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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ ายอาคาร (แบบ ข.2)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ฝ่ ายโยธาสํานักงานเขตบึงกุ่ม
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ ายอาคาร (แบบ ข.2)
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. การผังเมื อง พ.ศ. 2518
2)

พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

3)

พ.ร.บ.ระเบียบบริ หารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

4)

พ.ร.บ. ส่งเสริ มและรักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

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
45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ ายอาคาร (แบบ ข.2) 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/
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
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2)

08:00 - 16:00 น.
หมายเหตุ สถานทีใ่ ห้ บริการ ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที ่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม เขต
บึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
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 21 กําหนดว่า ผู้ใดจะก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
ต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
2) ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กําหนดว่า &ldquo;อาคาร&rdquo;หมายความว่า ตึก บ้ าน
เรื อน โรง ร้ าน แพ คลังสินค้ า สํานักงานและสิง่ ที่สร้ างขึ ้นอย่างอื่น ซึง่ บุคคลอาจเข้ าอยูห่ รื อเข้ าใช้ สอยได้ และหมายความ
รวมถึง
(1) อัฒจันทร์ หรื อสิง่ ที่สร้ างขึ ้นอย่างอื่นเพื่อใช้ เป็ นที่ชมุ นุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรื อท่อระบายนํ ้า อูเ่ รื อ คานเรื อ ท่านํ ้า ท่าจอดเรื อรัว้ กําแพง หรื อประตู ที่สร้ างขึ ้นติดต่อ
หรื อใกล้ เคียงกับที่สาธารณะหรื อสิง่ ที่สร้ างขึ ้นให้ บคุ คลทัว่ ไปใช้ สอย
(3) ป้ายหรื อสิง่ ที่สร้ างขึ ้นสําหรับติดหรือตังป
้ ้ าย
้
างเกินสิบกิโลกรัม
ก. ที่ตดิ หรื อตังไว้
้ เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึง่ ตารางเมตร หรื อมีนํ ้าหนักรวมทังโครงสร้
ข. ที่ตดิ หรื อตังไว้
้ ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึง่ เมื่อวัดในทางราบแล้ วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูง
ของป้ายนันเมื
้ ่อวัดจากพื ้นดิน และมีขนาดหรื อมีนํ ้าหนักเกินกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) พื ้นที่หรื อสิง่ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถสําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา 8(9)
(5) สิง่ ที่สร้ างขึ ้นอย่างอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดสิง่ ที่สร้ างขึ ้นอย่างอื่นเป็ นอาคารตามกฎหมายว่าด้ วย
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การควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ กําหนดให้ สงิ่ ดังต่อไปนี ้ เป็ นอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ก. ถังเก็บของที่มีความจุตงแต่
ั ้ 100 ลูกบาศก์เมตรขึ ้นไป
ข. สระว่านํ ้าภายนอกอาคารที่มีความจุตงแต่
ั ้ 100 ลูกบาศก์เมตรขึ ้นไป
ค. กําแพงกันดินหรื อกําแพงกันนํ ้าที่ต้องรับความดันของดินหรื อนํ ้าที่มีความสูงตังแต่
้ 1.50 เมตรขึ ้นไป
ง. โครงสร้ างสําหรับใช้ ในการรับส่งวิทยุหรื อโทรทัศน์ที่มีความสูงจากระดับฐานของโครงสร้ างนันตั
้ งแต่
้ 10 เมตรขึ ้นไป
้ 40 กิโลกรัมขึ ้นไป
และมีนํ ้าหนักรวมตังแต่
จ. สิง่ ที่สร้ างขึ ้นอย่างอื่นนอกจาก ก ข ค และ ง ที่มีความสูงจากระดับฐานตังแต่
้ 10 เมตรขึ ้นไป
ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้
อนุญาตต้ องดําเนินการให้ แล้ วเสร็จภายในกําหนดเวลาที่ระบุไว้ ในคูม่ ือสําหรับประชาชน และแจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นคําขอทราบ
ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ
หมายเหตุ
1) ขันตอนการดํ
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคําขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคําขอจะต้ อง
้ อว่าผู้ยื่นคําขอละ
ดําเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากําหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
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
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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

พิจารณาแผนผังบริเวณ
แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน หรื อ
รายการคํานวณ

40 วัน

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ออกใบอนุญาตหรื อคําสัง่ ไม่ 5 วัน
อนุญาต พร้ อมแจ้ งผลการ
พิจารณา

1)

2)

3)

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

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 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
1) บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง 0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารของผู้ยื่น
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชน

สําเนาทะเบียน
บ้ าน

กรมการปกครอง

0

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ชุด

2)

หมายเหตุ
คําขออนุญาต
(กรณีบคุ คลเป็ นผู้
ขออนุญาต และ
กรณีหลายคนให้
ใช้ ทกุ คน) พร้ อม
ลงลายมือชื่อและ/
หรื อประทับตรา
รับรองความ
ถูกต้ อง)
(เอกสารของผู้ยื่น
คําขออนุญาต
(กรณีบคุ คลเป็ นผู้
ขออนุญาต และ
กรณีหลายคนให้
ใช้ ทกุ คน) พร้ อม
ลงลายมือชื่อและ/
หรื อประทับตรา
รับรองความ
ถูกต้ อง)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

คําขออนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
หรื อรื อ้ ถอน
อาคาร (แบบ
ข.2)

สํานักการโยธา

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
(กรณีที่เป็ น
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
หรื ออาคารที่
ก่อสร้ างด้ วยวัตถุ
ถาวรและวัตถุทน
ไฟเป็ นส่วนใหญ่)
สําเนาหรื อ
ภาพถ่ายหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์
และผู้มีอํานาจลง
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
ผู้ขออนุญาตที่
ออกให้ ไม่เกินหก
เดือน
หนังสือแสดง
ความเป็ นตัวแทน
ของผู้ขออนุญาต
(หนังสือมอบ
อํานาจ)

-

5

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า

0

1

ชุด

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

สํานักการโยธา

1

0

ชุด

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้ าน
(กรณีมีการมอบ
อํานาจให้ ผ้ อู ื่นขอ
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ที่

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

สําเนาหรื อ
กรมที่ดนิ
ภาพถ่ายโฉนด
ที่ดนิ เลขที่/น.ส.3
เลขที่/ ส.ค. 1
เลขที่...... (ขนาด
เท่าต้ นฉบับ และ
ต้ องครบถ้ วน
ตามแผนผัง
บริเวณ หรื อที่
ระบุไว้ ในคําขอ
อนุญาต)
หนังสือรับรองให้ สํานักการโยธา
ปลูกสร้ างอาคาร
ในที่ดนิ

0

1

ชุด

1

0

ชุด

สําเนาหรื อ
สํานักการโยธา
ภาพถ่ายหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียน
วัตถุประสงค์
และผู้มีอํานาจลง

0

1

ชุด

7)

8)

หมายเหตุ
อนุญาตแทน)
-

(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายทะเบียน
บ้ าน และบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
เจ้ าของที่ดนิ และ
พยานที่ลงลายมือ
ชื่อรับรองใน
เอกสาร (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตมิได้ เป็ น
เจ้ าของที่ดนิ ))
(พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายบัตร
ประจําตัว
ประชาชน และ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลงชื่อ
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ที่

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ชื่อแทนนิตบิ คุ คล
เจ้ าของที่ดนิ ที่
ออกให้ ไม่เกินหก
เดือน
หนังสือรับรอง
สํานักการโยธา
ของผู้ออกแบบ
อาคาร หรื อ
ผู้ออกแบบและ
คํานวณอาคาร
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
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาด อยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรื อ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
แทนนิตบิ คุ คล
(กรณีที่นิตบิ คุ คล
เป็ นเจ้ าของที่ดนิ ))

0

ชุด

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ควบคุม แล้ วแต่
กรณี) พร้ อมทัง้
สําเนาหรื อ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
ที่ยงั ไม่สิ ้นอายุ
หนังสือรับรอง
สํานักการโยธา
ของผู้ออกแบบ
อาคาร หรื อ
ผู้ออกแบบและ
คํานวณอาคาร
ซึง่ จะต้ องเป็ นผู้
ได้ รับใบอนุญาต
ให้ เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม หรื อ
10)
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม และ
จะต้ องไม่เป็ นผู้
ได้ รับการแจ้ ง
เวียนชื่อตาม
มาตรา 49 ทวิ
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาด อยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ควบคุมหรื อ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม แล้ วแต่
กรณี) พร้ อมทัง้
สําเนาหรื อ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพฯ
ที่ยงั ไม่สิ ้นอายุ
หนังสือแจ้ งการ สํานักการโยธา
ใช้ ประโยชน์ที่ดนิ
หรื อเปลี่ยนแปลง
11) การใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ในเขต
กรุงเทพมหานคร
(แบบ ผมร.1)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

16. ค่ าธรรมเนียม
1) ค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต
(1) เคลื่อนย้ ายอาคาร
ค่ าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ 2)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(1) อาคารสูงไม่ เกิน 2 ชัน้ หรือสูงไม่ เกิน 12 เมตร คิด 0.50 บ่ าท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม 0.5 บาท
หมายเหตุ -

ชุด

หมายเหตุ

-
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3)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(2) อาคารสูงเกิน 2 ชัน้ แต่ ไม่ เกิน 3 ชัน้ หรือสูงเกิน 12 เมตร
แต่ ไม่ เกิน 15 เมตร คิด 2.00 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม 2 บาท
หมายเหตุ -

4)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(3) อาคารสูงเกิน 3 ชัน้ หรือสูงเกิน 15 เมตร คิด 4.00 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม 4 บาท
หมายเหตุ -

5)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(4) อาคารประเภทซึ่งต้ องรั บนํา้ หนักบรรทุกชัน้ ใดชัน้ หนึ่ง
เกิน 500 กก./ตร.ม. คิด 4.00 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม 4 บาท
หมายเหตุ -

6)

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบ
(5) ป้าย คิด 4 บาท/ตร.ม.
ค่ าธรรมเนียม 4 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ (111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2 ถนนมิ ตรไมตรี แขวงดิ นแดง เขตดิ นแดง 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)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร 1555
หมายเหตุ -
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3)
4)

5)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานเขตทุกเขต
หมายเหตุ ช่ องทางการร้ องเรียน ฝ่ ายโยธา สํานักงานเขตบึงกุ่ม เลขที่ 999 ซอยเสรี ไทย 43 ถนนเสรี ไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02 364 7364
หมายเหตุ 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)
คําขออนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ้ ถอนอาคาร (แบบ ข.2)
2)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
-

3)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
-

4)

หนังสือมอบอํานาจผู้ขออนุญาต
-

5)

หนังสือมอบอํานาจเจ้ าของที่ดนิ
-

6)

หนังสือรับรองให้ ปลูกสร้ างอาคารในที่ดนิ
-

7)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา 29
-
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8)

หนังสือแจ้ งการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ หรื อเปลีย่ นแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ ในเขตกรุงเทพมหานคร (แบบ ผมร.1)
-

19. หมายเหตุ
ขันตอน
้
ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
1) ขันตอนที
้
่ 1 นับระยะเวลารวมกับขันตอนที
้
่2
2) ในกรณีมีเหตุจําเป็ นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนด 45 วัน ให้ ขยายเวลา
ออกไปได้ อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ู
ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ ้นกําหนดเวลาหรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ นนั ้ แล้ วแต่กรณี (พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 มาตรา 25 วรรคสอง)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

้ องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาทุกหน้ า
สําเนาหรื อภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับที่ยื่นขออนุญาต เจ้ าของเอกสารนันต้
ทุกแผ่น (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

วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย

08/09/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
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อนุมัตโิ ดย

สํานักงานเขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
เผยแพร่ โดย อภิชาต กรรมสิทธิ์

