
กระบวนงานที่ 19 
คู่มือประชาชน :  การแจ้งรื้อถอนอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง
ของอาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร โดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้ว
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้
นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการ
แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าวและภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้
ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตาม ที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
คานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อ
ทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
องค์การบริการส่วนต าบลหนองแวง ต าบลหนองแวง 
อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  99 หมู่ 1 
ต า บลหนองแว ง  อ า เ ภ อ เทพา รั กษ์  จั ง ห วั ด
นครราชสีมา  30210 
โทร.044-249541 www.nongeang.go.th/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ: (1 อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้
ตามหน้าที่รับผิดชอบ ระยะเวลาระบุตามวันเวลาที
ท้องถิ่นเปิดให้บริการ)        

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการวันจันทร์  ถึงวันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
(บริการไม่พักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม 15 วัน  (ยังไม่มีการปรับลดขั้นตอน) 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง 

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

http://www.nongeang.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง%20ณ%20หน่วยงาน
http://www.nongeang.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง%20ณ%20หน่วยงาน
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารับรองการแจ้งและมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้ง
ทราบ 
 

12 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ 
จังหวัดนครราชสีมา 

ระยะเวลา  ปรับลดขั้นตอนแล้ว  ลดลงเหลือ  3  วันต่อราย 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ชุด  
สาเนา 1 ชุด  

- 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล  
ฉบับจริง 0 ชุด  
สาเนา 1 ชุด  

- 

3) แบบการแจ้งรื้อถอนอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดและ
กรอกข้อความให้ครบถ้วน  
ฉบับจริง1ชุด  
สาเนา0ชุด  

- 

4) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกันวัสดุ
หล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพควบคุม)  
ฉบับจริง1ชุด  
สาเนา0ชุด  

- 

5) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้รื้อถอน
อาคารในทีดิ่น  
ฉบับจริง0ชุด  
สาเนา1ชุด  

- 

6) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)  
ฉบับจริง1ชุด  
สาเนา0ชุด  

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

7) กรณีท่ีมีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาทะเบียน
บ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ  
ฉบับจริง1ชุด  
สาเนา0ชุด  

- 

8) บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจ 
ลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล)  
ฉบับจริง0ชุด  
สาเนา1ชุด  

- 

9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร)  
ฉบับจริง1ชุด  
สาเนา0ชุด  

- 

10) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการรื้อถอน
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารทีต่้องมีวิศวกรควบคุมงาน)  
ฉบับจริง1ชุด  
สาเนา0ชุด  

- 

11) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง ฉบับที ่10 (พ.ศ.2528)  
ฉบับจริง1ชุด  
สาเนา0ชุด  

- 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

1) องค์การบริการส่วนต าบลหนองแวง ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา   
99 หมู่ 1 ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา  30210  โทร.044-249541 
www.nongeang.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 

2) จังหวัดอ่ืน ๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
(หมายเหตุ : (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด) 
 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300/สายด่วน 1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300) 
 

http://www.nongeang.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง%20ณ


 


