คู่มือสาหรับประชาชน : การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)
หน่วยงานที่ให้บริการ : ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 39 กาหนดว่า ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญ หาย
ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับใบอนุญาตหรือใบรับรอง แล้วแต่กรณี
2) ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่ อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ข้อ 19 กาหนดว่า ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุดในสาระสาคัญให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือ
ใบแทนใบรับรองตามแบบที่กาหนดในกฎกระทรวง ต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเอกสารตามที่ ระบุไว้ในแบบ
ดังกล่าว ภายใน 15วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด
เมื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับคาขอตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาคาขอดังกล่าวหากเห็นว่าถูกต้องให้ผู้ว่า
ราชการกรุงเทพมหานครออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองให้แก่ผู้ยื่นคาขอ
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองแล้วแต่กรณี ให้ประทับตราสีแดงคาว่า &ldquo;ใบแทน&rdquo; กากับไว้ด้วย และ
ให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
กรณีใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ข้างต้น
3) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กาหนดว่า &ldquo;อาคารสูง&rdquo;หมายความว่า
อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับ
พื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้าสาหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้น หยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
4) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 กาหนดว่า &ldquo;อาคารขนาดใหญ่พิเศษ&rdquo;
หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการปร ะเภท
เดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
5) ตามคาสั่งกรุงเทพมหานครที่ 369/2556 เรื่อง มอบอานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร กาหนดว่า
(1) อาคารทุกประเภท ยกเว้นอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้ยื่นขออนุญาตที่ฝ่ายโยธา สานักงานเขต

พื้นที่
(2) อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้ยื่นขออนุญาตที่กองควบคุมอาคาร สานักการโยธา
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 10 ผู้
อนุญาตต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือสาหรับประชาชน และแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน
เจ็ดวันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
หมายเหตุ
1) ขั้นตอนการดาเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือประชาชนเรียบร้อยแล้ว
2) กรณีคาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน/หรือมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สามารถพิจารณาได้
เจ้าหน้าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่ นคาขอจะต้อง
ดาเนินการแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้ยื่นคาขอละทิ้ง
คาขอ โดยเจ้าหน้าที่และผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความบกพร่อง
ดังกล่าวให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ได้รับมอบอานาจไว้เป็นหลักฐาน
3) เจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ ตามมาตรา 10
แห่ง พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bangkok.go.th/yota/
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองควบคุมอาคาร สานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 111 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น.

สถานที่ให้บริการ
ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวง
ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ / โทรสาร
02-354-4203/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:00 - 16:00 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
รับคาขอตรวจสอบเอกสาร
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
ทุกเขต))
2) การพิจารณา
พิจารณา
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
ทุกเขต))
3) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
ออกใบแทน หรือไม่ออกใบแทน
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ ฝ่ายโยธา สานักงานเขต
ทุกเขต))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) คาขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ –

ระยะเวลา
1 ชั่วโมง

ส่วนที่รับผิดชอบ
ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

25 วัน

ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

5 วัน

ฝ่ายโยธาสานักงานเขต
ราชเทวี

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
สานักการโยธา

ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
2) ใบแจ้งความใบอนุญาต หรือใบรับรองสูญหายของสถานีตารวจแห่ง
ท้องที่ที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสูญหาย
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ –

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

3)

ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทาลายหรือชารุดบางส่วนให้
แนบใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ถูกทาลายหรือชารุดบางส่วน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ –

สานักการโยธา

4)

บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ยื่นคาขอใบแทน (กรณีบุคคลเป็นผู้ขอใบ
แทน และกรณีมีหลายคนให้ใช้ทุกคน) พร้อมลงลายมือชื่อและ/หรือ
ประทับตรารับรองความถูกต้อง)

กรมการปกครอง

5)

สาเนาทะเบียนบ้าน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารของผู้ยื่นคาขอใบแทน (กรณีบุคคลเป็นผู้ขอใบ
แทน และกรณีมีหลายคนให้ใช้ทุกคน) พร้อมลงลายมือชื่อและ/หรือ
ประทับตรารับรองความถูกต้อง)

กรมการปกครอง

6)

สาเนาหรือภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอใบแทนที่ออกให้ไม่เกิน
หกเดือน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลาดับ

7)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน และ
ทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็น
ผู้ขอใบแทน))
หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้ขออนุญาต (หนังสือมอบ
อานาจ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (พร้อมสาเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจาตัวประชาชน และ
ทะเบียนบ้าน (กรณีมีการมอบอานาจให้ผู้อื่นขออนุญาตแทน))

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) ขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)
(หมายเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

สานักการโยธา

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 5 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี เลขที่ 10 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-354-4203
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
1) คาขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)
(หมายเหตุ: -)
หมายเหตุ
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ขั้นตอนที่ 1 นับระยะเวลารวมกับ ขั้นตอนที่ 2
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารทุกฉบับที่ยื่นขออนุญาตเจ้าของเอกสารนั้นต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกหน้าทุกแผ่น
(กรณีเป็นนิติบุคคล ให้ดาเนินการตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ)
หนังสือมอบอานาจควรมีพยานอย่างน้อย 1 คน ถ้าผู้มอบอานาจพิมพ์ลายนิ้วมือต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองไว้
ด้วย 2 คน พยานต้องลงลายมือชื่อเท่านั้น การพิมพ์ลายนิ้วมือให้ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้าย ถ้ามีความจาเป็นที่จะต้องใช้นิ้วมืออื่น
เพราะเหตุใด ให้บันทึกความจาเป็นไว้ในหนังสือด้วย
หนังสือมอบอานาจ ให้ติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
กรณีบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยให้แสดงสาเนาหนังสือเดินทางแทนสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7)
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: สานักการโยธา สานักการโยธา สานักการโยธา
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 0.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7) ฝ่ายโยธา สานักงานเขตราชเทวี
ณัฏฐ์ณิชาภา
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