้ ถอน
คู่มอ
ื สำหร ับประชำชน : กำรยืน
่ แจ้งควำมประสงค์จะก่อสร้ำงอำคำร ด ัดแปลงอำคำร หรือรือ
อำคำร (แบบ กทม.1)
หน่วยงำนทีใ่ ห้บร ิกำร : ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

หล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร เงือ
่ นไข (ถ้ำมี) ในกำรยืนค
่ ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุ ญำต
1) ตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 39 ทวิ กาหนดว่า ผู ้ใดจะก่อสร ้าง ดัดแปลง รือ
้ ถอน หรือเคลือ
่ นย ้าย
อาคารโดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ ก็ได ้โดยการแจ ้งต่อเจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ และต ้องดาเนินการ
(1) แจ ้งให ้เจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ ทราบตามแบบทีเ่ จ ้าพนักงานท ้องถิน
่ กาหนดพร ้อมทัง้ แจ ้งข ้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
ด ้วย
ื่ ของผู ้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซงึ่ จะต ้องเป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตให ้เป็ นผู ้ประกอบวิชาชพสถาปั
ี
(ก) ชอ
ตยกรรม
ี สถาปั ตยกรรม และจะต ้องไม่เป็ นผู ้ได ้รับการแจ ้งเวียนชอ
ื่ ตามมาตรา 49
ควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายว่าด ้วยวิชาชพ
ทวิ
ื่ ของผู ้รับผิดชอบงานออกแบบและคานวณอาคารซงึ่ จะต ้องเป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตให ้เป็ นผู ้ประกอบวิชาชพ
ี
(ข) ชอ
ี วิศวกรรม และจะต ้องไม่เป็ นผู ้ได ้รับการแจ ้งเวียนชอ
ื่ ตามมาตรา
วิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวศ
ิ วกรตามกฎหมายว่าด ้วยวิชาชพ
49ทวิ
ื่ ของผู ้ควบคุมงานซงึ่ จะต ้องเป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตให ้เป็ นผู ้ประกอบวิชาชพสถาปั
ี
(ค) ชอ
ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า
ี สถาปั ตยกรรมและเป็ นผู ้ได ้รับใบอนุญาตใหเป็
ี วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด ้วยวิชาชพ
ี
ด ้วยวิชาชพ
้ นผู ้ประกอบวิชาชพ
่
ื
วิศวกรรม และจะต ้องไม่เป็ นผู ้ได ้รับการแจ ้งเวียนชอตามมาตรา 49 ทวิ
(ง) สาเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
ฯลฯ
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 ถนนสรรพาวุธ 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 : 120 วัน
ลำด ับ
1)

2)

3)

ขนตอน
ั้
กำรตรวจสอบเอกสำร
ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสถานที่ ชาระค่าธรรมเนียม และ
ออกใบรับแจ ้ง
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตทุก
เขต))
กำรพิจำรณำ
พิจารณาแผนผั งบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการคานวณ
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตทุก
เขต))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ ้าพนักงานท ้องถิน
่ อนุญาต พร ้อมแจ ้งผลการพิจารณา
(หมายเหตุ: (หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่ ายโยธา สานักงานเขตทุก
เขต))

รำยกำรเอกสำร หล ักฐำนประกอบ
ลำด ับ
ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
ื
1)
หน ังสอแจ้
งควำมประสงค์จะก่อสร้ำงอำคำร ด ัดแปลงอำคำร หรือ
รือ
้ ถอนอำคำร ตำมมำตรำ 39 ทว ิ (แบบ กทม.1)
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 2)
ตำรำงแสดงพืน
้ ทีอ
่ ำคำร และพื้นทีเพื
่ อ
่ คำนวณทีจอดรถยนต์
่
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ 3)
แผนผ ังบร ิเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลนทีถู
่ กต้อง
ตำมหล ักเกณฑ์และเงือ
่ นไข ทีก
่ ำหนดในกฎกระทรวง ฉบ ับที่ 10
(พ.ศ. 2528)
ฉบ ับจร ิง 5 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ระยะเวลำ
1 วัน

สว่ นทีร่ บผิดชอบ
ั
สานักการโยธา

114 วัน

สานักการโยธา

5 วัน

สานักการโยธา

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักการโยธา

ลำด ับ
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
รำยกำรคำนวณโครงสร้ำงทีถู
่ กต้องตำมหล ักเกณฑ์และเงือ
่ นไข ที่
กำหนดในกฎกระทรวงฉบ ับที่ 6 (พ.ศ. 2528) ฯ
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (กรณี ทเี่ ป็ นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่
ก่อสร ้างด ้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็ นสว่ นใหญ่)
รำยกำรคำนวณระบบระบำยอำกำศ ระบบไฟฟ้ำและระบบป้องก ัน
เพล ิงไหม้ในอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พิเศษ ตำม
กฎกระทรวงฉบ ับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฯ
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ี และกำรระบำยนำ้ ทิงในอำคำร
รำยกำรคำนวณระบบบำบ ัดน้ำเสย
้
สูงหรืออำคำรขนำดใหญ่พ ิเศษ ตำมกฎกระทรวงฉบ ับที่ 33 (พ.ศ.
2535) ฯ
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยกำรคำนวณระบบประปำในอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
พิเศษ ตำมกฎกระทรวงฉบ ับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฯ
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยกำรคำนวณระบบล ิฟต์ในอำคำรสูงหรืออำคำรขนำดใหญ่
พิเศษ ตำมกฎกระทรวงฉบ ับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฯ
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ บ ัตรประจำต ัวประชำชน
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
ื่ และ/หรือประทับตรา
หมำยเหตุ (เอกสารของผู ้แจ ้ง พร ้อมลงลายมือชอ
้ กคน)
รับรองความถูกต ้อง กรณี บุคคลเป็ นผู ้แจ ้ง และกรณี หลายคนให ้ใชทุ
สำเนำทะเบียนบ้ำน
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
ื่ และ/หรือประทับตรา
หมำยเหตุ (เอกสารของผู ้แจ ้ง พร ้อมลงลายมือชอ
้ กคน)
รับรองความถูกต ้อง กรณี บุคคลเป็ นผู ้แจ ้ง และกรณี หลายคนให ้ใชทุ
ื บรองกำรจดทะเบี
สำเนำหรือภำพถ่ำยหน ังสอร
ั
ยน ว ัตถุ ประสงค์
และผูม
้ อ
ี ำนำจลงชื่อแทนนิต ิบุ คคลผูแจ้
้ งทีออกให้
่
ไม่เกินหกเดือน
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (พร ้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบั ตรประจาตัวประชาชน และ
ื่ แทนนิตบ
ทะเบียนบ ้านของผู ้มีอานาจลงชอ
ิ ุคคล (กรณี ทน
ี่ ต
ิ บ
ิ ุคคลเป็ นผู ้
แจ ้ง))
ื
ื
หน ังสอแสดงควำมเป
็ นต ัวแทนของผูแ
้ จ้ง (หน ังสอมอบอ
ำนำจ)
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (พร ้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบั ตรประจาตัวประชาชน และ
ทะเบียนบ ้าน (กรณี มก
ี ารมอบอานาจให ้ผู ้อืน
่ แจ ้งแทน))
ื ับรองว่ำเป็นผูอ
ึ่
หน ังสอร
้ อกแบบอำคำร ซงจะต้
องเป็นผูไ้ ด้รบั
ี สถำปัตยกรรมควบคุ มประเภท
ใบอนุ ญำตให้เป็นผูประกอบว
้
ิชำชพ

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักการโยธา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

สานักการโยธา

สานักการโยธา

ลำด ับ

14)

15)

16)

17)

18)

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
วุฒ ิสถำปนิกตำมกฎหมำยว่ำด้วยว ิชำชีพสถำปัตยกรรม และ
จะต้องไม่เป็นผูได้
้ รบกำรแจ้
ั
งเวียนชื่อตำมมำตรำ 49 ทว ิ
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
ี ฯ ที่
หมำยเหตุ (พร ้อมทัง้ สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชพ
ิ้ อายุ)
ยั งไม่สน
ื ับรองว่ำเป็นผูค
ึ่
หน ังสอร
้ วบคุ มงำน ซงจะต้
องเป็นผูไ้ ด้รบั
ี สถำปัตยกรรมควบคุ ม หรือ
ใบอนุ ญำตให้เป็นผูประกอบว
้
ิชำชพ
ว ิชำชีพว ิศวกรรมควบคุ ม และจะต้องไม่เป็นผูไ้ ด้รบกำรแจ้
ั
งเวียน
ชื่อตำมมำตรำ ๔๙ ทว ิ (กรณีทเี่ ป็นอำคำรมีล ักษณะ ขนำด อยูใ่ น
ี สถำปัตยกรรม
ประเภทเป็นว ิชำชีพว ิศวกรรมควบคุ มหรือว ิชำชพ
่
ื
ควบคุ ม แล้วแต่กรณี และผูข
้ ออนุ ญำตระบุชอมำในคำขออนุญำต
ด้วย)
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
ี ฯ ที่
หมำยเหตุ (พร ้อมทัง้ สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชพ
้
ิ
ยั งไม่สนอายุ)
ื ับรองกำรตรวจสอบงำนออกแบบและคำนวณสว่ นต่ำงๆ
หน ังสอร
ของโครงสร้ำง พร้อมเอกสำรแสดงรำยละเอียดกำรคำนวณ
โครงสร้ำงหล ักทีใ่ ช้ในกำรคำนวณเพือ
่ ตรวจสอบงำนออกแบบและ
คำนวณ (กรณีชนิดหรือประเภทอำคำรทีก
่ ำหนดในกฎกระทรวง
กำหนดชนิดหรือประเภทของอำคำร หล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร และ
เงือ
่ นไขในกำรตรวจสอบงำนออกแบบและคำนวณสว่ นต่ำง ๆ ของ
โครงสร้ำงอำคำร พ.ศ. 2550)
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
ี ทีย
ิ้ อายุ
หมำยเหตุ (พร ้อมสาเนาหรือภาพถ่ายใบประกอบวิชาชพ
่ ั งไม่สน
ทะเบียนบ ้าน และบั ตรประจาตัวประชาชน)
ิ่
สำเนำหรือภำพถ่ำยรำยงำนกำรว ิเครำะห ์ผลกระทบสงแวดล้
อม
ฉบ ับสมบู รณ์ (กรณีอำคำรทีย
่ น
ื่ ขออนุ ญำตเป็นประเภทและขนำด
ของโครงกำรเข้ำข่ำยตำมประกำศกระทรวงทรพยำกรธรรมชำติ
ั
ิ่
และสงแวดล้
อม เรือง
่ กำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือ
ึ่ องจ ัดทำรำยงำนกำรว ิเครำะห ์ผลกระทบสงิ่ แวดล้อม
กิจกำรซงต้
และหล ักเกณฑ์ ว ิธีกำร ระเบียบปฏ ิบ ัติและแนวทำงกำรจ ัดทำ
ิ่
รำยงำนกำรว ิเครำะห ์ผลกระทบสงแวดล้อม)
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ ื เห็นชอบรำยงำนกำรว ิเครำะห ์ผลกระทบสงแวดล้อม
ิ่
สำเนำหน ังสอ
่
ิ
จำกสำน ักนโยบำยและแผนทร ัพยำกรธรรมชำติและสงแวดล้อม
ิ่
และสรุปมำตรกำรป้องก ันและแก้ไขผลกระทบสงแวดล้อม
และ
่
ิ
มำตรกำรตรวจสอบผลกระทบสงแวดล้อม
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ ื ำน ักกำรจรำจรและขนสง่ เรือ
สำเนำหรือภำพถ่ำยหน ังสอส
่ งกำร
พิจำรณำตำแหน่งทำงเข้ำ-ออกรถยนต์ (กรณีจ ัดทีจ
่ อดรถยนต์
ื่ มก ับถนนสำธำรณะทีอ
ตงแต่
ั้
300 ค ันขนไป
ึ้
และทำงเข้ำออกเชอ
่ ยู ่
ในควำมดู แลของกรุงเทพมหำนคร)
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร

สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม

สานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม

สานักการจราจรและขนส ่ง

ลำด ับ
19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
ั้ ให้แสดงรำยกำร
กรณีอำคำรทีย
่ นแจ้
ื่
งเป็นกำรด ัดแปลงเพิม
่ ชน
คำนวณโครงสร้ำง และต้องมีสถำบ ันทีเ่ ชื่อถือได้เป็นสว่ นรำชกำร
ึ่ ว ิศวกรประเภทวุฒ ิว ิศวกร สำขำว ิศวกรรมโยธำ
หรือนิต ิบุ คคล ซงมี
ี ว ิศวกรรม เป็นผูใ้ ห้คำแนะนำปร ึกษำ
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยว ิชำชพ
ื่ รบรองผลกำรตรวจสอบงำนว
และลงรำยมือชอ
ั
ิศวกรรมควบคุ ม
ร ับรองควำมมนคงแข็
่ั
งแรงของอำคำรว่ำสำมำรถต่อเติมได้
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ื่ ถือได้ (กรณี
เอกสำรรบรองอ
ั
ัตรำกำรทนไฟจำกสถำบ ันทีเ่ ชอ
โครงสร้ำงหล ักทีเ่ ป็นเสำหรือคำนหรือโครงหล ังคำของอำคำรที่
้ อนกรีตหุม
ก่อสร้ำงด้วยเหล็กโครงสร้ำงรูปพรรณทีไ่ ม่ได้ใชค
้ )
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ สำเนำหรือภำพถ่ำยโฉนดทีดิน
่
เลขที/
่ น.ส.3 เลขที/่ ส.ค. 1 เลขที่
………..................................................................................
.........
...........................................................................................
.........
………..................................................................................
......... (ขนำดเท่ำต้นฉบ ับ และต้องครบถ้วนตำมแผนผ ังบร ิเวณ
ื แจ้งควำมประสงค์)
หรือทีร่ ะบุ ไว้ในหน ังสอ
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ ื ับรองให้ปลูกสร้ำงอำคำรในทีด
หน ังสอร
่ ิน
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ (พร ้อมสาเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ ้าา แลดะบั ตรประชาขน
ื่ รับรองในเอกสาร (กรณีผู ้ขอ
ของเจ ้าของทีด
่ น
ิ และพยานทีล
่ งลายมือชอ
อนุญาตมิได ้เป็ นเจ ้าของอาคาร))
ื บรองกำรจดทะเบี
สำเนำหรือภำพถ่ำยหน ังสอร
ั
ยน ว ัตถุ ประสงค์
และผูม
้ อ
ี ำนำจลงชื่อแทนนิต ิบุ คคลเจ้ำของทีดิ
่ นทีออกให้
่
ไม่เกินหก
เดือน
ฉบ ับจร ิง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (พร ้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบั ตรประชาชน และทะเบียนบ ้าน
ื่ แทนนิตบ
ของผู ้มีอานาจลงชอ
ิ ุคคล (กรณี ทน
ี่ ต
ิ บ
ิ ุคคลเป็ นเจ ้าของทีด
่ น
ิ ))
ื
้ ระโยชน์ทด
หน ังสอแจ้
งกำรใชป
ี่ ินหรือเปลีย
่ นแปลงกำรใช้
ประโยชน์ทดิ
ี่ นในเขตกรุงเทพมหำนคร (แบบ ผมร.1)
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ื นยนที
หน ังสอยื
ั จ
่ ะทำกำรรือ
้ ถอนอำคำรเดิม หรือสำเนำหรือ
ื
ภำพถ่ำยคำขออนุ ญำตหรือหน ังสอแจ้
งควำมประสงค์จะรือถอน
้
ื
อำคำร หรือใบอนุ ญำต หรือใบรบรองหน
ั
ังสอแจ้
งควำมประสงค์จะ
รือ
้ ถอนอำคำรเดิม (กรณีอำคำรเดิมอยูใ่ นบร ิเวณทีจ
่ ะก่อสร้ำง
อำคำร หรือด ัดแปลงอำคำร)
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักการโยธา

กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

สานักการโยธา

สานักการโยธา

ลำด ับ
26)

27)

28)

29)

ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม
่ เติม (ถ้ำมี)
หล ักฐำนกำรขออนุ ญำตเกีย
่ วก ับอำคำรทีจ
่ ะทำกำรก่อสร้ำง
ด ัดแปลง หรือรือ
้ ถอน ตำมกฎหมำยอืน
่ ในสว่ นท้เกีส
่ วข้อง
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หล ักฐำนกำรขออนุ ญำตเกีย
่ วก ับอำคำรทีจ
่ ะทำกำรก่อสร้ำง
ด ัดแปลง หรือรือ
้ ถอน ตำมกฎหมำยอืน
่ ในสว่ นท้เกีส
่ วข้อง
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หล ักฐำนกำรขออนุ ญำตเกีย
่ วก ับอำคำรทีจ
่ ะทำกำรก่อสร้ำง
ด ัดแปลง หรือรือ
้ ถอน ตำมกฎหมำยอืน
่ ในสว่ นทีเ่ กีย
่ วข้อง (ถ้ำมี)
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ บ ันทึกกำรขออนุ ญำตปลูกสร้ำงอำคำรบร ิเวณทีม
่ พ
ี ระรำชกฤษฎีกำ
กำหนดเขตทีดินในบร
่
ิเวณทีท
่ จ
ี่ ะเวนคืน (กรณีอยูใ่ นพระรำช
กฤษฎีกำกำหนดเขตทีดิ
่ นในบร ิเวณทีท
่ จะเวนคื
ี่
น
ฉบ ับจร ิง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำด ับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
ค่ำธรรมเนียมใบอนุ ญำต
(1) ก่อสร้ำงอำคำร
(หมายเหตุ: -)
2)
ค่ำธรรมเนียมใบอนุ ญำต
(2) ด ัดแปลงอำคำร
(หมายเหตุ: -)
3)
ค่ำธรรมเนียมใบอนุ ญำต
(3) รือ
้ ถอนอำคำร
(หมายเหตุ: -)
4)
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
ั้
(1) อำคำรสูงไม่เกิน 2 ชนหรือสู
งไม่เกิน 12 เมตร คิด 0.50 บำท/
ตร.ม.
(หมายเหตุ: -)
5)
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
ั้
ั้ หรือสูงเกิน 12 เมตร
(2) อำคำรสูงเกิน 2 ชนแต่
ไม่เกิน 3 ชน
แต่ไม่เกิน 15 เมตร คิด 2.00 บำท/ตร.ม.
(หมายเหตุ: -)
6)
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
ั้
(3) อำคำรสูงเกิน 3 ชนหรือสู
งเกิน 15 เมตร คิด 4.00 บำท/ตร.ม.
(หมายเหตุ: -)
7)
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
ึ่ องร ับน้ำหน ักบรรทุกชนใดช
ั้
ั้
(4) อำคำรประเภทซงต้
นหนึ
ง่
เกิน 500 กก./ตร.ม. คิด 4.00 บำท/ตร.ม.
(หมายเหตุ: -)
8)
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
(5) ทีจ
่ อดรถ ทีก
่ ล ับรถและทำงเข้ำออกของรถ ภำยนอกอำคำร คิด
0.50 บำท/ตร.ม.

หน่วยงำนภำคร ัฐผูอ
้ อกเอกสำร
สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักการโยธา

สานักการโยธา

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 20 บาท
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท
ค่ำธรรมเนียม 0.5 บาท

ค่ำธรรมเนียม 2 บาท

ค่ำธรรมเนียม 4 บาท
ค่ำธรรมเนียม 4 บาท

ค่ำธรรมเนียม 0.5 บาท

ลำด ับ
9)
10)

รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
(6) ป้ำย คิด 4.00 บำท/ตร.ม.
(หมายเหตุ: -)
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
ึ่ องว ัดควำมยำว เชน
่ ทำงหรือท่อระบำยน้ำ
(7) อำคำรประเภทซงต้
รวหรื
ั้
อกำแพง คิด 1.00 บำท/ตร.ม.
(หมายเหตุ: -)

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 4 บาท
ค่ำธรรมเนียม 1 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบร ิกำร
ลำด ับ
ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบร ิกำร
1)
กองควบคุมอาคาร สานักการโยธา กรุงเทพมหานคร เลขที่ 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง 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
ื แจ ้งความประสงค์จะก่อสร ้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ
1)
หนังสอ
้ ถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ (แบบ กทม.1)
(หมายเหตุ: -)
2)
ตารางแสดงพืน
้ ทีอ
่ าคาร และพืน
้ ทีเ่ พือ
่ คานวณทีจ่ อดรถยนต์
(หมายเหตุ: -)
ื รับรองว่าเป็ นผู ้ออกแบบอาคาร ผู ้ออกแบบและคานวณอาคาร หรือผู ้ควบคุมงาน ตามมาตรา 39 ทวิ (แบบ
3)
หนังสอ
กทม.5)
(หมายเหตุ: -)
ื มอบอานาจผู ้ขออนุญาต
4)
หนังสอ
(หมายเหตุ: -)
ื มอบอานาจเจ ้าของทีด
5)
หนังสอ
่ น
ิ
(หมายเหตุ: -)
ื รับรองให ้ปลูกสร ้างอาคารในทีด
6)
หนังสอ
่ น
ิ
(หมายเหตุ: -)
ื แจ ้งการใชประโยชน์
้
้
7)
หนังสอ
ทด
ี่ น
ิ หรือเปลีย
่ นแปลงการใชประโยชน์
ทด
ี่ น
ิ ในเขตกรุงเทพมหานคร (แบบ ผมร.1)
(หมายเหตุ: -)
8)
บั นทึกการขออนุญาตปลูกสร ้างอาคารบริเวณทีม
่ พ
ี ระราชกฤษฎีกากาหนดเขตทีด
่ น
ิ ในบริเวณทีท
่ จี่ ะเวนคืน
(หมายเหตุ: -)
หมำยเหตุ
ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสว่ นงานทีร่ ับผิดชอบ
1) ขัน
้ ตอนที่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขัน
้ ตอนที่ 2

2) ระยะเวลา 120 วันให ้นับแต่วันทีไ่ ด ้ออกใบรับแจ ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันทีเ่ ริม
่ การก่อสร ้าง ดัดแปลง รือ
้ ถอน
หรือเคลือ
่ นย ้ายอาคารตามทีไ่ ด ้แจ ้งไว ้ แล ้วแต่กรณี (พระราชบั ญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 39 ตรี วรรคสอง)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
ื่ รับรองสาเนาทุกหน ้าทุกแผ่น (กรณี
สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารทุกฉบั บทียื่ ่นแจ ้งฯ เจ ้าของเอกสารนัน
้ ต ้องลงลายมือชอ
ื รับรองการจดทะเบียนฯ)
เป็ นนิตบ
ิ ุคคล ให ้ดาเนินการตามหนังสอ
ื มอบอานาจควรมีพยานอย่างน ้อย 1 คน ถ ้าผู ้มอบอานาจพิมพ์ลายนิว้ มือต ้องมีพยานลงลายมือชอ
ื่ รับรองไว ้ด ้วย
หนังสอ
ื่ เท่านัน
้ ถ ้ามีความจาเป็ นทีจ่ ะต ้องใชนิ้ ว้ มืออืน
2 คน พยานต ้องลงลายมือชอ
้ การพิมพ์ลายนิว้ มือให ้ใชนิ้ ว้ หัวแม่มอ
ื ซาย
่ เพราะเหตุ
ื ด ้วย
ใด ให ้บั นทึกความจาเป็ นไว ้ในหนังสอ
ื มอบอานาจ ให ้ติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
หนังสอ
ื เดินทางแทนสาเนาบั ตรประจาตัวประชาชน
กรณี บุคคลทีม
่ ไิ ด ้ถือสัญชาติไทยให ้แสดงสาเนาหนังสอ

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การยื่นแจ ้งความประสงค์จะก่อสร ้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ
้ ถอนอาคาร (แบบ กทม.1)
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: สานักการโยธา
ประเภทของงำนบร ิกำร: กระบวนงานบริการทีเ่ บ็ ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมูข
่ องงำนบร ิกำร: รับแจ ้ง
กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุ ญำต หรือทีเ่ กีย
่ วข้อง:
1)พ.ร. บ. การผั งเมือง พ.ศ. 2518
2)พ.ร. บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528
3)พระราชบั ญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4)พ.ร. บ. สง่ เสริมและรักษาคุณภาพสงิ่ แวดล ้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ระด ับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นทีใ่ ห้บร ิกำร: ท ้องถิน
่
กฎหมำยข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีก
่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบั ญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก
่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 120.0
ข้อมูลสถิต ิของกระบวนงำน:
จานวนเฉลีย
่ ต่อเดือน 0
จานวนคาขอทีม
่ ากทีส
่ ด
ุ 0
จานวนคาขอทีน
่ ้อยทีส
่ ด
ุ 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู ่ม ือประชำชน: การยื่นแจ ้งความประสงค์จะก่อสร ้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรือ
้ ถอนอาคาร (แบบ กทม.1)
สานักงานเขตบางนา
เอกสารฉบั บนีด
้ าวน์โ หลดจากเว็บไซต์ร ะบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคู่มอ
ื ส าหรั บประชาชน
Back end.info.go.th

วันที่เผยแพร่ คู่มอ
ื :-

