คู่มือสําหรับประชาชน
งานที่ให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
กองช่าง สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที/่ ช่องทางให้บริการ
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
สถานที่ให้บริการ : กองช่าง เทศบาลเมืองระนอง (อาคารด้านหลัง)
โทรศัพท์ : 077-826050
ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน ๑๕ เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่น หรือที่ส าธารณะน้อยกว่า ๒ เมตรโดยไม่ ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น ก็ได้ โดยการแจ้งต่ อเจ้ าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู้แจ้ง ได้ดํา เนินการแจ้งแล้ว เจ้า
พนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่
ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือ
ครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว และภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา
๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่
ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา
๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ

ที่

ประเภทขั้นตอน

๑

การตรวจสอบ
เอกสาร

๒

การตรวจสอบ
เอกสาร

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ
รับแจ้ง เก็บ
ค่าธรรมเนียม และ
ออกใบรับแจ้ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบ

หน่วยเวลา ส่วนงาน /
ระยะเวลา (นาที ชั่วโมง หน่วยงานที่
ให้บริการ วัน วันทําการ รับผิดชอบ
เดือน ปี)
๑
วัน
กองช่าง
๒

วัน

กองช่าง

หมายเหตุ

๒

ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของ
ขั้นตอนการบริการ

หน่วยเวลา ส่วนงาน /
ระยะเวลา (นาที ชั่วโมง หน่วยงานที่
ให้บริการ วัน วันทําการ รับผิดชอบ
เดือน ปี)

ข้อมูลเอกสาร
ประกอบการแจ้ง
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลน
พิจารณารับแจ้ง

๓

การพิจารณา
อนุญาต
๔ การพิจารณา
อนุญาต
๕ การแจ้งผลการ
มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้ง
พิจารณา
ทราบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม ๑๕ วัน

๒

วัน

กองช่าง

๕

วัน

กองช่าง

๕

วัน

กองช่าง

หมายเหตุ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
4.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
ส่วนงาน /
จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
หน่วยงานที่
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
รับผิดชอบ
๑ บัตรประจําตัวประชาชน
กองช่าง
๒

หนังสือรับรองนิติบุคคล

กองช่าง

-

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
๑
๑

หน่วยนับ
เอกสาร
(ฉบับ หรือ หมายเหตุ
ชุด)
ฉบับ
กรณีบุคคล
ธรรมดา
ชุด
กรณีนิติ
บุคคล

4.๒)เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๑

แบบการแจ้งก่อสร้างอาคาร
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
และกรอกข้อความให้ครบถ้วน
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบขั้นตอนและสิ่งป้องกัน
วัสดุหล่นในการ รื้อถอนอาคาร
(กรณีอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่
ในประเภทวิชาชีพควบคุม)
โฉนดที่ดิน น.ส.๓หรือส.ค.๑
ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

๒

๓

ส่วนงาน / จํานวน จํานวน
หน่วยงานที่ เอกสาร เอกสาร
รับผิดชอบ ฉบับจริง สําเนา
กองช่าง
๑
-

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

กองช่าง

๑

-

ชุด

กองช่าง

-

๑

ชุด

หมายเหตุ
เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งรื้อถอน
อาคาร
เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งรื้อถอน
อาคาร
เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งรื้อถอน

๓

ที่

๔

๕

๖

๗

๘

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหน้า กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดิน ให้ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอํานาจ ต้องมี
หนังสือมอบอํานาจ ติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ
เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อํานาจ
บัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลผู้รับ
มอบอํานาจเจ้าของที่ดิน (กรณี
เจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)

ส่วนงาน / จํานวน จํานวน
หน่วยงานที่ เอกสาร เอกสาร
รับผิดชอบ ฉบับจริง สําเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
อาคาร

กองช่าง

๑

-

ชุด

เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งรื้อถอน
อาคาร

กองช่าง

๑

-

ชุด

เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งรื้อถอน
อาคาร

กองช่าง

-

๑

ชุด

เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งรื้อถอน
อาคาร

กองช่าง

๑

-

ชุด

เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ

กองช่าง

๑

-

ชุด

เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ

๔

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

๙

แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน ที่มี
ลายมือชือ่ พร้อมกับเขียนชื่อตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของ
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที๑่ ๐ .ศ.พ)
(๒๕๒๘

ส่วนงาน / จํานวน จํานวน
หน่วยงานที่ เอกสาร เอกสาร
รับผิดชอบ ฉบับจริง สําเนา
กองช่าง
๑
-

ค่าธรรมเนียม
ฉบับละ 1๐ บาท
ช่องทางการร้องเรียน
๑) กองช่าง เทศบาลเมืองระนอง (อาคารด้านหลัง)
๒) ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ สํานักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชั้น1)
๓) http://www.ranongcity.go.th
๔) ตู้รับเรื่องร้องทุกข์ หน้าสํานักงานเทศบาลเมืองระนอง (อาคารใหม่ ชั้น1)
๕) โทรฯ. 077-811-422

หน่วยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ

๕

แบบ ยธ.1
เลขรับที.............................
วันที..................................
ลงชือ................. ผู้รับคําขอ
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
โดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ
เขียนที.่ ............................................................
วันที.่ ............เดือน......................................พ.ศ........................
เรียน..............................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
[ ] เป็นบุคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที.่ ...................ตรอก/ซอย................................ถนน............................. หมู่ที่
..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................
[ ] เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................จดทะเบียนเมื่อ................................................
เลขทะเบียน................................มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที.่ ............................ตรอก/ซอย.....................................
ถนน..............................หมู่ท.ี่ .............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.............................................
จังหวัด........................... ....โดย.......................................................เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
อยู่บ้านเลขที.่ .....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................หมู่ท.ี่ ..................
ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................
มีความประสงค์จะทําการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทําการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารที่บ้านเลขที.่ ..................................................
ตรอก/ซอย................................ถนน.............................หมู่ท.ี่ ........................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................................โดย............................................................
เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที/่ น.ส. 3 เลขที/่ ส.ค. 1 เลขที.่ ...............................................................
เป็นที่ดินของ...................................................................................................................................................
ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิด..................................จํานวน..................................เพื่อใช้เป็น...................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คัน
(2) ชนิด.................................จํานวน..................................เพื่อใช้เป็น...................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คัน
(3) ชนิด.................................จํานวน..................................เพื่อใช้เป็น...................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คัน

๖

-2ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 3 โดยมี
(1)...........................................................เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
(2)...........................................................เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
(3)...........................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
(4)...........................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
(5)...........................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ
และระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
(6) ...........................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ
และระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
(7) ...........................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
และการระบายน้ําทิ้ง
(8) ...........................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบําบัดน้ําเสีย
และการระบายน้ําทิ้ง
(9) ............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
(10) ..........................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
(11)...........................................................เป็นวิศวกรผู้ดําเนินการตรวจสอบงานออกแบบ
และคํานวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร
ตามสําเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกล่าว ที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 4 กําหนดแล้วเสร็จใน...............วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร
เมื่อ......................................และจะแล้วเสร็จเมื่อ...............................................
ข้อ 5 ข้าพเจ้าขอชําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
จํานวน............................................บาท (................................................................)
ข้อ 6 พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
[ ] (1) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) จํานวน 5 ชุด ชุดละ....................แผ่น
[ ] (2) รายการคํานวณโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2528) ฯ จํานวน 1 ชุด ชุดละ..........................แผ่น
[ ] (3) แบบและรายการคํานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิง
ไหม้ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
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-3[ ] (4) แบบและรายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งในอาคารสูงหรือ
อาคารใหญ่ขนาดพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
[ ] (5) แบบและรายการคํานวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
[ ] (6) แบบและรายการคํานวณระบบลิฟต์ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
[ ] (7) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคํานวณอาคาร หรือ ผู้ควบคุม
งานตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ) จํานวน....................ฉบับ
[ ] (8) สําเนาใบอนุญาตของผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผู้ควบคุม
งานซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน....................ฉบับ
[ ] (9) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งซึ่งรับรองสําเนาถูกต้อง
แล้วจํานวน....................ฉบับ
[ ] (10) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
[ ] (11) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
ผู้แจ้งซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) จํานวน.......................................ฉบับ
[ ] (12) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบียนบ้านของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว (กรณีการมอบอํานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
จํานวน...................ฉบับ
[ ] (13) สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที.่ ...............................................................ที่จะทํา
การก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รือ้ ถอนอาคาร ขนาดเท่าต้นฉบับจริงซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน.............ชุด
[ ] (14) สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที.่ ................................................................ทีจ่ ะใช้
เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า – ออกของรถ ขนาดเท่าต้นฉบับจริงซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน..............ชุด
[ ] (15) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินตาม (13) และหรือ (14) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินทุกคน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดง
วัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอาจรับรอง ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้อง
แล้ว จํานวน...................ฉบับ (กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอืน่ )
[ ] (16) หนังสือยืนยันที่จะทําการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสําเนาคําขออนุญาตหรือหนังสือแจ้ง
จะรื้อถอนอาคาร สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจ้งจะรื้อถอนอาคารเดิม(กรณีมีอาคารเดิมจะต้องรื้อถอนอยู่ใน
บริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร)
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-4[ ] (17) หลักฐานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารที่จะทําการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน ตาม
กฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง จํานวน..................ฉบับ (ถ้ามีโปรดระบุ.......................................................)
[ ] (18) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)....................................................ผู้แจ้ง
(....................................................)

หมายเหตุ (1) ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [ ] หน้าข้อความที่ต้องการ
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