
คูมือสําหรับประชาชน องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 

คูมือสําหรับประชาชน : การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15เมตรซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร

และอาคารท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวา 2 เมตร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
เจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 39 ทว ิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงาน
ทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจง
ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ี
ระบุไวในมาตรา 39 ทว ิใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วัน
นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120 วันนับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทว ิหรือนับแตวันท่ีเริ่ม
การรื้อถอนอาคารตามท่ีไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการรื้อถอนอาคารท่ีไดแจงไว แผนผังบริเวณ 
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทว ิไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทว ิทราบโดยเร็ว 
 

ชองทางการใหบริการ 
สถานท่ีใหบริการ 
องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุด 
ท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 9 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นแจงรื้อถอนอาคารและรับใบรับแจง 

5 นาที - 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง 

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนออกตรวจสอบ
สถานท่ีกอสราง 

3 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
พิจารณาออกใบอนุญาต 

3 วัน - 
 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
ชําระคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

5 นาที - 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน  สําเนา 1 ฉบับ 
(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล  สําเนา 1 ชุด 
(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจงรื้อถอนอาคารตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและ 
กรอกขอความใหครบถวน  ฉบับจริง 1 ชุด 
(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบข้ันตอนและสิ่งปองกันวัสดุหลนในการ 
รื้อถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพควบคุม)   
ฉบับจริง 1 ชุด 
(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของท่ีดิน 
ลงนามรับรองสําเนาทุกหนากรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตอง 
มีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหรื้อถอนอาคารในท่ีดิน  สําเนา 1 ชุด 
(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ
ฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการ (สวนขยาย)  
พรอมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบทาย (กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบานหรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ  ฉบับจรงิ 1 ชุด 
(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

8) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทน 
นิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของท่ีดิน (กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล) 
สําเนา 1 ชุด 
(เอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร)  ฉบับจรงิ 1 ชุด 
(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 
 

- 
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ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
10) 

 
หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการรื้อถอนพรอม 
สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีตองมี
วิศวกรควบคุมงาน)  ฉบับจรงิ 1 ชุด 
(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือชื่อพรอมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยูของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528)  ฉบับจรงิ 1 ชุด 
(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

 

คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 พ.ศ.2528  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

คาธรรมเนียม 10 บาท 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

2) จังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 
3) ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ีองคการบริหารสวน

ตําบลสันกลาง โทรศัพท 0-5377-0013-4  หรือเว็บไซต  http://www.sanklangphan.go.th 
4) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1  
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

1) คําขอ 
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            แบบ ยธ.1 

 

 

 

 

หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รือ้ถอนอาคาร 

โดยไม่ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ 

 

                                          เขียนท่ี............................................................. 

                                  วนัท่ี.............เดือน......................................พ.ศ........................ 

เรียน..............................................เจ้าพนกังานท้องถ่ิน 

  ข้าพเจ้า................................................................................เจ้าของอาคารหรือตวัแทนเจ้าของอาคาร 

  [ ] เป็นบคุลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย................................ถนน.............................   

หมูท่ี่..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.................................จงัหวดั....................................... 

  [ ] เป็นนิติบคุคลประเภท..............................................จดทะเบียนเม่ือ................................................ 

เลขทะเบียน................................มีสํานกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี.............................ตรอก/ซอย..................................... 

ถนน..............................หมู่ท่ี..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................................. 

จงัหวดั...........................    ....โดย.......................................................เป็นผู้ มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบคุคลผู้แจ้ง 

อยูบ้่านเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................หมูท่ี่................... 

ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั......................................... 

  มีความประสงค์จะทําการก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลง/รือ้ถอนอาคาร โดยไมย่ื่นคําร้องขอรับใบอนญุาตจาก 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน ดงัตอ่ไปนี ้

  ข้อ 1 ทําการก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคาร/รือ้ถอนอาคารท่ีบ้านเลขท่ี................................................... 

ตรอก/ซอย................................ถนน.............................หมูท่ี่.........................ตําบล/แขวง................................ 

อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั.....................................โดย............................................................ 

เป็นเจ้าของอาคาร ในท่ีดินโฉนดท่ีดนิ เลขท่ี/น.ส. 3 เลขท่ี/ส.ค. 1 เลขท่ี................................................................ 

เป็นท่ีดินของ................................................................................................................................................... 

  ข้อ 2 เป็นอาคาร 

(1) ชนิด..................................จํานวน..................................เพ่ือใช้เป็น................................... 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คนั 

(2) ชนิด.................................จํานวน..................................เพ่ือใช้เป็น................................... 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คนั 

(3) ชนิด.................................จํานวน..................................เพ่ือใช้เป็น................................... 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คนั 

 

เลขรับท่ี............................. 

วนัท่ี.................................. 

ลงช่ือ................. ผู้ รับคําขอ 
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   ตามแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณท่ีแนบมาพร้อมนี ้

  ข้อ 3 โดยมี 

   (1)...........................................................เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ 

   (2)...........................................................เป็นสถาปนิกผู้ควบคมุงาน   

   (3)...........................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง 

   (4)...........................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคมุงานโครงสร้าง  

   (5)...........................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ                 

                                     และระบบระบายอากาศและระบบป้องกนัเพลิงไหม้

   (6) ...........................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคมุงานระบบปรับภาวะอากาศ 

                                                                                        และระบายอากาศ และระบบปอ้งกนัเพลิงไหม้ 

    (7) ...........................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบําบดันํา้เสีย 

             และการระบายนํา้ทิง้ 

   (8) ...........................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคมุงานระบบบําบดันํา้เสีย 

                                              และการระบายนํา้ทิง้ 

   (9) ............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

   (10) ..........................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคมุงานระบบลิฟต์ 

                        (11)...........................................................เป็นวิศวกรผู้ ดําเนินการตรวจสอบงานออกแบบ 

                                                                                          และคํานวณสว่นตา่งๆ ของโครงสร้างอาคาร 

 ตามสําเนาใบอนญุาตและหนงัสือรับรองของบคุคลดงักลา่ว ท่ีแนบมาพร้อมนี ้
 

   ข้อ 4  กําหนดแล้วเสร็จใน...............วัน โดยจะเร่ิมต้นก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคาร/รือ้ถอน

อาคารเม่ือ......................................และจะแล้วเสร็จเม่ือ............................................... 

   ข้อ 5 ข้าพเจ้าขอชําระคา่ธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 

จํานวน............................................บาท  (................................................................) 

   ข้อ 6 พร้อมหนงัสือฉบบันี ้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

    [ ] (1) แผนผงับริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนท่ีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์ 

และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2528)  จํานวน 5 ชดุ ชดุละ....................แผน่ 

    [ ] (2) รายการคํานวณโครงสร้างท่ีถกูต้องตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน 

กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ.2528) ฯ จํานวน 1 ชดุ ชดุละ..........................แผน่ 

    [ ] (3) แบบและรายการคํานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบปอ้งกนัเพลิง 

ไหม้ในอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535)  
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    [ ] (4) แบบและรายการคํานวณระบบบําบดันํา้เสียและการระบายนํา้ทิง้ในอาคารสงูหรือ 

อาคารใหญ่ขนาดพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535) 

    [ ] (5) แบบและรายการคํานวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535)  

    [ ] (6) แบบและรายการคํานวณระบบลิฟต์ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตาม

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535)  

    [ ] (7) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ ออกแบบอาคาร ผู้ ออกแบบและคํานวณอาคาร หรือ           

ผู้ควบคมุงานตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ)  จํานวน....................ฉบบั 

    [ ] (8) สําเนาใบอนุญาตของผู้ ออกแบบอาคาร ผู้ ออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผู้

ควบคมุงานซึง่รับรองสําเนาถกูต้องแล้ว จํานวน....................ฉบบั 

    [ ] (9) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ แจ้งซึ่งรับรองสําเนา

ถกูต้องแล้วจํานวน....................ฉบบั 

    [ ] (10) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวตัถุประสงค์ และผู้ มี

อํานาจลงช่ือแทนนิตบิคุคลผู้แจ้งท่ีหนว่ยงานซึง่มีอํานาจรับรอง ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน (กรณีท่ีนิตบิคุคลเป็นผู้แจ้ง) 

    [ ] (11) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ จดัการหรือผู้ แทนนิติ

บคุคลผู้แจ้งซึง่รับรองสําเนาถกูต้องแล้ว (กรณีนิตบิคุคลเป็นผู้แจ้ง) จํานวน.......................................ฉบบั 

    [ ] (12) หนังสือแสดงความเป็นตวัแทนของผู้ แจ้ง สําเนาบตัรประจําตัวประชาชน และ

สําเนาทะเบียนบ้านของตวัแทนผู้แจ้ง ซึง่รับรองสําเนาถกูต้องแล้ว (กรณีการมอบอํานาจให้ผู้ อ่ืนแจ้งแทน)  

จํานวน...................ฉบบั 

    [ ] (13) สําเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี................................................................

ท่ีจะทําการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รือ้ถอนอาคาร ขนาดเท่าต้นฉบับจริงซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว 

จํานวน...............ชดุ 

    [ ] (14) สําเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี.................................................................

ท่ีจะใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ ขนาดเท่าต้นฉบับจริงซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว     

จํานวน...............ชดุ 

    [ ] (15) หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินตาม (13) และหรือ (14) สําเนาบตัรประจําตัว

ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของท่ีดินทุกคน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง

แสดงวตัถุประสงค์และผู้ มีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลเจ้าของท่ีดิน ท่ีหน่วยงานซึ่งมีอาจรับรอง ออกให้ไม่เกิน 6 

เดือน สําเนาบัตรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ จดัการหรือผู้ แทนนิติบุคคลเจ้าของท่ีดิน ซึ่ง

รับรองสําเนาถกูต้องแล้ว จํานวน...................ฉบบั (กรณีเป็นท่ีดนิของบคุคลอ่ืน) 

    [ ] (16) หนงัสือยืนยนัท่ีจะทําการรือ้ถอนอาคารเดิม หรือสําเนาคําขออนญุาตหรือหนงัสือ

แจ้งจะรือ้ถอนอาคาร สําเนาใบอนญุาตหรือใบรับหนงัสือแจ้งจะรือ้ถอนอาคารเดมิ(กรณีมีอาคารเดิมจะต้องรือ้ถอน

อยูใ่นบริเวณท่ีจะก่อสร้างอาคาร/ดดัแปลงอาคาร) 
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    [ ] (17) หลักฐานการขออนุญาตเก่ียวกับอาคารท่ีจะทําการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รือ้ถอน 

ตามกฎหมายอ่ืนในสว่นท่ีเก่ียวข้อง จํานวน..................ฉบบั (ถ้ามีโปรดระบ.ุ......................................................) 

   [ ] (18) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... ................ 

 

  จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

 

        (ลายมือช่ือ)....................................................ผู้แจ้ง 

             (....................................................) 

 

 

หมายเหตุ  (1) ข้อความใดท่ีไมใ่ช้ให้ขีดฆา่ 

                  (2) ใสเ่คร่ืองหมาย / ในชอ่ง [ ] หน้าข้อความท่ีต้องการ 
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