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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ท! ีจอดรถที!กลับรถและทางเข้ าออกของรถเพื!อการอื!น
(แบบข.4)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง:กรุงเทพมหานคร
1. ชื!อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ทีจอดรถทีกลับรถและทางเข้ าออกของรถเพือการอืน (แบบข.4)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที!ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที!เกี!ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การผังเมื องพ.ศ. 2518
2)

พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

3)

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

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน6 ที!ให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที!กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที!กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี!ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที!มากที!สุด 0
จํานวนคําขอที!น้อยที!สุด 0
10. ชื!ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ทีจอดรถทีกลับรถและทางเข้ าออกของรถเพือการอืน
(แบบข.4) สํานักงานเขตตลิงชันนายศรายุทธบัวบุญสําเนาคูม่ ือประชาชน 20/07/2015 23:51
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 ท" างราชการกํ าหนด) ตัง. แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
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2)

หมายเหตุ สถานทีให้ บริการกองควบคุมอาคารสํ านักการโยธากรุงเทพมหานคร
เลขที " 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิ ตรไมตรี แขวงดิ นแดงเขตดิ นแดงกรุงเทพฯ 10400/ติ ดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท" างราชการกํ าหนด) ตัง. แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื!อนไข(ถ้ ามี) ในการยื!นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1)ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 34 กําหนดว่าห้ ามมิให้ เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารทีต้ องมี
พื >นทีหรื อสิงทีสร้ างขึ >นเพือใช้ เป็ นทีจอดรถทีกลับรถและทางเข้ าออกของรถตามทีระบุไว้ ในมาตรา 8(9) ดัดแปลงหรื อใช้
หรื อยินยอมให้ บคุ คลอืนดัดแปลงหรื อใช้ ทีจอดรถทีกลับรถและทางเข้ าออกของรถนันเพื
> อการอืนทังนี
> >ไม่วา่ ทังหมดหรื
>
อ
บางส่วนเว้ นแต่จะได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิน
2)ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กําหนดว่า&ldquo;อาคาร&rdquo;หมายความว่าตึก
บ้ านเรื อนโรงร้ านแพคลังสินค้ าสํานักงานและสิงทีสร้ างขึ >นอย่างอืนซึงบุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้ และหมายความ
รวมถึง
(1) อัฒจันทร์ หรื อสิงทีสร้ างขึ >นอย่างอืนเพือใช้ เป็ นทีชุมนุของประชาชน
(2) เขือนสะพานอุโมงค์ทางหรื อท่อระบายนํ >าอูเ่ รื อคานเรื อท่านํ >าท่าจอดเรื อรัว> กําแพงหรื อประตูทีสร้ างขึ >นติดต่อหรื อ
ใกล้ เคียงกับทีสาธารณะหรื อสิงทีสร้ างขึ >นให้ บคุ คลทัวไปใช้ สอp
(3)ป้ายหรื อสิงทีสร้ างขึ >นสําหรับติดหรื อตังป
> ้ าย
ก. ทีติดหรื อตังไว้
> เหนือทีสาธารณะและมีขนาดเกินหนึงตารางเมตรหรื อมีนํ >าหนักรวมทังโครงสร้
>
างเกินสิบกิโลกรัม
ข.ทีติดหรื อตังไว้
> ในระยะห่างจากทีสาธารณะซึงเมือวัดในทางราบแล้ วระยะห่างจากทีสาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของ
ป้ายนันเมื
> อวัดจากพื >นดินและมีขนาดหรื อมีนํ >าหนักเกินกว่าทีกําหนดในกฎกระทรวง
(4) พื >นทีหรื อสิงทีสร้ างขึ >นเพือใช้ เป็ นทีจอดรถทีกลับรถและทางเข้ าออกของรถสําหรับอาคารทีกําหนดตามมาตรา
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8(9)
(5) สิงทีสร้ างขึ >นอย่างอืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสิงทีสร้ างขึ >นอย่างอืนเป็ นอาคารตามกฎหมายว่าด้ วย
การควบคุมอาคารพ.ศ. 2544กําหนดให้ สิงดังต่อไปนี >เป็ นอาคารตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้อนุญาต
ต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายในกําหนดเวลาทีระบุไว้ ในคูม่ ือสําหรับประชาชนและแจ้ งให้
ผู้ยืนคําขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จ
หมายเหตุ
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. ขัน6 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที!รับผิดชอบ
ที!

ประเภทขัน6 ตอน

รายละเอียดของขัน6 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที!
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที!

ประเภทขัน6 ตอน

รายละเอียดของขัน6 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําขอตรวจสอบเอกสาร

1 ชัวโมง

การพิจารณา

พิจารณา

40 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ออกใบอนุญาตหรื อคําสังไม่ 5 วัน
อนุญาต

1)

2)

3)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที!
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน
ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบฝ่ าย
โยธาสํานักงาน
เขตทุกเขต)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบฝ่ าย
โยธาสํานักงาน
เขตทุกเขต)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบฝ่ าย
โยธาสํานักงาน
เขตทุกเขต)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ6 ่ านการดําเนินการลดขัน6 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
>
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื!นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที!ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที!
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0
ประชาชน
1)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารของผู้ยืน
คําขออนุญาต
(กรณีบคุ คลเป็ นผู้
ขออนุญาตและ
กรณีหลายคนให้
ใช้ ทกุ คน) พร้ อม
ลงลายมือชือและ/
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ที!

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

2)

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

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

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื!นเพิ!มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ขออนุญาต
สํานักการโยธา
ดัดแปลงหรื อใช้ ที
จอดรถทีกลับรถ
และทางเข้ าออก
ของรถเพือการ
อืน (แบบข.4)
แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ (กรณีทีเป็ นสิงที

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

5

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที!

4)

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื!นเพิ!มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สร้ างขึ 6นเป็ น
อาคารเพือใช้ เป็ น
ทีจอดรถ)
สําเนาหรื อ
ภาพถ่ายเอกสาร
แสดงการเป็ น
เจ้ าของอาคาร
หรื อผู้ครอบครอง
อาคาร
หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้ าของ
อาคาร (กรณีผ้ ู
ครอบครอง
อาคารเป็ นผู้ขอ
อนุญาต)
สําเนาหรื อ
ภาพถ่ายหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์และ
ผู้มีอํานาจลงชือ
แทนนิติบคุ คลผู้
ขออนุญาตทีออก
ให้ ไม่เกินหก
เดือน (กรณีทีนิติ
บุคคลเป็ นผู้ขอ
อนุญาต)
หนังสือแสดง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

สํานักการโยธา

0

1

ชุด

-

สํานักการโยธา

1

0

ชุด

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ชุด

-

สํานักการโยธา

1

0

ชุด

(พร้ อมสําเนาหรื อ
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ที!

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื!นเพิ!มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ความเป็ นตัวแทน
ของผู้ขออนุญาต
(หนังสือมอบ
อํานาจ)

8)

9)

สําเนาหรื อ
กรมทีดิน
ภาพถ่ายโฉนด
ทีดินเลขที/น.ส.3
เลขที/ ส.ค. 1
เลขที……(ขนาด
เท่าต้ นฉบับและ
ต้ องครบถ้ วน
ตามแผนผัง
บริ เวณหรื อทีระบุ
ไว้ ในคําขอ
อนุญาต)
หนังสือรับรองให้ สํานักการโยธา
ปลูกสร้ างอาคาร
ในทีดิน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ชุด

1

0

ชุด

หมายเหตุ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน
(กรณีมีการมอบ
อํานาจให้ ผ้ อู ืนขอ
อนุญาตแทน)
-

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายทะเบียน
บ้ านและบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
เจ้ าของทีดินและ
พยานทีลงลายมือ
ชือรับรองใน
เอกสาร (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตมิได้ เป็ น
เจ้ าของทีดิน))
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ที!

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื!นเพิ!มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาหรื อ
กรมพัฒนาธุรกิจ
ภาพถ่ายหนังสือ การค้ า
รับรองการจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์และ
ผู้มีอํานาจลงชือ
10)
แทนนิติบคุ คล
เจ้ าของทีดินที
ออกให้ ไม่เกินหก
เดือน (กรณีทีนิติ
บุคคลเป็ น
เจ้ าของทีดิน)
สํานักการโยธา
หนังสือรับรอง
ของผู้ออกแบบ
อาคารหรื อ
ผู้ออกแบบและ
คํานวณอาคาร
ซึงจะต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ให้ เป็ นผู้ประกอบ
11) วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
จะต้ องไม่เป็ นผู้
ได้ รับการแจ้ ง
เวียนชือตาม
มาตรา 49 ทวิ

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที!

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื!นเพิ!มเติม
ผู้ออกเอกสาร

(กรณีทีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมแล้ วแต่
กรณี) พร้ อมทัง6
สําเนาหรื อ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
ทียังไม่สิ 6นอายุ
สํานักการโยธา
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน.4) ซึง
จะต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ให้ เป็ นผู้ประกอบ
12)
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
จะต้ องไม่เป็ นผู้
ได้ รับการแจ้ ง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-
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ที!

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื!นเพิ!มเติม
ผู้ออกเอกสาร

เวียนชือตาม
มาตรา 49 ทวิ
(กรณีทีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมแล้ วแต่
กรณีและผู้ขอ
อนุญาตระบุชือ
มาในคําขอ
อนุญาตด้ วย)
พร้ อมทังสํ
6 าเนา
หรื อภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
ทียังไม่สิ 6นอายุ
สํานักการโยธา
สําเนาหรื อ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
13) ดัดแปลงอาคาร
หรื อรื อ6 ถอน
อาคาร (แบบอ.1)
หรื อใบอนุญาต
เคลือนย้ าย

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

หมายเหตุ

-
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ที!

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื!นเพิ!มเติม
ผู้ออกเอกสาร

อาคาร (แบบอ.2)
หรื อใบอนุญาต
เปลียนการใช้
อาคาร (แบบอ.3)
หรื อใบรับหนังสือ
แจ้ งความ
ประสงค์จะ
ก่อสร้ างดัดแปลง
เคลือนย้ ายหรื อ
รื อ6 ถอนอาคาร
ตามมาตรา 39
ทวิ (แบบกทม.6)
พร้ อมหนังสือ
รับทราบแบบ
แปลนไม่ขดั ข้ องฯ
ของอาคารทียืน
ขออนุญาต
หนังสือแจ้ งการ สํานักการโยธา
ใช้ ประโยชน์ทีดิน
หรื อเปลียนแปลง
14) การใช้ ประโยชน์
ทีดินในเขต
กรุงเทพมหานคร
(แบบผมร.1)
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
(1) ดัดแปลงอาคาร
ค่ าธรรมเนียม10 บาท

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-
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หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจสอบ
(1) อาคารสูงไม่ เกิน 2 ชัน6 หรื อสูงไม่ เกิน 12 เมตรคิด 0.5 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม0.5 บาท
หมายเหตุ -

3)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(2) อาคารสูงเกิน 2 ชัน6 แต่ ไม่ เกิน 3 ชัน6 หรื อสูงเกิน 12 เมตร
แต่ ไม่ เกิน 15 เมตรคิด 2.00 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม2 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(3) อาคารสูงเกิน 3 ชัน6 หรื อสูงเกิน 15 เมตรคิด 4.00 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม4 บาท
หมายเหตุ -

5)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(4) อาคารประเภทซึ!งต้ องรั บนํา6 หนักบรรทุกชัน6 ใดชัน6 หนึ!ง
เกิน 500 กก./ตร.ม. คิด 4.00 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม4 บาท
หมายเหตุ -

6)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(5) ที!จอดรถที!กลับรถและทางเข้ าออกของรถภายนอกอาคารคิด 0.50 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม0.5 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน 333 ถนนชักพระแขวงคลองชักพระเขตตลิงชัน
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2)

3)

กรุงเทพมหานคร 10170 โทรศัพท์ 02 424 1738 โทรสาร 02 424 1738
หมายเหตุช่ องทางการร้ องเรี ยนกองควบคุมอาคารสํานักการโยธากรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ(111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ถนนมิ ตรไมตรี แขวงดิ นแดงเขตดิ นแดงกรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
:
0 2246 0301-2 ต่อ 2046-7
โทรสาร :
0 2247 0075, 0 2247 0107
เวปไซต์ :
http://office.bangkok.go.th/bcd
อี เมล์ :
bmadpwbcd@gmail.com)
ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับเรื องราวร้ องทุกข์กรุงเทพมหานครโทร 1555
หมายเหตุ-

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ขออนุญาตดัดแปลงหรื อใช้ ทีจอดรถทีกลับรถและทางเข้ าออกของรถเพือการอืน (แบบข.4)
2)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
-

3)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
-

4)

หนังสือมอบอํานาจผู้ขออนุญาต
-

5)

หนังสือมอบอํานาจเจ้ าของทีดิน
-

6)

หนังสือรับรองให้ ปลูกสร้ างอาคารในทีดิน
-
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7)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
-

8)

หนังสือแจ้ งการใช้ ประโยชน์ทีดินหรื อเปลียนแปลงการใช้ ประโยชน์ทีดินในเขตกรุงเทพมหานคร (แบบผมร.1)
-

19. หมายเหตุ
ขันตอนระยะเวลาและส่
>
วนงานทีรับผิดชอบ
1)ขันตอนที
>
1 นับระยะเวลารวมกับขันตอนที
>
2
2) ในกรณีมีเหตุจําเป็ นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสังไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนด 45 วันให้ ขยายเวลา
ออกไปได้ อีกไม่เกินสองคราวคราวละไม่เกิน 45 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ู
ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ >นกําหนดเวลาหรื อตามทีได้ ขยายเวลาไว้ นนแล้
ั > วแต่กรณี(พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 มาตรา 25 วรรคสอง)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

สําเนาหรื อภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับทียืนขออนุญาตเจ้ าของเอกสารนันต้
> องลงลายมือชือรับรองสําเนาทุกหน้ าทุก
แผ่น (กรณีเป็ นนิตบิ คุ คลให้ ดําเนินการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ)
หนังสือมอบอํานาจควรมีพยานอย่างน้ อย 1 คนถ้ าผู้มอบอํานาจพิมพ์ลายนิ >วมือต้ องมีพยานลงลายมือชือรับรอง
ไว้ ด้วย 2 คนพยานต้ องลงลายมือชือเท่านันการพิ
>
มพ์ลายนิ >วมือให้ ใช้ นิ >วหัวแม่มือซ้ ายถ้ ามีความจําเป็ นทีจะต้ องใช้ นิ >วมือ
อืนเพราะเหตุใดให้ บนั ทึกความจําเป็ นไว้ ในหนังสือด้ วย
หนังสือมอบอํานาจให้ ตดิ อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
กรณีบคุ คลทีมิได้ ถือสัญชาติไทยให้ แสดงสําเนาหนังสือเดินทางแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

วันที!พมิ พ์

20/07/2558
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สถานะ

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

