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คู่มือสําหรั บประชาชน : การแจ้ งรื อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื#อกระบวนงาน : การแจ้ งรื อ- ถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
5. กฎหมายที#ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที#เกี#ยวข้ อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
7. พืนที#ให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที#กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที#กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี#ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที#มากที#สุด 0
จํานวนคําขอที#น้อยที#สุด 0
10. ชื#ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชนอบต.ศาลายา 03/08/2015 14:18
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที 3 ตําบลศาลายา อํ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
www.obt-salaya.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตัง. แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไข(ถ้ ามี) ในการยื#นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะรื อ- ถอนอาคารทีมีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึงอยู่ห่างจากอาคารอืนหรื อทีสาธารณะน้ อยกว่าความสูงของ
อาคารและอาคารทีอยูห่ า่ งจากอาคารอืนหรื อทีสาธารณะน้ อยกว่า 2 เมตรโดยไม่ยืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถินก็ได้ โดยการแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถินตามมาตรา 39 ทวิ เมือผู้แจ้ งได้ ดําเนินการแจ้ งแล้ วเจ้ าพนักงานท้ องถิน
ต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบทีเจ้ าพนักงานท้ องถินกําหนดเพือเป็ นหลักฐานการแจ้ งให้ แก่ผ้ ูนนภายในวั
ันทีได้ รับแจ้ งใน
กรณีทีเจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยืนเอกสารไว้ ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามที
ระบุไว้ ในมาตรา 39ทวิให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ แู จ้ งมาดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรื อครบถ้ วนภายใน 7 วัน
นับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งคําสังดังกล่าวและภายใน 120 วัน นับแต่วนั ทีได้ ออกใบรับแจ้ งตามมาตรา 39 ทวิ หรื อนับแต่วนั ที
เริ มการรื อ- ถอนอาคารตามทีได้ แจ้ งไว้ ถ้าเจ้ าพนักงานท้ องถินได้ ตรวจพบว่าการรื อ- ถอนอาคารทีได้ แจ้ งไว้ แผนผังบริ เวณ
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรื อรายการคํานวณของอาคารที ได้ ยืนไว้ ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้ องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินีก- ฎกระทรวงหรื อข้ อบัญญัติท้องถิ นที ออกตามพระราชบัญญัตินีห- รื อกฎหมายอื นที
เกียวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินมีหนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ ว
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที#รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขันตอน ระยะเวลา
ที#
ประเภทขันตอน
หน่ วยงานที#
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยืนแจ้ งรื อ- ถอนอาคารจ่าย 1 วัน
องค์การบริ หาร ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
ส่วนตําบล
1)
แจ้ ง
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 2 วัน
องค์การบริ หาร พิจารณาเอกสาร
ส่วนตําบล
2)
ประกอบการแจ้ ง
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 12 วัน
องค์การบริ หาร พิจารณาแบบแปลนและ
ส่วนตําบล
3)
พิจารณารับรองการแจ้ ง
ศาลายาอําเภอ
และมีหนังสือแจ้ งผู้ยืนแจ้ ง
พุทธมณฑล
ทราบ
จังหวัดนครปฐม
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
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14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที#ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที#
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอื#น ๆ สําหรั บยื#นเพิ#มเติม
ที#

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื#นเพิ#มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ งรื อ$
ถอนอาคาร
ตามที'เจ้ า
พนักงานท้ องถิ'น
กําหนดและ
กรอกข้ อความให้
ครบถ้ วน
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
ขันตอนและสิ
$
'ง
ป้องกันวัสดุหล่น
ในการรื อ$ ถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ$ ถอน
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ$ ถอน
อาคาร)
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ที#

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื#นเพิ#มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประเภทวิชาชีพ
ควบคุม)
โฉนดที'ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที'ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที'ดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที'ดนิ
ให้ รือ$ ถอนอาคาร
ในที'ดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้ ที'ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที'ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงื'อนไข
และแผนผังที'ดนิ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ$ ถอน
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ$ ถอน
อาคาร)
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ที#

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื#นเพิ#มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที'มีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของที'ดิน
(กรณีเจ้ าของ
ที'ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ$ ถอน
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งรื อ$ ถอน
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที#

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื#นเพิ#มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการรื อ$
ถอนพร้ อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที'
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที'มี
ลายมือชื'อพร้ อม
กับเขียนชื'อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที'อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที#

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื#นเพิ#มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ที' 10
(พ.ศ.2528)
16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที# 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.obt-salaya.go.th
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที#พมิ พ์
สถานะ

02/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั - 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

