การขออนุญาตกอสรางอาคารสามารถดําเนินการโดย 2 วิธี คือ
1. การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
ในการขออนุญาตกอสรางอาคารในอํานาจของสํานักงานเขตใหผูประสงคจะกอสรางอาคาร ขอ
อนุญาตที่สํานักงานเขตพื้นที่นั้น ๆ สวนอาคารที่นอกเหนืออํานาจของสํานักงานเขตใหยื่นขอที่กองควบคุมอาคาร
สํานักการโยธา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.10400
เอกสารประกอบการขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนยาย
อาคาร (ตามมาตรา 21) มีดังนี้
(1) แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล ซึ่งแสดงวัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรองออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) และผูมีอํานาจลง
นามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
(3) สําเนาหรือภาพถายโฉนดทีด่ ินขนาดเทากับตนฉบับจริง และเจาของทีด่ ินลงนาม รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนาจํานวน 5 ชุด
(4) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญาเชาที่ดิน (กรณี
ผูขออนุญาตไมใชเจาของทีด่ ิน) จํานวน 1 ชุด
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต, ผูรับมอบอํานาจ,
ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเจาของที่ดิน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา จํานวน 1 ชุด
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของสถาปนิกวิศวกรผูออกแบบและคํานวณพรอมสําเนา
ใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพฯ (กรณีอาคารที่ขออนุญาตอยูในประเภทเปนวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรม) จํานวน 1 ชุด
(7) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
(8) รายการคํานวณโครงสราง จํานวน 1 ชุด
(9) โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาดสด ภัตตาคาร อาคารชุด หอพัก และอาคารที่
เกี่ยวกับกิจการคาอันเปนทีน่ ารังเกียจ ตองแสดงแบบระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 5 ชุด และรายการคํานวณระบบ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 ชุด

หมายเหตุ 1. แบบฟอรมตางๆ ถามีมากกวา 1 หนาใหพิมพทั้งดานหนาและดานหลังของกระดาษ
2. แบบ ข1, แบบ ข5, แบบ ข8, แบบคํารอง,ใบรับรองวิศวกร, ใชกระดาษ Legal 81/2 x 14 in.

2. การยื่นคําขออนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ มีดังนี้
(1) แบบหนังสือแจงความประสงคจะกอสรางดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ กทม.1) หรือ
แบบหนังสือแจงความประสงคจะเคลื่อนยายอาคาร (แบบ กทม.2)
(2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรองออกใหไมเกิน
6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) และผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
(3) สําเนาหรือภาพถายโฉนดทีด่ ินขนาดเทากับตนฉบับ และเจาของที่ดนิ ลงนาม รับรองสําเนา
ถูกตองทุกหนา จํานวน 5 ชุด
(4) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญาเชาที่ดิน (กรณี
ผูขออนุญาตไมใชเจาของทีด่ ิน) จํานวน 1 ชุด
(5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูแจงความประสงค, ผูรับมอบ
อํานาจ, ผูมีอํานาจ, ลงนามแทนนิติบุคคลและเจาของที่ดนิ พรอมลงนามสําเนารับรองถูกตองทุกหนาจํานวน 1 ชุด
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของวุฒิสถาปนิกวุฒิวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ (แบบ
กทม.5) พรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม จํานวน 1 ชุด
(7) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูควบคุมงานของสถาปนิก และวิศวกร
(แบบ กทม.5) พรอมสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพฯ จํานวน 1 ชุด
(8) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
(9) รายการคํานวณโครงสราง จํานวน 1 ชุด
(10) โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ตลาดสด ภัตตาคาร อาคารชุด หอพัก และอาคารที่
เกี่ยวกับกิจการคาอันเปนทีน่ ารังเกียจ ตองแสดงแบบระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 5 ชุด และรายการคํานวณระบบ
บําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 ชุด
(11) รายการคํานวณพื้นที่อาคารทุกชั้นและทุกหลัง /จํานวนที่จอดรถรถยนต /การคิดคาธรรมเนียม
(12) ชําระคาธรรมเนียมในวันที่ยนื่ แจงฯ ตามมาตรา 39 ทวิ
(13) ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดแบบหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น แบบใบรับแจง และแบบหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคาร (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2545

หมายเหตุ 1. แบบฟอรมตางๆ ถามีมากกวา 1 หนาใหพิมพทั้งดานหนาและดานหลังของกระดาษ
2. แบบ ข1, แบบ ข5, แบบ ข8, แบบคํารอง,ใบรับรองวิศวกร, ใชกระดาษ Legal 81/2 x 14 in.

2

การขออนุญาตดัดแปลงอาคารสามารถดําเนินการโดย 2 วิธี
เชนเดียวกับการขออนุญาตกอสราง คือ
(1) การขอรับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
(2) การแจงความประสงค ดัดแปลงอาคาร โดยไมยนื่ คําขอรับใบอนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ
เอกสารประกอบการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
เชนเดียวกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร แตแบบแปลนสําหรับการดัดแปลงอาคารใหแสดงสวนที่
มีอยูเดิมและสวนที่จะดัดแปลงใหชัดเจนพรอมแนบเอกสาร
(1) ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต
(2) ในกรณีตอเติมเพิ่มชั้นอาคาร ตองมีหนังสือรับรองความมั่นคงของอาคารเดิม จากสถาบันที่
นาเชื่อถือได (สวนราชการหรือบริษัทจํากัดที่มีวัตถุประสงคในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิศวกรรม ซึ่งมีวิศวกร
ประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูใ หคําปรึกษาแนะนําและลง
ลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม)
การกระทําดังตอไปนี้ไมถือเปนการดัดแปลงอาคาร
(1) การเปลี่ยนโครงสรางของอาคารโดยใชวัสดุ ขนาด จํานวน และชนิดเดียวกับของเดิม แตเวน
การเปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณ
(2) การเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคารโดยใชวัสดุชนิดเดียวกับ
ของเดิมหรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งเปนการเพิ่มน้าํ หนักใหแก โครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใดไมเกินรอยละสิบ
(3) การเปลี่ยนแปลง ตอเติม เพิ่ม ลด หรือ ขยาย ลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน
น้ําหนัก เนื้อที่ของสวนตาง ๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร ซึ่งไมเปนการเพิ่มน้ําหนัก ใหแก
โครงสรางของอาคารสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละสิบ
(4) การลดหรือขยายเนื้อที่ของพืน้ ชั้นหนึง่ ชั้นใด ใหมีเนื้อทีน่ อยลงหรือมากขึ้นรวมกัน ไมเกินหา
ตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน
(5) การลดหรือขยายเนื้อที่ของหลังคา ใหมีเนือ้ ที่มากขึ้นรวมกันไมเกิน หาตารางเมตรโดยไมลด
หรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน
ทั้งนี้การกระทําขางตน ตองไมขดั ตอกฎกระทรวง ฯ หรือขอบัญญัติกรุงเทพมหานครหากเจาของ
อาคารมีความประสงคจะดัดแปลงตอเติมอาคารนอกเหนือจากการกระทําขางตน จะตองยื่นขออนุญาตดัดแปลง
อาคารกอนดําเนินการ
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เมื่อไดรับใบอนุญาตกอสรางกอนลงมือกอสรางใหทานดําเนินการดังนี้
(1) ติดปายโครงการแสดงรายละเอียดตามที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคารกําหนด
(2) จัดใหมีใบอนุญาตกอสรางพรอมแบบแปลนอยูที่สถานที่กอสราง 1 ชุด
(3) แจงชื่อผูควบคุมงานและแจงวันเริ่มตนจนถึงวันสิ้นสุดของการดําเนินการ
ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานและแจงวันเริ่มตนจนถึงวันสิ้นสุดการดําเนินการ
ตามที่ไดรับอนุญาตใหกรุงเทพมหานครทราบ พรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย
ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ไดเวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
(4) เอกสารที่ตองใชในการแจงชื่อผูควบคุมงาน
(4.1) แบบคํารองทั่วไป
(4.2) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรองออกให
ไมเกิน 6 เดือน และผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
(4.3) สําเนาบัตรประจําตัวและสําเนาทะเบียนบานของผูยื่นคํารอง ผูรับมอบอํานาจ ผูมีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคล พรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
(4.4) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูควบคุมงานของสถาปนิกและวิศวกรพรอม
สําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพฯ จํานวน 1 ชุด
(4.5) สําเนาใบอนุญาตเดิมพรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด

การแจงเลิกผูควบคุมงาน
ถาผูไดรับใบอนุญาตจะแจงเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว ผูควบคุมงานจะแจงเลิกการเปน
ผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหกรุงเทพมหานครทราบ แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิหนาที่ทางแพร
ระหวางผูไดรบั ใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น
ในกรณีที่มีการแจงเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามทีไ่ ดรับอนุญาต
ไวกอนจนกวาจะไดมหี นังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ใหแก
กรุงเทพมหานครแลว
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เอกสารที่ตองใชในการแจงเลิกเปนผูควบคุมงาน
(1) แบบคํารองทั่วไป
(2) สําเนาใบอนุญาตเดิม พรอมลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
(3) หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน (น.5) หนังสือแจงการเลิกเปนผูค วบคุมงาน (น.6)
หนังสือการสงมอบผูควบคุมงานคนใหม (น.7) หนังสือการยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม (น.8) (แลวแตกรณี)
จํานวน 1 ชุด

การกอสรางที่ติดตอกับที่สาธารณะ หรือชิดที่ดินตางผูครอบครอง ผูดําเนินการจะตองจัด
ใหมีสิ่งปองกันวัสดุกอสรางหลนที่จะเปนภยันตรายตอบุคคลอื่น และจัดใหมีรั้วชั่วคราวสูงไมนอย
กวา 2.00 เมตร ปดกั้นรอบบริเวณที่กอสราง รวมทั้งจัดใหมีมาตรการปองกันภยันตรายในการ
กอสรางตามแบบและเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต

หมายเหตุ 1. แบบฟอรมตางๆ ถามีมากกวา 1 หนาใหพิมพทั้งดานหนาและดานหลังของกระดาษ
2. แบบ ข1, แบบ ข5, แบบ ข8, แบบคํารอง,ใบรับรองวิศวกร, ใชกระดาษ Legal 81/2 x 14 in.
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