คู่มือสำหรับประชำชน
กำรแจ้งรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองช่ำง เทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชนการแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
โทร 054-718938-9/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะรื้อถอนอาคาร ที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร โดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น ก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ใน
กรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่
เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลำ
ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
หมำยเหตุ
ที่ ประเภทขั้นตอน
กำรบริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบ ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคาร
1 วัน
เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
เอกสาร
จ่ายค่าธรรมเนียม และ
พระพุทธบาทเชียงคาน
ส่วนท้องถิ่น ในพื้น
1)
รับใบรับแจ้ง
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่ที่จะดาเนินการรื้อ
ถอนอาคาร)
การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่น
2 วัน
เทศบาลตาบลพระพุทธบาท (องค์กรปกครอง
ตรวจพิจารณาเอกสาร
(พระพุทธบาทเชียงคาน)* ส่วนท้องถิ่น ในพื้น
2)
ประกอบการแจ้ง
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่ที่จะดาเนินการรื้อ
ถอนอาคาร)
การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่น
12 วัน
เทศบาลตาบลพระพุทธบาท (องค์กรปกครอง
ตรวจพิจารณาแบบ
(พระพุทธบาทเชียงคาน)* ส่วนท้องถิ่น ในพื้น
แปลน และพิจารณา
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ที่ที่จะดาเนินการรื้อ
3)
รับรองการแจ้ง และมี
ถอนอาคาร)
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้ง
ทราบ
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน

14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1)
2)

บัตรประจาตัว
ประชาชน
หนังสือรับรอง
นิติบุคคล

หมำยเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีบุคคลธรรมดา)

-

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
แบบการแจ้งรื้อ
1
0
ชุด
ถอนอาคาร
ตามที่เจ้า
พนักงาน
1)
ท้องถิ่นกาหนด
และกรอก
ข้อความให้
ครบถ้วน
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
ขั้นตอนและสิ่ง
2)
ป้องกันวัสดุ
หล่นในการ
รื้อถอนอาคาร
(กรณีอาคารมี

หมำยเหตุ
(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งรื้อถอนอาคาร)

(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งรื้อถอนอาคาร)

ที่

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผูอ้ อกเอกสำร
ลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภท
วิชาชีพควบคุม)
โฉนดที่ดิน
0
1
ชุด
น.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุก
หน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนา ทุกหน้า
กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
รื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน
ใบอนุญาตให้
ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาต
ฯ ฉบับต่ออายุ
หรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินและ

-

1

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งรื้อถอนอาคาร)

(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งรื้อถอนอาคาร)

ที่

5)

6)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผูอ้ อกเอกสำร
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผัง
ที่ดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่
ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการ
1
0
ชุด
มอบอานาจ
ต้องมีหนังสือ
มอบอานาจ ติด
อากรแสตมป์
30 บาท พร้อม
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียน
บ้าน หรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบ
อานาจ
บัตรประจาตัว
0
1
ชุด
ประชาชน และ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบ

หมำยเหตุ

(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งรื้อถอนอาคาร)

(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งรื้อถอนอาคาร)

ที่

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผูอ้ อกเอกสำร
อานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณี
เจ้าของที่ดนิ
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอม
1
0
ชุด
เป็นผู้ควบคุม
งานของวิศวกร
ผู้ควบคุมการรื้อ
ถอนพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
แผนผังบริเวณ
1
0
ชุด
แบบแปลน

หมำยเหตุ

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผูอ้ อกเอกสำร
รายการ
ประกอบแบบ
แปลน ที่มี
ลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียน
ชื่อตัวบรรจง
และคุณวุฒิ ที่
อยู่ ของ
สถาปนิก และ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
2522
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน สานักงานเทศบาลตาบลพระพุทธบาทเชียงคาน อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160
โทร 054-718938-9
หมายเหตุ 18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ -

