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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 22:04
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักการชาง เทศบาลนครเชียงใหม /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคาร ที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร และ
อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจาเจาพนัดงานทองถิ่น ก็
ได โดยการแจงเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลว เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบ
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รับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวใน
มาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการ แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว และภายใน 120 วัน นับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการ
รื้อถอนอาคารตามที่ไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการรื้อถอนอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของให
เจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจงรื้อถอนอาคาร จาย 1 วัน
เทศบาลนคร
(องคกรปกครอง
คาธรรมเนียม และรับใบรับ
เชียงใหม อําเภอ สวนทองถิ่น ใน
1)
แจง
เมืองเชียงใหม พื้นที่ที่จะ
จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการรื้อถอน
อาคาร)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ 2 วัน
เทศบาลนคร
(องคกรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
เชียงใหม อําเภอ สวนทองถิ่น ใน
2)
ประกอบการแจง
เมืองเชียงใหม พื้นที่ที่จะ
จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการรื้อถอน
อาคาร)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ 12 วัน
เทศบาลนคร
(องคกรปกครอง
พิจารณาแบบแปลน และ
เชียงใหม อําเภอ สวนทองถิ่น ใน
พิจารณารับรองการแจง
เมืองเชียงใหม พื้นที่ที่จะ
3)
และมีหนังสือแจงผูยื่นแจง
จังหวัดเชียงใหม ดําเนินการรื้อถอน
ทราบ
อาคาร)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
ที่ รายการเอกสาร
เอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบการแจงรื้อ 1
ถอนอาคาร
ตามที่เจา
1) พนักงานทองถิ่น
กําหนด และ
กรอกขอความให
ครบถวน
หนังสือรับรอง
1
ของวิศวกร
ผูออกแบบ
ขั้นตอนและสิ่ง
ปองกันวัสดุหลน
2) ในการ รื้อถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลักษณะ
ขนาด อยูใน
ประเภทวิชาชีพ
ควบคุม)
โฉนดที่ดิน น.ส.3 0
3)
หรือ ส.ค.1 ขนาด

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
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ที่

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
เทาตนฉบับทุก
หนา พรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนา ทุกหนา
กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหรื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน
ใบอนุญาตใหใช ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ
ฉบับตออายุ หรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ -

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
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ที่

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
อํานาจ ตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจ ติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทางของผู
มอบและผูรับ
มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชน และ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ที่

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการรื้อ
ถอนพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ตองมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจง และ
คุณวุฒิ ที่อยู
ของสถาปนิก
และวิศวกร
ผูออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. รอง เรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
)
2) ชองทางการรองเรียน จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย

23/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
-
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เผยแพรโดย -

