ํ หร ับประชาชน : การแจ้งรือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
คูม
่ อ
ื สา
หน่วยงานทีให้บริการ : เทศบาลเมืองนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรือถอนอาคาร ทีมีสว่ นสูงเกิน 15เมตร ซึงอยูห
่ า่ งจากอาคารอืนหรือทีสาธารณะน ้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที
อยูห
่ า่ งจากอาคารอืนหรือทีสาธารณะน ้อยกว่า 2เมตร โดยไมยืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน ก็ได โดยการแจ ้งต
อเจาพนั กงานทองถิน ตามมาตรา 39ทวิ เมือผู ้แจ ้งได ้ดําเนินการแจ ้งแล ้ว เจ ้าพนั กงานท ้องถินต ้องออกใบรับแจ ้งตามแบบทีเจ ้า
พนักงานท ้องถินกําหนดเพือเป็ นหลักฐานการแจ ้งให ้แก่ผู ้นันภายในวันทีได ้รับแจ ้ง ในกรณีทเจ
ี ้าพนักงานท ้องถินตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู ้แจ ้งได ้แจ ้งข ้อมูลหรือยืนเอกสารไว ้ไม่ถก
ู ต ้องหรือไม่ครบถ ้วนตามทีระบุไว ้ในมาตรา 39ทวิ ให ้เจ ้าพนักงานท ้องถินมี
อํานาจสังให ้ผู ้แจ ้งมาดําเนินการ แก ้ไขให ้ถูกต ้องหรือครบถ ้วนภายใน 7วันนับแต่วน
ั ทีได ้รับแจ ้งคําสังดังกล่าว และภายใน 120วัน
นับแต่วน
ั ทีได ้ออกใบรับแจ ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนั บแต่วน
ั ทีเริมการรือถอนอาคารตามทีได ้แจ ้งไว ้ ถ ้าเจ ้าพนั กงานท ้องถินได ้
ตรวจพบว่าการรือถอนอาคารทีได ้แจ ้งไว ้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที
ได ้ยืนไว ้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต ้องตามบทบัญญัตแ
ิ ห่งพระราชบัญญัตน
ิ ี กฎกระทรวง หรือข ้อบัญญัตท
ิ ้องถินทีออกตาม
พระราชบัญญัตน
ิ ี หรือกฎหมายอืนทีเกียวข ้องให ้เจ ้าพนั กงานท ้องถินมีหนังสือแจ ้งข ้อทักท ้วงให ้ผู ้แจ ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบ
โดยเร็ว

ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
(หมายเหตุ: -)

สํานั กงานเทศบาลเมืองนครปฐม เลขที117 หมูท
่ ี 2 ตําบล
นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000โทรศัพท์
034290593 โทรสาร 034267751/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนแจ ้งรือถอนอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ ้ง
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ในพืนทีทีจะ
ดําเนินการรือถอนอาคาร))
การพิจารณา
เจ ้าพนักงานท ้องถินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ ้ง
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ในพืนทีทีจะ
ดําเนินการรือถอนอาคาร))
การพิจารณา
เจ ้าพนักงานท ้องถินตรวจพิจารณาแบบแปลน และพิจารณา
รับรองการแจ ้ง และมีหนังสือแจ ้งผู ้ยืนแจ ้งทราบ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ในพืนทีทีจะ
ดําเนินการรือถอนอาคาร))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบค
ุ คลธรรมดา)
2)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
เทศบาลเมืองนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

2 วัน

เทศบาลเมืองนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

12 วัน

เทศบาลเมืองนครปฐม
อําเภอเมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

ลําด ับ

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล)
แบบการแจ้งรือถอนอาคารตามทีเจ้าพน ักงานท้องถินกําหนด และ
กรอกข้อความให้ครบถ้วน
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู ้แจ ้งรือถอนอาคาร)
หน ังสือร ับรองของวิศวกรผูอ
้ อกแบบขนตอนและสิ
ั
งป้องก ันว ัสดุ
หล่นในการ รือถอนอาคาร (กรณีอาคารมีล ักษณะ ขนาด อยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพควบคุม)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู ้แจ ้งรือถอนอาคาร)
โฉนดทีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบ ับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของทีดินลงนามร ับรองสําเนา ทุกหน้า กรณีผข
ู ้ ออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของทีดินต้องมีหน ังสือยินยอมของเจ้าของทีดินให้รอถอน
ื
อาคารในทีดิน
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู ้แจ ้งรือถอนอาคาร)
้ ดิ
ใบอนุญาตให้ใชท
ี นและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
้ ดิ
ใบอนุญาตฯ ฉบ ับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใชท
ี นและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงือนไขและแผนผ ังทีดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู ้แจ ้งรือถอนอาคาร)
กรณีทมี
ี การมอบอํานาจ ต้องมีหน ังสือมอบอํานาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมสําเนาบ ัตรประจําต ัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหน ังสือเดินทางของผูม
้ อบและผูร้ ับมอบอํานาจ
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู ้แจ ้งรือถอนอาคาร)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผูม
้ อ
ี ํานาจลง
นามแทนนิตบ
ิ ุคคลผูร้ ับมอบอํานาจเจ้าของทีดิน (กรณีเจ้าของ
ทีดินเป็นนิตบ
ิ ุคคล)
ฉบ ับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู ้แจ ้งรือถอนอาคาร)
หน ังสือร ับรองของวิศวกรผูอ
้ อกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระด ับวุฒวิ ศ
ิ วกร)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู ้ออกแบบ)
หน ังสือยินยอมเป็นผูค
้ วบคุมงานของวิศวกรผูค
้ วบคุมการรือถอน
พร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป
้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารทีต้องมีวศ
ิ วกรควบคุมงาน)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู ้ออกแบบ)
แผนผ ังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ทีมีลายมือ

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําด ับ

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ชือพร้อมก ับเขียนชือต ัวบรรจง และคุณวุฒ ิ ทีอยู่ ของสถาปนิก
และวิศวกรผูอ
้ อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบ ับที 10 (พ.ศ.2528)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู ้ออกแบบ)

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
เป็นไปตามหล ักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบ ับที 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบ ัญญ ัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
จังหวัดอืนๆ ร ้องเรียนต่อผู ้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด
))
2)
สํานั กงานเทศบาลเมืองนครปฐม เลขที117 หมูท
่ ี 2 ตําบลนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034290593 โทรสาร 034267751
(หมายเหตุ: -)
3)
ศูนย์บริการประชาชน สํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
-

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ื
ชือกระบวนงาน: (ใส่ชอกระบวนงาน)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: (ชือหน่วยงานผู ้รับผิดชอบ ในส่วนของกระบวนงาน) (Division, Department, Ministry)
ื
ประเภทของงานบริการ: (ใส่ชอประเภทงานบริ
การ)
ื
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: (ใส่ชอประเภทงานบริ
การ)
ื ก.ม.ทีให ้อํานาจการอนุญาต)
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: (ใส่ชอ
ระด ับผลกระทบ: (ใส่ระดับผลกระทบ)
พืนทีให้บริการ: (ใส่พนที
ื ให ้บริการ)
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: (ใส่กฎหมายทีกําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: (ใส่ระยะเวลาตามทีกฎหมายกําหนด)
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน
จํานวนคําขอทีมากทีสุด
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน:

เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

