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คู่มอืสําหรับประชาชน: การแจ้งรือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานทีรับผดิชอบ:สาํนกัการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

1. ชือกระบวนงาน:การแจง้รือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจง้  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกยีวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พนืทีให้บริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญติั

ทอ้งถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 15วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การแจง้รือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 15:57  

11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานทีให้บริการ สาํนักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส เลขที 410 ถ.พิชิตบาํรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 

โทร.0-7351-1048 ต่อ 401-402/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุทีทางราชการกาํหนด) ตังแต่เวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงือนไข(ถ้าม)ี ในการยนืคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใ้ดจะรือถอนอาคารทีมีส่วนสูงเกิน 15เมตรซึงอยูห่่างจากอาคารอืนหรือทีสาธารณะนอ้ยกว่าความสูงของอาคารและ

อาคารทีอยูห่่างจากอาคารอืนหรือทีสาธารณะนอ้ยกว่า 2เมตรโดยไม莮ยนืคาํขอรับใบอนุญาตจากเจ莯าพนกังานท莯อง
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ถินก็ได莯โดยการแจง้ต莮อเจ莯าพน ◌ักงานท莯องถินตามมาตรา 39ทวิเมือผูแ้จง้ไดด้าํเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังาน

ทอ้งถินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเจา้พนกังานทอ้งถินกาํหนดเพือเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้นัภายในวนัทีไดรั้บ

แจง้ในกรณีทีเจา้พนกังานทอ้งถินตรวจพบในภายหลงัว่าผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรือยนืเอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้น

ตามทีระบุไวใ้นมาตรา 39ทวิใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมีอาํนาจสงัใหผู้แ้จง้มาดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือครบถว้นภายใน 

7วนันบัแต่วนัทีไดรั้บแจง้คาํสงัดงักล่าวและภายใน 120วนันบัแต่วนัทีไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทวิหรือนบัแต่วนัที

เริมการรือถอนอาคารตามทีไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนกังานทอ้งถินไดต้รวจพบว่าการรือถอนอาคารทีไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับริเวณ

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคาํนวณของอาคารทีไดย้นืไวต้ามมาตรา 39ทวิไม่ถกูตอ้งตาม

บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันีกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถินทีออกตามพระราชบญัญติันีหรือกฎหมายอืนที

เกียวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถินมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขนัตอน 
รายละเอยีดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยนืแจง้รือถอนอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง้ 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะ

ดาํเนินการรือถอน

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะ

ดาํเนินการรือถอน

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณารับรองการแจง้และ

มีหนงัสือแจง้ผูย้นืแจง้ทราบ 
 

12 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะ

ดาํเนินการรือถอน

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วนั 
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14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สําหรับยนืเพมิเตมิ 

ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจง้รือ

ถอนอาคารตามที

เจา้พนกังาน

ทอ้งถินกาํหนด

และกรอก

ขอ้ความให้

ครบถว้น 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รือถอน

อาคาร) 

2) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

ขนัตอนและสิง

ป้องกนัวสัดุหล่น

ในการรือถอน

อาคาร (กรณี

อาคารมีลกัษณะ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รือถอน

อาคาร) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

ควบคุม) 

3) 

โฉนดทีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทุก

หนา้พร้อม

เจา้ของทีดินลง

นามรับรอง

สาํเนาทุกหนา้

กรณีผูข้ออนุญาต

ไม่ใช่เจา้ของ

ทีดินตอ้งมี

หนงัสือยนิยอม

ของเจา้ของทีดิน

ใหรื้อถอนอาคาร

ในทีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รือถอน

อาคาร) 

4) 

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรม

หรือใบอนุญาตฯ

ฉบบัต่ออายหุรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พร้อมเงือนไข

และแผนผงัทีดิน

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รือถอน

อาคาร) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แนบทา้ย (กรณี

อาคารอยูใ่นนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีทีมีการมอบ

อาํนาจตอ้งมี

หนงัสือมอบ

อาํนาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนสาํเนา

ทะเบียนบา้นหรือ

หนงัสือเดินทาง

ของผูม้อบและ

ผูรั้บมอบอาํนาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รือถอน

อาคาร) 

6) 

บตัรประจาํตวั

ประชาชนและ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของผูม้ี

อาํนาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรั้บมอบอาํนาจ

เจา้ของทีดิน 

(กรณีเจา้ของ

ทีดินเป็นนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้รือถอน

อาคาร) 

7) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพร้อม

สาํเนาใบอนุญาต

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (ระดบั

วุฒิวิศวกร) 

8) 

หนงัสือยนิยอม

เป็นผูค้วบคุมงาน

ของวิศวกรผู ้

ควบคุมการรือ

ถอนพร้อมสาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที

ตอ้งมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

9) 

แผนผงับริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนทีมี

ลายมือชือพร้อม

กบัเขียนชือตวั

บรรจงและ

คุณวุฒิทีอยูข่อง

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวง

ฉบบัที 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 

2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน ณ สาํนกัการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส (ช่องทางทียนืคาํขอ) โทร.0-7351-1048 

ต่อ 401-402 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส  

หมายเหตุ โทร. 0-7351-1048 ต่อ 0 หรือ โทร. 0-7351-6175 

3) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต ์ : www.naracity.go.th 

หมายเหตุ- 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วนัทีพมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จดัทําโดย อภิชาติ. วงษา 

อนุมตัโิดย สินิทธิบุญสิทธิ 

เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 

 

 
 


