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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม  

จงัหวดัมหาสารคาม 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน  
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุ
อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  15 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน คูมื่อประชาชนการแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแอ่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 44000 
 โทรศพัท์/โทรสาร 0 4374 6080 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
             ผใูดจะรื้อถอนอาคาร ที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ 
อาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น ก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้ว เจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่
ได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วนัที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว และภายใน 120วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39
ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้ง
ไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของขัน้ตอนการบริการ ระยะเวลาให้บริการ 
ส่วนงาน / หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  
หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจ้งรือ้ถอนอาคาร จา่ยคา่ธรรมเนียม และ
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วนั 

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
 

2 วนั 

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม 

(องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ในพืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการรือ้ถอนอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลน 
และพิจารณารับรองการแจ้ง และมีหนงัสือแจ้ง
ผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 
 

12 วนั 

องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม 

(องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ิน ในพืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการรือ้ถอนอาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   15 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบการแจ้งรือ้ถอนอาคารตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด 
และกรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้แจ้ง
รือ้ถอนอาคาร) 

2) 
หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขัน้ตอนและสิ่งปอ้งกนั
วสัดหุลน่ในการ     รือ้ถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลกัษณะ 
ขนาด อยูใ่นประเภทวิชาชีพควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้แจ้ง
รือ้ถอนอาคาร) 

3) 

โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทา่ต้นฉบบัทกุหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดนิลงนามรับรองส าเนา ทกุหน้า  กรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ชเ่จ้าของท่ีดนิต้องมีหนงัสือยินยอมของเจ้าของ
ท่ีดนิให้รือ้ถอนอาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้แจ้ง
รือ้ถอนอาคาร) 

4) 
ใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคม
อตุสาหกรรม หรือใบอนญุาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุหรือใบอนญุาต
ให้ใช้ท่ีดนิและประกอบกิจการ (สว่นขยาย) พร้อมเง่ือนไข

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้แจ้ง
รือ้ถอนอาคาร) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

และแผนผงัท่ีดนิแนบท้าย (กรณีอาคารอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนงัสือมอบอ านาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนงัสือเดนิทางของผู้มอบและผู้ รับ
มอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้แจ้ง
รือ้ถอนอาคาร) 

6) 
บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ มี
อ านาจลงนามแทนนิตบิคุคลผู้ รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็นนิตบิคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่นของผู้แจ้ง
รือ้ถอนอาคาร) 

7) 
หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

8) 
หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุงานของวิศวกรผู้ควบคมุการรือ้
ถอนพร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ (กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

9) 

แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมี
ลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือตวับรรจง และคณุวฒุิ ท่ีอยู ่ของ
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 44000  

โทรศพัท์/โทรสาร 0 4374 6080 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 

วันท่ีพมิพ์ 31/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่  

อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


