
ฝ่ายโยธา 

มอี านาจหนา้ทีเ่กีย่วกบัการกอ่สรา้ง  การซอ่มแซม  และการปรับปรงุ
โรงเรยีน  ถนน  ตรอก  ซอย  ทางเทา้  ผวิจราจร  สิง่สาธารณประโยชนแ์ละ
สะพานคนเดนิขา้ม  การอนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้  การพจิารณาอนุญาตกระท า
การตา่งๆ ในทีส่าธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค  การจัดหาและการจัด
กรรมสทิธิท์ีด่นิและอสงัหารมิทรัพยอ์ยา่งอืน่เพือ่กจิการทีอ่ยูใ่นอ านาจหนา้ทีห่รอื
เพือ่ประโยชนส์าธารณะอยา่งอืน่โดยวธิตีกลงซือ้ขาย การขออทุศิและการจัดซือ้
โดยวธิปีรองดองตามมตคิณะรัฐมนตร ี การดแูลรักษาทีส่าธารณะและทีข่อง
เอกชนทีย่นิยอมใหป้ระชาชนใชป้ระโยชนร์ว่มกนั  การบ ารงุดแูลรักษา 
ค ู คลอง  ทางหรอืทอ่ระบายน ้า  สะพานขา้มคลอง  การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา
น ้าทว่มรว่มมอืกบัส านักผังเมอืงในการวางและจัดท าผังเมอืงประเภทตา่งๆ  การ
ควบคมุอาคารตามทีไ่ดร้ับมอบหมาย  การประกาศเขตเพลงิไหมแ้ละผังเฉพาะ
กจิ  การตรวจสอบและควบคมุการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ  การก าหนดพืน้ทีท่ีจ่ะจัดรปู
ทีด่นิกรณีทีเ่ป็นพืน้ทีเ่ฉพาะภายในเขต ประสานส านักจราจรและขนสง่ในการจัดท า 
ตดิตัง้ ซอ่มแซมและดแูลรักษาความสะอาด ป้ายชือ่ซอย ป้ายจราจรและกระจก
มองโคง้  การทาสขีอบคนัหนิ  การทาส ีตเีสน้  รวมถงึเสน้ทแยงเหลอืง  การ
จัดท าคนัชะลอความเร็ว  การตดิตัง้ guard-rail  อปุกรณ์ประกอบถนนและทาง
จักรยาน และรวมถงึการส ารวจ ออกแบบ หรอืประมาณราคาเพือ่ขอ

งบประมาณ  การบรหิารงบประมาณ  การจัดหาพัสด ุ การควบคมุการ
กอ่สรา้ง  ซอ่มแซม  ปรับปรงุ  หรอืบ ารงุรักษาตามสญัญาหรอือ านาจหนา้ทีท่ี่
รับผดิชอบดว้ย  และหนา้ทีอ่ืน่ทีเ่กีย่วขอ้งหรอืไดร้ับมอบหมาย 
  

 
  
 การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร 
 
     1. สรา้งอาคารขึน้ใหม ่
     2. ตอ่เตมิหรอืดดัแปลงอาคารทีม่อียูแ่ลว้ดงันี้ 
          2.1 เปลีย่นโครงสรา้งของอาคารคอนกรตีและเสรมิเหล็กคอนกรตีอัดแรง หรอื
เปลีย่นโครงสรา้งของอาคารทีเ่ป็นวัสดอุืน่ โดยเปลีย่นวัสด ุขนาด จ านวน หรอืชนดิ
ของเดมิ 

          2.2 เปลีย่นแปลงสว่นตา่ง ๆ ของอาคาร ซึง่เป็นการเพิม่เตมิน ้าหนักให ้
โครงสรา้งของอาคารเกนิรอ้ยละ 10 
          2.3 ลดหรอืขยายเนื้อทีข่องชัน้หนึง่ชัน้ใดหรอืหลงัคาเกนิกวา่ 5 ตารางเมตร 
          2.4 เพิม่หรอืลดจ านวนเสา หรอืคาน 
     3. กอ่สรา้งดดัแปลงอาคารผดิไปจากแบบแปลนทีไ่ดร้ับอนุญาต 
          3.1 ระยะทีต่ัง้ของอาคารถงึขอบเขตทีส่าธารณะผดิไปจากแผนผังบรเิวณที่
ไดร้ับอนุญาตเกนิรอ้ยละ 20 หรอืเปลีย่นแปลงผังบรเิวณ 
          3.2 สดัสว่นของโครงสรา้งผดิไปจากแบบแปลนทีไ่ดรั้บอนุญาตเกนิรอ้ยละ 5 



 
     4. รือ้ถอนเคลือ่นยา้ยอาคาร 
     5. ใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารทีเ่ขา้ขา่ยควบคมุการใช ้
     6. ดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกรถ ตามมาตรา 8 (9) เพือ่
การอืน่ 
  

 
 
สถานทีต่ดิตอ่ขออนุญาตกอ่สรา้ง ดดัแปลงรือ้ถอนเคลือ่นยา้ย และใชห้รอื
เปลีย่นแปลงการใชอ้าคาร   
    
   การยืน่ขออนุญาตด าเนนิการเกีย่วกบัอาคารในกรงุเทพมหานคร สามารถยืน่ขอ

ไดท้ี ่
 
          2.1 ฝ่ายโยธาเขตทอ้งทีจ่ะด าเนนิการเกีย่วกบัอาคาร ซึง่เป็นอาคารทีพั่ก
อาศยั ตกึแถว หอพัก แฟลต อาคารชดุ ส านักงาน ทาวนเ์ฮาส ์คอนโดมเินียม หอ้ง
แสดงสนิคา้ โกดงัเก็บของทีช่ว่ง เสาชอ่งหนึง่กวา้งไมเ่กนิ 10 เมตร และอาคาร
พาณชิย ์ทัง้นี้เฉพาะทีส่งูไมเ่กนิ 4 ชัน้ และความสงูไมเ่กนิ 15.00 เมตร หอ้งแถว
ทีส่งูไมเ่กนิ 2 ชัน้ อาคารสตัวเ์ลีย้ง อาคารชัว่คราว สะพานไม ้
          2.2 กองควบคมุอาคาร ส านักโยธา ศาลาวา่การกรงุเทพมหานคร 2 (ดนิ
แดง) กรณีเป็นอาคารตกึสงูเกนิ 4 ชัน้ อาคารสาธารณะ อาคารพษิ หรอือาคารอืน่
ใด นอกจากอาคารตามชือ่ และการเปลีย่นแปลงการใชอ้าคาร รวมทัง้ขอใบรับรอง 
ฯลฯ 
 
เอกสารประกอบการขออนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรือ้ถอน เคลือ่นยา้ย และใชห้รอื
เปลีย่นการใชอ้าคาร  

 
     1. แบบค าขออนุญาต 
          1.1 กอ่สรา้ง ดดัแปลงหรอืรือ้ถอนอาคาร ใชแ้บบ ข.1 
          1.2 เคลือ่นยา้ยอาคาร ใชแ้บบ ข.2 
          1.3 เปลีย่นการใชอ้าคาร ใชแ้บบ ข.3 
          1.4 ดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถเพือ่การ

อืน่ ใชแ้บบ ข.4 
          1.5 ตอ่อายใุบอนุญาต ตาม 1.1, 1.2, 1.4 ใชแ้บบ ข.5 
          1.6 แบบค าขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร ใช ้

แบบ ข.6 
          1.7 แบบค าขอใบแทนอนุญาต หรอืใบรับรอง ใชแ้บบ ข.7 
          1.8 แบบค าขอใบอนุญาต ตาม 1.1, 1.2, 1.3 ใชแ้บบ ข.8 
     *อนึง่เอกสารประกอบจะตอ้งจัดใหม้ตีามก าหนดในแบบค าขออนุญาตนัน้ๆ 
 



 
     2. แผนผังแบบกอ่สรา้งและรายการประกอบแบบ 
          2.1 ยืน่ขออนุญาตตามขอ้ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ยืน่แผนผังแบบกอ่สรา้ง 
และรายการประกอบแบบอยา่งละ 5 ชดุ 
          2.2 ยืน่ขอตามขอ้ 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 ยืน่แผนผังแบบกอ่สรา้ง และ
รายการประกอบแบบทีไ่ดอ้นุญาตจากกรงุเทพมหานคร จ านวน 1 ชดุ 
     3. ในกรณีทีผู่ม้าตดิตอ่ด าเนนิการในการยืน่ขออนุญาตไมใ่ชเ้จา้ของอาคาร 
ตอ้งมหีลกัฐานการมอบอ านาจจากเจา้ของอาคารตามฟอรม์ของกรงุเทพมหานคร 
พรอ้มทัง้ปิดอากรแสตมป์ใหถ้กูตอ้งตามกฎหมาย (ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท) 
  

 
 

การขอตดิต ัง้ไฟฟ้าแสงสวา่งสาธารณะ  
 
หลกัฐานทีต่อ้งน ามาแสดง 
 
          1. บตัรประจ าตวัประชาชน 
          2. ส าเนาโฉนดทีด่นิหรอืหลกัฐานการยกใหแ้ละทางการไดรั้บไวแ้ลว้ 
          3. ผังบรเิวณหรอืแผนทีส่งัเขปหากตรวจสอบแลว้ พบวา่เป็นทีส่าธารณะ
ทางเขตฯ จะตอ้งท าหนังสอืถงึการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบพจิารณาประมาณ
คา่ใชจ้า่ยแลว้จงึน ารายละเอยีดและราคาจากการไฟฟ้าฯ มาตัง้งบประมาณรวมไว ้
ในปีตอ่ไป  
  

 
 
การขอใหซ้อ่มแซมถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ สะพาน ป้ายชือ่  

 
หลกัฐานทีต่อ้งน ามาแสดง 
 
      1. บตัรประจ าตวัประชาชน 
      2. ผังบรเิวณหรอืแผนทีส่งัเขปการขออนุญาตตดิตัง้ป้ายโฆษณาทีไ่มเ่ป็น
อาคารตามกฎหมายหลกัฐานทีต่อ้งน ามาแสดง 
          2.1 บตัรประจ าตวัประชาชน 
          2.2 ส าเนาทะเบยีนบา้น 
          2.3 ค าขออนุญาตตามแบบ แผนผังบรเิวณ แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน เชน่ ใหแ้จง้ใจความ หรอืภาพโฆษณาโดยละเอยีดชดัเจน จ านวน 2 
ชดุ 
          2.4 ใบยนิยอมของเจา้ของทีด่นิ กรณีทีข่อใบอนุญาตอยูใ่นทีด่นิของผูอ้ืน่ 
          2.5 ส าเนาโฉนดทีด่นิทกุแผ่นลงนามรับรองโดยเจา้ของทีด่นิ 
  

 



การขออนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้ฯ 
  
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการขออนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้  ลดระดบัคนัหนิทางเทา้
และท าทางเชือ่มในทีส่าธารณะ พ.ศ. 2531 
 
     1. ค ารอ้งการขออนุญาตตดัคนัหนิทางเทา้ ลดระดบัคนัหนิทางเทา้และท าทาง
เชือ่มในทีส่าธารณะ  
     2. แผนทีส่งัเขปบรเิวณสถานทีข่ออนุญาตทีช่ดัเจนสามารถหาพบได ้(แสดง
รายละเอยีด) 
     3. แผนผังบรเิวณทีไ่ดร้ับอนุญาตใหป้ลกูสรา้งอาคาร จากกรงุเทพมหานคร 
     4. ส าเนาโฉนดทีด่นิแปลงทีไ่ดร้ับอนุญาตใหป้ลกูสรา้งอาคาร และแปลงอืน่ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

     5. ส าเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร จาก
กรงุเทพมหานครหรอืแผนผังการจัดสรรทีด่นิไดร้ับอนุญาต หรอืเป็นมติ
คณะกรรมการจัดสรรทีด่นิ 
     6. กรณีทีผู่ข้ออนุญาตกบัเจา้ของทีด่นิมใิชบ่คุคลเดยีวกนัใหแ้นบหลกัฐานการ
ยนิยอมดว้ย 
     7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
     8. ส าเนาทะเบยีนบา้น 
     9. ส าเนาเอกสารทกุแผน่จะตอ้งรับรองส าเนา  
 
ในกรณีมอบอ านาจใหผู้อ้ืน่กระท าการแทนจะตอ้งมเีอกสารประกอบ 
 
     1. หนังสอืมอบอ านาจ (ตอ้งตดิอากรแสตมป์ จ านวน 30 บาท) 
     2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูม้อบอ านาจ 
     3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ของผูรั้บมอบอ านาจ 
     4. ส าเนาทะเบยีนบา้น ของผูม้อบอ านาจ 
     5. ส าเนาทะเบยีนบา้น ของผูรั้บมอบอ านาจ  
 
ในกรณีเป็นนติบิคุคล  
 
     1. ส าเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล 

     2. รับรองส าเนาถกูตอ้ง พรอ้มประทับตรา และลงลายมอืชือ่ผูม้อี านาจบน
เอกสารทกุฉบบั  
 
เอกสารทีใ่ชป้ระกอบการขออนุญาตปรับปรงุทางเทา้  
     1. ค ารอ้งการขออนุญาตปรับปรงุทางเทา้ 
     2. แผนทีส่งัเขปบรเิวณทีข่ออนุญาตปรับปรงุ 
     3. แบบ รายละเอยีดการปรับปรงุทางเทา้ 
     4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน และทะเบยีนบา้น  
** แบบทีป่ระกอบการขออนุญาต ใชอ้ยา่งละ 3 ชดุ 


