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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ  
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ  
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ .ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญตัท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอา คาร 
พ.ศ. 2522  

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

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ องค์การบริหารสว่นต าบลบางเสาธง 
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง เลขที ่101 หมู่ 7 

ถ.บางนา-ตราด กม.26 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10540  
โทรศพัท์ : 02-7071671-3 แฟกซ์ : 02-7071674/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู ใดจะรือ้ถอนอาคาร ทีมี่สว่นสงูเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่หา่งจากอาคารอ่ืนหรือทีส่าธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร 
และอาคารทีอ่ยู่หา่งจากอาคารอ่ืนหรือทีส่าธารณะน้อยกวา่ 2เมตร โดยไม ยื่นคาํขอรับใบอนญุาตจากเจ า
พนกังานท องถ่ิน ก็ได โดยการแจ้งต อเจ าพนกังานท องถ่ิน ตามมาตรา 39ทวิ เม่ือผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง
แล้ว เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้
ภายในวนัท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพบในภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือย่ืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้อง
หรือไมค่รบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถกูต้อง
หรือครบถ้วนภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งค าสัง่ดงักลา่ว และภายใน 120วนั นบัแตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 
39ทวิ หรือนบัแตว่นัท่ีเร่ิมการรือ้ถอนอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบวา่การรือ้ถอนอาคารท่ีได้
แจ้งไว้ แผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา 39ทวิ 
ไมถ่กูต้องตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันีิ ้กฎกระทรวง หรือข้อบญัญตัท้ิองถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญั ตนีิ ้หรือ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีหนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจ้งรือ้ถอนอาคาร จา่ย
คา่ธรรมเนียม และรับใบรับ
แจ้ง 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลบาง
เสาธง อ าเภอ
บางเสาธง 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลบาง
เสาธง อ าเภอ
บางเสาธง 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

- 

3) การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ 12 วนั องค์การบริหาร - 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 พิจารณาแบบแปลน และ
พิจารณารับรองการแจ้ง 
และมีหนงัสือแจ้งผู้ ย่ืนแจ้ง
ทราบ 
 

สว่นต าบลบาง
เสาธง อ าเภอ
บางเสาธง 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   15 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิตบิคุคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้งรือ้
ถอนอาคาร
ตามท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ก าหนด และ
กรอกข้อความให้

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ครบถ้วน 

2) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
ขัน้ตอนและสิ่ง
ป้องกนัวสัดหุล่น
ในการ     รือ้ถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลกัษณะ 
ขนาด อยูใ่น
ประเภทวิชาชีพ
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 

3) 

โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เทา่ต้นฉบบัทกุ
หน้า พร้อม
เจ้าของท่ีดนิลง
นามรับรอง
ส าเนา ทกุหน้า  
กรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของท่ีดนิต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดนิ
ให้รือ้ถอนอาคาร
ในท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 

4) 
ใบอนญุาตให้ใช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจการ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ในนิคม
อตุสาหกรรม 
หรือใบอนญุาตฯ 
ฉบบัตอ่อาย ุหรือ
ใบอนญุาตให้ใช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจการ 
(สว่นขยาย) 
พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดนิ
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจ ต้องมี
หนงัสือมอบ
อ านาจ ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน 
หรือหนงัสือ
เดนิทางของผู้
มอบและผู้ รับ
มอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 

6) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน และ
ส าเนาทะเบียน

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งรือ้ถอน
อาคาร) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

บ้านของผู้ มี
อ านาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล
ผู้ รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้าของ
ท่ีดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

7) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

8) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุการรือ้
ถอนพร้อมส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารท่ี
ต้องมีวิศวกร
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

9) แผนผงับริเวณ - 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน ท่ีมี
ลายมือช่ือพร้อม
กบัเขียนช่ือตวั
บรรจง และ
คณุวฒุิ ท่ีอยู ่
ของสถาปนิก 
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

ของผู้ออกแบบ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลบางเสาธง ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง  

จงัหวดัสมทุรปราการ 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.obt-bangsaotong.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (02-7071671-3) 
3. ทางไปรษณีย์ (เลขที ่101 หมู่ 7 ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10540) 
4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง (ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง)) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรม 
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หมายเหตุ (1. ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอบางเสาธง (ทีอ่ยู่ : ทีว่่าการอ าเภอบางเสาธง ถ.บางนา-ตราด กม.26 
ต าบลบางเสาธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดัสมทุรปราการ 10540) 
2. ศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัสมทุรปราการ (ทีอ่ยู่ : ศาลากลางจงัหวดัสมทุรปราการ ถนนสทุธิภิรมย์ ต าบลปากน ้า 
อ าเภอเมืองสมทุรปราการ จงัหวดัสมทุรปราการ 10270)) 

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 22/07/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลบางเสา

ธง อ าเภอบางเสาธง จงัหวดั
สมทุรปราการ สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


