
คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งรือ้ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย  
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ ใดจะรือ้ถอนอาคาร ที่มีส่วนสูงเกิน 15                                                                    
                                                      2      โด ไม่                       เจ้า       ท้อง       ได้ 
โด        ต่อเจ้า       ท้องถ่ิน ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวนัที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพบใน
ภายหลงัว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี
อ านาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งค าสัง่ดงักลา่ว และภายใน 120 วนั นบั
แตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนบัแตว่นัท่ีเร่ิมการรือ้ถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบว่า
การรือ้ถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตาม
มาตรา 39 ทวิ ไมถ่กูต้องตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญัตินี ้กฎกระทรวง หรือข้อบญัญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบญัญัตินี ้หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีหนงัสอืแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
ช่องทางการให้บริการ 
 สถานที่ให้บริการ 
ส ำนกงาำนททบบำตต ำบตพธธ์กงตำา  262  หมู่ที่ 4 ต ำบตพธธ์กงตำา  
อ ำทภอทมือานครรำชสีมำ จกาหวกดนครรำชสีมำ 30000  พทรบกธท์  044-
930238-9  พทรสำร  044-930238/ต์ดต่อดว้ยตนทอา ณ หน่วยาำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
ทป์ดให้บร์งำรวกน จกนทร์ ถึา วกนบุงร์ (ยงทว้นวกนหยุดที่ทำา
รำชงำรง ำหนด) ตกา้แต่ทวตำ 08:30 - 16:30 น. (มีธกงททีย่า) 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 15 วนั 
ล าดับ ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งรือ้ถอนอาคาร จ่ายคา่ธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
(หมำยทหต:ุ (อาค์งรปงครอาส่วนทอ้าถ่์น ในธืน้ทีที่จ่ะด ำทน์นงำรร้ือถอนอำคำร))  

1 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสมีา 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
(หมำยทหต:ุ (อาค์งรปงครอาส่วนทอ้าถ่์น ในธืน้ทีที่จ่ะด ำทน์นงำรร้ือถอนอำคำร))  

2 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสมีา 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณารับรองการแจ้ง และมี
หนงัสอืแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
(หมำยทหต:ุ (อาค์งรปงครอาส่วนทอ้าถ่์น ในธืน้ทีที่จ่ะด ำทน์นงำรร้ือถอนอำคำร))  

12 วนั เทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง 
อ าเภอเมือนครราชสีมา 
จงัหวดันครราชสมีา 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 
 
 
 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
2) 
 

หนังสือรับรองนิตบุิคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนิตบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ้งรือ้ถอนอาคารตามที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและกรอกข้อความให้
ครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

- 

4) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขัน้ตอนและสิ่งป้องกันวัสดุหล่นในการรือ้ถอนอาคาร 
(กรณีอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวชิาชีพควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรอง
ส าเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน
ให้รือ้ถอนอาคารในท่ีดนิ 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต่อ
อายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดนิแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณีที่มีการมอบอ านาจ ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

- 

8) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับ
มอบอ านาจเจ้าของที่ดนิ (กรณีเจ้าของที่ดนิเป็นนิตบุิคคล) 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งรือ้ถอนอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วศิวกรรมควบคุม (ระดับวุฒวิศิวกร) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 
 
 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
10) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการรือ้ถอนพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีวศิวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7 พ.ศ. 2528 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ส านกังานเทศบาลต าบลโพธ์ิกลาง  262 หมู่ที่ 4 ต าบลโพธ์ิกลาง อ าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดันครราชสีมา 30000  

โทรศพัท์ 044-930238-9  โทรสาร 044-930238 
2) ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

(หมำยทหต:ุ ( ทตขที่ 1 ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 ทตขที่ 1              
ถ.ธ์ษณพุตง ทขตดส์ุต งทม. 10300))  

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตกวอย่ำา แตะคู่มืองำรงรอง 
หมายเหตุ 
- 
 


