แผนผงับริเวณ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน ที'มี
ลายมือชื'อพร้อม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กบัเขียนชื'อตวั
บรรจง และ
คณุวฒุิ ที'อยู ่
ของสถาปนิก 
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที' 10 
(พ.ศ.2528) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที# 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที) 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที) 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั*งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที) 6) 
) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอื
นๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดั ทกุจงัหวดั 
) 
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3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที) 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที) 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) หนงัสือแจ้งการก่อสร้างอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรือรื $อถอนอาคารโดยไมยื่
นคําขออนญุาต ตามมาตรา 39 ทวิ 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที#พมิพ์ 21/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั $นที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย เทศบาลนครตรัง สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


