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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การแจงรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
21/05/2558 15:57
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 122/ติดตอด.วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป2ดให.บริการวันจันทร4ถึงวันศุกร4 (ยกเว.นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ
อาคารและอาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวใน
วรรคหนึ่งครบถวนแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปFน
หลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
ใหผูแจงมาดําเนินการ แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว ภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการรื้อถอน อาคารตามที่ไดแจงไว
แลวแตกรณี ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการรื้อถอนอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
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พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของให
เจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่
หมายเหตุ
ขั้นตอน
บริการ
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ยื่นแจงรื้อถอนอาคารจาย
1 วัน
กองชาง เทศบาล
เอกสาร
คาธรรมเนียมและรับใบรับแจง
เมืองแมฮองสอน
2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
2 วัน
กองชาง เทศบาล
เอกสารประกอบการแจง
เมืองแมฮองสอน
3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา 12 วัน
กองชาง เทศบาล
แบบแปลนและพิจารณารับรองการ
เมืองแมฮองสอน
แจงและมีหนังสือแจงผูยืน่ แจงทราบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน
หนวยนับ
ที่
เอกสาร
เอกสาร
หมายเหตุ
ภาครั
ฐ
ผู
ตัวตน
เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
หมายเหตุ
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร นับ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
1) แบบการแจงรื้อถอนอาคารตาม
1
0
ชุด (เอกสารในสวน
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและ
ของผูแจงรื้อถอน
กรอกขอความใหครบถวน
อาคาร)
2) หนังสือรับรองของวิศวกรผูออก
1
0
ชุด (เอกสารในสวน
แบบขั้นตอนและสิ่งปJองกันวัสดุ
ของผูแจงรื้อถอน
หลนในการรื้อถอนอาคาร(กรณี
อาคาร)
อาคารมีลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพควบคุม)
3) โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาด
0
1
ชุด (เอกสารในสวน
เทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของ
ของผูแจงรื้อถอน
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
อาคาร)
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของทีด่ ิน
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร นับ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ

ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของ
ที่ดินใหรื้อถอนอาคารในที่ดิน

4) ใบอนุญาตใหใชที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ
ฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและประกอบกิจการ (สวน
ขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบทาย (กรณีอาคารอยูใน
นิคมอุตสาหกรรม)
5) กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมี
หนังสือมอบอํานาจติดอากร
แสตมปN 30 บาทพรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือหนังสือเดิน
ทางของผูมอบและผูรับมอบ
อํานาจ
6) บัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานของผูมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับ
มอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณี
เจาของที่ดินเปFนนิติบุคคล)
7) หนังสือรับรองของวิศวกรผูออก
แบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปFนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)
8) หนังสือยินยอมเปFนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผูควบคุมการรื้อถอน
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปFนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ตองมีวิศวกรควบ
คุมงาน)
9) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของสถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบตามกฎกระ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร นับ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ

ทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
16. คาธรรมเนียม
เปGนไปตามหลักเกณฑ>ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียมใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
ถาการบริการไมเปFนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย4 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร>ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร4ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ>
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตPแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณP จีนาคํา
สมบูรณP ใจเย็น

