คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะรื้อถอนอาคาร ที่มีส่วนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และ
อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตร โดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ก็ได
โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับ
แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ดังกล่าว และภายใน 120วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้
แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร
สถานที่ให้บริการ
ที่ทำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะดำเนินกำรรื้อถอน
อำคำร /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)
สถานที่ให้บริการ
เทศบำลตำบลแม่ท่ำช้ำง 111 หมู่ 1 ต.หำงดง อ.หำงดง จ.
เชียงใหม่ 50230/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 15 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรรื้อถอนอำคำร))
2) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรรื้อถอนอำคำร))
3) กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณา
รับรองการแจ้ง และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดำเนินกำรรื้อถอนอำคำร))
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1) บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3)

แบบกำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นกำหนด และ
กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

2 วัน

-

12 วัน

-

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
4) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกันวัสดุ
หล่นในกำร รื้อถอนอำคำร (กรณีอำคำรมีลักษณะ ขนำด อยู่ใน
ประเภทวิชำชีพควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
5) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองสำเนำ ทุกหน้ำ กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้รื้อถอนอำคำร
ในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
6) ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือ
ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
7) กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอำนำจ ติดอำกรแสตมป์
30 บำท พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอำนำจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)
8)

บัตรประจำตัวประชำชน และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรื้อถอนอาคาร)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
10) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรรื้อถอน
พร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
11) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถำปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทำง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ถนนพระรำมที่ 6)))

ลำดับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
2) จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด
))
3) เทศบาลตาบลแม่ท่าช้าง
(หมำยเหตุ: (111 หมู่ 1 ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230))
4) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: สาเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 16:43

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
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วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

