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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2)

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8) สํานักงานเขตบึงกุ่ม(จเร)
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เลขที ่ 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิ ตรไมตรี แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรสาร :
0 2247 0075, 0 2247 0107/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 2) สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7364 โทรสาร 02 364 7364 /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 36 กําหนดว่า ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรื อ
มาตรา 33 จะโอนแก่กนั มิได้ เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
2) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 26 กําหนดว่า ในกรณีที่การก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อ
เคลื่อนย้ ายอาคาร ที่ขออนุญาตนัน้ มีลกั ษณะหรื ออยูใ่ นประเภทที่ได้ กําหนดเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้ วยวิชาชีพวิศวกรรม หรื อเป็ นวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรม วิศวกรหรื อ
สถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนันจะต้
้ องเป็ นผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรื อสถาปั ตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายดังกล่าวแล้ วแต่กรณี ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจารณาคําขอนัน้
3) ตามข้ อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร เรื่ อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้ อ 20 กําหนดว่า ผู้ได้ รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะ
โอนใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงรื อ้ ถอนเคลื่อนย้ ายหรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารหรื อใบรับแจ้ งตามมาตรา 39 ทวิให้ แก่บคุ คล
อื่นให้ ยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงพร้ อมด้ วยเอกสารต่อผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานครดังต่อไปนี ้
(1) ใบอนุญาตหรื อใบรับแจ้ งที่ยงั มิได้ ทําการก่อสร้ างดัดแปลงรื อ้ ถอนเคลื่อนย้ ายหรื อเปลี่ยนการใช้ อาคารให้ แนบ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ ในแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงเท่านัน้
(2) ใบอนุญาตหรื อใบรับแจ้ งที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการผู้ขออนุญาตจะต้ องแนบหลักฐานตามที่กําหนดในแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวงและหลักฐานการโอนทรัพย์สนิ ในส่วนที่ได้ ดําเนินการไปแล้ วตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องและในกรณี
ที่อาคารที่อยูร่ ะหว่างดําเนินการมีสว่ นผิดไปจากแผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ได้ รับ
อนุญาตหรื อใบรับแจ้ งตลอดจนวิธีการหรื อเงื่อนไขที่ผ้ วู า่ ราชการกรุงเทพมหานครกําหนดไว้ ในใบอนุญาตหรื อใบรับแจ้ ง
ผู้รับโอนจะต้ องทําหนังสือรับรองว่าตกลงยินยอมรับผิดชอบในการแก้ ไขอาคารในส่วนที่ดาํ เนินการผิดให้ เป็ นไปตามแบบ
และเงื่อนไขในใบอนุญาตหรื อใบรับแจ้ งต่อไป
เมื่อผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ องให้ ผ้ วู า่ ราชการกรุงเทพมหานครออกหนังสือแจ้ งการ
อนุญาตให้ โอนใบอนุญาตหรื อใบรับแจ้ งให้ แก่ผ้ ขู อโอนโดยให้ ประทับตราสีแดงคําว่า &ldquo;โอนแล้ ว&rdquo;พร้ อม
ระบุชื่อผู้รับโอนและวันเดือนปี ที่อนุญาตให้ โอนกํากับไว้
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กรณีอาคารที่ได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร หรื อได้ ยื่นแจ้ งความประสงค์จะ
ก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ยังไม่ทําการก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อ
เคลื่อนย้ ายอาคาร ให้ สามารถโอนได้
กรณีอาคารที่ได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร หรื อได้ ยื่นแจ้ งความประสงค์จะ
ก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ทําการก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อเคลือ่ นย้ าย
อาคารผิดไปจากแบบที่ได้ รับอนุญาตฯ หรื อยื่นแจ้ งฯ เจ้ าของอาคารต้ องแก้ ไขอาคารให้ ถกู ต้ องก่อนที่จะโอน หรื อผู้รับโอน
จะต้ องทําหนังสือรับรองว่าตกลงยินยอมรับผิดชอบในการแก้ ไขอาคาร ในส่วนที่ผิดให้ เป็ นไปตามแบบและเงื่อนไขท้ าย
ใบอนุญาตฯ หรื อใบรับหนังสือแจ้ งฯ ตามมาตรา 39 ทวิ ภายในกําหนดเวลาที่กําหนด
อาคารที่ได้ รับอนุญาตให้ ก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร หรื อได้ ยื่นแจ้ งความประสงค์จะก่อสร้ าง
ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ ทําการก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอน หรื อเคลื่อนย้ ายอาคารเสร็จ
ตามแบบและเงื่อนไขท้ ายใบอนุญาตฯ หรื อใบรับหนังสือแจ้ งฯ ตามมาตรา 39 ทวิไม่สามารถขอโอนได้
4) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กําหนดว่า &ldquo;อาคารสูง&rdquo;หมายความว่า
อาคารที่บคุ คลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้ ที่มีความสูงตังแต่
้ ยี่สบิ สามเมตรขึ ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้ วดั จาก
ระดับพื ้นดินที่ก่อสร้ างถึงพื ้นดาดฟ้าสําหรับอาคารทรงจัว่ หรื อปั น้ หยาให้ วดั จากระดับพื ้นดินที่ก่อสร้ างถึงยอดผนังของ
ชันสู
้ งสุด
5) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กําหนดว่า &ldquo;อาคารขนาดใหญ่พิเศษ&rdquo;
หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ พื ้นที่อาคารหรื อส่วนใดของอาคารเป็ นที่อยูอ่ าศัยหรื อประกอบกิจการประเภท
เดียวหรื อหลายประเภท โดยมีพื ้นที่รวมกันทุกชันในหลั
้
งเดียวกันตังแต่
้ หนึง่ หมื่นตารางเมตรขึ ้นไป
6) ตามคําสัง่ กรุงเทพมหานครที่ 369/2556 เรื่ อง มอบอํานาจของผู้วา่ ราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้ วย
การควบคุมอาคาร กําหนดว่า
(1) อาคารทุกประเภท ยกเว้ นอาคารสูง หรื ออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้ ยื่นขออนุญาตที่ฝ่ายโยธา สํานักงานเขตพื ้นที่
(2) อาคารสูง หรื ออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ให้ ยื่นขออนุญาตที่กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
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ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้
อนุญาตต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสําหรับประชาชน และแจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
หมายเหตุ
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่ มนับระยะเวลาตังแต่
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ อง
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละ
ทิ ้งคําขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสําเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคําขอหรื อผู้ได้ รับมอบอํานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็ จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ www.bangkok.go.th/yota/

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

รับคําขอตรวจสอบเอกสาร

1 ชัว่ โมง

การพิจารณา

พิจารณา

27 วัน

1)

2)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
ฝ่ ายโยธา
(หน่วยงาน
สํานักงานเขตบึง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ าย
กุ่ม
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)
ฝ่ ายโยธา
(หน่วยงาน
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ที่

3)

ประเภทขัน้ ตอน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

อนุญาตโอนหรื อไม่อนุญาต 3 วัน
ให้ โอน

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักงานเขตบึง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ าย
กุ่ม
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)
ฝ่ ายโยธา
(หน่วยงาน
สํานักงานเขตบึง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ าย
กุ่ม
โยธา สํานักงาน
เขตทุกเขต)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

บัตรประจําตัว
ประชาชน

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

1

ชุด

1)

2)

หมายเหตุ
(เอกสารของผู้ยื่น
คําขอโอน (กรณี
บุคคลเป็ นผู้ขอ
โอนหรื อผู้รับโอน
และกรณีมีหลาย
คนให้ ใช้ ทกุ คน)
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)
(เอกสารของผู้ยื่น
คําขอโอน (กรณี
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
บุคคลเป็ นผู้ขอ
โอนหรื อผู้รับโอน
และกรณีมีหลาย
คนให้ ใช้ ทกุ คน)
พร้ อมลงลายมือ
ชื่อและ/หรื อ
ประทับตรารับรอง
ความถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สํานักการโยธา
คําขอโอน
ใบอนุญาต (แบบ
ข.8)
สําเนาหรื อ
สํานักการโยธา
ภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
หรื อรื อ้ ถอน
อาคาร (แบบ
อ.1) หรื อ
ใบอนุญาต
เคลื่อนย้ าย
อาคาร (แบบ
อ.2) หรื อ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้

1

0

หมายเหตุ

0

ชุด

-

2

ชุด

-
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ที่

3)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อาคาร (แบบ
อ.3) หรื อ
ใบอนุญาต
ดัดแปลง หรื อใช้
ที่จอดรถ ที่กลับ
รถ และ
ทางเข้ าออกของ
รถ เพื่อการอื่น
(แบบ อ.4) หรือ
ใบรับหนังสือแจ้ ง
ความประสงค์จะ
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลง
เคลื่อนย้ าย หรื อ
รื อ้ ถอนอาคาร
ตามมาตรา 39
ทวิ (แบบ
กทม.6) พร้ อม
หนังสือรับทราบ
แบบแปลนไม่
ขัดข้ องฯ
สําเนาหรื อ
กรมพัฒนาธุรกิจ
ภาพถ่ายหนังสือ การค้ า
รับรองการจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์
และผู้มีอํานาจลง
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
ผู้ขอโอนและผู้รับ

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

หมายเหตุ

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลงชื่อ
แทนนิตบิ คุ คล
(กรณีที่นิตบิ คุ คล

8/13

ที่

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
โอนที่ออกให้ ไม่
เกินหกเดือน
สํานักการโยธา
หนังสือแสดง
ความเป็ นตัวแทน
ของผู้ขออนุญาต
(หนังสือมอบ
อํานาจ)

กรมที่ดนิ
สําเนาหรื อ
ภาพถ่ายโฉนด
ที่ดนิ เลขที่/น.ส.3
เลขที่/ ส.ค. 1
เลขที่
……(ขนาดเท่า
ต้ นฉบับ และต้ อง
ครบถ้ วนตาม
แผนผังบริ เวณ
หรื อที่ระบุไว้ ใน
คําขออนุญาต)
หนังสือรับรองให้ สํานักการโยธา
ปลูกสร้ างอาคาร
ในที่ดนิ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

0

ชุด

0

1

ชุด

1

0

ชุด

หมายเหตุ
เป็ นผู้ขอโอนหรื อ
ผู้รับโอน))
(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้ าน
(กรณีมีการมอบ
อํานาจให้ ผ้ อู ื่นขอ
อนุญาตแทน)
-

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายทะเบียน
บ้ าน และบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
เจ้ าของที่ดนิ และ
พยานที่ลงลายมือ
ชื่อรับรองใน
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ที่

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สําเนาหรื อ
กรมพัฒนาธุรกิจ
ภาพถ่ายหนังสือ การค้ า
รับรองการจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์
และผู้มีอํานาจลง
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
เจ้ าของที่ดนิ ที่
ออกให้ ไม่เกินหก
เดือน
หนังสือแสดง
สํานักการโยธา
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบ น.4) ซึง่
จะต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ให้ เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม หรื อ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม และ
จะต้ องไม่เป็ นผู้
ได้ รับการแจ้ ง
เวียนชื่อตาม
มาตรา 49 ทวิ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ชุด

1

0

ชุด

หมายเหตุ
เอกสาร (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตมิได้ เป็ น
เจ้ าของที่ดนิ ))
(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลงชื่อ
แทนนิตบิ คุ คล
(กรณีที่นิตบิ คุ คล
เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ))
(พร้ อมทังสํ
้ าเนา
หรื อภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
ที่ยงั ไม่สิ ้นอายุ)
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ที่

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาด อยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม แล้ วแต่
กรณี และผู้ขอ
อนุญาตระบุชื่อ
มาในคําขอ
อนุญาตด้ วย)
หลักฐานการโอน สํานักการโยธา
ทรัพย์สนิ ในส่วน
ที่ได้ ดําเนินการ
ไปแล้ วตาม
กฎหมายที่
เกี่ยวข้ องและ
ผู้รับโอนจะต้ อง
ทําหนังสือรับรอง
ว่าตกลงยินยอม
รับผิดชอบอาคาร
ที่ได้ ดําเนินการ
ไปแล้ ว และใน
กรณีที่อาคารที่
อยูร่ ะหว่าง
ดําเนินการมีสว่ น
ผิดไปจากแผนผัง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(ตลอดจนวิธีการ
หรื อเงื่อนไขที่ผ้ วู า่
ราชการ
กรุงเทพมหานคร
กําหนดไว้ ใน
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ้ ง ผู้รับโอน
จะต้ องทําหนังสือ
รับรองว่าตกลง
ยินยอมรับผิดชอบ
ในการแก้ ไข
อาคารในส่วนที่
ดําเนินการผิด ให้
เป็ นไปตามแบบ
และเงื่อนไขใน
ใบอนุญาตหรือใบ
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
บริ เวณ แบบ
แปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลนที่
ได้ รับอนุญาต
หรื อใบรับแจ้ ง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
รับแจ้ งต่อไป)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (ไม่มีค่าธรรมเนียม)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 111 ศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานคร 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) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร 1555
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7364 โทรสาร 02 364 7364
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
คําขอโอนใบอนุญาต (แบบ ข.8)
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2)

หนังสือมอบอํานาจผู้ขออนุญาต
-

3)

หนังสือมอบอํานาจเจ้ าของที่ดนิ
-

4)

หนังสือรับรองให้ ปลูกสร้ างอาคารในที่ดนิ
-

5)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
-

19. หมายเหตุ
ขันตอน
้
ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขันตอนที
้
่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขันตอนที
้
่2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

สําเนาหรื อภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับที่ยื่นขออนุญาตเจ้ าของเอกสารนันต้
้ องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกหน้ าทุก
แผ่น (กรณีเป็ นนิตบิ คุ คล ให้ ดําเนินการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ)
หนังสือมอบอํานาจควรมีพยานอย่างน้ อย 1 คน ถ้ าผู้มอบอํานาจพิมพ์ลายนิ ้วมือต้ องมีพยานลงลายมือชื่อ
รับรองไว้ ด้วย 2 คน พยานต้ องลงลายมือชื่อเท่านัน้ การพิมพ์ลายนิ ้วมือให้ ใช้ นิ ้วหัวแม่มือซ้ าย ถ้ ามีความจําเป็ นที่จะต้ อง
ใช้ นิ ้วมืออื่นเพราะเหตุใด ให้ บนั ทึกความจําเป็ นไว้ ในหนังสือด้ วย
หนังสือมอบอํานาจ ให้ ตดิ อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
กรณีบคุ คลที่มิได้ ถือสัญชาติไทยให้ แสดงสําเนาหนังสือเดินทางแทนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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วันที่พมิ พ์
สถานะ

08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

