
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้รอืถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานทใีหบ้รกิาร :เทศบาลตาํบลปากน้ําอําเภอเมืองระนองจังหวัดระนองกระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงอืนไข (ถา้ม)ี ในการยนืคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมสีวนสูงเกิน 15เมตรซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและอาคารท่ีอยู
หางจากอาคารอื่นหรอืท่ีสาธารณะนอยกวา 
2เมตรโดยไมยืน่คําขอรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผูแจง
ไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิน่ตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิน่กําหนดเพือ่เปนหลกัฐานการแจง
ใหแกผูนัน้ภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิน่ตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยืน่เอกสารไวไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบไุวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนกังานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนนิการแกไขใหถูกตองหรือ
ครบถวนภายใน 7วนันบัแตวนัท่ีไดรบัแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับ
แตวันที่เริม่การรื้อถอนอาคารตามท่ีไดแจงไวถาเจาพนกังานทองถิน่ไดตรวจพบวาการร้ือถอนอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณ
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดยืน่ไวตามมาตรา 39ทวไิมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญติันี้กฎกระทรวงหรือขอบญัญัติทองถิน่ที่ออกตามพระราชบัญญติันี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเรว็ 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทใีหบ้รกิาร 
เทศบาลตาํบลปากน้าํเลขท่ี 171 หมู 1 ตําบลปากน้าํอําเภอเมอืง
ระนองจงัหวัดระนอง /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปดใหบริการวันจันทรถงึวัน
ศุกร (ยกเวนวนัหยุดที่ทางราชการกาํหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

 
ขนัตอน ระยะเวลา และสว่นงานทรีบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 วัน 
 

ลําดบั ขนัตอน ระยะเวลา สว่นทรีบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นแจงรื้อถอนอาคารจายคาธรรมเนยีมและรับใบรบัแจง 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการ
รื้อถอนอาคาร)) 

1 วนั เทศบาลตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง 
 

2) การพจิารณา 
เจาพนักงานทองถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิน่ในพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการ
รื้อถอนอาคาร)) 

2 วนั เทศบาลตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง 
 

3) การพจิารณา 
เจาพนักงานทองถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณา
รับรองการแจงและมีหนงัสอืแจงผูยื่นแจงทราบ 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะดําเนินการ
รื้อถอนอาคาร)) 

12 วนั เทศบาลตําบลปากน้ํา
อําเภอเมืองระนอง

จังหวดัระนอง 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณบีุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณนีิตบิุคคล) 

- 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
3) 

 
แบบการแจง้รอืถอนอาคารตามทเีจา้พนกังานทอ้งถนิกาํหนดและ
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบขนัตอนและสงิป้องกนัวสัดุ
หลน่ในการรอืถอนอาคาร (กรณอีาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่น
ประเภทวชิาชพีควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดทดีนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของทดีนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่
เจา้ของทดีนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทดีนิใหร้อืถอน
อาคารในทดีนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ดีนิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ดีนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงอืนไขและแผนผงัทดีนิแนบทา้ย 
(กรณอีาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณทีมีกีารมอบอาํนาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอาํนาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

8) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีาํนาจลง
นามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทดีนิ (กรณเีจา้ของ
ทดีนิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงรื้อถอนอาคาร) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวุฒวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

10) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการรอืถอน
พรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณอีาคารทตีอ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

11) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทมีลีายมอื
ชอืพรอ้มกบัเขยีนชอืตวับรรจงและคณุวฒุทิอียูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัท ี10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

- 



ลําดบั ชอืเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพมิเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัท ี7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณยี (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรงุเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรงุเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธกิารและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 
)) 

2) จังหวดัอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด 
(หมายเหตุ: (ผานศนูยดาํรงธรรมประจาํจังหวดัทุกจังหวัด 
)) 

3) เทศบาลตําบลปากน้าํ 
(หมายเหตุ: (เลขท่ี 171 หมู 1 ตําบลปากน้ําอําเภอเมืองระนองจงัหวัดระนอง 85000 โทรศพัท 077-816302 E-
mail : paknum@pakrng.go.th)) 

4) ศูนยบริการประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พษิณโุลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคู่มอืการกรอก 

ลําดบั ชอืแบบฟอรม์ 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชอืกระบวนงาน:การแจงร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผงัเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภมูิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง 
กฎหมายทใีหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืทเีกยีวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พนืทใีหบ้รกิาร:ทองถิน่ 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ท ี



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทกีาํหนดระยะเวลา:พระราชบัญญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบญัญัติทองถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทกํีาหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จาํนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จาํนวนคําขอทีม่ากท่ีสดุ 0 

 จาํนวนคําขอทีน่อยท่ีสุด 0 
 

ชอือา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิเทศบาลตาํบลปากน้าํศศิวมิลขจรแสงเจริญ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


