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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงรือ้ ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:57
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ งานธุรการ กองชาง (ชั้น ๑)
สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท ๐๕๔ – ๓๘๒๗๗๔-๕
โทรสาร ๐๕๔ – ๓๓๕๕๓๘
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มสี วนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยูห างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยูห างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร ตองไดรบั ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่น และดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผูแ จงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจง
ตามแบบทีเ่ จาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามทีร่ ะบุไวในมาตรา 39 ทวิใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสัง่ ใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถกู ตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสัง่

2/6

ดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันที่เริม่ การรื้อถอนอาคารตามที่ได
แจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการรือ้ ถอนอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตทิ องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือ
แจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจงรือ้ ถอนอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง

1 วัน

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง

2 วัน

การพิจารณา

12 วัน
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารับรองการแจงและ
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย

หมายเหตุ

กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย
กองชาง
เทศบาลเมืองพิชัย

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
0
2)
บุคคล

จํานวนเอกสาร
สําเนา
1
1

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
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ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1
แบบการแจงรื้อ
ถอนอาคารตามที่
เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด
และกรอก
ขอความให
ครบถวน
1
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบ
ขั้นตอนและสิง่
ปองกันวัสดุหลน
ในการรื้อถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
ควบคุม)
0
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหรื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน
1
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม

จํานวนเอกสาร
สําเนา
0

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารในสวน
ของผูแจงรือ้ ถอน
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรือ้ ถอน
อาคาร)

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรือ้ ถอน
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรือ้ ถอน
อาคาร)
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม)
1
กรณีที่มกี ารมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรบั มอบอํานาจ
0
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูม ี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรบั มอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล)
หนังสือรับรอง
1
ของวิศวกร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรือ้ ถอน
อาคาร)

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรือ้ ถอน
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ที่

8)

9)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
1
หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการรือ้
ถอนพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ตองมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
1
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ชองทางการรองเรียน
1)ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย ๙๙๙ หมู ๑๔ ตําบลพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
โทรศัพท : ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔ – ๕ เว็บไซต : www.pichaicity.go.th
2)ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ- (เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐/สายดวน๑๑๑๑/www.๑๑๑๑.go.th/ตูปณ.๑๑๑๑
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
นางนวรัตน ศิริผัด
นายบุญสง สมพงษ
นายวรกมล ตันบุตร

