
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร :เทศบาลต าบลเมืองปาน อ าเภอเมืองปาน จังหวัดล าปาง กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 

ผใูดจะรื้อถอนอาคารที่มสี่วนสูงเกิน 15เมตรซึง่อยูห่่างจากอาคารอื่นหรือทีส่าธารณะน้อยกว่าความสงูของอาคารและ
อาคารที่อยูห่่างจากอาคารอื่นหรอืที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตรโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดย
การแจง้ตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจง้แล้วเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบทีเ่จ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีทีเ่จ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามทีร่ะบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจา้
พนักงานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ใหผู้้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสัง่
ดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนบัแต่วันที่เริม่การรื้อถอนอาคารตามที่ได้
แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจพบว่าการรือ้ถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติน้ี
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญตัิน้ีหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีหนงัสือ
แจ้งข้อทักท้วงใหผู้้แจง้ตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถานท่ีให้บริการ 
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองปำน (กองช่ำง) 446 หมู่ที่ 4 
ต ำบลเมืองปำนอ ำเภอเมืองปำนจังหวัดล ำปำง 52240 
โทรศัพท์ 0-5427-6280/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :15 วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นแจ้งรือ้ถอนอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรบัใบรับแจ้ง 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองปำน (กองช่ำง))) 
 

1 วัน - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองปำน (กองช่ำง))) 
 

2 วัน - 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลนและพิจารณา
รับรองการแจง้และมีหนงัสือแจ้งผู้ยื่นแจง้ทราบ 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลเมืองปำน (กองช่ำง))) 

12 วัน - 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต(ุกรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหต-ุ 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต(ุกรณีนิติบุคคล) 

- 

4) 
 

แบบกำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนดและ
กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกันวัสดุ
หล่นในกำรรื้อถอนอำคำร (กรณีอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ใน
ประเภทวิชำชีพควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

6) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของท่ีดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของท่ีดินให้รื้อถอนอำคำร
ในท่ีดิน 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบับจริง0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

7) 
 

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรมหรือ
ใบอนุญำตฯฉบับต่ออำยุหรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

8) 
 

กรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
30 บำทพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

9) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชนและส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของท่ีดิน (กรณีเจ้ำของท่ีดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) 

- 

11) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรรื้อถอน
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
12) 

 
แผนผังบริเวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนท่ีมีลำยมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยู่ของสถำปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง3ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหต(ุเอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 
(หมำยเหต:ุ -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(หมำยเหต:ุ (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทำงไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำงเขตห้วยขวำงกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนในเขตพญำไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำรถนนพระรำมที่ 6))) 

2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หมำยเหต:ุ (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัดทุกจงัหวัด)) 

3) ส านักงานเทศบาลต าบลเมืองปาน (กองช่าง) 446 หมู่ที่ 4 ต าบลเมืองปานอ าเภอเมืองปานจังหวัดล าปาง 
52240 โทรศัพท์ 0-5427-6280 
(หมำยเหต:ุ -) 

4) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 
(หมำยเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

5) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมำยเหต:ุ (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทจุริตในภำครัฐ (ส ำนักงำนป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อำคำรซอฟต์แวรป์ำร์คช้ัน 2 ถนนแจ้งวัฒนะต ำบลคลองเกลอือ ำเภอปำกเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 



ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
11120 
- สำยด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสำร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส ำหรบันักลงทุนต่ำงชำติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ตำมรำยละเอียดแนบ 
 
หมำยเหต ุ
- 

 
ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ใหบ้รกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจง้ 
กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พ้ืนท่ีให้บริกำร:ท้องถ่ิน 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 15.0 
 
 
 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี 



ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรบัประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


