
คู่มือสำ	หรับประช	ชน : ก	รแจ้งร้ือถอนอ	ค	รต	มม	ตร	 39 ทวิ
หน่วยง	นท่ีให้บริก	ร : องคก์ารบริหารสว่นตำาบลสายออ อำาเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีก	ร เง่ือนไข (ถ้	มี) ในก	รย่ืนคำ	ขอ และในก	รพิจ	รณ	อนุญ	ต
ผูใ้ดจะร้ือถอนอาคาร ท่ีมีสว่นสูงเกิน 15 เมตร ซ่ึงอยูห่า่งจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ความสูงของอาคาร และอาคารท่ีอยูห่า่งจากอาคาร
อ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกวา่ 2 เมตร โดยไมย่ื่นคำาขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน กไ็ด้ โดยการแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน ตามมาตรา 
39 ทว ิเม่ือผูแ้จง้ได้ดำาเนินการแจง้แลว้ เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินกำาหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจง้ให้
แกผู่นั้น้ภายในวันท่ีได้รับแจง้ ในกรณีท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตรวจพบในภายหลังวา่ผูแ้จง้ได้แจง้ขอ้มูลหรือย่ืนเอกสารไวไ้มถู่กตอ้งหรือไมค่รบ
ถว้นตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 39 ทว ิใหเ้จา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอำานาจสั่งให้ผูแ้จง้มาดำาเนินการ แก้ไขให้ถูกตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7 วันนับแตวั่น
ท่ีได้รับแจง้คำาสั่งดังกลา่ว และภายใน 120 วัน นับแตวั่นท่ีได้ออกใบรับแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิหรือนับแตวั่นท่ีเร่ิมการร้ือถอนอาคารตามท่ีได้แจง้
ไว ้ถา้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินได้ตรวจพบวา่การร้ือถอนอาคารท่ีได้แจง้ไว ้แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค ำานวณ
ของอาคารท่ีได้ย่ืนไวต้ามมาตรา 39 ทว ิไมถู่กตอ้งตามบทบัญญัติแหง่พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอ้บัญญัติทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราช
บัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถ่ินมีหนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งให้ผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิทราบโดยเร็ว

 

ช่องท	งก	รให้บริก	ร

 สถานท่ีให้บริการ
ท่ีทำาการองคก์ารบริหารสว่นตำาบลสายออ
เลขท่ี 129  อำาเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสมีา 
โทร. 0-4497-2111 
www.sai-or.go.th/ตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศกุร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำาหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 
16:30 น.

ข้ันตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นท่ีรับผิดชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนินก	รรวม : 15 วัน

ลำ	ดับ ข้ันตอน ระยะเวล	 สว่นท่ีรับผิดชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

ย่ืนแจง้ร้ือถอนอาคาร จา่ยคา่ธรรมเนียม และรับใบรับแจง้
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน องคก์ารบริหารสว่นตำาบล
สายออ อำาเภอโนนไทย

จังหวัดนครราชสีมา

2) ก	รพิจ	รณ	
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง้
(หมายเหตุ: -) 

2 วัน องคก์ารบริหารสว่นตำาบล
สายออ อำาเภอโนนไทย

จังหวัดนครราชสีมา

3) ก	รพิจ	รณ	
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณารับรองการ
แจง้ และมีหนังสอืแจง้ผูย่ื้นแจง้ทราบ
(หมายเหตุ: -) 

12 วัน องคก์ารบริหารสว่นตำาบล
สายออ อำาเภอโนนไทย

จังหวัดนครราชสีมา

ร	ยก	รเอกส	ร หลักฐ	นประกอบ
ลำ	ดับ ช่ือเอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้	มี) หน่วยง	นภ	ครัฐผู้ออกเอกส	ร
1) บัตรประจำ	ตัวประช	ชน

ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ
หม	ยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)

-

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำ	เน	 1 ชุด
หม	ยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)

-

3) แบบก	รแจ้งร้ือถอนอ	ค	รต	มท่ีเจ้	พนักง	นท้องถ่ินกำ	หนด และกรอก
ข้อคว	มให้ครบถ้วน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำ	เน	 0 ชุด

-



ลำ	ดับ ช่ือเอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้	มี) หน่วยง	นภ	ครัฐผู้ออกเอกส	ร
หม	ยเหตุ (เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ร้ือถอนอาคาร)

4) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบข้ันตอนและส่ิงป้องกันวัสดุหล่นใน
ก	ร     ร้ือถอนอ	ค	ร (กรณีอ	ค	รมีลักษณะ ขน	ด อยู่ในประเภทวิช	ชีพ
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำ	เน	 0 ชุด
หม	ยเหตุ (เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ร้ือถอนอาคาร)

-

5) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขน	ดเท่	ต้นฉบับทุกหน้	 พร้อมเจ้	ของ
ท่ีดินลงน	มรับรองสำ	เน	 ทุกหน้	  กรณีผู้ขออนุญ	ตไม่ใช่เจ้	ของท่ีดิน
ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้	ของท่ีดินให้ร้ือถอนอ	ค	รในท่ีดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำ	เน	 1 ชุด
หม	ยเหตุ (เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ร้ือถอนอาคาร)

-

6) ใบอนุญ	ตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจก	รในนิคมอุตส	หกรรม หรือใบ
อนุญ	ตฯ ฉบับต่ออ	ยุ หรือใบอนุญ	ตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจก	ร
(สว่นขย	ย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้	ย (กรณีอ	ค	รอยู่ใน
นิคมอุตส	หกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำ	เน	 0 ชุด
หม	ยเหตุ (เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ร้ือถอนอาคาร)

-

7) กรณีท่ีมีก	รมอบอำ	น	จ ต้องมีหนังสือมอบอำ	น	จ ติดอ	กรแสตมป์ 30 
บ	ท พร้อมสำ	เน	บัตรประจำ	ตัวประช	ชน สำ	เน	ทะเบียนบ้	น หรือ
หนังสือเดินท	งของผู้มอบและผู้รับมอบอำ	น	จ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำ	เน	 0 ชุด
หม	ยเหตุ (เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ร้ือถอนอาคาร)

-

8) บัตรประจำ	ตัวประช	ชน และสำ	เน	ทะเบียนบ้	นของผู้มีอำ	น	จลงน	มแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอำ	น	จเจ้	ของท่ีดิน (กรณีเจ้	ของท่ีดินเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำ	เน	 1 ชุด
หม	ยเหตุ (เอกสารในสว่นของผูแ้จง้ร้ือถอนอาคาร)

-

9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำ	เน	ใบอนุญ	ตเป็นผู้ประกอบ
วิช	ชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำ	เน	 0 ชุด
หม	ยเหตุ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)

-

10) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมง	นของวิศวกรผู้ควบคุมก	รร้ือถอนพร้อม
สำ	เน	ใบอนุญ	ตเป็นผู้ประกอบวิช	ชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอ	ค	รท่ี
ต้องมีวิศวกรควบคุมง	น)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำ	เน	 0 ชุด
หม	ยเหตุ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)

-

11) แผนผังบริเวณ แบบแปลน ร	ยก	รประกอบแบบแปลน ท่ีมีล	ยมือช่ือ
พร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถ	ปนิก และวิศวกรผู้
ออกแบบ ต	มกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำ	เน	 0 ชุด
หม	ยเหตุ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)

-

ค่	ธรรมเนียม
ลำ	ดับ ร	ยละเอียดค่	ธรรมเนียม ค่	ธรรมเนียม (บ	ท / ร้อยละ)

1) เป็นไปต	มหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกต	ม
คว	มในพระร	ชบัญญัติควบคุมอ	ค	ร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -) 

 ค่	ธรรมเนียม 0 บาท
 



ช่องท	งก	รร้องเรียน แนะนำ	บริก	ร
ลำ	ดับ ช่องท	งก	รร้องเรียน / แนะนำ	บริก	ร
1) ท่ีท ำาการองคก์ารบริหารสว่นตำาบลสายออ  เลขท่ี 129  อำาเภอโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 0-4497-2111  

www.sai-or.go.th
(หมายเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศนูยด์ำารงธรรมประจำาจังหวัด ทกุจังหวัด
)) 

3) ศูนยบ์ริการประชาชน ส ำานักปลัดส ำานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้  ปณ.1111 เลขท่ี 
1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

แบบฟอร์ม ตัวอย่	งและคู่มือก	รกรอก
ลำ	ดับ ช่ือแบบฟอร์ม

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก

หม	ยเหตุ
-

ช่ือกระบวนง	น: การแจง้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หน่วยง	นกล	งเจ้	ของกระบวนง	น: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของง	นบริก	ร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภูมิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของง	นบริก	ร: รับแจง้
กฎหม	ยท่ีให้อำ	น	จก	รอนุญ	ต หรือท่ีเก่ียวข้อง:

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
พ้ืนท่ีให้บริก	ร: ทอ้งถ่ิน
กฎหม	ยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำ	หนดระยะเวล	: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บัญญัติทอ้งถ่ิน และประกาศ
กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวล	ท่ีกำ	หนดต	มกฎหม	ย / ข้อกำ	หนด ฯลฯ: 15.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนง	น:

จำานวนเฉล่ียตอ่เดือน 0
จำานวนคำาขอท่ีมากท่ีสุด 0
จำานวนคำาขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

ช่ืออ้	งอิงของคู่มือประช	ชน: การแจง้ร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิอบต.สายออ ธิดารัตน์ ส ำาเนาคูมื่อประชาชน 23/07/2015 11:48

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเวบ็ไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มูลคูมื่อส ำาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันท่ีเผยแพร่คูมื่อ: -

ข้อมูลสำ	หรับเจ้	หน้	ท่ี


