
 

 

คูมือสำหรับประชาชน : การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  

หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

     ผูใดจะรื้อถอนอาคาร ที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร 

และอาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 39 

ทวิ เม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลว 

เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนดเพ่ือ 

เปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายใน 3 วันทําการนับตั้งแตวันที่ไดรับชําระคาธรรมเนียม และภายใน 120 วันนับตั้งแต 

วันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่ไดเริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถ่ิน 

ไดตรวจพบวาการรื้อถอนอาคารที่ไดแจงไวไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2522กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ.2522หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ 

ทราบโดยเร็ว 

  

ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ 
กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสีมา 
30240 
โทร 081-8779793 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วันทำการ 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจงรื้อถอนอาคาร จายคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในพ้ืนที่ที่จะดำเนินการรื้อถอนอาคาร 
))  

1 วันทำการ เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) การพิจารณา 2 วันทำการ เทศบาลตำบลกงรถ 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง 
และออกใบรับแจง 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในพ้ืนที่ที่จะดำเนินการรื้อถอนอาคาร ))  

อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลน 
และพิจารณาออกใบรับรองการแจง (แบบ ยผ.4) 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในพ้ืนที่ที่จะดำเนินการรื้อถอนอาคาร 
))  

12 วันทำการ เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เงื่อนไข  
1 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
 

0 1 (กรณีบุคคลธรรมดา)  

2 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 

0 1 (กรณีนิติบุคคล)  

3 
 

แบบการแจงรื้อถอนอาคาร 
และกรอกขอความใหครบถวน (แบบ ยผ.1) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูแจงรื้
อถอนอาคาร) 

 

4 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบขั้นตอนและสิ่ง
ปองกันวัสดุหลนในการรื้อถอนอาคาร  
(กรณีอาคารมีลักษณะ ขนาด 
อยูในประเภทวิชาชีพควบคุม) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูแจงรื้
อถอนอาคาร) 

 

5 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 
ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา 
พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหนา  
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยิน
ยอมของเจาของที่ดินใหรื้อถอนอาคารในที่ดิน 
 

0 1 (เอกสารในสวนของผูแจงรื้
อถอนอาคาร) 

 

6 
 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุต
สาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ 
หรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ 

1 0 (เอกสารในสวนของผูแจงรื้
อถอนอาคาร) 

 



 รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เงื่อนไข  
(สวนขยาย) พรอมเง่ือนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย  
(กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
 

7 
 

กรณีที่มีการมอบอำนาจ ตองมีหนังสือมอบอำนาจ 
ติดอากรแสตมป 30 บาท 
พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
สำเนาทะเบียนบาน 
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูแจงรื้
อถอนอาคาร) 

 

8 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
และสำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจลงนามแทนนิ
ติบุคคลผูรับมอบอำนาจเจาของที่ดิน  
(กรณีเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล) 
 

0 1 (เอกสารในสวนของผูแจงรื้
อถอนอาคาร) 

 

9 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสำเนาใบ
อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูออก
แบบ) 

 

10 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุ
มการรื้อถอนพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิ
ชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน) (แบบ 
ยผ.2) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูออก
แบบ) 

 

11 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน 
ที่มีลายมือช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจง 
และคุณวุฒิ ที่อยู ของสถาปนิก 
และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2528) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูออก
แบบ) 

 

 

คาธรรมเนียม 



ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที ่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสีมา 30240 โทร 081-8779793 

กองชางเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง  นครราชสีมา 30240 โทร 081-8779793 
หรือ http://www.kongrod.go.th 
 

2) 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))  

3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศพัท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 



เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศนูยรวมขอมูลการติดตอราชการ 

www.info.go.th 

วันท่ีคูมอืมีผลบังคบัใช: 05/11/2563 


