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คู่มือสําหรั บประชาชน: การแจ้ งการแก้ ไขเปลียนแปลงอาคาร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง:กรุงเทพมหานคร
1. ชือกระบวนงาน:การแจ้ งการแก้ ไขเปลียนแปลงอาคาร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2)

พ.ร.บ.ระเบี ยบบริ หารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน4 ทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้ งการแก้ ไขเปลียนแปลงอาคารสํานักงานเขตตลิงชันนายศรายุทธบัวบุญ
สําเนาคูม่ ือประชาชน 22/07/2015 18:35
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิ งชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิ งชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1738 โทรสาร 02 424 1738/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง, แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีให้ บริการกองควบคุมอาคารสํ านักการโยธากรุงเทพมหานคร
เลขที 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิ ตรไมตรี แขวงดิ นแดงเขตดิ นแดงกรุงเทพฯ 10400/ติ ดต่อ
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ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง, แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 31 กําหนดว่าห้ ามมิให้ ผ้ ใู ดจัดให้ มีหรื อดําเนินการก่อสร้ าง
ดัดแปลงรื อ> ถอนหรื อเคลือนย้ ายอาคารให้ ผิดไปจากแผนผังบริ เวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนทีได้ รับ
อนุญาตตลอดจนวิธีการหรื อเงือนไขทีเจ้ าพนักงานท้ องถินกําหนดไว้ ในใบอนุญาตหรื อให้ ผิดไปจากทีได้ แจ้ งไว้ ตามมาตรา
39ทวิเว้ นแต่

เจ้ าของอาคารนันได้
> ยืนคําขออนุญาตและได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถินให้ ทําการแก้ ไขเปลียนแปลงได้
เจ้ าของอาคารนันได้
> แจ้ งการแก้ ไขเปลียนแปลงให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินทราบแล้ วหรื อ
การดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั ต่อกฎกระทรวงหรื อข้ อบัญญัตทิ ้ องถินทีเกียวข้ องหรื อเป็ นกรณีตามทีกําหนดใน
กฎกระทรวง

ให้ นํามาตรา 25หรื อมาตรา 39ทวิมาใช้ บงั คับแก่การดําเนินการตาม (1) หรื อ (2) แล้ วแต่กรณีโดยอนุโลม
ในกรณีทีมีการก่อสร้ างดัดแปลงรื อ> ถอนหรื อเคลือนย้ ายอาคารเป็ นการฝ่ าฝื นความในวรรคหนึงให้ ถือว่าเป็ นการกระทํา
ของผู้ควบคุมงานเว้ นแต่ผ้ คู วบคุมงานจะพิสจู น์ได้ ว่าเป็ นการกระทําของผู้อืนซึงผู้ควบคุมงานได้ มีหนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วง
การกระทําดังกล่าวให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารและผู้ดําเนินการทราบแล้ วแต่บคุ คลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบตั ิตาม
ผู้ใดจะก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลือนย้ ายอาคารต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิน
2) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 26 กําหนดว่าในกรณีทีการก่อสร้ างดัดแปลงรื อ> ถอนหรื อ
เคลือนย้ ายอาคารทีขออนุญาตนันมี
> ลกั ษณะหรื ออยู่ในประเภททีได้ กําหนดเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ด้ วยวิชาชีพวิศวกรรมหรื อเป็ นวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรมวิศวกรหรื อ
สถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนันจะต้
> องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อสถาปั ตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ วแต่กรณีให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินปฏิเสธไม่รับพิจารณาคําขอนัน>
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3) ตามกฎกระทรวงฉบับที 12 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 (2) (ข)
กําหนดว่าเมือผู้คํานวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณตามมาตรา 28 เห็นว่ามีความ
จําเป็ นต้ องเปลียนแปลงต่อเติมเพิมลดหรื อขยายโครงสร้ างของอาคารเพือความมันคงแข็งแรงโดยไม่ทําให้ ลกั ษณะแบบ
รูปทรงเนื >อทีและทีตังของอาคารผิ
>
ดไปจากทีได้ รับใบอนุญาตและได้ แจ้ งให้ ผ้ คู วบคุมงานและเจ้ าของอาคารทราบแล้ ว
พร้ อมทังแจ้
> งเป็ นหนังสือให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินทราบโดยมีเหตุผลแสดงความจําเป็ นพร้ อมด้ วยแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณโครงสร้ างของอาคารส่วนนันแล้
> วทังนี
> >ต้ องแจ้ งก่อนใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลง
รื อ> ถอนหรื อเคลือนย้ ายอาคารสิ >นอายุ
4) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กําหนดว่า&ldquo;อาคารสูง&rdquo;หมายความว่า
อาคารทีบุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้ ทีมีความสูงตังแต่
> ยีสิบสามเมตรขึ >นไปการวัดความสูงของอาคารให้ วดั จาก
ระดับพื >นดินทีก่อสร้ างถึงพื >นดาดฟ้าสําหรับอาคารทรงจัวหรื อปั น> หยาให้ วดั จากระดับพื >นดินทีก่อสร้ างถึงยอดผนังของ
ชันสู
> งสุด
5) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กําหนดว่า&ldquo;อาคารขนาดใหญ่พิเศษ&rdquo;
หมายความว่าอาคารทีก่อสร้ างขึ >นเพือใช้ พื >นทีอาคารหรื อส่วนใดของอาคารเป็ นทีอยู่อาศัยหรื อประกอบกิจการประเภท
เดียวหรื อหลายประเภทโดยมีพื >นทีรวมกันทุกชันในหลั
>
งเดียวกันตังแต่
> หนึงหมืนตารางเมตรขึ >นไป
6) ตามคําสังกรุงเทพมหานครที 369/2556 เรื องมอบอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ควบคุมอาคารกําหนดว่า
(1) อาคารทุกประเภทยกเว้ นอาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษให้ ยืนขออนุญาตทีฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตพื >นที
(2) อาคารสูงหรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษให้ ยืนขออนุญาตทีกองควบคุมอาคารสํานักการโยธา
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้อนุญาต
ต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลาทีระบุไว้ ในคูม่ ือสําหรับประชาชนและแจ้ งให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายในเจ็ด
วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จ
หมายเหตุ
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1) ขันตอนการดํ
>
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ มนับระยะเวลาตังแต่
> เจ้ าหน้ าทีตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าทีจะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานทียืนเพิมเติมโดยผู้ยืนคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยืนเอกสารเพิมเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าวมิเช่นนันจะถื
> อว่าผู้ยืนคําขอละ
ทิ >งคําขอโดยเจ้ าหน้ าทีและผู้ยืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าวและจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ืนคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าทีจะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558
ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ ที www.bangkok.go.th/yota/

13. ขัน4 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ประเภทขัน4 ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รับคําขอตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

พิจารณาแผนผังบริ เวณ
25 วัน
แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรื อรายการ
คํานวณ

ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รับทราบการแก้ ไข
เปลียนแปลง

ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

1 ชัวโมง

1)

2)

3)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

รายละเอียดของขัน4 ตอน
การบริการ

5 วัน

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิิดชอบฝ่ าย
โยธาสํานักงาน
เขตทุกเขต)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิิดชอบฝ่ าย
โยธาสํานักงาน
เขตทุกเขต)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิิดชอบฝ่ าย
โยธาสํานักงาน
เขตทุกเขต)
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนีผ4 ่ านการดําเนินการลดขัน4 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
>
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

1

ชุด

1)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

2)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม

0

หมายเหตุ
(เอกสารของผู้ยืน
คําขออนุญาต
(กรณีบคุ คลเป็ นผู้
ขออนุญาตและ
กรณีหลายคนให้
ใช้ ทกุ คน) พร้ อม
ลงลายมือชือและ/
หรื อประทับตรา
รับรองความ
ถูกต้ อง)
(เอกสารของผู้ยืน
คําขออนุญาต
(กรณีบคุ คลเป็ นผู้
ขออนุญาตและ
กรณีหลายคนให้
ใช้ ทกุ คน) พร้ อม
ลงลายมือชือและ/
หรื อประทับตรา
รับรองความ
ถูกต้ อง)
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ที
1)

2)
3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
คําร้ องขอ
อนุญาตการ
ต่างๆ
แผนผังบริ เวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
สําเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์และ
ผู้มีอํานาจลงชือ
แทนนิติบคุ คลผู้
ขออนุญาตทีออก
ให้ ไม่เกินหก
เดือน (กรณีทีนิติ
บุคคลเป็ นผู้ขอ
อนุญาต)
หนังสือแสดง
ความเป็ นตัวแทน
ของผู้ขออนุญาต
(หนังสือมอบ
อํานาจ)

สํานักการโยธา

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

5

0

ชุด

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

1
0

0
1

ชุด
ชุด

(พร้ อมลงลายมือ
ชือและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)

สํานักการโยธา

1

0

ชุด

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน
(กรณีมีการมอบ
อํานาจให้ ผ้ อู ืนขอ
อนุญาตแทน)
และลงลายมือชือ
และ/หรื อ
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ที

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

สํานักการโยธา
หนังสือรับรอง
ของผู้ออกแบบ
อาคารหรื อ
ผู้ออกแบบและ
คํานวณอาคาร
ซึงจะต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ให้ เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
จะต้ องไม่เป็ นผู้
ได้ รับการแจ้ ง
เวียนชือตาม
มาตรา 49 ทวิ
(กรณีทีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมแล้ วแต่
กรณี) พร้ อมทัง?

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
-
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ที

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาหรื อ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
ทียังไม่สิ ?นอายุ
สํานักการโยธา
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน.4) ซึง
จะต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ให้ เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
จะต้ องไม่เป็ นผู้
ได้ รับการแจ้ ง
เวียนชือตาม
มาตรา 49 ทวิ
(กรณีทีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ควบคุมแล้ วแต่
กรณีและผู้ขอ
อนุญาตระบุชือ
มาในคําขอ
อนุญาตด้ วย)
พร้ อมทังสํ
? าเนา
หรื อภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
ทียังไม่สิ ?นอายุ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) การแจ้ งการแก้ ไขเปลียนแปลงอาคาร
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ (ไม่มีค่าธรรมเนี ยม)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1738 โทรสาร 02 424 1738
หมายเหตุ2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนกองควบคุมอาคารสํานักการโยธากรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์
:
0 2246 0301-2 ต่อ
2046-7 โทรสาร :
0 2247 0075, 0 2247 0107 เวปไซต์ :
http://office.bangkok.go.th/bcd
อีเมล์ :
bmadpwbcd@gmail.com
หมายเหตุ3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับเรื องราวร้ องทุกข์กรุงเทพมหานครโทร 1555
หมายเหตุ4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
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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
1)
คําร้ องขออนุญาตการต่างๆ
2)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
-

3)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
-

4)

หนังสือมอบอํานาจผู้ขออนุญาต
-

5)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
-

19. หมายเหตุ
ขันตอนระยะเวลาและส่
>
วนงานทีรับผิดชอบ
ขันตอนที
>
1 นับระยะเวลารวมกับขันตอนที
>
2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1) สําเนาเอกสารทุกฉบับทียืนขออนุญาตเจ้ าของเอกสารนันต้
> องลงลายมือชือรับรองสําเนาทุกหน้ าทุกแผ่น
2) หนังสือมอบอํานาจควรมีพยานอย่างน้ อย 1 คนถ้ าผู้มอบอํานาจพิมพ์ลายนิ >วมือต้ องมีพยานลงลายมือชือรับรองไว้
ด้ วย 2 คนพยานต้ องลงลายมือชือเท่านันการพิ
>
มพ์ลายนิ >วมือให้ ใช้ นิ >วหัวแม่มือซ้ ายถ้ ามีความจําเป็ นทีจะต้ องใช้ นิ >วมืออืน
เพราะเหตุใดให้ บนั ทึกความจําเป็ นไว้ ในหนังสือด้ วย

11/11

3) หนังสือมอบอํานาจให้ ติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
4)กรณีบคุ คลทีมิได้ ถือสัญชาติไทยให้ แสดงสําเนาหนังสือเดินทางแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

วันทีพิมพ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั > 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตตลิงชัน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

