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คู่มือส าหรบัประชาชน : การแจง้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ 
หนว่ยงานที่ใหบ้ริการ : เทศบาลต าบลร่อนทอง  อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   
 
หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
 ผู้ใดจะรื้อถอนอาคาร ที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร  
และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ 
เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารก าหนดเพ่ือ 
เป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน 3 วันท าการนับตั้งแต่วันที่ได้รับช าระค่าธรรมเนียม และภายใน 120 วันนับตั้งแต่ 
วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่ได้เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น  
ได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
กฎหมายทีเ่กีย่วข้อง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

 
ช่องทางการให้บรกิาร 

สถานที่ใหบ้ริการ 
กองช่าง  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 
ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์  
โทรศัพท์ : 032-697286 ต่อ 107 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น.  

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 15 วันท าการ 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สว่นทีร่ับผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม 

1 วันท าการ กองช่าง 
 

2) การพจิารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
และออกใบรับแจ้ง 

2 วันท าการ กองช่าง 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สว่นทีร่ับผดิชอบ 

3) การพจิารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณา
ออกใบรับรองการแจ้ง (แบบ ยผ.4) 

12 วันท าการ กองช่าง 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(กรณีนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) 
 

แบบการแจ้งรือ้ถอนอาคาร และกรอกข้อความใหค้รบถว้น  
(แบบ ยผ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

4) 
 

หนังสอืรบัรองของวิศวกรผู้ออกแบบขัน้ตอนและสิ่งป้องกันวสัดหุลน่
ในการรือ้ถอนอาคาร  (กรณีอาคารมลีกัษณะ ขนาด อยูใ่นประเภท
วชิาชพีควบคุม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทา่ต้นฉบบัทกุหนา้ พรอ้มเจ้าของ
ที่ดนิลงนามรบัรองส าเนาทกุหนา้  กรณผีูข้ออนญุาตไมใ่ชเ่จา้ของที่ดนิ
ต้องมหีนงัสือยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหร้ื้อถอนอาคารในที่ดนิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 



เทศบาลต าบลร่อนทอง  คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ   

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
6) 

 
ใบอนุญาตใหใ้ช้ทีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรม หรอื
ใบอนุญาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุหรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดนิและประกอบ
กิจการ (สว่นขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผงัทีด่นิแนบท้าย  (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่ีการมอบอ านาจ ต้องมีหนงัสือมอบอ านาจ ตดิอากรแสตมป ์
30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบ้าน 
หรือหนงัสือเดนิทางของผู้มอบและผูร้บัมอบอ านาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

8) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้ีอ านาจ 
ลงนามแทนนิตบิคุคลผูร้บัมอบอ านาจเจา้ของที่ดนิ  (กรณเีจา้ของที่ดนิ
เป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสอืรบัรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) 
 

หนังสอืยนิยอมเปน็ผู้ควบคุมงานของวศิวกรผูค้วบคมุการรื้อถอน
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณี
อาคารที่ตอ้งมวีิศวกรควบคุมงาน) (แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ทีม่ลีายมือชือ่
พร้อมกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคุณวฒุ ิที่อยู ่ของสถาปนกิ และ

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
วศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ. 2528) 
ฉบบัจรงิ 5 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

12) 
 

หนังสอืรบัรองการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณสว่นต่างๆ ของ
โครงสรา้งอาคารตามกฎกระทรวงก าหนด ชนดิหรือประเภทของ
อาคาร หลกัเกณฑ ์วธิีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบ
และค านวณสว่นตา่งๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2550 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

13) 
 

หนังสอืรบัรองการไดร้บัอนญุาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคมุ หรือผูป้ระกอบวชิาชพีวศิกรรมควบคุม ที่ออก
โดยสภาสถาปนิกและสภาวศิวกร 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

หนังสอืรบัรองการให้ขอ้มลูและการแจง้สิทธใินการแสดงความคดิเหน็
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่แกบุ่คคลที่อยูบ่รเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ(เอกสารนี้ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารที่ไม่ต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแต่เป็นอาคารประเภท
ควบคุมการใช้ตามมาตรา 32) 

- 

 
ค่าธรรมเนยีม 
ล าดับ รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม ค่าธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 
ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนยีม 10 บาท 
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ช่องทางการร้องเรยีน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) แจ้งเรื่องร้องเรียนด้วยตนเอง ณ ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลต าบลร่อนทอง ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง 
เลขที่ 123 หมู่ที่ 4 ต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230 

2) หมายเลขโทรศัพท์  032-697286 
3) ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์  http://www.ronthongcity.go.th 
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร์ม ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
หมายเหต ุ
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ส านักงานเทศบาลต าบลร่อนทอง เลขท่ี 123  หมู่ที่ 4  ต าบลร่อนทอง 
 อ าเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77230   
 โทรศัพท์  032-697286 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 02/10/2562 

http://www.info.go.th/

