คู่มอ
ื สำหร ับประชำชน : กำรแจ้งกำรแก้ไขเปลีย
่ นแปลงอำคำร
หน่วยงำนทีใ่ ห้บร ิกำร : ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืนค
่ ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุ ญำต
1) ตามพระราชบั ญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 31 กาหนดว่า ห ้ามมิให ้ผู ้ใดจัดให ้มีหรือดาเนินการก่อสร ้าง ดั ดแปลง
รือ
้ ถอน หรือเคลือ
่ นย ้ายอาคารให ้ผิดไปจากแผนผั งบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนทีไ่ ด ้รับอนุญาต ตลอดจน
วิธก
ี ารหรือเงือ
่ นไขทีเ่ จ ้าพนักงานท ้องถิน
่ กาหนดไว ้ในใบอนุญาต หรือให ้ผิดไปจากทีไ่ ด ้แจ ้งไว ้ตามมาตรา 39 ทวิ เว ้นแต่

เจ ้าของอาคารนัน
้ ได ้ยื่นคาขออนุญาตและได ้รับใบอนุญาตจากเจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ ให ้ทาการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงได ้
เจ ้าของอาคารนัน
้ ได ้แจ ้งการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงให ้เจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ ทราบแล ้วหรือ
การดาเนินการดังกล่าวไม่ขัด ต่อกฎกระทรวงหรือข ้อบั ญญัตท
ิ ้องถิน
่ ทีเ่ กียวข
่
้องหรือเป็ นกรณี ตามทีก
่ าหนดใน
กฎกระทรวง

ให ้นามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใชบั้ งคับแก่การดาเนินการตาม (1) หรือ (2) แล ้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณี ทม
ี่ ก
ี ารก่อสร ้าง ดัดแปลง รือ
้ ถอน หรือเคลือ
่ นย ้ายอาคาร เป็ นการฝ่ าฝื นความในวรรคหนึง่ ให ้ถือว่าเป็ นการกระทาของผู ้
ื แจ ้งข ้อทักท ้วงการกระทา
ควบคุมงาน เว ้นแต่ผู ้ควบคุมงานจะพิสจู น์ได ้ว่าเป็ นการกระทาของผู ้อืน
่ ซงึ่ ผู ้ควบคุมงานได ้มีหนังสอ
ดังกล่าวให ้เจ ้าของหรือผู ้ครอบครองอาคาร และผู ้ดาเนินการทราบแล ้ว แต่บุคคลดั งกล่าวไม่ยอมปฏิบัตต
ิ ามผู ้ใดจะก่อสร ้าง
ดัดแปลง หรือเคลือ
่ นย ้ายอาคารต ้องได ้รับใบอนุญาตจากเจ ้าพนักงานท ้องถิน
่
2) ตามพระราชบั ญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 26 กาหนดว่า ในกรณี ทก
ี่ ารก่อสร ้าง ดัดแปลง รือ
้ ถอน หรือ
ี วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด ้วย
เคลือ
่ นย ้ายอาคาร ทีข
่ ออนุญาตนัน
้ มีลักษณะหรืออยู่ในประเภททีได
่ ้กาหนดเป็ นวิชาชพ
ี วิศวกรรม หรือเป็ นวิชาชพ
ี สถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด ้วยวิชาชพ
ี สถาปั ตยกรรม วิศวกรหรือสถาปนิก
วิชาชพ
ี วิศวกรรมควบคุมหรือสถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ผู ้รับผิดชอบในการนัน
้ จะต ้องเป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตใหประกอบวิ
้
ชาชพ
ดังกล่าวแล ้วแต่กรณี ให ้เจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ ปฏิเสธไม่รับพิจารณาคาขอนัน
้
3) ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบั ญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (2) (ข) กาหนดว่า
เมือ
่ ผู ้คานวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณตามมาตรา 28 เห็นว่ามีความจาเป็ นต ้องเปลีย
่ นแปลง
ต่อเติม เพิม
่ ลด หรือขยายโครงสร ้างของอาคาร เพือ
่ ความมั่นคงแข็งแรง โดยไม่ทาให ้ลักษณะ แบบ รูปทรง เนือ
้ ที่ และทีต
่ งั ้
ื ให ้เจ ้า
ของอาคารผิดไปจากทีไ่ ด ้รับใบอนุญาต และได ้แจ ้งใหผู้ ้ควบคุมงานและเจ ้าของอาคารทราบแล ้วพร ้อมทัง้ แจ ้งเป็ นหนังสอ
พนักงานท ้องถิน
่ ทราบโดยมีเหตุผลแสดงความจาเป็ นพร ้อมด ้วยแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณ
ิ้ อายุ
โครงสร ้างของอาคารสว่ นนัน
้ แล ้ว ทัง้ นี้ ต ้องแจ ้งก่อนใบอนุญาตก่อสร ้าง ดัดแปลง รือ
้ ถอน หรือเคลือ
่ นย ้ายอาคาร สน
4) ตามพระราชบั ญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 กาหนดว่า &ldquo; อาคารสูง &rdquo; หมายความว่า อาคารที่
้
ิ สามเมตรขึน
บุคคลอาจเข ้าอยู่หรือเข ้าใชสอยได
้ทีม
่ ค
ี วามสูงตัง้ แต่ยี่สบ
้ ไป การวัดความสูงของอาคารให ้วัดจากระดับพืน
้ ดินที่
ั ้ สูงสุด
ก่อสร ้างถึงพืน
้ ดาดฟ้ าสาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั ้ นหยาให ้วัดจากระดับพืน
้ ดินทีก
่ อ
่ สร ้างถึงยอดผนังของชน
5) ตามพระราชบั ญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4 กาหนดว่า &ldquo; อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ &rdquo; หมายความ
้ น
ว่า อาคารทีก
่ อ
่ สร ้างขึ้นเพือ
่ ใชพื
้ ทีอ
่ าคารหรือสว่ นใดของอาคารเป็ นทีอ
่ ยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลาย
ั ้ ในหลังเดียวกันตัง้ แต่หนึง่ หมืน
ประเภท โดยมีพน
ื้ ทีร่ วมกันทุกชน
่ ตารางเมตรขึน
้ ไป
6) ตามคาสั่งกรุงเทพมหานครที่ 369/2556 เรือ
่ ง มอบอานาจของผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด ้วยการ
ควบคุมอาคาร กาหนดว่า
(1) อาคารทุกประเภท ยกเว ้นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ให ้ยื่นขออนุญาตทีฝ
่ ่ ายโยธา สานักงานเขตพืน
้ ที่
(2) อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ให ้ยื่นขออนุญาตทีก
่ องควบคุมอาคาร สานักการโยธา

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ตามพระราชบั ญญัตก
ิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู ้อนุญาตต ้อง
ดาเนินการให ้แล ้วเสร็จภายในกาหนดเวลาทีร่ ะบุไวในคู
้ ม
่ อ
ื สาหรับประชาชน และแจ ้งให ้ผู ้ยื่นคาขอทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
พิจารณาแล ้วเสร็จ
หมายเหตุ
1) ขัน
้ ตอนการดาเนินงานตามคูม
่ อ
ื จะเริม
่ นับระยะเวลาตัง้ แต่เจ ้าหน ้าทีต
่ รวจสอบเอกสารครบถ ้วนตามทีร่ ะบุไว ้ในคูม
่ อ
ื ประชาชน
เรียบร ้อยแล ้ว
2) กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให ้สามารถพิจารณาได ้ เจ ้าหน ้าทีจ่ ะ
จัดทาบั นทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานทีย
่ ื่นเพิม
่ เติม โดยผู ้ยื่นคาขอจะต ้องดาเนินการแก ้ไขและ/
่ นัน
หรือยื่นเอกสารเพิม
่ เติมภายในระยะเวลากาหนดในบั นทึกดังกล่าว มิเชน
้ จะถือว่าผู ้ยื่นคาขอละทิง้ คาขอ โดยเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้
ยื่นคาขอหรือผู ้ได ้รับมอบอานาจจะลงนามบั นทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบั นทึกความบกพร่องดังกล่าวให ้ผู ้ยื่นคาขอหรือผู ้
ได ้รับมอบอานาจไวเป็
้ นหลักฐาน
3) เจ ้าหน ้าทีจ่ ะแจ ้งผลการพิจารณาให ้ผู ้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันทีพ
่ จิ ารณาแล ้วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ดูรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ www.bangkok.go.th/yota/
ช่องทำงกำรให้บร ิกำร

สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
กองควบคุมอาคาร สานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400/ ติดต่อด ้วยตนเอง
ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
สถำนทีใ่ ห้บร ิกำร
ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตบางนา
888 ถนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ั ท์ 02 173 5253 -7 ต่อ 6060-2
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5266
http://www.bangkok.go.th/bangna/ติดต่อด ้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.

ระยะเวลำเปิ ดให้บร ิกำร เปิ ดใหบริ
้ การวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีท
่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.

ขนตอน
ั้
ระยะเวลำ และสว่ นงำนทีร่ บผิดชอบ
ั
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 30 วัน
ลำด ับ
1)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
รับคาขอตรวจสอบเอกสาร
ิ
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา สานักงานเขต
บางนา 888 ถนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
ั ท์ 02 173 5253 -7 ต่อ 6060-2
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5266
http://www.bangkok.go.th/bangna))

ระยะเวลำ
1 ชั่วโมง

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั
สานักการโยธา

ลำด ับ
2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรพิจำรณำ
พิจารณาแผนผั งบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการคานวณ
ิ
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา สานักงานเขต
บางนา 888 ถนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
ั ท์ 02 173 5253 -7 ต่อ 6060-2
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5266
http://www.bangkok.go.th/bangna))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
รับทราบการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลง
ิ
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู ้รับผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา สานักงานเขต
บางนา 888 ถนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
ั ท์ 02 173 5253 -7 ต่อ 6060-2
โทรศพ
โทรสาร 02 173 5266
http://www.bangkok.go.th/bangna))

ระยะเวลำ
25 วัน

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั
สานักการโยธา

5 วัน

สานักการโยธา

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
1)
คำร้องขออนุ ญำตกำรต่ำงๆ
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 2)
แผนผ ังบร ิเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบ ับจร ิง 5 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 3)
รำยกำรคำนวณ
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 4)
บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารของผู ้ยื่นคาขออนุญาต (กรณี บุคคลเป็ นผู ้ขออนุญาต
้ กคน) พร ้อมลงลายมือชอ
ื่ และ/หรือประทับตรา
และกรณี หลายคนใหใช
้ ทุ
รับรองความถูกต ้อง)
5)
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (เอกสารของผู ้ยื่นคาขออนุญาต (กรณี บุคคลเป็ นผู ้ขออนุญาต
้ กคน) พร ้อมลงลายมือชอ
ื่ และ/หรือประทับตรา
และกรณี หลายคนใหใช
้ ทุ
รับรองความถูกต ้อง)
ื รบรองกำรจดทะเบี
6)
สำเนำหน ังสอ
ั
ยน ว ัตถุประสงค์ และผูม
้ อ
ี ำนำจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผูข
้ ออนุ ญำตทีอ
่ อกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณี
ทีน
่ ต
ิ ิบุ คคลเป็นผูข
้ ออนุ ญำต)
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
ื่ และ/หรือประทับตรารับรองความถูกต ้อง)
หมำยเหตุ (พร ้อมลงลายมือชอ
ื
ื มอบ
7)
หน ังสอแสดงควำมเป
็ นต ัวแทนของผูข
้ ออนุ ญำต (หน ังสอ
อำนำจ)

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สานักการโยธา

-

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

สานักการโยธา

ลำด ับ

8)

9)

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (พร ้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบั ตรประจาตัวประชาชน และ
ทะเบียนบ ้าน (กรณี มก
ี ารมอบอานาจให ้ผู ้อืน
่ ขออนุญาตแทน) และลง
ื่ และ/หรือประทับตรารับรองความถูกต ้อง)
ลายมือชอ
ื ับรองของผูอ
หน ังสอร
้ อกแบบอำคำร หรือผูอ
้ อกแบบและคำนวณ
ึ่
ี
อำคำร ซงจะต้
องเป็นผูไ้ ด้รบใบอนุ
ั
ญำตให้เป็นผูประกอบว
้
ิชำชพ
ี ว ิศวกรรมควบคุ ม และจะต้องไม่
สถำปัตยกรรมควบคุ ม หรือว ิชำชพ
ื่ ตำมมำตรำ 49 ทว ิ (กรณีทเี่ ป็นอำคำร
เป็นผูไ้ ด้ร ับกำรแจ้งเวียนชอ
มีล ักษณะ ขนำด อยูใ่ นประเภทเป็นว ิชำชีพว ิศวกรรมควบคุ มหรือ
ว ิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุ ม แล้วแต่กรณี) พร้อมทงส
ั้ ำเนำหรือ
ิ้
ภำพถ่ำยใบอนุ ญำตประกอบว ิชำชีพฯ ทีย
่ ังไม่สนอำยุ
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ื
หน ังสอแสดงควำมยินยอมของผู
ค
้ วบคุ มงำน (แบบ น.4) ซงึ่
ี
จะต้องเป็นผูไ้ ด้รบใบอนุ
ั
ญำตให้เป็นผูประกอบว
้
ิชำชพ
ี ว ิศวกรรมควบคุ ม และจะต้องไม่
สถำปัตยกรรมควบคุ ม หรือว ิชำชพ
ื่ ตำมมำตรำ 49 ทว ิ (กรณีทเี่ ป็นอำคำร
เป็นผูไ้ ด้ร ับกำรแจ้งเวียนชอ
มีล ักษณะ ขนำด อยูใ่ นประเภทเป็นว ิชำชีพว ิศวกรรมควบคุ มหรือ
ว ิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุ ม แล้วแต่กรณี และผูข
้ ออนุ ญำตระบุ
ชื่อมำในคำขออนุ ญำตด้วย) พร้อมทงส
ั้ ำเนำหรือภำพถ่ำย
ิ้
ใบอนุ ญำตประกอบว ิชำชีพฯ ทีย
่ ังไม่สนอำยุ
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
กำรแจ้งกำรแก้ไขเปลีย
่ นแปลงอำคำร
(หมายเหตุ: (ไม่มค
ี า่ ธรรมเนียม))

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

สานักการโยธา

สานักการโยธา

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบร ิกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร
1)
กองควบคุมอาคาร สานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวง
ดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 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
(หมายเหตุ: -)
2)
ศูนย์รับเรือ
่ งราวร ้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร 1555
(หมายเหตุ: -)
3)
ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตบางนา 888 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ 02 173 5253 - 7 ต่อ 6060-2 โทรสาร 02 173 5266
http://www.bangkok.go.th/bangna/
(หมายเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ .1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต
ิ กทม. 10300))
เลขที่ 1 ถ.พิษณุ โลก เขตดุสต

แบบฟอร ์ม ต ัวอย่ำงและคู ่มอ
ื กำรกรอก
ลำด ับ
ชื่อแบบฟอร ์ม
1)
คาร ้องขออนุญาตการต่า งๆ
(หมายเหตุ: -)
ื รับรองของผู ้ประกอบวิชาชพ
ี วิศวกรรมควบคุม
2)
หนังสอ
(หมายเหตุ: -)
ื รับรองของผู ้ประกอบวิชาชพ
ี สถาปั ตยกรรมควบคุม
3)
หนังสอ
(หมายเหตุ: -)
ื มอบอานาจผู ้ขออนุญาต
4)
หนังสอ
(หมายเหตุ: -)
ื แสดงความยินยอมของผู ้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
5)
หนังสอ
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสว่ นงานทีร่ ับผิดชอบ
ขัน
้ ตอนที่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขัน
้ ตอนที่ 2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ื่ รับรองสาเนาทุกหน ้าทุกแผ่น
1) สาเนาเอกสารทุกฉบับทีย
่ ื่นขออนุญาตเจ ้าของเอกสารนัน
้ ต ้องลงลายมือชอ
ื มอบอานาจควรมีพยานอย่างน ้อย 1 คน ถ ้าผู ้มอบอานาจพิมพ์ลายนิว้ มือต ้องมีพยานลงลายมือชอ
ื่ รับรองไว ้ด ้วย 2
2) หนังสอ
ื่ เท่านัน
้ ถ ้ามีความจาเป็ นทีจ่ ะต ้องใชนิ้ ว้ มืออืน
คน พยานต ้องลงลายมือชอ
้ การพิมพ์ลายนิว้ มือใหใช
้ นิ้ ว้ หัวแม่มอ
ื ซาย
่ เพราะเหตุใด
ื ด ้วย
ให ้บั นทึกความจาเป็ นไวในหนั
้
งสอ
ื มอบอานาจ ให ้ติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
3) หนังสอ
ื เดินทางแทนสาเนาบั ตรประจาตัวประชาชน
4)กรณี บุคคลทีม
่ ไิ ด ้ถือสัญชาติไทยให ้แสดงสาเนาหนังสอ

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การแจ ้งการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงอาคาร
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักการโยธา
ประเภทของงำนบร ิกำร: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบร ิกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุ ญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1)พ.ร. บ. ควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522
2)พ.ร. บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นทีใ่ ห้บร ิกำร: ท ้องถิน
่
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบั ญญัตค
ิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 0.0

ข้อมูลสถิต ิของกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู ่ม ือประชำชน: การแจ ้งการแก ้ไขเปลีย
่ นแปลงอาคาร สานักงานเขตบางนา
เอกสารฉบั บนีด
้ าวน์โ หลดจากเว็บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่มอ
ื ส าหรั บประชาชน
Back end.info.go.th

วันที่เผยแพร่ คู่มอ
ื :-

