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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้ งรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
15วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งรื อ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:57
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ ทีท่ ําการองค์กรบริ หารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมื อง
นครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ใดจะรื อ้ ถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึง่ อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่าความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้ อยกว่า า ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ เมตรโดยไม2
าพน อเจ โดยการแจ้ งต ไดองถิ่นก็ พนักงานท◌ักงานท องถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้ งได้ ดําเนินการแจ้ ง
แล้ วเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งให้ แก่ผ้ นู นั ้
ภายในวันที่ได้ รับแจ้ งในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยื่นเอกสารไว้ ไม่ถกู ต้ อง
หรื อไม่ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 39ทวิให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ แู จ้ งมาดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรือ
ครบถ้ วนภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําสัง่ ดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วนั ที่ได้ ออกใบรับแจ้ งตามมาตรา 39ทวิ
หรื อนับแต่วนั ที่เริ่ มการรื อ้ ถอนอาคารตามที่ได้ แจ้ งไว้ ถ้าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ตรวจพบว่าการรื อ้ ถอนอาคารที่ได้ แจ้ งไว้
แผนผังบริ เวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรื อรายการคํานวณของอาคารที่ได้ ยื่นไว้ ตามมาตรา 39ทวิไม่
ถูก ต้ องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินีก้ ฎกระทรวงหรื อข้ อบัญญัติท้ องถิ่ น ที่ ออกตามพระราชบัญญัตินี ห้ รื อ
กฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีหนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้ งรื อ้ ถอนอาคารจ่าย
1 วัน
กองช่าง
(องค์กรปกครอง
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
ส่วนท้ องถิ่นใน
แจ้ ง
พื ้นที่ที่จะ
ดําเนินการรื อ้ ถอน
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
2) การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
2 วัน
กองช่าง
ส่วนท้ องถิ่นในพื ้นที่
พิจารณาเอกสาร
ที่จะดําเนิน
ประกอบการแจ้ ง
การรื อ้ ถอน
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
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14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

1

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ งรื อ้
ถอนอาคาร
ตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
กําหนดและ
กรอกข้ อความให้
ครบถ้ วน
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
ขันตอนและสิ
้
ง่
ป้องกันวัสดุหล่น
ในการรื อ้ ถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลกั ษณะ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
เอกสาร
สําเนา

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ ต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ รือ้ ถอนอาคาร
ในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงื่อนไข

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของที่ดนิ
(กรณีเจ้ าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ้ ถอน
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

หนังสือยินยอม
เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการรื อ้
ถอนพร้ อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ.
2522
- ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต รื อ้ ถอน อาคาร ฉบับละ 10 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที่ 1 ตําบลนาทราย
อําเภอเมืองนครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280
หมายเหตุ
1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.nasai.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ : 0 7576 4101 ต่อ 4
3. ทางไปรษณี ย์ ทีท่ ําการองค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที่ 1 ตําบลนาทราย อําเภอเมื อง
นครศรี ธรรมราช จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80280
4. ศูนย์รบั เรื ่องราวร้องทุกข์ ขององค์การบริ หารส่วนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ต่อ 2)
5. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม และตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ ม ได้ ที่ www.nasai.go.th หัวข้ อ ข้ อมูลสําหรับ
ประชาชน
19. หมายเหตุ
-วันที่พมิ พ์ 16/07/2558
สถานะ
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
จัดทําโดย
อภิชาติ. วงษา
อนุมัตโิ ดย สินิทธิ์บญ
ุ สิทธิ์
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เผยแพร่ โดย ANUSORN JIRAPITAK
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