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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตก่ อสร้ างอาคารดัดแปลงอาคารหรื อรื อถอนอาคาร (แบบข.1)
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน
กระทรวง:กรุงเทพมหานคร
1. ชื$อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารดัดแปลงอาคารหรื อรื อ) ถอนอาคาร (แบบข.1)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตตลิงชัน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที$ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที$เกี$ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การผังเมื องพ.ศ. 2518
2)

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

3)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

4)

พระราชบัญญัติส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ" งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนที$ให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที$กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
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 การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารดัดแปลงอาคารหรื อรื อ) ถอนอาคาร (แบบข.1)
สํานักงานเขตตลิงชันนายศรายุทธบัวบุญสําเนาคูม่ ือประชาชน 22/07/2015 18:07
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) ตัง1 แต่เวลา
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2)

08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ สถานทีให้ บริการกองควบคุมอาคารสํ านักการโยธากรุงเทพมหานครเลขที " 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
2 ถนนมิ ตรไมตรี แขวงดิ นแดงเขตดิ นแดงกรุงเทพฯ 10400/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท" างราชการกํ าหนด) ตัง1 แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื$อนไข(ถ้ ามี) ในการยื$นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 21 กําหนดว่าผู้ใดจะก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลือนย้ ายอาคาร
ต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิน
2) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 22 ผู้ใดจะรื อ) ถอนอาคารดังต่อไปนี )ต้ องได้ รับใบอนุญาตจาก
เจ้ าพนักงานท้ องถิน
(1) อาคารทีมีสว่ นสูงเกินสิบห้ าเมตรซึงอยูห่ า่ งจากอาคารอืนหรื อทีสาธารณะน้ อยกว่าความสูงของอาคาร
(2) อาคารทีอยูห่ า่ งจากอาคารอืนหรื อทีสาธารณะน้ อยกว่าสองเมตร
3) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กําหนดว่า&ldquo;อาคาร&rdquo; หมายความว่าตึก
บ้ านเรื อนโรงร้ านแพคลังสินค้ าสํานักงานและสิงทีสร้ างขึ )นอย่างอืนซึงบุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สองได้ และหมายความ
รวมถึง
(1) อัฒจันทร์ หรื อสิงทีสร้ างขึ )นอย่างอืนเพือใช้ เป็ นทีชุมนุมของประชาชน
(2) เขือนสะพานอุโมงค์ทางหรื อท่อระบายนํ )าอูเ่ รื อคานเรื อท่านํ )าท่าจอดเรื อรัว) กําแพงหรื อประตูทีสร้ างขึ )นติดต่อหรื อ
ใกล้ เคียงกับทีสาธารณะหรื อสิงทีสร้ างขึ )นให้ บคุ คลทัวไปใช้ สอย
(3) ป้ายหรื อสิงทีสร้ างขึ )นสําหรับติดหรื อตังป
) ้ าย
ก. ทีติดหรื อตังไว้
) เหนือทีสาธารณะและมีขนาดเกินหนึงตารางเมตรหรื อมีนํ )าหนักรวมทังโครงสร้
)
างเกินสิบกิโลกรัม
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ข. ทีติดหรื อตังไว้
) ในระยะห่างจากทีสาธารณะซึงเมือวัดในทางราบแล้ วระยะห่างจากทีสาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของ
ป้ายนันเมื
) อวัดจากพื )นดินและมีขนาดหรื อมีนํ )าหนักเกินกว่าทีกําหนดในกฎกระทรวง
(4) พื )นทีหรื อสิงทีสร้ างขึ )นเพือใช้ เป็ นทีจอดรถทีกลับรถและทางเข้ าออกของรถสําหรับอาคารทีกําหนดตามมาตรา 8(9)
(5) สิงทีสร้ างขึ )นอย่างอืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสิงทีสร้ างขึ )นอย่างอืนเป็ นอาคารตามกฎหมายว่าด้ วย
การควบคุมอาคารพ.ศ. 2544กําหนดให้ สิงดังต่อไปนี )เป็ นอาคารตามพ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ก. ถังเก็บของทีมีความจุตงแต่
ั ) 100 ลูกบาศก์เมตรขึ )นไป
ข. สระว่านํ )าภายนอกอาคารทีมีความจุตงแต่
ั ) 100 ลูกบาศก์เมตรขึ )นไป
ค. กําแพงกันดินหรื อกําแพงกันนํ )าทีต้ องรับความดันของดินหรื อนํ )าทีมีความสูงตังแต่
) 1.50 เมตรขึ )นไป
ง. โครงสร้ างสําหรับใช้ ในการรับส่งวิทยุหรื อโทรทัศน์ทีมีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้ างนันตั
) งแต่
) 10 เมตรขึ )นไป
และมีนํ )าหนักรวมตังแต่
) 40 กิโลกรัมขึ )นไป
จ. สิงทีสร้ างขึ )นอย่างอืนนอกจากกขคและงทีมีความสูงจากระดับฐานตังแต่
) 10 เมตรขึ )นไป
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
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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. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที$รับผิดชอบ
ที$

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

รับคําขอตรวจสอบเอกสาร

การพิจารณา

พิจารณาแผนผังบริ เวณ
40 วัน
แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรื อรายการ
คํานวณ

ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ออกใบอนุญาตหรื อคําสังไม่ 5 วัน
อนุญาตและแจ้ งผลการ
พิจารณา

ฝ่ ายโยธา
สํานักงานเขต
ตลิงชัน

1 ชัวโมง

1)

2)

3)

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

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
รับผิดชอบฝาย
โยธาสํานักงาน
เขตทุกเขต)
(หน่วยงาน
รับผิดชอบฝ่ าย
โยธาสํานักงาน
เขตทุกเขต)
(หน่วยงาน
รับผิดชอบฝ่ าย
โยธาสํานักงาน
เขตทุกเขต)
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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

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

1

ชุด

1)

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

2)

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)

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

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื$นเพิ$มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

คําขออนุญาต

สํานักการโยธา

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที$

2)

3)

4)

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื$นเพิ$มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
หรื อรื อ2 ถอน
อาคาร (แบบข.1)
แผนผังบริ เวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
(กรณีทีเป็ น
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษหรื อ
อาคารทีก่อสร้ าง
ด้ วยวัตถุถาวร
และวัตถุทนไฟ
เป็ นส่วนใหญ่)
สําเนาหรื อ
ภาพถ่ายหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์และ
ผู้มีอํานาจลงชือ
แทนนิติบคุ คลผู้
ขออนุญาตทีออก
ให้ ไม่เกินหก
เดือน
หนังสือแสดง
ความเป็ นตัวแทน
ของผู้ขออนุญาต

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ชุด

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลงชือ
แทนนิติบคุ คล
(กรณีทีนิตบิ คุ คล
เป็ นผู้ขออนุญาต))

สํานักการโยธา

0

1

ชุด

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประชาชนและ
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ที$

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื$นเพิ$มเติม
ผู้ออกเอกสาร
(หนังสือมอบ
อํานาจ)

6)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

สําเนาหรื อ
สํานักงานทีดิน
ภาพถ่ายโฉนด กรุงเทพมหานคร
ทีดินเลขที/น.ส.3
เลขที/ ส.ค. 1
เลขที………......
.........................
.........................
.......................
(ขนาดเท่า
ต้ นฉบับและต้ อง
ครบถ้ วนตาม
แผนผังบริ เวณ
หรื อทีระบุไว้ ใน
คําขออนุญาต)
หนังสือรับรองให้ สํานักการโยธา
ปลูกสร้ างอาคาร
ในทีดิน

0

1

ชุด

1

0

ชุด

สําเนาหรื อ

0

1

ชุด

7)

8)

กรมพัฒนาธุรกิจ

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

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายทะเบียน
บ้ านละบัตร
ประชาชนของ
เจ้ าของทีดินและ
พยานทีลงลายมือ
ชือรัรองในเอกสาร
(กรณีผ้ ขู ออนุญาต
มิได้ เป็ นเจ้ าของ
ทีดิน))
(พร้ อมสําเนาหรื อ
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ที$

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื$นเพิ$มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ภาพถ่ายหนังสือ การค้ า
รับรองการจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์และ
ผู้มีอํานาจลงชือ
แทนนิติบคุ คล
เจ้ าของทีดินที
ออกให้ ไม่เกินหก
เดือน
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
(กรณีทีอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทเป็ น

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ภาพถ่ายบัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลงชือ
แทนนิติบคุ คล
(กรณีนิติบคุ คล
เป็ นเจ้ าของทีดิน))

0

ชุด

-
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ที$

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื$นเพิ$มเติม
ผู้ออกเอกสาร

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมแล้ วแต่
กรณี)
สํานักการโยธา
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน.4) ซึง
จะต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ให้ เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพวิศวกรรม
10) ควบคุมและ
จะต้ องไม่เป็ นผู้
ได้ รับการแจ้ ง
เวียนชือตาม
มาตรา 49 ทวิ
(กรณีทีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพ

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(พร้ อมทังสํ
2 าเนา
หรื อภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาขีพฯ
ทียังไม่สิ 2นอายุ)
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ที$

สถาปั ตยกรรม
ควบคุมแล้ วแต่
กรณีและผู้ขอ
อนุญาตระบุชือ
มาในคําขอ
อนุญาตดืวย)
หนังสือแจ้ งการ สํานักการโยธา
ใช้ ประโยชน์ทีดิน
หรื อเปลียนแปลง
11) การใช้ ประโยชน์
ทีดินในเจต
กรุงเทพมหานคร
(แบบผมร.1)
สัญญายินยอม สํานักการโยธา
ยกสิทธิสะพาน
12) (กรณีเป็ นการขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
สะพาน)
16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
(1) ก่ อสร้ างอาคาร
ค่ าธรรมเนียม20 บาท
หมายเหตุ 2)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื$นเพิ$มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
(2) ดัดแปลงอาคาร
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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3)

ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
(3) รื อถอนอาคาร
ค่ าธรรมเนียม10 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(1) อาคารสูงไม่ เกิน 2 ชันหรื อสูงไม่ เกิน 12 เมตรคิด 0.50 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม0.5 บาท
หมายเหตุ -

5)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(2) อาคารสูงเกิน 2 ชันแต่ ไม่ เกิน 3 ชันหรื อสูงเกิน 12 เมตรแต่ ไม่ เกิน 15 เมตรคิด 2.00 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม2 บาท
หมายเหตุ -

6)

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

7)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(4) อาคารประเภทซึ$ งต้ องรั บนําหนักบรรทุกชันใดชันหนึ$งเกิน 500 กก./ตร.ม. คิด 4.00 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม4 บาท
หมายเหตุ -

8)

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

9)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
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(6) ป้ายคิด 4.00 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม4 บาท
หมายเหตุ 10) ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(7) อาคารประเภทซึ$งต้ องวัดความยาวเช่ นทางหรื อท่ อระบายนํา
รั วหรื อกําแพงคิด 1.00 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม1 บาท
หมายเหตุ 11) ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(8) สะพานและเชิงลาดสะพานคิด 4.00 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม4 บาท
หมายเหตุ 12) ค่ าใช้ จ่ายในการดูแลรั กษาสภาพคลองบริเวณที$ขออนุญาตเป็ นจํานวนร้ อยละ 50 ของเงินค่ าก่ อสร้ าง
สะพานที$คาํ นวณจากราคามาตรฐานของกรุ งเทพมหานคร
ค่ าธรรมเนียม50 บาท
หมายเหตุ -

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
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)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์รับเรื องราวร้ องทุกข์กรุงเทพมหานครโทร 1555
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4)

หมายเหตุช่ 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
1)
คําขออนุญาตก่อสร้ างอาคารดัดแปลงอาคารหรื อรื อ) ถอนอาคาร (แบบข.1)
2)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
-

3)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
-

4)

หนังสือมอบอํานาจผู้ขออนุญาต
-

5)

หนังสือมอบอํานาจเจ้ าของทีดิน
-

6)

หนังสือรับรองให้ ปลูกสร้ างอาคารในทีดิน
-

7)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29
-

8)

หนังสือแจ้ งการใช้ ประโยชน์ทีดินหรื อเปลียนแปลงการใช้ ประโยชน์ทีดินในเขตกรุงเทพมหานคร (แบบผมร.1)
-

9)

สัญญายินยอมยกสิทธิสะพาน
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10)

บันทึกการขออนุญาตปลูกสร้ างอาคารบริ เวณทีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีดินในบริ เวณทีทีจะเวนคืน
-

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)
3)ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตเจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํา◌ํ านาจสังให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตแก้ ไขเปลียนแปลง
แผนผังบริ เวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรื อรายการคํานวณทีได้ ยืนไว้ เพือให้ ถกู ต้ องและเป็ นไปตาม
กฎกระทรวงหรื อข้ อบัญญัติท้องถิน (พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 27 วรรคหนึง)
4)เมือผู้ขอรับใบอนุญาตได้ แก้ ไขเปลียนแปลงแผนผังบริ เวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรื อรายการคํานวณ
ตามคําสังของเจ้ าพนักงานท้ องถินแล้ วเจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ ภายในสามสิบวันแต่ถ้า
ผู้ขอรับใบอนุญาตได้ แก้ ไขเปลียนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสังของเจ้ าพนักงานท้ องถินในกรณีนี )ให้ ถือว่าเป็ นการยืน
คําขอใหม่ (พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 27 วรรคสอง)
5)หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่แก้ ไขเปลียนแปลงแผนผังบริ เวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรื อรายการคํานวณ
ให้ ถกู ต้ องตามคําสังของเจ้ าพนักงานท้ องถินภายในระยะเวลาทีกําหนดถือว่าท่านได้ เพิกถอนคําขออนุญาตทีได้ ยืนนัน)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
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1) สําเนาหรื อภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับทียืนขออนุญาตเจ้ าของเอกสารนันต้
) องลงลายมือชือรับรองสําเนาทุกหน้ าทุกแผ่น
(กรณีเป็ นนิติบคุ ลให้ ดําเนินการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ)
2) หนังสือมอบอํานาจควรมีพยานอย่างน้ อย 1 คนถ้ าผู้มอบอํานาจพิมพ์ลายนิ )วมือต้ องมีพยานลงลายมือชือรับรองไว้
ด้ วย 2 คนพยานต้ องลงลายมือชือเท่านันการพิ
)
มพ์ลายนิ )วมือให้ ใช้ นิ )วหัวแม่มือซ้ ายถ้ ามีความจําเป็ นทีจะต้ องใช้ นิ )วมืออืน
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