
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การยืน่แจง้ความประสงคจ์ะกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืร ือ้ถอน

อาคาร (แบบ กทม.1) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายโยธาส านักงานเขตทววีฒันา กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1) ตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 39 ทว ิก าหนดวา่ ผูใ้ดจะกอ่สรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยา้ย

อาคารโดยไมย่ืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ก็ไดโ้ดยการแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิน่และตอ้งด าเนนิการ  

 

      (1) แจง้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดพรอ้มทัง้แจง้ขอ้มลูและยืน่เอกสารดงัตอ่ไปนี้

ดว้ย 

 

         (ก) ชือ่ของผูรั้บผดิชอบงานออกแบบอาคารซึง่จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม

ควบคมุประเภทวฒุสิถาปนกิตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีสถาปัตยกรรม และจะตอ้ งไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บการแจง้เวยีนชือ่ตามมาตรา 49

ทว ิ

 

         (ข) ชือ่ของผูรั้บผดิชอบงานออกแบบและค านวณอาคารซึง่จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพี

วศิวกรรมควบคมุประเภทวฒุวิศิวกรตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม และจะตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บการแจง้เวยีน ชือ่ตามมาตรา 

49ทว ิ

 

         (ค) ชือ่ของผูค้วบคมุงานซึง่จะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคมุตามกฎหมายวา่

ดว้ยวชิาชพีสถาปัตยกรรมและเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพี

วศิวกรรม และจะตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บการแจง้เวยีนชือ่ตามมาตรา 49ทว ิ

 

         (ง) ส าเนาใบอนุญาตของบคุคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 

 

ฯลฯ 

 

     ตามพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ. 2558 มาตรา 10 ผูอ้นุญาตตอ้ง

ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส าหรับประชาชน และแจง้ให  ้

ผูย้ืน่ค าขอทราบภายในเจ็ดวนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ  

 

หมายเหต ุ

 

 1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบุ ไวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

     3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ 

พ.ร.บ.การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangkok.go.th/yota/ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 



 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทวี
วฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 

โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 120 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสถานที ่ช าระคา่ธรรมเนยีม และ

ออกใบรับแจง้ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุ
เขต))  

1 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

2) การพจิารณา 
พจิารณาแผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

หรอืรายการค านวณ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุ
เขต))  

114 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต
ทววีฒันา 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่อนุญาต พรอ้มแจง้ผลการพจิารณา  
(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทกุ
เขต))  

5 วนั ฝ่ายโยธาส านักงานเขต

ทววีฒันา 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

หนงัสอืแจง้ความประสงคจ์ะกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอื
รือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทว ิ(แบบ  กทม.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

2) 
 

ตารางแสดงพืน้ทีอ่าคาร และพืน้ทีเ่พือ่ค านวณทีจ่อดรถยนต์ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

3) 

 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนทีถ่กูตอ้ง

ตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง ฉบบัที ่10 

(พ.ศ. 2528) 
ฉบบัจรงิ 5 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

4) 

 

รายการค านวณโครงสรา้งทีถ่กูตอ้งตามหลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไข ที่

ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 (พ.ศ. 2528) ฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ หรอือาคารที่

กอ่สรา้งดว้ยวตัถถุาวรและวตัถทุนไฟเป็นสว่นใหญ่) 

ส านักการโยธา 

5) 
 

รายการค านวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกนั
เพลงิไหมใ้นอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ ตาม

กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) ฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส านักการโยธา 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

6) 

 

รายการค านวณระบบบ าบดัน า้เสยีและการระบายน า้ท ิง้ในอาคาร

สงูหรอือาคารขนาดใหญพ่เิศษ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 
2535) ฯ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

7) 

 

รายการค านวณระบบประปาในอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่

พเิศษ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) ฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

8) 

 

รายการค านวณระบบลฟิตใ์นอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่

พเิศษ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) ฯ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

9) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ (เอกสารของผูแ้จง้ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ/หรอืประทบัตรา
รับรองความถกูตอ้ง กรณีบคุคลเป็นผูแ้จง้ และกรณีหลายคนใหใ้ชท้กุคน ) 

กรมการปกครอง 

10) 

 

ส าเนาทะเบยีนบา้น 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ (เอกสารของผูแ้จง้ พรอ้มลงลายมอืชือ่และ/หรอืประทบัตรา

รับรองความถกูตอ้ง กรณีบคุคลเป็นผูแ้จง้ และกรณีหลายคนใหใ้ชท้กุคน ) 

กรมการปกครอง 

11) 

 

ส าเนาหรอืภาพถา่ยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน วตัถปุระสงค ์

และผูม้อี านาจลงชือ่แทนนติบิุคคลผูแ้จง้ทีอ่อกใหไ้มเ่กนิหกเดอืน  
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ (พรอ้มส าเนาหรอืภาพถา่ยบตัรประจ าตวัประชาชน และ
ทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล (กรณีทีน่ติบิคุคลเป็นผู ้

แจง้)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

12) 
 

หนงัสอืแสดงความเป็นตวัแทนของผูแ้จง้ (หนงัสอืมอบอ านาจ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (พรอ้มส าเนาหรอืภาพถา่ยบตัรประจ าตวัประชาชน และ

ทะเบยีนบา้น (กรณีมกีารมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่แจง้แทน)) 

ส านักการโยธา 

13) 
 

หนงัสอืรบัรองวา่เป็นผูอ้อกแบบอาคาร ซึง่จะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุประเภท

วฒุสิถาปนกิตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีสถาปตัยกรรม และ
จะตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้เวยีนชือ่ตามมาตรา 49 ทว ิ

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (พรอ้มทัง้ส าเนาหรอืภาพถา่ยใบอนุญาตประกอบวชิาชพีฯ ที่

ยังไมส่ ิน้อายุ) 

ส านักการโยธา 

14) 
 

หนงัสอืรบัรองวา่เป็นผูค้วบคมุงาน ซึง่จะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ หรอื

วชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ และจะตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้เวยีน
ชือ่ตามมาตรา ๔๙ ทว ิ(กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ ขนาด อยูใ่น

ส านักการโยธา 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ประเภทเป็นวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุหรอืวชิาชพีสถาปตัยกรรม

ควบคมุ แลว้แตก่รณี และผูข้ออนุญาตระบุชือ่มาในค าขออนุญาต
ดว้ย) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ (พรอ้มทัง้ส าเนาหรอืภาพถา่ยใบอนุญาตประกอบวชิาชพีฯ ที่
ยังไมส่ ิน้อายุ) 

15) 

 

หนงัสอืรบัรองการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณสว่นตา่งๆ 

ของโครงสรา้ง พรอ้มเอกสารแสดงรายละเอยีดการค านวณ
โครงสรา้งหลกัทีใ่ชใ้นการค านวณเพือ่ตรวจสอบงานออกแบบและ

ค านวณ (กรณีชนดิหรอืประเภทอาคารทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

ก าหนดชนดิหรอืประเภทของอาคาร หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และ
เงือ่นไขในการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณสว่นตา่ง ๆ ของ

โครงสรา้งอาคาร พ.ศ. 2550) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (พรอ้มส าเนาหรอืภาพถา่ยใบประกอบวชิาชพีทียั่งไมส่ ิน้อาย ุ

ทะเบยีนบา้น และบตัรประจ าตวัประชาชน) 

ส านักการโยธา 

16) 
 

ส าเนาหรอืภาพถา่ยรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ฉบบัสมบูรณ ์(กรณีอาคารทีย่ ืน่ขออนุญาตเป็นประเภทและขนาด

ของโครงการเขา้ขา่ยตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอื
กจิการซึง่ตอ้งจดัท ารายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

และหลกัเกณฑ ์วธิกีาร ระเบยีบปฏบิตัแิละแนวทางการจดัท า
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

17) 
 

ส าเนาหนงัสอืเห็นชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
จากส านกันโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

และสรุปมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ

มาตรการตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

18) 

 

ส าเนาหรอืภาพถา่ยหนงัสอืส านกัการจราจรและขนสง่ เรือ่งการ

พจิารณาต าแหนง่ทางเขา้-ออกรถยนต ์(กรณีจดัทีจ่อดรถยนต์
ต ัง้แต ่300 คนัขึน้ไป และทางเขา้ออกเชือ่มกบัถนนสาธารณะทีอ่ยู่

ในความดแูลของกรุงเทพมหานคร) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการจราจรและขนสง่ 

19) 

 

กรณีอาคารทีย่ ืน่แจง้เป็นการดดัแปลงเพิม่ช ัน้ ใหแ้สดงรายการ

ค านวณโครงสรา้ง และตอ้งมสีถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดเ้ป็นสว่นราชการ 

หรอืนติบิุคคล ซึง่มวีศิวกรประเภทวฒุวิศิวกร สาขาวศิวกรรมโยธา 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม เป็นผูใ้หค้ าแนะน าปรกึษา 

และลงรายมอืชือ่รบัรองผลการตรวจสอบงานวศิวกรรมควบคมุ
รบัรองความม ัน่คงแข็งแรงของอาคารวา่สามารถตอ่เตมิได ้

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

20) เอกสารรบัรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้(กรณี ส านักการโยธา 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 โครงสรา้งหลกัทีเ่ป็นเสาหรอืคานหรอืโครงหลงัคาของอาคารที่

กอ่สรา้งดว้ยเหล็กโครงสรา้งรูปพรรณทีไ่มไ่ดใ้ชค้อนกรตีหุม้) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

21) 

 

ส าเนาหรอืภาพถา่ยโฉนดทีด่นิ เลขที่/น.ส.3 เลขที/่ ส.ค. 1 เลขที ่

………..................................................................................
......... 

...........................................................................................

......... 

………..................................................................................

......... (ขนาดเทา่ตน้ฉบบั และตอ้งครบถว้นตามแผนผงับรเิวณ 
หรอืทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืแจง้ความประสงค)์ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองใหป้ลกูสรา้งอาคารในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ (พรอ้มส าเนาหรอืภาพถา่ยทะเบยีนบา้า แลดะบตัรประชาขน

ของเจา้ของทีด่นิและพยานทีล่งลายมอืชือ่รับรองในเอกสาร (กรณีผูข้อ

อนุญาตมไิดเ้ป็นเจา้ของอาคาร)) 

ส านักการโยธา 

23) 

 

ส าเนาหรอืภาพถา่ยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีน วตัถปุระสงค ์

และผูม้อี านาจลงชือ่แทนนติบิุคคลเจา้ของทีด่นิทีอ่อกใหไ้มเ่กนิหก
เดอืน 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (พรอ้มส าเนาหรอืภาพถา่ยบตัรประชาชน และทะเบยีนบา้น

ของผูม้อี านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล (กรณีทีน่ติบิคุคลเป็นเจา้ของทีด่นิ)) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

24) 
 

หนงัสอืแจง้การใชป้ระโยชนท์ีด่นิหรอืเปลีย่นแปลงการใช้

ประโยชนท์ีด่นิในเขตกรุงเทพมหานคร (แบบ ผมร.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

25) 
 

หนงัสอืยนืยนัทีจ่ะท าการรือ้ถอนอาคารเดมิ หรอืส าเนาหรอื
ภาพถา่ยค าขออนุญาตหรอืหนงัสอืแจง้ความประสงคจ์ะรือ้ถอน

อาคาร หรอืใบอนุญาต หรอืใบรบัรองหนงัสอืแจง้ความประสงคจ์ะ
รือ้ถอนอาคารเดมิ (กรณีอาคารเดมิอยูใ่นบรเิวณทีจ่ะกอ่สรา้ง

อาคาร หรอืดดัแปลงอาคาร) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

26) 
 

หลกัฐานการขออนุญาตเกีย่วกบัอาคารทีจ่ะท าการกอ่สรา้ง 
ดดัแปลง หรอืรือ้ถอน ตามกฎหมายอืน่ในสว่นทเ้กีส่วขอ้ง  

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

27) 
 

หลกัฐานการขออนุญาตเกีย่วกบัอาคารทีจ่ะท าการกอ่สรา้ง 
ดดัแปลง หรอืรือ้ถอน ตามกฎหมายอืน่ในสว่นทเ้กีส่วขอ้ง  

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

28) 

 

หลกัฐานการขออนุญาตเกีย่วกบัอาคารทีจ่ะท าการกอ่สรา้ง 

ดดัแปลง หรอืรือ้ถอน ตามกฎหมายอืน่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง (ถา้ม)ี 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

29) 

 

บนัทกึการขออนุญาตปลกูสรา้งอาคารบรเิวณทีม่พีระราชกฤษฎกีา

ก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ ีจ่ะเวนคนื (กรณีอยูใ่นพระราช
กฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ ีจ่ะเวนคนื  

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหตุ - 

ส านักการโยธา 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต  
(1)  กอ่สรา้งอาคาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  

 

2) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต  
(2)  ดดัแปลงอาคาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

 

3) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต  
(3)  รือ้ถอนอาคาร 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  

 

4) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ  

(1) อาคารสงูไมเ่กนิ  2 ชัน้หรอืสงูไมเ่กนิ 12 เมตร คดิ 0.50 บาท/

ตร.ม. 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0.5 บาท 

  

 

5) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ  

(2) อาคารสงูเกนิ 2 ชัน้แตไ่มเ่กนิ 3 ชัน้ หรอืสงูเกนิ 12 เมตร  
แตไ่มเ่กนิ 15 เมตร คดิ 2.00 บาท/ตร.ม. 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 2 บาท 

  
 

6) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ  
(3)  อาคารสงูเกนิ 3 ชัน้หรอืสงูเกนิ 15 เมตร คดิ 4.00 บาท/

ตร.ม. 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
  

 

7) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ  

(4)  อาคารประเภทซึง่ตอ้งรบัน า้หนกับรรทกุช ัน้ใดช ัน้หนึง่  
เกนิ 500 กก./ตร.ม. คดิ 4.00 บาท/ตร.ม. 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 

  
 

8) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ  
(5) ทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถและทางเขา้ออกของรถ ภายนอกอาคาร คดิ 

0.50 บาท/ตร.ม. 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0.5 บาท 
  

 

9) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ  

(6)  ป้าย คดิ 4.00 บาท/ตร.ม. 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 

  
 

10) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ  

(7) อาคารประเภทซึง่ตอ้งวดัความยาว เชน่ ทางหรอืทอ่ระบายน า้  
ร ัว้หรอืก าแพง คดิ 1.00 บาท/ตร.ม. 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์กรุงเทพมหานคร โทร 1555 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 

024414973 โทรสาร 024414734 
(หมายเหต:ุ -)  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) หนังสอืแจง้ความประสงคจ์ะกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทว ิ(แบบ กทม.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ตารางแสดงพืน้ทีอ่าคาร และพืน้ทีเ่พือ่ค านวณทีจ่อดรถยนต์ 

(หมายเหต:ุ -)  
3) หนังสอืรับรองวา่เป็นผูอ้อกแบบอาคาร ผูอ้อกแบบและค านวณอาคาร หรอืผูค้วบคมุงาน ตามมาตรา 39 ทว ิ(แบบ 

กทม.5) 
(หมายเหต:ุ -)  

4) หนังสอืมอบอ านาจผูข้ออนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  
5) หนังสอืมอบอ านาจเจา้ของทีด่นิ 

(หมายเหต:ุ -)  
6) หนังสอืรับรองใหป้ลกูสรา้งอาคารในทีด่นิ 

(หมายเหต:ุ -)  
7) หนังสอืแจง้การใชป้ระโยชนท์ีด่นิหรอืเปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชนท์ีด่นิในเขตกรุงเทพมหานคร (แบบ ผมร.1) 

(หมายเหต:ุ -)  
8) บนัทกึการขออนุญาตปลกูสรา้งอาคารบรเิวณทีม่พีระราชกฤษฎกีาก าหนดเขตทีด่นิในบรเิวณทีท่ีจ่ะเวนคนื  

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผดิชอบ  

 
     1) ขัน้ตอนที ่1 นับระยะเวลารวมกบั ขัน้ตอนที ่2 

 
     2) ระยะเวลา 120 วนัใหนั้บแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิหรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การกอ่สรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน 

หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไว ้แลว้แตก่รณี (พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 39 ตร ีวรรคสอง) 

 
รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

 
 

 ส าเนาหรอืภาพถา่ยเอกสารทกุฉบบัทีย่ืน่แจง้ฯ เจา้ของเอกสารนัน้ตอ้งลงลายมอืชือ่รับรองส าเนาทกุหนา้ทกุแผน่ (กรณี

เป็นนติบิคุคล ใหด้ าเนนิการตามหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนฯ) 
 หนังสอืมอบอ านาจควรมพียานอยา่งนอ้ย 1 คน ถา้ผูม้อบอ านาจพมิพล์ายนิว้มอืตอ้งมพียานลงลายมอืชือ่รับรองไวด้ว้ย 

2 คน พยานตอ้งลงลายมอืชือ่เทา่นัน้ การพมิพล์ายนิว้มอืใหใ้ชน้ิว้หัวแมม่อืซา้ย ถา้มคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชน้ิว้มอือืน่เพราะเหตุ
ใด ใหบ้นัทกึความจ าเป็นไวใ้นหนังสอืดว้ย 

 หนังสอืมอบอ านาจ ใหต้ดิอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร  
 กรณีบคุคลทีม่ไิดถ้อืสญัชาตไิทยใหแ้สดงส าเนาหนังสอืเดินทางแทนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

 

 
 

 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน: การยืน่แจง้ความประสงคจ์ะกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร (แบบ กทม.1)  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักการโยธา ส านักการโยธา ส านักการโยธา  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  
1)พ.ร.บ.  การผังเมอืง พ.ศ. 2518  

  

2)พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528  
  

3)พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522  
  

4)พ.ร.บ. สง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิพ.ศ. 2535  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 120.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การยืน่แจง้ความประสงคจ์ะกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร (แบบ กทม.1) 

ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 27/07/2015 16:38 
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วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


