
 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
                    (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

                สำนักการโยธา 
 

 

 

สำนักงานควบคุมอาคาร 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

คณะทำงานจัดทำคูมือการปฏิบัติงาน 
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คำนำ 
 

สำนักงานควบคุมอาคารเปนหนวยงานในสังกัดสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีหนาท่ี

รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม แนะนำการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขต

กรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบคำสั่ง และ

ขอบังคับตางๆ รวมถึงปฏิบัติหนาท่ีอื่นที่เก่ียวของ โดยแบงงานภายในสวนราชการอันประกอบไปดวย ฝายบริหารงาน

ท่ัวไป, สวนควบคุมอาคาร 1 กลุมงานควบคุมอาคาร ๑, กลุมงานควบคุมอาคาร ๒,กลุมงานวิชาการและสารสนเทศ, 

สวนควบคมุอาคาร 2 กลุมงานควบคุมอาคาร ๑, กลุมงานควบคุมอาคาร ๒,กลุมงานวิชาการและสารสนเทศม และ 

กลุมงานกฎหมายอาคารและขอมูล ลักษณะการทำงานของสำนักงานควบคุมอาคาร มีผลกระทบในทางกฎหมาย

โดยตรงตอประชาชน ดังนั้นแนวทางปฏิบัติ และมาตรฐานจึงเปนสิ่งจำเปนตอการทำงาน 

คูมือปฏิบัติงานจะเปนสิ่งท่ีชวยใหทราบถึงโครงสราง ภารกิจ กระบวนการตางๆที่อยูในความ

รับผิดชอบของสำนักงานควบคุมอาคารเปนแนวทาง เครื่องมือ และมาตรฐานแกเจาหนาท่ีในการทำงาน ผูบริหาร

สามารถใชเพื่อติดตาม พัฒนากระบวนการในแตละขั้นตอนได ท้ังยังเปนขอมูลพื้นฐานที่จำเปนตอการพัฒนา

ปรับปรุงระบบการทำงานดวยระบบสารสนเทศ 

 

สำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา 

กรกฎาคม ๒๕64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

สารบัญ 

 

 หนา 

คำนำ 

สารบัญ 

บทสรุปผูบริหาร ๑ 

ความเปนมาและความสำคัญในการจัดทำคูมือ 3 

วัตถุประสงค 4 

ขอบเขต 5 

กรอบแนวคิด 6 

ขอกำหนดที่สำคัญ 9 

คำจำกัดความ 10 

คำอธิบายสัญลักษณ 11 

หนาที่ความรับผิดชอบ 12 

แผนผังกระบวนงาน ๑9 

ขั้นตอนปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน และการติดตาม 38 

เอกสารประกอบ เชนกฎหมาย ระเบียบ 198 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑ 

 

บทสรุปผูบริหาร 
 

คูมือปฏิบัติงานสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา แสดงใหเห็นถึงแผนผังการทำงาน 

กระบวนการในแตละกิจกรรม ของงานตางๆที่สำนักงานควบคุมอาคารมีหนาที่รับผิดชอบแบงแยกตามความ

รับผิดชอบของแตละกลุมงานประกอบไปดวย 

๑. กระบวนการของฝายบริหารงานทั่วไป 

 ๑.๑ กระบวนการสารบรรณ 

 ๑.๒ กระบวนการบริหารงานบุคคล  

 ๑.๓ กระบวนการงบประมาณ การเงนิ และพัสดุ 

 ๑.๔ กระบวนการดูแลอาคารสถานที่ 

 1.5 กระบวนการควบคุมกำกับการใชรถสวนกลาง 

๒. กระบวนการของสวนควบคมุอาคาร 1,2 กลุมงานควบคุมอาคาร ๑ ๒ และกลุมวิชาการและ

สารสนเทศ 
 ๒.๑ กระบวนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 

 ๒.๒ กระบวนการยื่นแจงความประสงค ฯ จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 

 ๒.๓ กระบวนการแจงความประสงคกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน โดยไมตองขออนุญาตตาม 
    มาตรา๒๑,๒๒,๓๒,๓๓ และมาตรา๓๔     

     ๒.๔ กระบวนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ยกเลิกที่จอดรถยนต 

 ๒.๕ กระบวนการแจงชื่อผูควบคุมงาน/การบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานของผูไดรับ  

    อนุญาตและผูควบคุมงาน 

 ๒.๖ กระบวนการงานแจงเปลี่ยนแปลงแบบ กรณีไมขัดกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

    ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๒๘) 
 ๒.๗ กระบวนงานตรวจสอบและรายงานผลการกอสราง 

 ๒.๘ กระบวนการขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 

 ๒.๙ กระบวนการงานโอนใบอนุญาต 

 ๒.๑๐ กระบวนการตรวจสอบและรายงานผล กรณีอาคารไดรับภัยพิบัติ ( อาคารเกิดการ 

    ทรุดตัว,อาคารที่ไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว  ฯลฯ) 

 ๒.๑๑ กระบวนการขอยกเลิกใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 

 ๒.๑๒ กระบวนการออกใบรับรองการกอสราง ดัดแปลงอาคาร 

 ๒.๑๓ กระบวนการออกใบเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร 

 ๒.๑๔ กระบวนการตรวจสอบสภาพและการใชสอยอาคาร 



๒ 
 ๒.๑๕ กระบวนการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

๓. กระบวนการของกลุมงานกฎหมายอาคารและขอมูล 

 ๓.๑ กระบวนงานรวบรวมขอมูลปญหาในการปฏิบัติงานเก่ียวกับขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๔๔ 

 ๓.๒ กระบวนงานพิจารณายกรางในการออก แกไขหรือปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่

เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 

 ๓.๓ กระบวนงานพิจารณาในการออกแกไข หรือปรับปรุงคำสั่ง ระเบียบ ประกาศตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ  
 ๓.๔ กระบวนงานพิจารณาและเสนอแนะการใหขอมูลขาวสารของทางราชการที่เก่ียวของกับ

การปฏิบัติงาน  

 ๓.๕ กระบวนงานใหคำปรึกษา แนะนำ วินิจฉัยและตอบขอหารือปญหาขอกฎหมายใหกับ

หนวยงานตาง ๆ หรอืประชาชน        

 ๓.๖ กระบวนงานบังคับคดีตามคำพิพากษาใหจำเลยชำระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน

ตามกฎหมายควบคมุอาคาร 

 ๓.๗ กระบวนงาน การดำเนินคดปีกครองกรณีกรุงเทพมหานคร/เจาหนาที่ในสังกัด

กรุงเทพมหานครเปนผูถูกฟองคดีเก่ียวกับการควบคุมอาคาร    

 ๓.๘ กระบวนงานการทำหนังสือมอบอำนาจตามที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง มีหมายเรยีก

พยานบุคคล  

 ๓.๙ กระบวนงานชี้แจงตอบญัตติและกระทูเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวของ    
 ๓.๑๐ กระบวนงานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาต ตามกฎหมายควบคุม

อาคารประจำศูนยบริการ(One Stop Service)                                                  
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ความเปนมาและความสำคัญในการจัดทำคูมือ 
 เพื่อใหสำนักงานควบคุมอาคารมีคูมือการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพใน
การดำเนินงานขององคกร ผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจ สามารถปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบของ
ตนเองหรือทำงานรวมกับผูอื่นไดอยางราบรื่น เปนระบบ ประโยชนในการเรียนรูงาน ตรวจสอบการทำงาน 
การควบคุมและการติดตามงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถทำงานแทนกันไดในกรณีที่ผูรับผิดชอบ
โดยตรงไมมาปฏิบัติงาน หรือในกรณีมีการสับเปลี่ยนตำแหนงหนาที่ ผูมาปฏิบัติงานใหมจะสามารถเรียนรู
และเริ่มงานไดอยางถูกตอง รวดเร็ว ลดการกระทำมิชอบตอหนาที่ดวยการกำหนดแผนผังกระบวนการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติ หนาที่รับผิดชอบ กรอบเวลาดำเนินการ และมาตรฐานคุณภาพงาน ไวอยางชัดเจนและ
ตรวจสอบได ผูปฏิบัติงานไวใชอางอิง ลดขอผิดพลาด และลดความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
และเปนแนวทางในการปรับปรุงขั ้นตอน วิธีการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับหนาที ่ความรับผิดชอบที ่
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นในอนาคต จึงไดมีการจัดทำและปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานใหมี
ความครบถวน ถูกตองและมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

วัตถุประสงค 
 

๑. เพื่อใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดทราบถึงกระบวนการทำงานแตละขั้นตอน 

๒. เพื่อใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน ไดทราบถึงหนวยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับกระบวนการ

ทำงาน 

๓. เพื่อความเปนมาตรฐานและแนวทางเดยีวกันในการปฏิบัติงาน 

๔. เพื่อความสอดคลองในการปฏิบัติตามนโยบายวิสัยทัศนภารกิจและเปาหมายขององคกร 

๕. เพื่อใหผูที่เก่ียวของสามารถติดตามงานไดโดยอาศัยกระบวนการทำงานที่มีอยู 

๖. เพื่อเปนคูมือสำหรับเจาหนาที่ที่พ่ึงเขามาปฏิบัติหนาที่ ชวยลดขอสงสัยและระยะเวลาการสอน

งาน สามารถเรียนรูดวยตนเองไดสวนหน่ึง ทำใหเจาหนาที่ที่เดิมไมเสียเวลางาน 

๗. เพื่อเปนขอมูลในการวิเคราะห ปรับปรุง พัฒนา ระบบการทำงานของกองควบคุมอาคารเพ่ือลด

ขั้นตอนการทำงาน ลดระยะเวลา ลดความผิดพลาดในการทำงาน 

๘. เพื่อเปนตนแบบ ในการออกแบบระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ในอนาคต 

อันเปนการบูรณาการระบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

ขอบเขต 
 

“คูมือการปฏิบัติงานสำนักงานควบคุมอาคาร”ครอบคลุมเนื้อหากระบวนการทำงานของ
สำนักงานควบคุมอาคาร โดยกระบวนการบางกระบวนการจะถูกดำเนินการ โดยกลุมงานเพียงกลุมงานเดียว แต
กระบวนการไมนอยที่มีหลายกลุมงานทำงานรวมกัน ไมวาจะทำงานโดยตอเนื่อง หรือทำงานโดยขนานกันขอบเขต
ของคูมือการปฏิบัติงานนี้ จะศึกษา จัดทำกระบวนการทำงาน และรวบรวมเอกสารอางอิงของกลุมงานตาง ๆ 
ภายในสำนักงานควบคุมอาคาร อันประกอบไปดวย 

1. กลุมงานควบคุมอาคาร 1 
2. กลุมงานควบคุมอาคาร 2 
3. กลุมงานวิชาการและสารสนเทศ 
4. กลุมงานกฎหมายอาคารและขอมูล 
5. ฝายบริหารงานทั่วไป 

 

ฝายบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวยขั้นตอนและกระบวนการในเรื่องตาง ๆ ดังนี้ 

1. ขอบเขตของกระบวนการสารบรรณ มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการเหมือนกับฝายบริหารงาน
ท่ัวไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 

หมายเหตุ  กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
คุณภาพและการติดตาม เหมือนฝายบริหารงานท่ัวไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 

2. ขอบเขตของกระบวนการบริหารงานบุคคล มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการเหมือนกับกลุมงาน
การเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 

หมายเหตุ  กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
คุณภาพและการติดตาม เหมือนกลุมงานการเจาหนาที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 

3. ขอบเขตของกระบวนการงบประมาณ การเงิน และพัสดุ มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
เหมือนกับกลุมงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 

หมายเหตุ  กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
คุณภาพและการตดิตาม เหมือนกลุมงานการคลัง สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 

4. ขอบเขตของกระบวนการดูแลอาคารสถานที่ มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการเหมือนกับ 
ฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 

หมายเหตุ  กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
คุณภาพและการติดตาม เหมือนฝายบริหารงานท่ัวไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 

5. ขอบเขตของกระบวนการควบคุมกำกับการใชรถสวนกลาง มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ
เหมือนกับฝายบริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 

หมายเหตุ  กรอบแนวคิด ขอกำหนดที่สำคัญ แผนผังกระบวนการ และข้ันตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน
คุณภาพและการติดตาม เหมือนฝายบริหารงานท่ัวไป สำนักงานเลขานุการ สำนักการโยธา 

 

 



๖ 

กรอบแนวคิด 
กรุงเทพมหานครเปนเมืองหลวงขนาดใหญมีประชากรอยูอาศัยหนาแนน เปนศูนยกลางความเจริญ  

ท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กรุงเทพมหานครเปนหนวยงานที่ตองใหบริการทุกดาน ต้ังแตเกิด
จนตาย ผูบริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายตองการพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยูมีสาธารณูปโภค
ครบถวนสมบูรณ มีสภาพแวดลอมที่สะอาด มีระเบียบเรียบรอยสวยงาม ประชาชนไดรับความสะดวกมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ซึ่งรวมถึงมีการบริการที่ดี เปนองคกรท่ีมีการบริการและการบริหารจัดการที่ดีที่สุด  

การจัดทำคูมือการปฏิบัติงานของสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา เพ่ือเจาหนาที่จะไดใชเปน
คูมือปฏิบัติงานได ถูกตอง รวดเร็ว ใหประชาชนมีความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพเปนมาตรฐานแนวทางเดียวกัน 
คูมือการปฏิบัติงานของสำนักงานควบคุมอาคาร สำนักการโยธา มีรวม  กระบวนงาน โดยมีกรอบแนวคิดแบง
ออกเปน   กระบวนงาน ดังนี้ 

 
1. การยื่นขออนุญาต ตางๆ มุงเนนความรวดเร็วของการบริการและความพึงพอใจของประชาชน มีขั้นตอน

การทำงานที่ตรวจสอบได มีแนวทางการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานเขต 
ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 

 ประชาชนและผูประกอบการ  ไดรบัความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 

 ประชาชนและผูประกอบการ 
 

 กรุงเทพมหานคร 
 

 ประชาชนและผูประกอบการ ไดรับความพึง
พอใจในการรับบริการ 

 กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บคาธรรมเนียม
สามารถควบคุม ตรวจสอบและทราบจำนวน 
สิ่งปลูกสรางท่ีไดรับการขออนุญาต  

 

กฎหมายที่เกี่ยวของ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

 กฎหมายเอกสารอางอิง
หมวด 1 วิชาชีพวิศวกร สถาปนิก 
ควบคุม หมวด 2 ควบคมุอาคาร 
หมวด 4 รักษาที่สาธารณะ ฯลฯ 

 ประชาชนมีความพึงพอใจ  กรุงเทพมหานคร
สามารถควบคุม ตรวจสอบ
และทราบจำนวน สิ่งปลูก
สรางที่ไดรับการขออนุญาต 

 

 

 

 

 



๗ 

2. การตรวจสอบและรายงานการกอสรางอาคาร เชน กรณีมีเหตุเพลิงไหม หรืออาคารประสบภัยพิบัติ  
การแกไขปญหาเรื่องรองเรียนตางๆ มุงเนนความรวดเร็วของการบริการเพ่ือความพึงพอใจของประชาชน 

ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 

 ประชาชนและผูรองเรียน  ประชาชนพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที่ในการดำเนินการหรือระงับเหตุ
เดือดรอนรำคาญ  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 

 กรุงเทพมหานคร 
 

 ผูกอเหตุเดือดรอนรำคาญ 
 

 ประชาชนพึงพอใจและพ้ืนที่มีความเปนระเบียบ
เรียบรอย 

 ไดรบัคำแนะนำในการแกไขปญหาที่ถูกตอง
อยางเปนธรรม 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

 กฎหมายเอกสารอางอิง 
หมวด 2 ควบคุมอาคาร หมวด 4 
รักษาที่สาธารณะ และหมวด 5 
การระบายน้ำ ฯลฯ 

 ความพึงพอใจของประชาชน 
 รวดเรว็ มีแผนงาน ถูกตอง 

โปรงใสและเปนธรรมในการ
ดำเนินการ 

 กรุงเทพมหานครเปน
เมืองนาอยู มีความสะอาด
เปนระเบียบเรียบรอย 

3. การดำเนนิคดีตอผูกระทำความผิดในกฎหมายควบคุมอาคาร ฯลฯ มีกรอบแนวคิดเพ่ือใชเปนแนวทาง 
การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน 

ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 

 ประชาชน  พื้นที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย สะดวก 
ปลอดภัย  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 

 ผูกระทำความผิด 
 

 

กรุงเทพมหานคร 

 ผูกระทำความผิดตองการใหกระบวนการ
พิจารณาความผิดของตนเปนไปอยางเปนธรรม
ดวยความโปรงใสและยุติธรรม 

 พื้นที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย 
 

 

 

 



๘ 

กฎหมายที่เกี่ยวของ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

 กฎหมายเอกสารอางอิง
หมวด 1 วิชาชีพวิศวกร สถาปนิก 
ควบคุม หมวด 2 ควบคมุอาคาร 
หมวด 4 รักษาที่สาธารณะ ฯลฯ 

 ความพึงพอใจของประชาชน 
 พ้ืนท่ีเสี่ยงไดรับการตรวจอยาง

ครอบคลุม 
 

 กรุงเทพมหานครเปน
เมืองนาอยู พ้ืนที่มคีวาม
สะอาด ปลอดภัยและความ
เปนระเบียบเรยีบรอย 

4. การบริหารงานดานบุคลากร มีความถูกตองตามกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงาน บุคลากรภายใน
หนวยงานมีพึงความพึงพอใจและมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหนาที่ 

ผูรับบริการ ความตองการ/ความคาดหวัง 

 ขาราชการและลูกจางฝายโยธา  มีการติดตามตรวจสอบไดอยางเปนระบบ 
รวดเร็ว  

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 

 หนวยงาน/สวนราชการ 
 

 สามารถติดตามเอกสารและประสานงานได
อยางรวดเร็ว 
 

 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุมคา 

 กฎหมายเอกสารอางอิง
หมวด 6 ธุรการ เชนระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ ฯลฯ 

 รวดเร็ว ถูกตอง สามารถ
ตรวจสอบได 

 บุคลากรภายใน
หนวยงานมีพึงความพึงพอใจ
และมีขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติหนาที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 

           ขอกำหนดที่สำคัญ 
 

  

ชื่อกระบวนงาน ขอกำหนดที่สำคัญ ตัวช้ีวัด 

1. การยื่นขออนุญาตตาง ๆ - หลักฐานการขออนุญาต
ถูกตองครบถวนตามกฎหมาย 

- มีกระบวนงานและแผนงานที่
ชัดเจน 

- รอยละ 100 ของผูยื่นขอ
อนุญาต ที่เอกสารถูกตอง
ครบถวน ไดรับใบอนุญาต
ภายในระยะเวลากฎหมาย
กำหนด 

- รอยละ 80 ของประชาชน   
มีความพึงพอใจในการบริการ 

2. การตรวจสอบและรายงาน

การกอสรางอาคาร เชนกรณี

มีเหตุเพลิงไหม หรอือาคาร

ประสบภัยพิบัติ การแกไข

ปญหาเรื่องรองเรยีนตางๆ 

- มีขัน้ตอนการทำงานที่
ตรวจสอบได 

- สามารถตรวจสอบและพบเห็น 
ตำแหนงที่เกิดปญหาได 

- รอยละ 80 ของประชาชน   
มีความพึงพอใจในการบริการ 

- รอยละ 100 ของเจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานแกไข
ปญหาเรื่องรองเรียนได          
กรณีตรวจสอบและพบเห็น 
ตำแหนงที่เกิดปญหา 

๓. การดำเนินคดีตอผูกระทำ

ความผิดในกฎหมายควบคุม

อาคารและผังเมือง ฯลฯ 

- มีกระบวนงานและแผนงานที่
ชัดเจน 

- มีขั้นตอนการทำงานที่
ตรวจสอบได 

- มีหลักฐานของผูกระทำ
ความผิด 

- รอยละ 100 ของเจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานไดตาม
หลักเกณฑท่ีกฎหมายกำหนด 

- รอยละ 100 ของผูกระทำผิด
ไดรับการดำเนินคดี 

๔. การบริหารงานดาน

บุคลากร 

- มีกระบวนงานและแผนงานที่
ชัดเจน 

- มีการจัดทำบัญชีรายรายชื่อ 
เอกสารตางๆอยางเปนระบบ 

- รอยละ 100 ของเจาหนาที่
สามารถปฏิบัติงานไดตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายกำหนด 

- รอยละ 100 ของหนังสือและ
เอกสารมีการตรวจสอบ และ
ลงทะเบียนอยางเปนระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

คำจำกัดความ 
 

 คูมือปฏิบัติงาน (Work Manual) หมายถึง แผนท่ีบอกเสนทางการทำงานที่มีจุดเริ่มตนและสิ้นสุด มี
คำอธิบายตามที่จำเปน 

 ผังกระบวนการ (Flow Chart) หมายถึง แสดงข้ันตอนการทำงานมาตรฐาน คุณภาพงาน ขอตกลงที่
จัดทำขึ้นเปนเอกสารโดยรวบรวมขอมูล ขอกำหนดทางเทคนิค เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลโดยรวมของ
กระบวนการ ดำเนินการในการตอบสนองของ กองควบคุมอาคาร 

 งานสารบรรณ หมายถึง งานที่เก่ียวกับการบริหารเอกสาร เริ่มตั้งแตการจำทำการรับ การสง การเก็บ
รักษา การยืม จนถึงการทำลาย 

 หนังสือ หมายถึง หนังสือราชการ 

 สวนราชการ หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม สำนักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรฐั ทั้งในราชการ
บริหารสวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรอืในตางประเทศ และให
หมายความรวมถึงคณะกรรมการดวย 

 หัวหนากลุมงาน หมายถึง ผูท่ีไดรับมอบหมายในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานในกลุมงานภารกิจ 

 เจาหนาที่กลุมงาน หมายถึง ผูปฏิบัติงานในกลุมงานภารกิจ 

 คณะกรรมการฯ หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานตามคำสั่ง ตางๆ 

 การรายงาน หมายถึง การรายงานผลของเจาหนาที่ปฏิบัติงานเสนอตอผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น 

 ฐานขอมูล หมายถึง ขอมูลทีใ่ชจัดเก็บในลักษณะของเอกสารหรือขอมูลอิเล็กทรอนิกส ของงานตางๆ 
เพ่ือใชในการตรวจสอบ วิเคราะห และตัดสินใจ 

 เหตเุดือดรอนรำคาญ คือเหตุหนึ่งเหตุใดอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกประชาชนผูท่ีอยูอาศัย 
ในบริเวณใกลเคียง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

คำอธิบายสัญลักษณ 
 

สัญลกัษณ คำอธิบาย 

 จุดเริ่มตนและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 กระบวนการทีม่ีกิจกรรมยอยอยูภายใน 

 กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 การตัดสินใจ (Decision) 

 ฐานขอมูล (Database) 

 เอกสาร / รายงาน (Document) 

 
เอกสารรายงานหลายแบบ / ประเภท 
(Multi Document) 

 ทิศทาง / การเคลื่อนไหวของงาน 

 ทิศทางการนำเขา / สงออกของเอกสาร / 
รายงาน / ฐานขอมูลที่อาจจะเกิดขึ้น 

 
จุดเชื่อมตอระหวางขั้นตอน / กระบวนการ 
(Connector) 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒ 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
 

สำนักงานควบคุมอาคารเปนหนวยงานในสังกัดสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มีหนาท่ี

รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร ในฐานะราชการสวนทองถ่ิน ตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ในเขตกรุงเทพมหานครใหเปนไปตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 

ขอบัญญัติ ประกาศ ระเบียบคำสั่ง และขอบังคับตางๆ รวมถึงปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ โดยแบงงานภายในสวน

ราชการออกเปน ๕ กลุมงาน อันประกอบไปดวย ฝายบริหารงานท่ัวไป, กลุมงานควบคุมอาคาร ๑, กลุมงาน

ควบคุมอาคาร ๒,กลุมงานวิชาการและสารสนเทศ และ กลุมงานกฎหมายอาคารและขอมูล ดังภารกิจตอไปนี้ 

๑. ฝายบริหารงานทั่วไป มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับการสารบรรณและธุรการทั่วไป การรับเรื่องขออนุญาต
การตางๆการออกใบรับเรื่อง การกำหนดนัดหมายตรวจสอบ การงบประมาณ การเงิน การบัญชีและการ
พัสดุการจัดเก็บคาธรรมเนียมในการขออนุญาตและกรณีอ่ืนๆ การบริหารงานบุคคลตลอดจนการดูแล
สถานที่และยานพาหนะ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวของ 

 การออกใบรับหนังสือแจงความประสงคจะกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคำ
ขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๒. กลุมงานควบคุมอาคาร ๑ มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 

 การตรวจพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร (ข.๑) เคลื่อนยาย
อาคาร (ข.๒) ดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืน (ข.๔) ตามมาตรา ๒๑ 
และมาตรา ๒๒แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๕โดยพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ตลอดจนรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงท่ีประชาชนย่ืนคำขอรับใบอนุญาต ในสวนของอาคารท่ีสูงเกิน 
๔ ชั้น อาคารจอดรถ โรงงาน อาคารสาธารณะ ไดแก “อาคารที่ใชเพ่ือประโยชนในการชุมนุมคนได
โดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการการเมืองการศึกษาการศาสนาการสังคมการนันทนาการหรือการพาณิช
ยกรรมเชนโรงมหรสพหอประชุมโรงแรมโรงพยาบาลสถานศึกษาหอสมุดสนามกีฬากลางแจงสถานกีฬาในรม
ตลาดหางสรรพสินคาศูนยการคาสถานบริการทาอากาศยานอุโมงคสะพานอาคารจอดรถสถานีรถทาจอด
เรือโปะจอดเรือสุสานฌาปนสถานศาสนสถานเปนตน”อาคารพิเศษ ไดแก โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม 
หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน ศาสนสถาน อูเรือ คานเรือ ทาจอดเรือสำหรับเรือขนาดใหญเกิน ๑๐๐ 
ตันกรอส อาคารหรือสิ่งท่ีสรางขึ้นสูงเกิน ๑๕ เมตร สะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาชวงหนึ่งเกิน ๑๐ 
เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางท่ีอาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนไดอาคารเก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด
วัสดุกระจายแพรพิษหรือรังสีตามกฎหมายวาดวยการนั้นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก สะพานเหล็ก รวมถึง
อาคารที่อยูนอกเหนืออำนาจการพิจารณาของสำนักงานเขต 

 การตรวจพิจารณาการย่ืนแจงความประสงคจะกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมย่ืนคำ
ขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕โดยพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน ตลอดจนรายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงที่ประชาชนย่ืนแจง ในสวน
ของอาคารท่ีสูงเกิน ๔ ชั้น อาคารจอดรถ โรงงาน อาคารสาธารณะ ไดแก “อาคารที่ใชเพ่ือประโยชนในการ
ชุมนุมคนไดโดยทั่วไปเพ่ือกิจกรรมทางราชการการเมืองการศึกษาการศาสนาการสังคมการนันทนาการหรือ
การพาณิชยกรรมเชนโรงมหรสพหอประชุมโรงแรมโรงพยาบาลสถานศึกษาหอสมุดสนามกีฬากลางแจง



๑๓ 

สถานกีฬาในรมตลาดหางสรรพสินคาศูนยการคาสถานบริการทาอากาศยานอุโมงคสะพานอาคารจอดรถ
สถานีรถทาจอดเรือโปะจอดเรือสุสานฌาปนสถานศาสนสถานเปนตน”อาคารพิเศษ ไดแก โรงมหรสพ 
อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน ศาสนสถาน อูเรือ คานเรือ ทาจอดเรือสำหรับเรือ
ขนาดใหญเกิน ๑๐๐ ตันกรอส อาคารหรือสิ่งที่สรางข้ึนสูงเกิน ๑๕ เมตร สะพานหรืออาคารหรือโครง
หลังคาชวงหนึ่งเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได อาคาร
เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด วัสดุกระจายแพรพิษหรือรังสีตามกฎหมายวาดวยการน้ัน สะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก สะพานเหล็ก รวมถึงอาคารที่อยูนอกเหนืออำนาจการพิจารณาของสำนักงานเขต 

 การตรวจพิจารณาการยื่นแจงจะกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร ตาม
กฎกระทรวงวาดวยการยกเวนผอนผันหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารพ.ศ. ๒๕๕๐ โดยพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนอาคารของ
กระทรวงทบวงกรมที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชนอาคารของราชการสวนทองถ่ินที่ใชใน
ราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชนอาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายที่ใชในกิจการของ
องคการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชนโบราณสถานวัดวาอารามหรืออาคารตางๆที่ใชเพ่ือการศาสนาซึ่งมี
กฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะอาคารที่ทำการขององคการระหวางประเทศหรืออาคารที่ทำ
การของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหวางรฐับาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศอาคารที่ทำการสถานทูต
หรอืสถานกงสุลตางประเทศ 

 การตรวจพิจารณาการยื่นแจงจะกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคารตาม
กฎกระทรวงวาดวยการยกเวนผอนผันหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารสำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดใหมีหรือพัฒนาเพ่ือเปนที่อยูสำหรับผูมีรายไดนอยพ.ศ. ๒๕๕๔ 

 การแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกรณีมีเหตุจำเปนที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดตามมาตรา๒๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 การออกคำสั่งใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการคำนวณที่ไดยื่นไวเพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง (ค.๑)ตามมาตรา๒๗ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 การออกหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวิทราบ กรณีตรวจพบวาแผนผังบริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ตามมาตรา ๓๙ ตรีแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 เสนอเรื่องการขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เขาที่ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาคำขออนุญาตกอสรางอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ประจำศูนยบริการรวม  One Stop 
Serviceเพ่ือเสนอเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตตามมาตรา ๒๕ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 การตรวจพิจารณาหนังสือแจงกรณีผูคำนวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
ตามมาตรา ๒๘ เห็นวามีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลง ตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยายโครงสรางเพื่อความมั่นคง
แข็งแรงตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 
๒๕๒๒ 



๑๔ 

 การตรวจพิจารณาคำขอใบแทนใบอนุญาตใบรับรองใบรับหนังสือแจงความประสงค(ข.๗) ตามมาตรา ๓๙ 
แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 การตอบขอสงสัยขอหารือตามมาตรา ๑๓ ตรี แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕เกี่ยวกับการกำหนดระยะหรือระดับระหวาง
อาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอ่ืนหรือระหวางอาคารกับถนนตรอกซอยทางเทาหรือท่ีสาธารณะหรือ
การกำหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลงรื้อถอนเคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือ
ประเภทใด 

 การขอคำปรึกษาหารอืขอการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
ตามมาตรา ๑๓ ตรี 

 การจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๒แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 การใหถอยคำ สงเอกสาร หรือหลักฐาน ที่เกี่ยวของเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ หรือศาล
ปกครองตามมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 การแจงใหผูรับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณอาคารหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารหรือผูควบคุม
งานทราบและใหมีหนังสือแสดงหลักฐาน กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูกระทำหรือมีสวนรวมในการ
กระทำการกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒และเจาพนักงานทองถิ่นไดดำเนินการตามมาตรา๔๐มาตรา๔๑หรือมาตรา๔๒แลวแต
กรณีแตมิไดมีการปฏิบัติตามคำสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน รวมถึงการแจงชื่อและการกระทำของบุคคล
ขางตนใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและแจงสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณา
ดำเนินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิกตามมาตรา ๔๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 การตรวจพิจารณาคำขอถอนเรื่องตางๆ ที่ไดยื่นคำขอรับใบอนุญาต คำขอใบรับรอง หรือการยื่นแจงความ
ประสงคไว 

 การตรวจพิจารณาการแจงชื่อผูควบคุมงานตามมาตรา ๒๙แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 การตรวจพิจารณาการแจงบอกเลิกผูควบคุมงานการแจงบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานการสงมอบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา ๓๐แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 การตรวจพิจารณาคำขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร 
ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืน (ข.๕)ตามมาตรา ๓๕แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ 

 การตรวจพิจารณาคำขอตออายุใบรับหนังสือแจงความประสงคจะกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอน
อาคาร เคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (ข.๕)ตามมาตรา ๓๕แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 
๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 การตรวจพิจารณาคำขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร 
หรือเปลี่ยนการใชอาคาร (ข.๘) ตามมาตรา ๓๖แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไข



๑๕ 

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 การตรวจพิจารณาหนังสือแจงกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา๒๑มาตรา๒๒หรือมาตรา๓๓ ตายตาม
มาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 การตรวจสอบและแจงสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่ กรณีท่ีมีการกอสรางดัดแปลงรื้อ
ถอนหรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ตามมาตรา 
๔๐, มาตรา ๔๑, มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒แก ไขเพิ่ม เติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕และติดตามผลการดำเนินการ 

 ตามตรวจสอบ และรายงานผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบ กรณีมีเหตุเพลิงไหม หรืออาคารประสบภัย
พิบัติ 

 การตรวจพิจารณาหนังสือแจงขอทำการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพ่ือทำการทดสอบที่จะใชในการกอสราง
อาคารตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๙ 

 การตรวจสอบและรายงานการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคารวามีการ
ปลูกสรางถูกตองตรงตามแบบที่ไดรับอนุญาตหรือที่ย่ืนแจงแจงความประสงค ตามมาตรา ๓๙ ทวิหรือไมทุก 
๑๕ วัน 

 การตรวจพิจารณาหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคาร (กทม.๔)  เพ่ือเสนอออกใบรับรองอาคารการกอสราง ดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร ประเภท
ควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕และ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

 การตรวจพิจารณารายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร และเสนอออกใบรบัรอง
การตรวจสอบอาคาร(ร.๑) ที่เจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเสนอตามมาตรา ๓๒ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 

 การตรวจพิจารณาคำขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ ข.๓)ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 รวมพิจารณาตรวจสอบอาคารโรงมหรสพ ในฐานะคณะกรรมการการตรวจสอบกิจการโรงมหรสพ ตาม
มาตรา ๓๙ เบญจ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที๓่) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 การตรวจสอบและแจงสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่ กรณีที่มีการฝาฝนใชอาคาร
ประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๕และติดตามผลการดำเนินการ 

 การตรวจสอบและแจงสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่ กรณีที่มีการฝาฝนใชอาคาร
ประเภทควบคุมการใชกอนไดรับใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารหรือ
ใบอนุญาตเปล่ียนการใชอาคาร ตามมาตรา ๔๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒แกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕และตดิตามผลการดำเนินการ 

 การตรวจสอบและแจงสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่ กรณีท่ีมีการฝาฝนดัดแปลงหรือ
ใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นเพ่ือการอื่นกอน
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
แกไขเพ่ิมเตมิโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕และติดตามผลการดำเนินการ 



๑๖ 

 การตรวจสอบและแจงสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่ กรณีที่อาคารมีสภาพหรือมีการ
ใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพชีวิตรางกายหรือทรัพยสินหรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิด
เหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒และติดตามผลการดำเนินการ 

 การตรวจสอบและแจงสำนักงานเขตพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหนาที่ กรณีที่อุปกรณประกอบตางๆ
เก่ียวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวางระบบการเตือนการปองกันและการระงับอัคคีภัยการปองกัน
อันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวายระบบระบายอากาศระบบระบายน้ำระบบบำบัดน้ำเสียระบบเครื่องกลหรือ
ระบบอ่ืนๆของอาคารตามมาตรา๓๒ทวิมีสภาพหรือมีการใชท่ีอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพชีวิตรางกายหรือ
ทรัพยสินหรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรำคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรา ๔๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๔๓และติดตามผลการดำเนินการ 

 การแจงใหผูตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา ๓๒ ทวิ ทราบและใหมีหนังสือแสดงหลักฐาน กรณีทำการ
ตรวจสอบอาคารตามมาตรา๓๒ทวิโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
รวมถึงการแจงชื่อและการกระทำของบุคคลขางตนใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบตามมาตรา ๕๕ตรี 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๓) 
พ.ศ.๒๕๔๓ 

 การพิจารณาตรวจสอบแบบรายการ และวิธีการแกไขอาคารที่เจาของ หรือผูครองครองอาคารที่เกิดเหตุ
เพลิงไหม หรือเกิดการวิบัติ ที่ไดยื่นตามคำสั่งเจาพนักงานทองถิ่นและตรวจสอบวาอาคารไดแกไขตามแบบ
รายการ และวิธีการที่ไดรับการอนุมัติ รวมถึงการสั่งใหเปดใชอาคารได 

 การตรวจสอบอาคารตามคำรองเรียน 

 ปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีเก่ียวของตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ตลอดจนการอื่นที่
จำเปนเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรงความปลอดภัยการปองกัน
อัคคีภัยการสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมการผังเมืองการสถาปตยกรรมและการอำนวยความ
สะดวกแกการจราจร 

 โดยรับผิดชอบในพ้ืนที่เขตดุสิต พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย พญาไท บางซื่อ ดินแดง ดอนเมือง หวยขวาง 
จตุจักร บางเขน หลักสี่ ราชเทวี บึงกุม ลาดพราว หนองจอก บางกะป มีนบุรี สายไหม คลองสามวา คันนา
ยาว สะพานสูง และวังทองหลาง 

๓. กลุมงานควบคุมอาคาร ๒ มีหนาที่รับผิดชอบเชนเดยีวกับกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ โดยรบัผิดชอบในพื้นที่
เขตลาดกระบัง เขตสาทรเขตสัมพันธวงศเขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตบางนา 
เขตพระโขนง เขตบางคอแหลม เขตวัฒนา เขตประเวศ และเขตสวนหลวง 

๔. กลุมงานวิชาการและสารสนเทศ มีหนาที่รับผิดชอบ จัดเก็บขอมูลพื้นฐานดานวิศวกรรมอาคาร จัดเก็บ
ขอมูลดานอาคารของกรุงเทพมหานครในรูปแบบดิจิตัล การเก็บขอมูลกำหนดเขตทาง เผยแพรกฎหมาย 
จัดทำเอกสารคูมือเพ่ือกำหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต ตรวจสอบการใชประโยชน
ที่ดินท่ีขออนุญาต ตรวจสอบอาคารมิใหกระทำการฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ตรวจสอบการใช
อาคารใหปฏิบัติตามรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหความรูดานกฎหมายควบคุมอาคารบ 

๕. กลุมงานกฎหมายอาคารและขอมูล มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 

 ใหขอเสนอ และพิจารณายกรางในการออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๙, 
มาตรา ๑๐, มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒แกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ใหขอเสนอ และพิจารณายกรางในการออกขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๗, และ



๑๗ 

มาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 ใหขอเสนอ และพิจารณายกรางในการออกระเบียบกรุงเทพมหานคร ประกาศกรุงเทพมหานคร คำสั่ง
กรุงเทพมหานคร โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๙แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

 จัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตดำเนินการตางๆตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ตลอดจนขอมูลท่ีไดรับแจงจากสวนราชการและหนวยงานตางๆ
ที่มีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนแจงขอหามขอจำกัดหรือขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของกับการกอสรางดัดแปลงรื้อ
ถอนหรือเคลื่อนยายอาคารหรือการดำเนินการอยางอ่ืนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ไว
จำหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา 
๑๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบบัที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 การพิจารณาตรวจสอบ เผยแพร และตอบขอหารือ การใหขอมูลขาวสารของทางราชการที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานของกองควบคุมอาคาร สำนักการโยธาตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ 

 ใหคำปรึกษา แนะนำ วินจิฉัยและตอบขอหารือปญหาขอกฎหมายใหกับประชาชน หรือหนวยงานตางๆ ตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒พระราชบัญญัติโรงแรม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ประมวล
กฎหมายอาญา และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ 

 การบังคับคดีตามคำพิพากษาใหจำเลยชำระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

 การดำเนินคดีปกครอง กรณฟีองรองคดี เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 

 ทำหนังสือมอบอำนาจตามที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง มีหมายเรียกพยานบุคคล 

 การรวบรวมขอมูลทางกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ คำพิพากษาศาลปกครอง คำพิพากษาศาลฎีกา และ
หลักเกณฑในการกอสราง การดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร และกฎหมายอ่ืนตามมาตรา ๑๓ ทวิ 
(๑) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่ 
๒ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 จัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตดำเนินการตางๆตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ตลอดจนขอมูลท่ีไดรับแจงจากสวนราชการและหนวยงานตางๆ
ที่มีอำนาจหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนแจงขอหามขอจำกัดหรือขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของกับการกอสรางดัดแปลงรื้อ
ถอนหรือเคลื่อนยายอาคารหรือการดำเนินการอยางอ่ืนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ไว
จำหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา 
๑๓ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 ทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาตฯ ตามกฎหมายควบคุมอาคารประจำ
ศูนยบริการ (One Stop Service) 

ภารกิจตามนโยบาย / ยุทธศาสตร 
๖. กลุมงานกฎหมายอาคารและขอมูล มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 

 การดำเนินการตามตัวชี้วัด กรณีปายโฆษณาขนาดใหญที่ไดรับการตรวจสอบและ สั่งการใหแกไข กรณี
ตรวจสอบพบผิดกฎหมาย 

 การดำเนินการตามตัวชี้วัด กรณีอาคารเสี่ยงภัย มีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัยเปนไปตามกฎหมาย
กำหนด 



๑๘ 

 การดำเนินการตามตัวชี้วัดคดีผูกระทำผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (รายใหม) ไมเกินรอย
ละ ๑๐ ตอป 

 จัดสัมมนาตามโครงการพัฒนาระบบการอนุญาตและควบคุมอาคารเอกชน 

 การประเมินตามโครงการลดเวลาการอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร (ใบอนุญาตย้ิม) 
 

ภารกิจจากการถายโอน / มอบหมาย / กระจายอำนาจ 
-ไมม-ี 

ภารกิจอื่นๆ 
๗. กลุมงานกฎหมายอาคารและขอมูล มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับ 

 ชี้แจงตอบญัตติ ตอสภาผูแทนราษฎร และชี้แจงตอบกระทู ตอสภากรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการควบคุม
อาคาร และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ 

 สอบสวนขอเท็จจริงเกี่ยวกับวินัยขาราชการและลูกจาง 

 รวบรวมขอมูลสถิติท่ีเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 

 เผยแพรขอมูลและสถิติการขออนุญาตและการอนุญาตกอสรางดัดแปลงอาคาร 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนผังกระบวนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
            

        แผนผังกระบวนงาน          ตารางที่ 4 

  ๑. กระบวนงานรวบรวมขอมลูปญหาในการปฏิบัติงานตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของ                         
กลุมงานกฎหมายอาคาร 

 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ฝายบรหิารงานท่ัวไป กลุมงานกฎหมายอาคาร ผอ.สคอ./ผอ.สนย. ป.กทม./ผว.กทม. หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

๑ วัน ๑ คน 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

๕ วัน ๑ คน 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

๑๕ วัน ๑ คน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

          มีขอเสนอแนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 

มีขอเสนอแนะ 

 

รับ-สงเร่ืองให 
กลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

รวบรวมขอมูลปญหา 

ในการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 

เร่ืองควบคุมอาคาร 

นําเสนอหัวขอและ
รายละเอียดในการ
ออกหรือยกเลิกการ
ออกขอบัญญัติ 

กรุงเทพมหานคร 

เรื่องควบคุมอาคาร 

 



๒๑ 
กระบวนงานรวบรวมขอมูลปญหาในการปฏิบัติงานตามขอบัญญัติกรงุเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  (ตอ)  

                กลุมงานกฎหมายอาคาร

 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏบิัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ฝายบริหารงานทั่วไป กลุมงานกฎหมายอาคาร ผอ.สคอ./ผอ.สนย. ป.กทม./ผว.กทม. 
หนวยงานอื่นที่

เก่ียวของ 

๑๕ วัน ๑ คน 

 
 
 
 
 
 
 

 

มีขอเสนอแนะ  

 

๕ วัน ๑ คน 

  
 

 
 
 

 

 
 

      
    เห็นชอบ        มีขอเสนอแนะ  
 
 
 
 
 
 

 

 

ดําเนนิการ
ในขั้นตอน

ตอไป 

เสนอ
พิจารณา 

เสนอ
พิจารณา 

 

 

 

 



๒๒ 
แผนผังกระบวนงาน 

  ๒. กระบวนงานพิจารณายกรางในการออก แกไขหรือปรับปรงุขอบัญญตัิกรุงเทพมหานครที่เก่ียวกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
กลุมงานกฎหมายอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏบิัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ฝายบรหิารงานท่ัวไป กลุมงานกฎหมายอาคาร ผอ.สคอ./ผอ.สนย ป.กทม./ผว.กทม. หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

๑ วัน ๑ คน 

     

 

 

 

 

 

๕ วัน ๑ คน 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓๐ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

มีขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   เห็นชอบ        มีขอเสนอแนะ 

 

ศึกษา ตรวจสอบ  
และรวบรวมขอมูล 

ที่เกี่ยวของ 

พิจารณารปูแบบและ
เนื้อหาเพ่ือดําเนินการ 

จัดทํารางฯ 

จัดทํารางฯ 

และขอเสนอแนะ 

รับ-สงเร่ืองให 
กลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

เสนอ
พจิารณา 

 



๒๓ 
กระบวนงานพิจารณายกรางในการออก แกไขหรือปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  (ตอ)      

กลุมงานกฎหมายอาคาร

 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏบิัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ฝายบริหารงานทั่วไป กลุมงานกฎหมายอาคาร ผอ.สคอ./ผอ.สนย ป.กทม./ผว.กทม. 
หนวยงานอ่ืนที่

เก่ียวของ 

๕ วัน ๑ คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    เห็นชอบ       มีขอเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

                            
เห็นชอบ 

 

 

เสนอ
พิจารณา 

เสนอสภากทม. 
หรือคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร 
หรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย
แลวแตกรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 
แผนผังกระบวนงาน 

  ๓. กระบวนงานพิจารณาในการออก แกไขหรือปรบัปรงุคําสั่ง ระเบียบ ประกาศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  
                            กลุมงานกฎหมายอาคาร 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏบิัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ฝายบรหิารงานท่ัวไป กลุมงานกฎหมายอาคาร ผอ.สคอ./ผอ.สนย ป.กทม./ผว.กทม. หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ 

๑ วัน ๑ คน 

    

 

 

 

 

 

 

๕ วัน ๑ คน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒๐ วัน ๘ คน 

   

 

 

 

  

   มีขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

     เห็นชอบ    มีขอเสนอแนะ 
 

 

ศึกษา ตรวจสอบ 
และรวบรวมขอมูล 
ที่เก่ียวของ 

คณะกรรมการพิจารณา
ในการออก แกไขหรือ
ปรับปรุงคําสั่ง ระเบียบ
หรือประกาศ 

จัดทํารางฯ 
และขอเสนอแนะ 

รับ-สงเร่ืองให 
กลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

เสนอ
พิจารณา 

 



๒๕ 
กระบวนงานพิจารณาในการออก แกไขหรือปรับปรุงคําสั่ง ระเบียบ ประกาศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  (ตอ)                  

กลุมงานกฎหมายอาคาร

 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏบิัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ฝายบริหารงานท่ัวไป กลุมงานกฎหมายอาคาร ผอ.สคอ./ผอ.สนย ป.กทม./ผว.กทม. หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เห็นชอบ 

   เห็นชอบ       มีขอเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินการใน
ขั้นตอนตอไป

และประกาศใน
ราชกิจจา
นุเบกษา 

เสนอ
พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
แผนผังกระบวนงาน 

  4.  กระบวนงานรวบรวมขอมูลทางกฎหมาย คําวินิจฉัยอุทธรณ คําพิพากษาศาลปกครองและศาลฎีกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่
 เกี่ยวของ                                                                    กลุมงานกฎหมายอาคาร                                         
 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ฝายบรหิารงานท่ัวไป กลุมงานกฎหมายอาคาร 
หัวหนากลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

ผอ.สวนควบคุมอาคาร 1,2 
ผอ.สคอ. และ ผอ.สนย. 

       

๑ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

  

๑ วัน 1 คน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงนาม 

จัดเก็บขอมูลเปน 
หมวดหมูและเปน
ระเบียบ สามารถ 
สืบคนไดโดยเร็ว 

เวียนแจงหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 

รับ-สงเร่ืองให 
กลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

 

 

 



๒๗ 
แผนผังกระบวนงาน 

  5. กระบวนงานการดําเนินคดีปกครอง กรณีกรุงเทพมหานคร/เจาหนาท่ีในสงักัดกรุงเทพมหานครเปนผูถูกฟองคดีเก่ียวกับการควบคุมอาคาร        
กลุมงานกฎหมายอาคาร

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

สวนควบคุมอาคาร 1, 2 
ฝายบริหารงานทั่วไป 

หนวยงาน 

กลุมงานกฎหมายอาคาร 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย

อาคาร 
ผอ.สคอ./ผอ.สนย. ปลัดกรงุเทพมหานคร 

๑ วัน ๑ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๒ วัน ๑ คน 

  

 

 

 

   

๒ วัน ๑ คน 

  

 

 

 

 

   

๒ วัน ๑ คน 

 
 
 
 
                    
 
 
 
 

                                

 
 
 
 
 

 
หลักฐานเพียงพอ 

  

   หลักฐานไมเพียงพอ 

  

 

ตรวจสอบขอเท็จจริง 
และขอกฎหมาย 

 

พิจารณา
เอกสาร

ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน 

รับ-สงเรื่องให 
กลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

 



๒๘ 
กระบวนงานการดําเนินคดีปกครองกรณีกรงุเทพมหานคร/เจาหนาที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครเปนผูถูกฟองคดเีก่ียวกับการควบคุมอาคาร (ตอ)       

กลุมงานกฎหมายอาคาร

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 
สวนควบคุมอาคาร 1,2 
ฝายบริหารงานทั่วไป 

กลุมงานกฎหมายอาคาร 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย

อาคาร 
ผอ.สคอ./ผอ.สนย. ปลัดกรุงเทพมหานคร 

๕ วัน ๑ คน 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน ๑ คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน ๑ คน 

 
 
 
 
 

                            

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

จัดทําสรุปขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมายเพื่อทําคําชี้แจง  
ขอเท็จจริงทําคําใหการ
เพิ่มเติม หรือคําคดัคาน
แลวแตกรณี 

สงคําชี้แจงขอเท็จจริง
และขอกฎหมาย 
ใหสํานักงานกฎหมาย
และคดี สํานักเทศกิจ 
และศาลปกครอง
แลวแตกรณี 

ลงนาม ลงนาม 

 



๒๙ 
แผนผังกระบวนงาน 

  ๖.  กระบวนงานบังคับคดีตามคําพิพากษาใหจําเลยชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
กลุมงานกฎหมายอาคาร

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

 หนวยงาน 

ฝายบริหารงานท่ัวไป กลุมงานกฎหมายอาคาร 
หัวหนากลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

ผอ.สคอ./ผอ.สนย. ปลัดกรุงเทพมหานคร 

๑ วัน ๑ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

๓ วัน ๑ คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน ๑ คน 

  

 

 

 

 

   

๑ วัน ๑ คน 

  
 
 
 

  
 

 

 

 - ตรวจสอบขอเท็จจริงและเอกสาร
หลักฐานทกุ ๆ ๓ เดือน 
 - ตรวจสอบภูมิลําเนาของลูกหน้ี 
 - ตรวจสอบทรัพยสินของลูกหนี้ 
 - ตรวจสอบสืบทรัพยสินของลูกหนี้ 
 - ติดตามทวงถามใหลูกหนี้ชําระหนี้ 

รายงานผลการตรวจสอบ
ทรัพยสนิ เรียนปลัด-
กรุงเทพมหานคร 

 

ลงนามรับทราบ 

ลงนาม ลงนาม 

รับ-สงเรื่องให 
กลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

 



๓๐ 
กระบวนงานบังคับคดีตามคําพิพากษาใหจําเลยชาํระคาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  (ตอ)  

กลุมงานกฎหมายอาคาร

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 
ฝายบริหารงาน

ทั่วไป 
กลุมงานกฎหมายอาคาร 

หัวหนากลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

ผอ.สคอ./ผอ.สนย. 
สํานกังานกฎหมาย 

และคดี 
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

๒ วนั ๑ คน 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  

๒ วนั ๑ คน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

๑ วนั ๑ คน 

  

 

 

 

    

๑ วนั ๑ คน 

  
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

 

ประสานสํานักงาน
กฎหมายและคดี
เพ่ือดําเนินการ 
ยดึทรัพย 

รายงาน 
ผลการบังคับคดี 

ดําเนินการ 
ยดึทรัพย 

ลงนาม ลงนาม 

 

ลงนามรับทราบ 

 

 



๓๑ 
แผนผังกระบวนงาน 

  7. กระบวนงานตอบขอหารอื ปญหาขอกฎหมายใหกับประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ  
กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏบิัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 
สวนควบคุมอาคาร ๑,๒ 
ฝายบริหารงานท่ัวไป 

กลุมงานกฎหมายอาคาร 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย

อาคาร 
ผอ.สวนควบคุมอาคาร ๑,๒ 

ผอ.สคอ./ผอ.สนย. 
 

๑ วนั ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

  

๕ วนั ๑ คน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

มีขอเสนอแนะ 

 

 

 

 

 

 

 

๕ วนั ๑ คน 

                          
 

 

 

 

 

 

             เห็นชอบ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวบรวมขอมูล 
ขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมายที่เก่ียวของ
ใหครบถวนเพียงพอและ
ศึกษาวิเคราะหเพ่ือให
ความเหน็ทางกฎหมาย 

ตรวจสอบ 
และ
กลั่นกรอง

จัดทําความเหน็ 
เปนหนังสือเสนอ
หัวหนากลุมงาน 
เพื่อพิจารณาเสนอ 
ผอ.สคอ. 

รับ-สงเร่ืองให 
กลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

 



๓๒ 
             
         กระบวนงานตอบขอหารือปญหาขอกฎหมายใหกบัประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ (ตอ)      

กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏบิติังาน 
(คน) 

หนวยงาน 
สวนควบคุมอาคาร ๑,๒ 
ฝายบริหารงานทั่วไป 

กลุมงานกฎหมายอาคาร 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย

อาคาร 
ผอ.สวนควบคุมอาคาร ๑,๒ 

ผอ.สคอ./ผอ.สนย. 
 

๑ วัน ๑ คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  มีขอเสนอแนะ 
 

 

 

 
 

 

เห็นชอบ 
 

                        

 

 

 

 เสนอ ผอ.สคอ. 
 เพ่ือพิจารณา 

พิจารณา 

ลงนาม 

สงเร่ืองตอบ 
ขอหารือให
หนวยงาน 
หรือ
ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 
แผนผังกระบวนงาน 

  ๘.  กระบวนงานพิจารณาและเสนอแนะการใหขอมูลขาวสารของทางราชการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
กลุมงานกฎหมายอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ฝายบรหิารงานท่ัวไป กลุมงานกฎหมายอาคาร 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย

อาคาร 
ผอ.สคอ./ผอ.สนย.  

๑ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

  

๒ วัน ๑ คน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน ๑ คน 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

เปดเผยไมได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน ๑ คน 

 เปดเผยได  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พิจารณาการขอขอมูล
ขาวสารและดําเนินการ 
ตามพ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 

วิเคราะหและ
เสนอการ
เปดเผยขอมูล
ข่าวสาร 

แจงการ
เปดเผยขอมูล 

ลงนาม ลงนาม 

รับ-สงเรื่องให 
กลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

 



๓๔ 
แผนผังกระบวนงาน 

  ๙.  กระบวนงานช้ีแจงตอบญัตติและกระทูตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  
กลุมงานกฎหมายอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ฝายบรหิารงานท่ัวไป กลุมงานกฎหมายอาคาร 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย

อาคาร 
ผอ.สคอ. และ ผอ.สนย. ป.กทม. และ ผว.กทม. 

๑ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

  

๑ วัน ๑ คน 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

 

๑ วัน ๑ คน 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

พิจารณาประเด็นปญหา 

ของญัตติหรือกระทูถาม 

 

สรุปประเดน็และจัดทํา
การตอบญัตติ หรือตอบ
กระทูถาม 
         

นําสงเอกสาร
การตอบญัตติ
หรือกระทูถาม 

      

ลงนาม 

      

ลงนาม 

      

ลงนาม 

รับ-สงเร่ืองให 
กลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

 



๓๕ 
แผนผังกระบวนงาน 

  ๑๐. กระบวนงานติดตาม ตรวจสอบและเรงรัดการดําเนินคดีอาคารจากสํานักงานเขต กรณีฝาฝนฝาฝนไมปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และกฎหมาย
 อ่ืนที่เกี่ยวของ                          กลุมงานกฎหมายอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

สวนควบคุมอาคาร 1, 2 กลุมงานกฎหมายอาคาร 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย

อาคาร 
ผอ.สคอ./ผอ.สนย.  

๑ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

๒ วัน ๑ คน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- พิจารณาเอกสารท่ีขอให   
  ติดตาม ตรวจสอบและ   
  เรงรัดการดําเนินคดี 
  อาคารจากสํานักงานเขต 

- ทําหนังสือสอบถาม 

พิจารณาลงนาม
ในหนังสือไปยัง
สํานักงานเขต 

สํานกังานเขตสงเร่ือง
ตอบกลับมาและแจง
หนวยงานเพ่ือทราบ 

ลงนาม 

รับ-สงเร่ืองให 
กลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

 



๓๖ 
แผนผังกระบวนงาน 

  ๑๑. กระบวนงานการทําหนังสือมอบอํานาจตามท่ีศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง มีหมายเรียกพยานบุคคล 
กลุมงานกฎหมายอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

ฝายบรหิารงานท่ัวไป กลุมงานกฎหมายอาคาร 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย

อาคาร 
ผอ.สคอ./ผอ.สนย. ศาล 

๑ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

  

๑ วัน ๑ คน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ วัน ๑ คน 

     

๑ วัน ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดทาํหนังสือมอบอํานาจที่  
 ผอ.สคอ. หรือ ผอ.สนย. 
 มอบใหผูรับมอบอํานาจ 

 ไปใหขอเท็จจริงตอศาล 

สงหนังสือ
มอบอํานาจ
ใหศาล 

ลงนาม ลงนาม 

รับ-สงเร่ืองให 
กลุมงาน
กฎหมายอาคาร 

 

 



๓๗ 
แผนผังกระบวนงาน 

  ๑๒. กระบวนงานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคําขออนุญาต กรณีอาคารท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบอํานาจใหผูอํานวยการสํานักการโยธาปฏิบัติราชการ
 แทน ตามกฎหมายควบคุมอาคารประจําศูนยบริการรวม (One Stop Service)                     กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ระยะเวลา 
จํานวน

ผูปฏิบัติงาน 
(คน) 

หนวยงาน 

สวนควบคุมอาคาร 1, 2 กลุมงานกฎหมายอาคาร 
หัวหนากลุมงานกฎหมาย

อาคาร 
ผอ.สคอ. และ ผอ.สนย. ป.กทม. และ ผว.กทม. 

๑ วัน ๑ คน 

     

๒ ชม. ๓ คน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ ชม. ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ ชม. ๑ คน 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นําวาระการประชุม 

เขาที่ประชุมเปน
ประจําทุกสัปดาห        

บันทึกรายงานการ
ประชุม และจัดทํา
รายงานการประชมุ 

 

ทําหนังสือ 

เชิญประชุม 

จัดทําวาระการประชุม 

คณะกรรมการ
พิจารณาคําขออนุญาต 

      

ลงนาม 

      

ลงนาม 

 



๓๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 
และการติดตาม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 1. กระบวนงานรวบรวมขอมูลปญหาในการปฏิบัติงานตามขอบัญญติักรุงเทพมหานคร เรือ่ง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ              ตารางท่ี 5 

                                                           กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

๑  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑ วัน 
 
 
 
 
 

๕ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 วัน 

1. สวนควบคุมอาคาร 1, 2 และ
ฝายโยธาสำนักงานเขต สงขอมูล
ปญหาในการปฏิบัติงานเก่ียวของ
กับการปฏิบัติงานตามขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุม
อาคาร 
๒. ศึกษา ตรวจสอบและรวบรวม
ขอมลูขอเท็จจริงขอกฎหมายและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
-  ดำเนินการพิจารณาศึกษา 
หาขอมูลที่เก่ียวของใหรอบคอบ 
-  พิจารณาเหตุผลความจำเปน 
และขอเท็จจริงประกอบกับ
ผูเก่ียวของที่เคยรางขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุม
อาคาร 
๓. จัดทำรางหัวขอและ
รายละเอียดกรณีขอออก 
ขอยกเลิกหรือปรับปรุงขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปน
การสมควรแกไขปรับปรุง หรือ
ขอกำหนดบางสวนเปนการ
กำหนดซ้ำซอนกับกฎกระทรวงฯ  
 

เอกสารหลักฐาน
ครบถวนถูกตอง 
 
 
 
 
ขอเท็จจริงและ
เอกสารมีความ
ครบถวนเพียงพอ 
ที่จะพิจารณาขอ
ออก ขอยกเลิก
หรือปรบัปรุง
ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร 
เรื่องควบคุม
อาคารในบางกรณี
หรือบางเรื่องให
สอดคลองกับ
เจตนารมณของ
กฎหมาย 

บุคคลและ
เอกสาร 

 

หัวหนากลุมงาน 
นิติกร 
เจาพนักงาน
ธุรการ 

 

- - พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- กฎหมายลำดับรองท่ี
เก่ียวของ เชน 
    - กฎกระทรวง 
    - ขอบัญญัต ิ
    - คำสั่ง 
    - ระเบียบ 
    - ประกาศ 

รับเรือ่งจากผูอำนวยการ

สำนักงานควบคุมอาคาร 

  รวบรวมขอมูลปญหาในการ 
  ปฏิบัติงานเก่ียวกับขอบัญญัต ิ
  กรุงเทพมหานคร  
  เรื่องควบคุมอาคาร 

นำเสนอหัวขอและรายละเอียด
ในการออก ยกเลิก หรือ
ปรับปรุงขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานครเรื่องควบคุม
อาคาร 
 



๔๐ 
 กระบวนงานรวบรวมขอมูลปญหาในการปฏิบัติงานตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ และกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

                                                           กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผงักระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผดิชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

เอกสารอางองิ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 วัน 

หรือขอกำหนดที่ขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงหรือขอกำหนดที่ออก
เกินกวาท่ีบทบัญญัติตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ไดใหอำนาจไว หรือขอกำหนดที่
ไดมีการออกกฎกระทรวงแกไข
ปรับปรุงเรื่องนั้นแลวในภายหลัง
หรือกรณีที่สมควรหามการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารชนิดใด หรือประเภทใด 
ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดแตยังไมมี
กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นกำหนดตาม มาตรา ๙, 
๑๐, ๑๑ และ ๑๓ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  
4. เสนอหัวหนากลุมงานกฎหมาย
อาคารเพ่ือนำเรียน ผอ.สคอ. และ 
ผอ.สนย. ลงนามในหนังสอืเรียน 
ปลัดกรุงเทพมหานครเพ่ือนำเรียน 
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
เห็นชอบตอไป 

     

เห็นชอบ 

ดำเนินการแกไข 

 

ผว.กทม. 

พิจารณา 

มีขอเสนอแนะ 

เห็นชอบ มีขอเสนอแนะ 

สงเรื่องที่ ผว.กทม. 
เห็นชอบแลว
ดำเนินการเสนอขอ
ยกรางในการแกไข
ขอบัญญัติตอไป 

ดำเนินการ
แกไข 

      

เรียนปลัดกรุงเทพมหานคร 



๔๑ 
 2. กระบวนงานพิจารณายกรางในการออก แกไขหรือปรับปรุงขอบัญญตัิกรุงเทพมหานครที่เกีย่วกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คณุภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 

๕ วัน 
 

 
 
 
 
 
 
๕0 วัน 

๑. รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเพ่ือใชประกอบในการ 
ออกรางขอบัญญัติ 
    ๑) ขอมูลทางกฎหมาย  
    ๒) กฎ/ขอบัญญัติ 
    ๓) ระเบียบ 
    ๔) คำสั่ง 
    ๕) ประกาศ 
๒. ศึกษา ตรวจสอบและรวบรวม
ขอมูลขอเท็จจริงขอกฎหมายและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
    - ดำเนินการพิจารณาศึกษา
หาขอมูลที่เก่ียวของใหรอบคอบ 
    - พิจารณาเหตุผลความจำเปน 
และขอเท็จจริงประกอบกับ
ผูเก่ียวของกับการเสนอรางฯ 
๓. พิจารณารูปแบบและเนื้อหา
พรอมรวบรวมเอกสารหลักฐาน 
ท่ีเก่ียวของในการเสนอราง
ขอบัญญัติ 
   ขั้นที่ ๑ ตรวจสอบหลักเกณฑ
การกอสราง ดดัแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนยายอาคาร 

เอกสารหลักฐาน
ครบถวนถูกตอง
ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 
 
 
 
 
- รางขอบัญญัต ิ
มีความถูกตองตาม
รูปแบบของการ 
รางกฎหมาย 
- อางฐานกฎหมาย 
ที่ถูกตอง 
- เนื้อความถูกตอง
ตามหลักการและ
เหตุผล 
 ไมขัดแยงกัน และ 
ไมขัดตอกฎหมาย 
- ตรวจพิจารณา
แลวเสร็จภายใน
เวลาอันสมควร 

บุคคลและ
เอกสาร 

 

หัวหนากลุมงาน 
นิติกร 
เจาพนักงาน
ธุรการ 

 

- - คูมือการยกรางกฎหมาย 
  ของสำนักงานคณะ- 
  กรรมการกฤษฎีกา 
- ระเบียบงานสารบรรณ 
- รูปแบบของราชกิจจานุเบกษา 
- พระราชบัญญัติ 
  ระเบียบบริหารราชการ 
  กรุงเทพมหานคร 
- พระราชบัญญัติควบคุม 
  อาคาร  
- ขอบัญญัติ 
  กรุงเทพมหานคร  
  เรื่อง ควบคุมอาคาร 
- แนวคำวินิจฉัยของ 
  กฤษฎีกา 
- แนวคำวินิจฉัยของศาล 
  ปกครอง 
- แนวคำวินิจฉัยของ 
  ศาลฎีกา 
- แนวคำวินิจฉัยอุทธรณ 
  ของคณะกรรมการ 
  พิจารณาอุทธรณ 
- ขอมูลของหนวยงานอื่น 

 

  ศึกษา ตรวจสอบ และ
รวบรวม ขอมูล ขอเท็จจริง 
และขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

พิจารณา
รูปแบบและ
เนื้อหาฯ 

รับเรื่องจากผูอำนวยการ

สำนักงานควบคุมอาคาร 



๔๒ 
 กระบวนงานพจิารณายกรางในการออก แกไขหรือปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครท่ีเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผงักระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผดิชอบ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

   ขั้นที่ ๒ พิจารณาความจำเปน
และความประสงคในการนำ
กฎหมายมาใชเพ่ือกำหนดหลักการ
และเหตุผลใหชัดแจง 
   ขั้นที่ ๓ พิจารณากฎหมายที่
เก่ียวของทุกฉบับ เพ่ือใหเกิดความ
เชื่อมโยงสอดคลองและไมขัดแยง
กับรางขอบัญญัติ 
 ขั้นที่ ๔ ยกรางและ/หรือ
พิจารณาเนื้อหากฎหมายเปน
ลำดับ เชื่อมโยงแตละขอตาม
วัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 
  ขัน้ที่ ๕ ตรวจสอบรูปแบบราง
กฎหมายใหตรงกับรปูแบบของ
ขอบัญญัติ  
  ขั้นที่ ๖ นำเสนอผูบังคับบัญชา
พิจารณาเพ่ือความรอบคอบและ
ถูกตอง 
  ขั้นที่ ๗ นำรางขอบัญญัติเสนอ
เขาที่ประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณายกราง เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรอง เพ่ือนำไปใชปฏิบัติได
ตามวัตถุประสงคและถูกตองตาม
กฎหมาย 

     

      

เรยีนปลัดกรุงเทพมหานคร 

เห็นชอบ 

ดำเนินการแกไข 

 

ผว.กทม. 

พิจารณา 

มีขอเสนอแนะ 



๔๓ 
 กระบวนงานพิจารณายกรางในการออก แกไขหรือปรับปรุงขอบัญญตัิกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ (ตอ) 

กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผงักระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผดิชอบ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

 

 

 

  ขั้นที่ ๘ นำรางขอบัญญัติเสนอ
ผูบริหารเสนอสภากรุงเทพ- 
มหานคร คณะกรรมการควบคุม
อาคาร หรือรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยพิจารณาและ
ออกขอบัญญัติบังคับใชตอไป 
  ขั้นที่ ๙ สงเรื่องลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
   ขั้นที่ ๑๐ เวียนแจงขอบัญญัติ 
ใหหนวยงานถือปฏิบัติและใช
บังคับใหถูกตองตามท่ีกฎหมาย
กำหนดไว 

 

     

เห็นชอบ มีขอเสนอแนะ 

สงเรื่องท่ีเสร็จ
แลวลงประกาศ
ในราชกิจจา
นุเบกษา 

ดำเนินการ
แกไข 



๔๔ 
 

 3. กระบวนงานพิจารณาในการออก แกไขหรือปรับปรุงคำส่ัง ระเบียบ ประกาศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกีย่วของ 
                                กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผงักระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผดิชอบ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

๓  
 
 

๑ วัน 1. รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเพ่ือใชประกอบในการ
ออก แกไขหรือปรับปรุงประกาศ 
คำสั่ง 
    1) ขอมูลทางกฎหมาย  
    ๒) กฎ/ขอบัญญัติ 
    ๓) ระเบียบ 
    ๔) คำสั่ง 
    ๕) ประกาศ 
 

เอกสารหลักฐาน
ครบถวนถูกตอง
ตามระเบียบงาน
สารบรรณ 

บุคคลและ
เอกสาร 

หัวหนากลุม
งาน 
นิติกร 
เจาพนักงาน
ธุรการ 
 

- -  ระเบียบงานสารบรรณ 
-  รูปแบบของราชกิจจา-    
   นุเบกษา 
-  พระราชบัญญัติระเบียบ 
   บริหารราชการกรุงเทพ-   
   มหานคร 
-  พระราชบัญญัติควบคุม 
   อาคาร  
-  ขอบัญญัติกรุงเทพ- 
   มหานคร เรื่องควบคุม   
   อาคาร 
-  แนวคำวินิจฉัยของ 
   ศาลปกครอง 
-  แนวคำวินิจฉัยอุทธรณ  
   ของคณะกรรมการ 
   พจิารณาอุทธรณ 
-  คำสั่งกรุงเทพมหานคร 
-  ระเบียบกรุงเทพมหานคร 
-  ประกาศกรุงเทพมหานคร 
 

  
 
 
 

๕ วัน ๒. ศึกษา ตรวจสอบและรวบรวม
ขอมูลขอเท็จจริงขอกฎหมายและ
เอกสารที่เก่ียวของ 
    - ดำเนินการพิจารณาศึกษาหา
ขอมูลที่เก่ียวของใหรอบคอบ 
    - พิจารณาเหตุผลความจำเปน 
และขอเท็จจริงทีเ่ก่ียวของกับ 
การออก แกไขหรือปรับปรุงคำสั่ง 
ระเบียบ ประกาศ 
 

- จัดทำรางคำสั่ง 
ระเบียบหรือ
ประกาศมีความ
ถูกตองตามรูปแบบ 
- อางฐานกฎหมาย 
ที่ถูกตอง 
- เนื้อความถูกตอง
ตามหลักการและ
เหตุผล ไมขัดแยง
กัน และไมขัดตอ
กฎหมาย 
- ดำเนินการแลวเสรจ็
ภายในเวลาอันสมควร 

   

  
 
 
 

     

  ศึกษา ตรวจสอบและ 
  รวบรวมขอมูล ขอเท็จจริง 
  และขอกฎหมายที่

รับเรื่องจากผูอำนวยการ
สำนักงานควบคุมอาคาร 
 



๔๕ 
  กระบวนงานพิจารณาในการออก แกไขหรือปรับปรุงคำสั่ง ระเบียบ ประกาศตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ (ตอ) 

                                กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอยีดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผดิชอบ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓5 วัน 
 
 

 

๓. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
การออกคำสั่ง ระเบียบหรือประกาศ 
   ขั้นท่ี ๑ ตรวจสอบขอมูลหลักเกณฑ 
   ขัน้ท่ี ๒ พิจารณาความจำเปนของ
ขอเท็จจริงและความประสงคในการ
ออกคำสั่ง ระเบียบหรือประกาศ 
   ขั้นที่ ๓ พิจารณากฎหมายท่ี
เก่ียวของทุกฉบับ มาปรับใช
ประกอบในการออกคำสั่ง 
ระเบียบหรือประกาศ 
   ขั้นที่ ๔ ดำเนินการรางคำสั่ง 
ระเบียบหรือประกาศลำดับ 
เชื่อมโยงแตละขอตาม
วัตถุประสงคท่ีกำหนดไว 
   ขั้นที่ ๕ นำเสนอผูบังคับบัญชา
พิจารณาเพ่ือความรอบคอบและ
ถูกตอง 
   ขั้นที่ ๖ นำรางคำสั่ง ระเบียบ
หรือประกาศเสนอผูบริหารเพ่ือ
ออกใชบังคับตอไป 
   ขั้นที่ ๗ สงเรื่องลงประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา 
   ขั้นท่ี ๘ เวยีนแจงคำส่ัง ระเบียบ
หรอืประกาศใหหนวยงานถือปฏิบัติ 

     

  คณะกรรมการพิจารณา
และกำหนดแนวทางในการ
ออกแกไข หรือปรับปรงุ
คำสั่ง 
  ระเบียบ ประกาศ 

เห็นชอบ 

ดำเนินการแกไข 
 

ผว.กทม. 

พิจารณา 

มีขอเสนอแนะ 

เห็นชอบ มขีอเสนอแนะ 

สงเรื่องที่เสร็จแลว
ลงประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา 
ดำเนินการ
แกไข 



๔๖ 
 4. กระบวนงานรวบรวมขอมูลทางกฎหมาย คำวินิจฉัยอุทธรณ คำพิพากษาศาลปกครองและศาลฎีกาตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ 

                                                                                               กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

4  
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑ วัน 
 
 
 

รวบรวมขอมูลดานกฎหมายและ 
ดานควบคุมอาคาร  เชน 
- คำพิพากษาศาลฎีกา, 
  ศาลปกครองสูงสุด 
- ความเห็นคณะกรรมการ
กฤษฎีกา 
- คำวินิจฉัยคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ 
- คำสั่ง ระเบียบ ประกาศ 
- หนังสอืตอบขอหารือ 
 
จัดเก็บขอมูลเปนแฟมหรือบันทึก
ในคอมพิวเตอร แยกประเภทแต
ละเรื่อง และจัดใหเปนหมวดหมู 
มีระเบียบ เพื่อสามารถสืบคน
ขอมูล และสามารถเปดเผยขอมูล
ขาวสารได 
 
 
 
 
เวียนแจงหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพ่ือใหสามารถนำขอมูลไปใช
ปฏิบัติงานตอไป 

รวบรวมขอมูล 
ใหครบถวน
ถูกตอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดเก็บและบันทึก
ขอมูลเปน
ระเบียบสามารถ
สืบคนไดโดยเรว็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลและ
เอกสาร 

หัวหนากลุมงาน 
นิติกร 
เจาพนักงาน
ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- พระราชบัญญัติวิธ ี 
  ปฏิบัติราชการทาง 
  ปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  
  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติจัดตั้ง 
  ศาลปกครองและวิธี 
  พิจารณาคดีปกครอง  
  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญตัิความ 
  รับผิดทางละเมิดของ 
  เจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙  
  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัติขอมูล 
  ขาวสารของทาง 
  ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
- กฎหมายอ่ืน ๆ        
- หนังสือเวยีนท่ีเกี่ยวของ    
- แนวคำพิพากษาศาลปกครอง                 
- ความเห็นของคณะ 
   กรรมการกฤษฎีกา  
- แนวคำวินิจฉัยของ 
  คณะกรรมการพิจารณา 
  อุทธรณ 

 

รวบรวมขอมูล 
ทางดานกฎหมาย 

จัดเก็บขอมูลเปนหมวดหมู 
และเปนระเบียบ เพ่ือสามารถ
สบืคนขอมูลไดสะดวก 

บันทึกรายละเอียด 

ในคอมพิวเตอร 

 

เวียนแจงหนวยงาน 

ที่เก่ียวของ 



๔๗ 
 5. กระบวนงานการดำเนินคดีปกครองกรณีกรุงเทพมหานคร/เจาหนาที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครเปนผูถูกฟองคดีตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ที่ ผงักระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

5  
 

 

๑ วัน 
 
 
 
 

๒ วัน 

๑. รับเรื่องและตรวจสอบเอกสาร 
ในเรื่องท่ีหนวยงานสงมาให
พิจารณา 
 
 
๒. ตรวจสอบเรื่องตามกรณีตอไปนี ้
    ๒.๑ ตรวจสอบขอเทจ็จริงเบ้ืองตน 
    ๒.๒ ตรวจสอบคำฟองวา
กรุงเทพมหานครโดยผูอำนวยการ
สำนักการโยธา หรือผูอำนวยการ
สำนักงานควบคุมอาคารถูกบุคคล   
ภายนอกฟองเรียกรองคาเสียหาย 
เกิดจากการกระทำทางแพงหรือ 
ทางปกครอง 
    ๒.๓ ตรวจสอบวาประเด็นท่ี
เจาหนาที่ถูกฟองทางปกครองเกิด
จากการกระทำขณะปฏิบัติ
ราชการตามหนาที่ หรือไม 
อยางไร 
    ๒.๔ ตรวจสอบกำหนด
ระยะเวลายื่นคำใหการ  
    ๒.๕ ตรวจสอบหลักกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับประเด็นขอพิพาท
ในเรื่องดังกลาว 

 
 
 
 
 
เอกสารหลักฐาน
เพียงพอที่จะ
พิจารณาได 

บุคคลและ
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนากลุมงาน 
นิติกร 
เจาพนักงาน
ธุรการ 
 

  
 

  

ตรวจสอบขอเท็จจริง
และขอกฎหมาย 

รับเรื่องจากผูอำนวยการ
สำนักงานควบคุมอาคาร 
 



๔๘ 
 กระบวนงานการดำเนนิคดีปกครองกรณีกรุงเทพมหานคร/เจาหนาที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครเปนผูถูกฟองคดตีามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร (ตอ) 

กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ที่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

 
 
 
 

๒ วัน 
 
 
 
 
 
 
 

๒ วัน 

๓. ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
ดังนี ้
   ๓.๑ ตรวจสอบวามูลคดีเกิด
จากการกระทำเรื่องใด 
   ๓.๒ พิจารณาและเสนอชื่อ 
ผูประสานงานดานเอกสาร
หลักฐาน 
 
๔. ตรวจสอบและรวบรวม
พยานหลักฐาน ดังนี้ 
    ๔.๑ ตรวจสอบหลักกฎหมาย
เก่ียวกับประเด็นขอพิพาทวาตอง
ใชเอกสารหลักฐานใดบางในการ
ดำเนินคด ี
    ๔.๒ ประสานงานสวนควบคุม
อาคาร 1, 2 สวนราชการท่ี
เก่ียวของกับการถูกฟองคดี
ปกครอง และ/หรือหนวยงานที่
เก่ียวของ เพ่ือรวบรวมเอกสาร
พยานหลักฐาน 
 
 
 
 
 

   
 

  
 

ตรวจสอบและพิจารณา 

เอกสารหลักฐาน 

ตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารพยานหลักฐาน 

เอกสาร
หลักฐาน
เพียงพอ 

เอกสาร
หลักฐาน 

ไมเพียงพอ 



๔๙ 
 กระบวนงานการดำเนนิคดีปกครองกรณีกรุงเทพมหานคร/เจาหนาที่ในสังกัดกรุงเทพมหานครเปนผูถูกฟองคดตีามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร (ตอ) 

กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ที่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 
เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

 
 ๕ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 

๕. จัดทำหนังสือและสรุป
ขอเท็จจริงและขอกฎหมายเพ่ือ
ทำคำชี้แจงขอเท็จจริงคำใหการ
เพ่ิมเติมหรือ 
คำคัดคานแลวแตกรณี สงให
สำนักงานอัยการสูงสุดหรือศาล
ปกครอง 
 
 
 
 
 
๖. เสนอหัวหนากลุมงาน
กฎหมายอาคารนำเรียน
ผูอำนวยการสำนักงานควบคุม
อาคารเพ่ือพิจารณานำเรียน
ผูอำนวยการสำนักการโยธาลง
นามในหนังสือชี้แจงขอเท็จจริง
และขอกฎหมายและสงให
สำนักงานอัยการสูงสุดหรือศาล
ปกครองภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
  
7. ไปชี้แจงขอเท็จจริงและ 
ขอกฎหมายตอศาลปกครอง 

- มีขอเท็จจริงและ
ขอกฎหมายครบถวน
เพียงพอท่ีจะสรปุ
ขอเท็จจริงให
พนักงานอัยการได 
- สามารถสงเรื่องให
พนักงานอัยการ
ดำเนินคดีใหแก
กรุงเทพมหานคร
ภายในอายุความ 
หรือระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด 

    

 จัดทำสรุปขอเท็จจริงและ 

 ขอกฎหมายเพ่ือทำคำชี้แจง  
 ประกอบการทำคำใหการ 

 เพ่ิมเติม หรือคำคดัคาน 

 แลวแตกรณี  

เสนอผูบังคับบัญชาลงนาม 

 

 

ชี้แจงขอเท็จจริง 
และขอกฎหมาย 
ท่ีศาลปกครอง 



๕๐ 
 6. กระบวนงานบังคับคดตีามคำพิพากษาใหจำเลยชำระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ที่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

๖  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ วัน 

๑. สำนักงานกฎหมายและคดี 
   สงเรื่องการดำเนินคดี และ
เอกสารรายละเอียดคดีเพื่อให
สำนักงานควบคุมอาคาร
ดำเนินการบังคับคดี กรณีฟอง
บังคับใหลูกหนี้ชำระหนี้
คาธรรมเนียมการตรวจแบบ
แปลน แลวลกูหนี้ไมชำระหนี้ตาม
คำพิพากษา 
 
๒. ตรวจสอบขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐานทุก ๓ เดือน 
๒.๑ ตรวจสอบดังนี ้
         - ทำหนงัสือขอตรวจสอบ   
           ภูมิลำเนาของลูกหนี้ทาง 
           ทะเบียนกับสำนักงาน    
           ปกครองและทะเบียน 
             - ทำหนังสือตรวจสอบการมี 
               คูสมรสหรือไมทางทะเบียน 
         - ทำหนังสือขอคัดการม ี
          กรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือไม 
          ที่กรมทีด่ิน 
        - ทำหนังสือสอบถาม         
              ทรัพยสินไปยังธนาคารตาง ๆ  

สำนวนคดีมีขอมูล
ถูกตอง ครบถวน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มขีอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐาน
เพียงพอที่จะ
ดำเนินการบังคับ
คดีได 

บุคคลและ
เอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหนากลุมงาน
นิติกร 
เจาพนกังาน
ธุรการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เอกสารการบังคับคดี 
  จำเลยตามคำพิพากษา 
  ศาล เพื่อติดตามบังคับ 
  ใหจำเลยชำระ 
  คาธรรมเนียม 
 

- ตรวจสอบภูมิลำเนาของลกูหนี้ 

- ตรวจสอบทรพัยสินของลูกหนี้ 
- ตรวจสอบสืบทรัพยสินของลูกหน้ี 

- ติดตามทวงถามใหลูกหนี้ชำระหนี้ 
 

รับเรื่องจากผูอำนวยการ
สำนักงานควบคุมอาคาร 
 



๕๑ 

 
กระบวนงานบังคับคดีตามคำพิพากษาใหจำเลยชำระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร (ตอ) 

กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ที่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

๒.๒ ออกตรวจสอบทรัพยสิน   
      ณ ภูมิลำเนาของลูกหนี้ 
๒.๓ ติดตามทวงถามใหลูกหนี้ 
      ชำระหนี้ ณ ภูมิลำเนาของ
ลูกหนี้ 
    - บนัทึกรายงานผลการ    
      ตรวจสอบพรอมแนบ   
      เอกสาร หลักฐาน เสนอ 
      ผูบริหาร เพื่อเรียนปลัด 
      กรุงเทพมหานครทราบ    
      ตอไป 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  ๒ วัน 
 
 
 
 
 
 

๔ วัน 

๓. ประสานงานกับสำนักงาน
กฎหมายและคด ีเพ่ือดำเนินการ
ยื่นเรื่องกรมบังคับคดีเพ่ือยึด
ทรัพยลูกหนี้ กรณีตรวจสอบพบมี
ทรัพยสินแตไมชำระหนี้ตามคำ
พิพากษา 
 
4. สรุปผลการบังคับคดี รายงาน 
    ผูบังคับบัญชา และนำเรียน 
     ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 
 

     

 

รายงานผล 
การบังคบัคดี 

รายงานผลการตรวจสอบ
ทรัพยสิน เพ่ือนำเรียน 
ปลัดกรุงเทพมหานครทราบ 
 

ประสานสำนักงานกฎหมาย
และคดี เพื่อดำเนินการตาม
ขั้นตอนยึดทรัพย 



๕๒ 
 7. กระบวนงานตอบขอหารือปญหาขอกฎหมายใหกับประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

                                                           กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผงักระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

7  
 
 
 
 

๑ วนั ๑. รับเรื่องท่ีหนวยงานตาง ๆ  
หรือประชาชนสงมา และพิจารณา
มอบหมายใหแกนิติกร 
 

หลักฐานเอกสาร
ครบถวนถูกตอง 
ตามระเบียบงาน 
สารบรรณ 

บุคคลและ
เอกสาร 

หัวหนากลุมงาน
นิติกร 
เจาพนักงาน
ธุรการ 
 

- - รัฐธรรมนูญแหงราช- 
  อาณาจักรไทย 
- พระราชบัญญตัิ และ   
  กฎหมายลำดับรอง 
  ที่เก่ียวของกับเรื่องที่ 
  เสนอ 
- คำวินิจฉัยขององคกรที่มี 
  อำนาจหนาที่ในเรื่องท่ี 
  เก่ียวของ เชน คำวินิจฉัย 
  ของคณะกรรมการ 
  กฤษฎีกา 
- คำวินิจฉัยของศาล เชน  
  ศาลปกครอง ศาล 
  ยุติธรรม 
- คำวินิจฉัยของ 
  คณะกรรมการ 
  พิจารณาอุทธรณ เปนตน 
- หนังสอืสั่งการท่ีเก่ียวของ 

  
    
 
 

๕ วัน ๒. ศึกษา ตรวจสอบและรวบรวม 
ขอมูลและขอเท็จจริงและขอ
กฎหมายท่ีเก่ียวของ 
- ศึกษาวิเคราะหขอกฎหมายและ
ขอเท็จจริงตามประเด็นที่ขอหารือ
หรือขอคำแนะนำ รวมทั้งคนควา
คำวินิจฉัยหรือคำพิพากษาที่
เก่ียวของ และปรับบทกฎหมาย
ตามขอเท็จจริงที่ปรากฏแลว
พิจารณาเสนอความเห็น 

- ขอเท็จจริงและ
เอกสารหลักฐาน 
มีความครบถวน 
เพียงพอที่จะให
ความเห็นได 
- ปรบัขอเท็จจริง 
เขากับขอ
กฎหมายให
สอดคลองกับ
เจตนารมณของ
กฎหมาย 
 

   

  
 
 
 

๕ วัน ๓. พิจารณากลั่นกรองขอพิจารณา 
ของนิติกร และเสนอความเห็นตอ
ผูบังคับบัญชา 
  ขั้นท่ี ๑ ตรวจสอบความถูกตองของ       
(๑) ขอเท็จจริงครบถวนสมบูรณ

พอที่จะใหความเห็นได 
  

- ใหความเหน็ทาง
กฎหมายโดยมี
เหตุผลที่ชัดเจนที่
หนวยงานสามารถ
นำไปปฏิบัติได 

   

รับเรื่องที่สงมา
จากหนวยงาน 
หรือประชาชน 

  ศึกษา วิเคราะหปญหาและ   
  รวบรวม ขอมูล ขอเท็จจริง 
  และขอกฎหมายที่เก่ียวของ 

- ตรวจสอบ     
- กลั่นกรอง 
- ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 



๕๓ 
 กระบวนงานตอบขอหารือปญหาขอกฎหมายใหกับประชาชนหรือหนวยงานตาง ๆ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ (ตอ) 

                                                           กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผงักระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 

(๒) ขอกฎหมายมีการตีความ        
     ขอกฎหมายใหเปนไปตาม   
     เจตนารมณของกฎหมาย 
     ถูกตองชัดเจน 
  ขั้นที่ ๒ นำขอเท็จจริงมาปรับกับ 
ขอกฎหมาย 
 
  ขั้นที่ ๓ นำเสนอผูบังคับบญัชา
พิจารณา 
  ขั้นที่ ๔ แจงผลการพิจารณาให
หนวยงานหรือประชาชนท่ีขอ
หารือทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

นำเรียน 
ผอ.สคอ. หรือ 

ผอ.สนย. 
พิจารณา 

 

เห็นชอบ 
มีขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม/แกไข 

สงเรื่องที่เสรจ็
แลวให
หนวยงาน
เจาของเร่ืองหรือ
ประชาชนและ
สำเนาเก็บ ๑ ชุด 

ดำเนินการ
แกไข 



๕๔ 

  ผอ.สคอ. ลงนามใน 
  หนังสือแจงการ
เปดเผย 

 8. กระบวนงานพิจารณาและเสนอแนะการใหขอมูลขาวสารของทางราชการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เปดเผยได           เปดเผยไมได 

 
 
 
 

 
 
 

๑ วัน 
 
 
 

3 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
 

1. รับเรื่องการขอขอมูลขาวสาร
จ า ก ห น ว ย ง า น อ่ื น ห รื อ
บุคคลภายนอก  
 
2. พิจารณาการขอขอมูลขาวสาร
โดยดำเนินการตามพระราชบัญญัต ิ
ขอมูลขาวสารของราชการ และ
วิเคราะหการขอขอมูลดังกลาว
เปนการขอขอมูลขาวสารของทาง
ราชการประเภทใด ถาสามารถ
เป ด เผ ย ข อ มู ล ข า ว ส า ร ได  
ก็ดำเนินการแจงผูขอขอมูลใหมา
ขอคัดสำเนาขอมูลข าวสารได  
หากไม สามารถเป ดเผยข อ มูล
ขาวสารไดตองดำเนินการแจงใหผู
รองทราบ และตองแจงผู รอง
ส าม ารถ ใช สิ ท ธิ อุ ท ธรณ ต อ
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของ
ทางราชการได 
 
3 .  น ำ เรี ย น ผู อ ำ น ว ย ก า ร
สำนักงานควบคุมอาคารลงนาม
ในหนั งสือแจ งผู รองขอขอมูล
ขาวสาร 

- 
 
 
 

ดำเนินการตามขั้นตอน
ข อ ง ร ะ เ บี ย บ
กรุงเทพมหานคร เรื่อง 
ก า ร เป ด เผ ย ข อ มู ล
ข าวส ารขอ งราช การ
ครบถวนถูกต อง และ
วิเคราะหการขอขอมูล
ขาวสารวาเปนประเภท
ใดไดอยางถูกตองเพ่ือจะ
ได พิจารณาอนุญาตให
หรือไมใหเปดเผยขอมูล
ขาวสารของราชการ 
 
 

บุคคลและ
เอกสาร 

หัวหนากลุมงาน 
นิติกร 
เจาพนกังาน
ธุรการ 

- คำรองทัว่ไป  
- หนังสือภายนอก  
- แบบคำรองขอ
ขอมูลขาวสารตาม
ระเบียบ
กรุงเทพมหานคร  
การเปดเผยขอมูล
ขาวสารของ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พระราชบัญญัต ิ
  ขอมูลขาวสารของ 
   ราชการ พ.ศ. 2๕๔๐  
  และท่ีแกไข 
  เพ่ิมเติม 
- พระราชบัญญัต ิ
  ลิขสิทธิ ์พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- กฎหมายอ่ืน 
  ที่เก่ียวของ 
- แนวคำวินิจฉัย  
   ของคณะกรรมการ 
  วินิจฉัยการ 
  เปดเผย 
  ขอมูลขาวสาร 
 

   พิจารณาการขอขอมูล   
   ขาวสาร และดำเนินการ 
   ตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร 

 

วิเคราะห 
การเปดเผย

ขอมูลขาวสาร 

รับเรื่องจาก ผอ.
สำนักงานควบคุม
อาคาร 



๕๕ 
 9. กระบวนงานชี้แจงตอบญัตติและกระทูตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 

                                                                                กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ที่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผดิชอบ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

๙  
 

๑ วัน 
 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
 

1. รับเรื่องญัตติหรอืกระทูถาม 
 
 
 
 
2. พิจารณาประเด็นปญหาขอ
ญัตตหิรือกระทูถามกรณีมี
ประเด็นในเร่ืองใดและเก่ียวของ
กับกฎหมายใดและหนวยงานที่
เก่ียวของกับประเด็นปญหา
ดังกลาว 
 
3. ดำเนินการสรุปประเด็นและ
จัดทำการตอบญัตติ หรือตอบ
กระทูถามตามแบบที่กำหนดและ
เสนอผูบรหิารลงนามเพ่ือนำเรียน
ผูวาราชการกรงุเทพมหานครลง
นามในญัตติหรือกระทูถามตอไป 
 
4. นำเอกสารการตอบญัตติหรือ 
กระทูถามที่ผูวาราชการลงนาม 
แลวสงหนวยงานเจาของเรื่อง  
 
 

 
 
 
 
 
ปญหาและ
ขอเท็จจริงมีความ
ครบถวนเพียง
พอที่จะ
ดำเนินการตอบ
ญัตติหรือกระทู
ถาม 
 
 

เอกสาร หัวหนากลุมงาน 
นิติกร 
เจาพนักงาน
ธุรการ 

- เอกสารญัตติ 
- เอกสารกระทู
ถาม 

 

พิจารณาประเด็นปญหา 

ขอญัตติหรือกระทูถาม 
 

นำเอกสารการตอบญัตติ
หรือกระทูถาม 

สงหนวยงานเจาของเรื่อง 

สรุปประเด็นและจัดทำการ 

ตอบญัตติ หรือตอบกระทูถาม 

รับเรื่องจากผูอำนวยการ
สำนักงานควบคุมอาคาร 
 



๕๖ 
 ๑๐. กระบวนงานติดตาม ตรวจสอบและเรงรัดการดำเนินคดอีาคารจากสำนักงานเขต กรณฝีาฝนฝาฝนไมปฏิบัตติามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
                                                                                              กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ที่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางองิ 

10  
 
 
 
 

๑ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒ วัน 
 

  ๑. สวนควบคุมอาคาร ๑, ๒ 
สงเรื่องใหสำนักงานเขตดำเนินคดี
อาคาร กรณีฝาฝนไมปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร และสง
เรื่องใหกลุมงานกฎหมายอาคาร
ติดตาม ตรวจสอบและเรงรัดการ
ดำเนินคดีอาคารไปยังสำนักงานเขต  
 
  2. ตรวจสอบเอกสารเพื่อ
ประกอบการจัดทำหนังสือไปยัง
สำนักงานเขต โดยนำเรยีน
ผูอำนวยการสำนักงานควบคุม
อาคารและผูอำนวยการสำนักการ
โยธา พิจารณาลงนามในหนังสือ
ติดตาม ตรวจสอบและเรงรัดการ
ดำเนินคดีอาคารวา ไดดำเนินการ
อยูข้ันตอนไหน อยางไร 
 
  3. สำนักงานเขตแจงผลการ
ตรวจสอบมายังกลุมงานกฎหมาย
อาคาร และดำเนินการแจงสวน
ควบคมุอาคาร 1, 2 เพ่ือทราบ
และพิจารณาดำเนนิการในสวนท่ี
เก่ียวของตอไป 

ขอมูลการ
ดำเนินคดถีูกตอง
ครบถวนและ
สามารถ
ตรวจสอบได 

บุคคลและ
เอกสาร 

หัวหนากลุมงาน 
นิติกร 
เจาพนักงาน
ธุรการ 
 

- - เอกสารการดำเนินคดี 
 

รับเรื่องจาก 
สวนควบคุมอาคาร ๑, ๒ 

ทำหนังสือติดตาม ตรวจสอบ 

และเรงรัดการดำเนินคดี   
อาคารไปยังสำนักงานเขต 
 

    

แจงสวนควบคุม
อาคาร 1, 2 เพ่ือทราบ 



๕๗ 
 11. กระบวนงานการทำหนังสือมอบอำนาจตามที่ศาลยุติธรรมหรือศาลปกครอง มีหมายเรียกพยานบุคคล 

                                                            กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ที่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คณุภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารท่ี
เกี่ยวของ 

เอกสารอางองิ 
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๑ วัน 
 
 
 
 
 
 

๒ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
 

1. รบัเรือ่งหมายเรยีกพยาน
บุคคล 
 
 
 
 
 
2. จัดทำหนังสือมอบอำนาจ
ตามที่ ผูอำนวยการสำนักงาน
ควบคมุอาคารหรือผูอำนวยการ
สำนักการโยธา มอบอำนาจให
เจาหนาทีส่ำนักงานควบคุม
อาคารเปนผูรบัมอบอำนาจไปให
ขอเท็จจริงตอศาล 
 
 
 
3. สงหนังสือมอบอำนาจใหศาล
จำนวน ๒ ฉบับ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ทำหนงัสือมอบ
อำนาจระบุชื่อ 
ผูมอบและผูรับ
มอบถูกตอง
ครบถวน 

บุคคลและ
เอกสาร 

หัวหนากลุมงาน 
นิติกร 
เจาพนักงาน
ธุรการ 
 
 
 
 

- - หมายเรยีกพยาน
บุคคล 

ทำหนังสือมอบอำนาจ 

ใหผูรับมอบอำนาจ 

ไปใหขอเท็จจริงตอศาล 
 

  สงหนังสือ 
  มอบอำนาจ 
  ใหศาล 

รับเรื่องจากผูอำนวยการ
สำนักงานควบคุมอาคาร 
 



๕๘ 
 12. กระบวนงานจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำขออนุญาต กรณีอาคารท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครมอบอำนาจใหผูอำนวยการสำนักการโยธาปฏิบัติราชการแทน ตาม
กฎหมายควบคุมอาคารประจำศูนยบริการรวม (One Stop Service)                     

กลุมงานกฎหมายอาคาร 

ท่ี ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา 

รายละเอียดของงาน 
มาตรฐาน 

คุณภาพงาน 

ระบบ
ติดตาม/

ประเมินผล 
ผูรับผิดชอบ 

เอกสารที่
เกี่ยวของ 

เอกสารอางอิง 

๑2 
 

 
 

๑ วัน 
 
 
 
 
 

๒ ชม. 
 
 
 
 

๓ ชม. 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ชม. 

ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการ
พิจารณาคำขออนุญาตฯ ตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร ประจำ
ศูนยบรกิารรวม (One Stop Service) 
ประชุมเปนประจำทุกสัปดาห 
 
พนักงานพิมพของสวนควบคุม 
อาคาร ๑, 2 ดำเนินการจัดทำ
วาระการประชุมเพ่ือนำเขาท่ี
ประชุมใหคณะกรรมการพิจารณา 
 
- นำวาระการประชุมเขาที่ประชุม 
เปนประจำทุกสัปดาห 
- คณะกรรมการฯ พิจารณา
รายละเอียดเรื่องท่ีนำเขาแตละราย 
- คณะกรรมการฯ ลงนามใน
หนังสือพิจารณาคำขออนุญาต 
เพ่ือนำเรียนผูวาราชการกทม. 
 
บันทึกและจัดทำรายงานการ
ประชุมเพื่อจัดเก็บขอมลูเปนแฟม
และบันทึกในคอมพิวเตอรเพ่ือใช
ในการสืบคนขอมูลตอไป 

 
 
 
 
 
 
ขอมูลทีจ่ัดทำ
วาระการประชุม
มีครบถวนและ
ถูกตอง 
 

 หัวหนากลุมงาน 
นิติกร 
เจาพนักงาน
ธุรการ 

 

 
 
 
 
 
 
รายละเอียดสรุป 
การพิจารณาขอ
อนุญาตกอสราง 
ดัดแปลงหรือรื้อ
ถอนอาคาร และ
การยื่นแจงความ
ประสงคจะ
กอสราง ดัดแปลง
หรือรื้อถอน
อาคาร 

 
 

ทำหนังสือ 
เชิญประชุม 

 จัดทำวาระการประชุม   
 คณะกรรมการพิจารณา 

 คำขออนุญาต 

บันทึกรายงาน 
การประชุม และจัดทำ
รายงานการประชุม 

 นำวาระการประชุม 

 เขาที่ประชุมเปนประจำ 

 ทุกสัปดาห 



๕๙ 
 

กระบวนการการขออนุญาต  > การรับหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารฯ ตามมาตรา 39 ทว ิ
 

ที ่
 

 

ผังกระบวนการ 
 

ระยะเวลา 
 

รายละเอียดงาน 
 

มาตรฐาน 
คุณภาพงาน 

 

ระบบติดตาม 
/ ประเมินผล 

 

ผูรับผิดชอบ 
 

แบบฟอรม 

1.  
 
 

 

 
- พิจารณาหนังสือแจงความประสงคฯ  
  เอกสารที่เก่ียวของ  แบบแปลน 5 ชุด  
  แบบ กทม. 5 , โฉนดที่ดิน พ้ืนที่เขต  
 
 
 

- ความถูกตองครบถวนตาม 
  แบบฟอรม หลักเกณฑท่ี 
  กําหนด และตามระเบียบฯ  
  ขอกฎหมายท่ี กทม.กําหนด 

 จพง.การเงนิฯ 
จพง.ธุรการฯ 

แบบหนังสือ
แจงความ
ประสงคฯ 
กทม.1  
กทม.5 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

   1 วนั 
 

- ออกเลขรับและลงทะเบยีนหนังสือแจงฯ 
- ออกใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานเพื่อนํามารับ  
  แบบ กทม. 6 พรอมแบบแปลน 
- นัดหมายวนัรับเจาหนาที่ไปตรวจสอบ 
  สถานที่ขออนุญาต (กทม.1) 
- จัดทําบันทึกหนาเร่ืองเพื่อเปนหลักฐานใน 
   การรับ-สงเร่ืองของแตละกลุมงาน 
 
 

  จพง.การเงนิฯ 
จพง.ธุรการฯ 

 

    
 
 

   
 

 

- สงเรื่องใหธุรการกลุมงานฯ ที่รับผิดชอบ 
  พ้ืนที่เขตทั้ง 50 เขต เพื่อพจิารณาเรื่อง 
- ธรุการกลุมงานตรวจสอบรายละเอียด    
  ลงทะเบียนรับเร่ืองของกลุมงาน เพ่ือเสนอ   
  หัวหนากลุมงานฯ 1 , 2 และ 3 
- จัดทําหนังสือแจงหนวยงานที่เก่ียวของ 
 
 

- กลุมงานควบคมุอาคาร 1  
  รับผิดชอบพื้นที่ 13 เขต     
- กลุมงานควบคมุอาคาร ๒  
  รับผิดชอบพื้นที่ 13 เขต     
- กลุมงานควบคมุอาคาร ๓  
  รับผิดชอบพื้นที่ 1๙ เขต     

   

 จพง.ธุรการฯ 
พนง.พิมพ  

ชั้น 1-3 ของ
กลุมงาน

ควบคุมอาคาร 
๑ , 2 และ 3 

กฎกระทรวง
ที่ใชบังคับผัง
เมืองรวม กทม 
พ.ศ. 2549 

        
 

รับ 
 

รับหนังสอื
ตรวจสอบ 

 

สงหนังสือ 

กลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

1 , 2 , 3 
ดําเนินการ 

 



๖๐ 

กระบวนการตรวจสอบทะเบียนอาคาร  

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

นาท ี
รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

1 เสนอเรื่อง 
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร 

15 นายตรวจกลุมอนญุาตจัดทำ
เอกสารเสนอใหมีการ
ตรวจสอบทะเบียนอาคาร 

 นายตรวจจัดทำเอกสารเสนอเพื่อตรวจสอบวา
ทะเบียนดังกลาวเคยมีการขออนญุาต หรืออยู
ระหวางขออนุญาตกอสรางอาคารหรือโครงการ
ใดๆ หรือไม 

 นายตรวจมีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของ
เอกสารแบบกอนสงตอใหหนวยงานอ่ืนตอไป 

  นายตรวจ
กลุมอนุญาต
อาคาร 

1. เอกสารบันทึกการ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร 

2. สำเนาโฉนดที่ดินทุก
แปลง 

3. สำเนาแผนผังบรเิวณ 

  

2 สงเรื่องใหหัวหนา
กลุมอนุญาตอาคาร 

5 นายตรวจกลุมอนุญาตทำการ
สงเรื่องใหหัวหนากลุมอนุญาต
อาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงในสมุดสงเร่ือง   นายตรวจ
กลุมอนุญาต
อาคาร 

1. สมุดบันทึกเรื่องการ
รับคำขออนุญาต 
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอนอาคาร ( ข.๑ 
) 

2. บันทึกหนาเรื่อง 

  

3 รับเรื่อง จาก
นายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

5 หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรับ
เรื่องเสนอตรวจทะเบยีน
อาคารจากนายตรวจกลุม
อนุญาต 

หัวหนากลุมอนุญาตอาคารลงนามรับเรื่องจากผู
มาสงเรื่องในสมุดบันทึกเรื่อง 

  หัวหนากลุม
อนญุาต
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการ
รับคำขออนุญาต 
กอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอนอาคาร ( ข.๑ ) 

  

4 พิจารณา สงเรื่อง
ใหกลุมงานที่
รับผิดชอบ  

5 หัวหนากลุมอนญุาตพิจารณา
เพ่ือสงเรื่องใหธรุการกลุมงาน 

การตรวจสอบทะเบยีนอาคารอยูในความ
รับผิดชอบของกลุมควบคุมการใชอาคาร 

  หัวหนากลุม
อนุญาต
อาคาร 

บันทึกหนาเรื่อง   

5 สงเรื่อง ให
เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน 

5 หัวหนากลุมอนญุาตสงเรื่องให
เจาหนาที่ธุรการกลุมงาน 

ผูสงเร่ืองบันทึกเรื่องลงในสมุดบันทึกเรื่อง   หัวหนากลุม
อนุญาต
อาคาร 

สมดุบันทึกเรื่องการ
รับคำขออนุญาต 
กอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอนอาคาร ( ข.๑ ) 
 

  



๖๑ 

ที่ ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

นาที 
รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ เอกสารอางอิง 

เร่ิมตนกระบวนการเสนอขอตรวจสอบทะเบียนอาคาร 

6 รับเรื่อง จาก
หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

5 เจาหนาที่ธุรการกลุมงานรับ
เรื่องคําขออนญุาตจากหวัหนา
กลุมอนุญาตอาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับเรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

  เจาหนาที่
ธรุการกลุม
งาน 

สมุดบนัทึกเร่ือง การ
เสนอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

7 บันทึกเรื่อง 15 เจาหนาที่ธุรการกลุมงาน
บันทึกเรื่องตามบัญชาจาก
หัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

ระบุกลุมท่ีรับผิดชอบตามบัญชาของกลุมอนุญาต
อาคาร 

  เจาหนาที่
ธรุการกลุม
งาน 

สมุดบนัทึกเร่ือง การ
เสนอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

8 สงเรื่อง ใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใช
อาคาร 

5 เจาหนาที่ธุรการกลุมงานสง
เรื่องใหหวัหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

ผูสงเรื่องบันทึกเร่ืองลงในสมุดบันทึกเร่ือง   เจาหนาที่
ธรุการกลุม
งาน 

สมุดบนัทึกเร่ือง การ
เสนอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

เริ่มตนกระบวนการตรวจสอบทะเบียนอาคาร 

9 รับเรื่อง จาก
เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

5 หัวหนากลุมควบคุมการใช
อาคารรับเร่ืองจากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับเร่ืองจากผูท่ีมาสงเร่ืองใน
สมุดบนัทึกเร่ือง 

  หัวหนากลุม
ควบคุมการ
ใชอาคาร 

สมุดบนัทึกเร่ือง การ
รับคําตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

10 พิจารณา ตามพ้ืนที่ 15 หัวหนากลุมควบคุมการใช
พจิารณาตามพ้ืนที่ 

สงคําขอตรวจสอบทะเบียนอาคาร 
ตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหวัหนาหมวด 

  หัวหนากลุม
ควบคุมการ
ใชอาคาร 

สมุดบนัทึกเร่ือง การ
รับคําตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

11 สงเรื่อง ใหหัวหนา
หมวดรับผิดชอบ 

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชสง
เรื่องใหหวัหนาหมวด
รับผิดชอบ 

ผูสงเรื่องบันทึกเร่ืองลงในสมุดบันทึกเร่ือง   หัวหนากลุม
ควบคุมการ
ใชอาคาร 

สมุดบนัทึกเร่ือง การ
รับคําตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

12 รับเรื่อง จาก
หัวหนากลุม
ควบคุมการใช 

5 หัวหนาหมวดรับเร่ืองจาก
หัวหนากลุมควบคุมการใช 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับเร่ืองจากผูท่ีมาสงเร่ืองใน
สมุดบนัทึกเร่ือง 

  หัวหนา
หมวด 

สมุดบนัทึกเร่ือง การ
รับคําตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

  



๖๒ 

ที่ ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

นาที 
รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ เอกสารอางอิง 

13 พิจารณา สงเร่ือง
ใหนายตรวจตาม
พ้ืนที่ 

10 หัวหนาหมวดพิจารณาสงเร่ือง
ใหนายตรวจกลุมควบคมุการ
ใชตามพื้นที่ 

สงคําขอตรวจสอบทะเบียนอาคาร 
ตามพ้ืนท่ีรับผิดชอบของนายตรวจกลุมควบคุมการ
ใช 

  หัวหนา
หมวด 

สมุดบนัทึกเร่ือง การ
รับคําตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

14 สงเรื่อง ให
นายตรวจกลุม
ควบคุมการใช 

5 หัวหนาหมวดสงเร่ืองให
นายตรวจกลุมควบคุมการใช
ตรวจสอบทะเบียนอาคาร 

ผูสงเรื่องบันทึกเร่ืองลงในสมุดบันทึกเร่ือง   หัวหนา
หมวด 

สมุดบนัทึกเร่ือง การ
รับคําตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

15 รับเรื่อง จาก
หัวหนาหมวด 

5 นายตรวจกลุมควบคุมการใช
รับเร่ืองจากหัวหนาหมวด 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับเร่ืองจากผูท่ีมาสงเร่ืองใน
สมุดบนัทึกเร่ือง 

  นายตรวจ
กลุมควบคุม
การใช 

สมุดบนัทึกเร่ือง การ
รับคําขอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

16 ตรวจสอบทะเบียน
อาคารจากโฉนด
ที่ดิน และบันทึก
การตรวจสอบ
ทะเบยีน 

30 นายตรวจกลุมควบคุมการใช
ตรวจสอบทะเบียนอาคารจาก
หมายเลขโฉนดที่ดิน 

 ระบุชื่อนายตรวจลงในแบบฟอรม 

 ระบุชื่อผูขออนุญาต,สถานท่ีขออนุญาต,โฉนด
ที่ดิน 

 ระบุประเภทอาคาร 

 ระบุท่ีอยูของโฉนด 

 ระบุหมายเลขโฉนด 

 ตรวจสอบทะเบียนอาคารวาเคยไดรับอนุญาตให
ใชเปนทางเขาออกและที่จอดรถยนตของอาคาร
หรือไม 

  นายตรวจ
กลุมควบคุม
การใช 

บันทึกขอความ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร 

 

บัญชเีรื่องการ
ไดรับอนญุาต 
กอสรางดัดแปลง 
รื้อถอนอาคาร 
ตออายุ
ใบอนุญาต 
อาคาร ( อ.๑, 
กทม.๖ ) 
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
มาตรา34 

17 จัดทํา หนังสือ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร 

10 นายตรวจกลุมควบคุมการใช
ทําการบันทึกการตรวจสอบ
ทะเบียนอาคาร 

 ระบุวาเคยไดรับอนุญาตใหใชเปนทางเขาออก
และท่ีจอดรถยนตของอาคารหรือไม 

 ระบุชื่อผูขออนุญาต 

 ระบุหมายเลขใบอนุญาต 

  นายตรวจ
กลุมควบคุม
การใช 

บันทึกขอความ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร 

 

  

18 รายงานผล การ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร 

15 นายตรวจกลุมควบคุมการใช
รายงานผลการตรวจสอบ
ทะเบียนอาคารใหหัวหนา
หมวด 

ผูสงเรื่องบันทึกเร่ืองลงในสมุดบันทึกเร่ือง   นายตรวจ
กลุมควบคุม
การใช 

1. สมุดบันทึกเร่ือง การ
รับคําขอตรวจทะเบียน
อาคาร 

2. บันทึกขอความ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร 

  

 



๖๓ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

นาท ี
รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

19 รับผล การ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร  

5 หัวหนาหมวดรับผลการ
ตรวจสอบทะเบียนอาคารจาก
นายตรวจกลุมควบคมุการใช 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับเรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

  หัวหนา
หมวด 

สมุดบนัทึกเรื่อง การ
รับคำขอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

20 สงผล การ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร 

5 หัวหนาหมวดสงผลการ
ตรวจสอบทะเบียนอาคารให
หัวหนากลุมควบคุมการใช 

ผูสงเร่ืองบันทึกเรื่องลงในสมุดบันทึกเรื่อง   หัวหนา
หมวด 

สมุดบันทึกเรื่อง การ
รับคำขอตรวจทะเบียน
อาคาร  

  

21 รับผล การ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชรับ
เรื่องจากหัวหนาหมวด 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับเรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

  หัวหนากลุม
ควบคุมการ
ใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่อง การ
รับคำขอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

22 สงผล การ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใช
สงผลการตรวจสอบทะเบียน
อาคารใหเจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

ผูสงเร่ืองบันทึกเรื่องลงในสมุดบนัทึกเรื่อง   หัวหนากลุม
ควบคุมการ
ใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่อง การ
รับคำขอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

สิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบทะเบียนอาคาร 

23 รับผล การ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร  

5 เจาหนาที่ธุรการกลุมงานรับผลการ
ตรวจสอบทะเบียนอาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับเร่ืองจากผูที่มาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเรื่อง 

  เจาหนาท่ี
ธรุการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่อง การ
เสนอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

24 ลงทะเบียน การ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร 

10 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานลงทะเบยีน
เลขที่หนังสือรายงานผลการตรวจสอบ
ทะเบียนอาคาร 

ลงรายละเอียด 

 เลขที่ขอตรวจสอบ 

 วันทีร่บัผลการตรวจสอบ 

 ช่ือเจาของอาคาร 

 ที่ตั้งอาคาร 

 หมายเลขโฉนดทีดิ่น 

  เจาหนาท่ี
ธรุการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่อง การ
เสนอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

25 สงผล การ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร 

5 เจาหนาที่ธุรการกลุมงานสงผลการ
ตรวจสอบทะเบียนอาคารใหหัวหนา
กลุมอนุญาตอาคาร 

ผูสงเรือ่งบันทึกเรือ่งลงในสมุดบันทึกเรื่อง   เจาหนาที่
ธรุการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่อง การ
เสนอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

 



๖๔ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

นาท ี
รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

26 รับผล การ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร   

5 หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรับ
ผลการตรวจสอบทะเบียน
อาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับเรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่องใน
สมุดบนัทึกเรื่อง  

  หัวหนากลุม
อนุญาต
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่อง การ
เสนอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

27 สงผล การ
ตรวจสอบทะเบียน
อาคาร  

10 หัวหนากลุมอนญุาตอาคาร
สงผลการตรวจสอบทะเบียน
อาคารใหนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

ผูสงเร่ืองบันทึกเรื่องลงในสมุดบันทึกเรื่อง    หัวหนากลุม
อนุญาต
อาคาร 

สมุดบนัทึกเรื่อง การ
เสนอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

28 รับเรื่อง  และ
ดำเนินการตอ  

10 นายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร
รับผลการตรวจสอบทะเบยีน
อาคารเพ่ือดำเนนิการ 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับเรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง  

  นายตรวจ
กลุมอนุญาต
อาคาร 

สมุดบนัทึกเรื่อง การ
เสนอตรวจทะเบียน
อาคาร 

  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอขอตรวจสอบทะเบียนอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

นาท ี
รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ เอกสารอางองิ 

 1 สงเรื่อง ใหหัวหนาหมวด 

5 

นายตรวจกลุมตรวจและควบคมุสงเรื่องให
หัวหนาหมวด 

ผูสงเรือ่งทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  

นายตรวจกลุม
ตรวจและควบคุม
อาคาร 

1. เอกสารเรื่องเดมิ การ
อนุญาตใหออกใบรับรอง
การกอสราง ดดัแปลง 
อาคาร  

2. แบบแปลน แผนผัง
บริเวณ พรอมรายการ
ประกอบแบบแปลน 

  

 2 รับเรื่อง จากนายตรวจ
กลุมตรวจและควบคุม 

5 

หัวหนาหมวดรับเรื่องจากนายตรวจกลุม
ตรวจและควบคุม 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเรื่อง   

  

หัวหนาหมวด 1. สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 ) 

2. บันทึกหนาเรื่อง 

  

 3 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ตรวจและควบคุม 5 

หัวหนาหมวดสงเรื่องใหหัวหนากลุมตรวจ
และควบคมุ 

ผูสงเรื่องทำบันทกึลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องการรับ

ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 ) 

  

 4 พิจารณา เพ่ือสงเรื่องให
ธรุการกลุมงาน 5 

หัวหนากลุมตรวจและควบคมุพิจารณาเพ่ือ
สงเรื่องใหธุรการกลุมงาน     

หวัหนากลุมตรวจ
และควบคมุอาคาร 

    

 5 สงเรื่อง ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน 5 

หัวหนากลุมตรวจและควบคมุสงเรือ่งให
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมตรวจ
และควบคมุอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดดัแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

เริ่มตนกระบวนการเสนอขอตรวจสอบสภาพและการใชสอยอาคาร 

 6 รับเรื่อง จากหัวหนากลุม
ตรวจและควบคุมอาคาร 

5 เจาหนาที่ธุรการกลุมงานรับเรื่องจากหวัหนา
กลุมตรวจและควบคุมอาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนาม
รับเรื่องจากผูท่ีมาสง
เรื่องในสมุดบันทึก
เรื่อง  
 
 
 
 

  

เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบนัทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  



๖๖ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

นาท ี
รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

 7 บันทึกเรื่อง ตามบัญชาจาก
หัวหนากลุมตรวจและ
ควบคุมอาคาร  

10 
เจาหนาที่ธรุการกลุมงานบันทึกเรือ่งตาม
บัญชาจากหัวหนากลุมตรวจและควบคุม
อาคาร 

    
เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

    

 8 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใชอาคาร  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมควบคมุการใชอาคาร 

 ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมดุสงเร่ือง 

  
เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

เริ่มตนกระบวนการตรวจสอบสภาพและการใชสอยอาคาร 

 9 รับเรือ่ง จากเจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน  

5 

หัวหนากลุมควบคมุการใชอาคารรับเรื่อง
จากเจาหนาทีธ่รุการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนาม
รับเรื่องจากผูท่ีมาสง
เรื่องในสมุดบันทึก
เรื่อง   

  

หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรือ่งการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

10 พิจารณา ใหหัวหนาหมวด
ตามพื้นที ่ 5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชพิจารณาให
หวัหนาหมวดตามพ้ืนที ่     

หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

    

11  สงเรื่อง ใหหัวหนาหมวด
รับผิดชอบ  

5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชสงเร่ืองใหหัวหนา
หมวดรับผิดชอบ ผูสงเรื่องทำบันทึกลง

ในสมุดสงเรื่อง  
  

หัวหนากลุมควบคมุ
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

12 รับเรื่อง จากหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  

5 

หัวหนาหมวดรับเรื่องจากหัวหนากลุม
ควบคุมการใช 

ผูรับเรื่องตองลงนาม
รับเรื่องจากผูท่ีมาสง
เรื่องในสมุดบันทึก
เรื่อง   

  

หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

13 พิจารณา ใหนายตรวจกลุม
ควบคุมการใช  5 

หัวหนาหมวดพิจารณาสงเรื่องใหนายตรวจ
กลุมควบคุมการใชตามพ้ืนที ่     

หัวหนาหมวด     

14 สงเรื่อง ใหนายตรวจกลุม
ควบคุมการใช  5 

หัวหนาหมวดสงเรื่องใหนายตรวจกลุม
ควบคุมการใชตรวจสอบสภาพและการใช
สอยอาคาร 

 ผูสงเรื่องทำบันทึกลง
ในสมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องการรับ

ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

 



๖๗ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

นาท ี
รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

15 รับเรื่อง จากหัวหนา
หมวด  5 

นายตรวจกลุมควบคมุการใชรับเรือ่งจาก
หัวหนาหมวด 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเรื่อง   

  
นายตรวจกลุม
ควบคุมการใช 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

16 พิจารณา สภาพและการใช
สอยอาคารตามทีไ่ดรับ
อนุญาต  

60 นายตรวจกลุมควบคมุการใชเขาตรวจสอบ
สภาพและการใชสอยอาคารใหตรงตามที่
ไดรับอนญุาต 

    

นายตรวจกลุม
ควบคุมการใช 

  พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
มาตรา32 33
กฎกระทรวง 
กำหนดอาคาร
ประเภทควบคุม
การใช 
พ.ศ. 2552 

17 บันทึก รายงานผล 
10 

นายตรวจกลุมควบคมุการใชทำการบันทึก
รายงานผลการตรวจสอบสภาพและการใช
สอยอาคาร 

    
นายตรวจกลุม
ควบคุมการใช 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรบัรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

18 รายงานผล การตรวจสอบ
ใหหัวหนาหมวด  15 

นายตรวจกลุมควบคมุการใชรายงานผลการ
ตรวจสอบสภาพและการใชสอยอาคารให
หัวหนาหมวด 

    

นายตรวจกลุม
ควบคุมการใช 

    

19 
 

รับผล การตรวจสอบจาก
นายตรวจกลุมควบคมุการ
ใช  

5 

หัวหนาหมวดรับผลการตรวจสอบจาก
นายตรวจกลุมควบคมุการใช 

ผูรับเรือ่งตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเรื่อง   
 

  

หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

20  สงผล การตรวจสอบให
หัวหนากลุมควบคุมการใช  5 

หัวหนาหมวดสงผลการตรวจสอบใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใช 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง  

  
หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องการรับ

ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

21 รับเรื่อง จากหัวหนา
หมวด  

5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชรับเรื่องจาก
หวัหนาหมวด 

 ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเรื่อง  
 

  

หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

 



๖๘ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

นาท ี
รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

22  พิจารณา เขาขายขอ
เปลี่ยนการใชหรือไม  

30 หัวหนากลุมควบคุมการใชพิจารณาเขาขาย
ขอเปลี่ยนการใชหรือไม 

    

หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

  พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
มาตรา32 33
กฎกระทรวง 
กำหนดอาคาร
ประเภทควบคุม
การใช พ.ศ. 
2552  

23 สงผล การตรวจสอบให
เจาหนาที่ธุรการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชสงผลการ
ตรวจสอบใหเจาหนาที่ธรุการกลุมงาน ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน

สมุดสงเรื่อง  
  

หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบนัทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

สิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบสภาพและการใชสอยอาคาร 

24  รับผล การตรวจสอบจาก
หวัหนากลุมควบคมุการใช  

5 

เจาหนาที่ธุรการกลุมงานรับผลการ
ตรวจสอบจากหัวหนากลุมควบคุมการใช 

ผูรับเรื่องตองลงนาม
รับเรื่องจากผูที่มาสง
เรื่องในสมุดบนัทึก

เรื่อง   

  

เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

25 จัดพิมพ หนังสือแจง เจาของ
อาคาร,สำนักงานเขต  30 

เจาหนาที่ธุรการกลุมงานพิมพหนงัสือแจง 
เจาของอาคาร,สำนักงานเขต     

เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

    

26 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  5 

เจาหนาที่ธุรการกลุมงานสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใช 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลง
ในสมุดสงเรื่อง  

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

27 รับเรื่อง จากเจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน  

5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชรับเรื่องจาก
เจาหนาที่ธุรการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนาม
รับเรื่องจากผูที่มาสง
เรื่องในสมุดบันทึก

เรื่อง   
 

  

หัวหนากลุมควบคุม
การใช 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

 



๖๙ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

นาท ี
รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

28 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร  10 

หัวหนากลุมควบคุมการใชสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมควบคุมอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง  

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใช 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

29 รับเรื่อง จากหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  5 

หัวหนากลุมควบคุมอาคารรับเรื่องจาก
หัวหนากลุมควบคุมการใช 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเรื่อง   

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใช 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

30 ลงนาม เสนอผูอำนวยการ
กองควบคุมอาคาร  15 

หัวหนากลุมควบคุมอาคารลงนามเสนอ
ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร     

หัวหนากลุมควบคุม
อาคาร 

    

31 สงเรื่อง ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

หัวหนากลุมควบคุมอาคารสงเรื่องให
เจาหนาทีธ่รุการกลุมงาน 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง  

  
หัวหนากลุมควบคุม
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

32 รับเรื่อง จากหัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับเรื่องจากหัวหนา
กลุมควบคุมอาคาร 

ผูรบัเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเรื่อง   

  
เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

33 สงเรื่อง ใหผูอำนวยการ
กองควบคุมอาคาร  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องให
ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง  

  
เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

34 รับเรือ่ง จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารรบัเรื่องจาก
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเรื่อง   

  
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการรบั
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

35 พิจารณาลงนาม แจง
เจาของอาคารและ
สำนักงานเขต  

20 
ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารพิจารณาลง
นามแจงเจาของอาคารและสำนักงานเขต     

ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

    

36 สงเรื่อง ใหกลุมงานบรหิาร
ทั่วไป  5 

ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารสงเรือ่งให
กลุมงานบรหิารท่ัวไป 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง  

  
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการรบั
ใบรับรองการ กอสราง 
ดดัแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

37 จัดสงหนังสือ ใหเจาของ
อาคารและสำนักงานเขต  20 

เจาหนาที่กลุมงานบริหารทัว่ไปจัดสงหนังสือ
ใหเจาของอาคารและสำนักงานเขต     

เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

    



๗๐ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะเวลา 

นาท ี
รายละเอยีด มาตรฐานคุณภาพงาน 

ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

38 สงเรื่องคนื ใหหัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร  10 

เจาหนาที่กลุมงานบริหารท่ัวไปสงเรื่องคืนให
หัวหนากลุมควบคุมอาคาร 

 ผูสงเรือ่งทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทัว่ไป 

สมุดบันทึกเรื่องการรับ
ใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 )  

  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอขอตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

กระบวนการออกใบเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร  

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

1 ย่ืน ขอใบเปลี่ยนแปลง
การใชอาคาร 

5 ผูขอฯยื่นขอใบเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร 

    

เจาหนาทีก่ลุมงาน
บริหารทั่วไป 

1. คำขออนุญาตเปลีย่นแปลง
การใชอาคาร ( ข.3 )หรือ
หนังสือแจงความประสงค
จะเปลีย่นการใชอาคาร 

2. สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนติิบุคคลไม
เกิน 6 เดือน จํานวน  1  
ชุด 

3. สําเนาบัตรประจําตัวและ
สำเนาทะเบียนบานของผู
ยื่นคำรอง,ผูรับมอบ
อำนาจ,ผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลพรอมลง
นามรับรองสำเนาถูกตอง
ทุกหนาจำนวน  1  ชุด 

4. สําเนาใบอนุญาต
กอสราง/ดดัแปลงอาคาร 
พรอมลงนามรับรอง
สำเนาถูกตองทุกหน
าจํานวน 1 ชุด 

5. หนังสือแสดงความ
ยินยอมและรับรองของ
สถาปนิกและวิศวกร
ผูออกแบบและคำนวณ
พรอมสำเนาใบอนุญาตผู
ประกอบวิชาชีพ (กรณี
อาคารที่ขออนุญาตอยูใน
ประเภทเปนวิชาชีพ 

  



๗๒ 
 

ที่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอียด มาตรฐานคุณภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ีเก่ียวของ เอกสารอางอิง

    

  

 วิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม)  จํานวน  1  ชุด 

1. หนังสือรับรองวาเปนผู 
ควบคุมงาน (แบบ น4 ) 
พรอมสําเนาใบอนุญาตผู
ประกอบวิชาชีพ (กรณีเป 
นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม ) 
จํานวน 1 ชุด 

2. แผนผังบริเวณแบบแปลน  
และรายการประกอบ
แบบแปลน  จํานวน  5  
ชุด 

3. รายการคํานวณโครงสราง
จํานวน 1 ชุด (เฉพาะการ
เปล่ียนแปลงน้ําหนัก
บรรทุก เพิ่มขึ้น) 

  

2 สงเรื่อง ใหเจาหนาท่ี
ธุรการกลุมงาน 5 

เจาหนาที่กลุมงานบรหิารท่ัวไปสงเร่ืองให
เจาหนาที่ธุรการกลุมงานตามพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

    
เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารท่ัวไป 

สมุดบนัทึกเรื่องเสนอขอ
ใบอนุญาตเปล่ียนการใช
อาคาร 

  

เร่ิมตนกระบวนการเสนอขอใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร 

3 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
กลุมงานบริหารทั่วไป  5 

เจาหนาที่ธุรการกลุมงานรับเรื่องจาก
เจาหนาที่กลุมงานบรหิารท่ัวไป 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเรื่อง    

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบนัทึกเรื่องเสนอขอ
ใบอนุญาตเปล่ียนการใช
อาคาร 

  

4 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร  5 

เจาหนาที่ธุรการกลุมงานสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมงานควบคุมอาคาร 

ผูสงเรื่องทําบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง   

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบนัทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปล่ียนการใช
อาคาร   

  

  



๗๓ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรบัผดิชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

5 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับเร่ืองจาก
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง  

  
หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

สมุดบนัทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

6 พิจารณา สงเรื่องให
หัวหนากลุมควบคุมการ
ใชอาคาร  

5 
หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารพิจารณาสง
เรื่องใหหัวหนากลุมควบคมุการใชอาคาร     

หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

    

7 รับเรื่อง จากหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร  5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชอาคารรบัเรื่อง
จากหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
  สมุดบันทึกเรื่องเสนอ

อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

8 สงเรื่อง ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่องให
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนญุาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

9 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใชอาคาร  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใชอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

เริ่มตนกระบวนการพิจารณาใบเปล่ียนแปลงการใชอาคาร 

10 รับเรื่อง จากเจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน  5 

หัวหนากลุมควบคมุการใชอาคารรบัเรื่องจาก
เจาหนาที่ธุรการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรือ่งเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

11 สงเรื่อง ใหหัวหนาหมวด  
5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชสงเร่ืองใหหัวหนา
หมวดรับผิดชอบ 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

12 รบัเรื่อง จากหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  5 

หัวหนาหมวดรับเรื่องจากหัวหนากลุมควบคุม
การใช 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  
หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอ

อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

13 สงเรื่อง ใหนายตรวจอาคาร  
10 

หัวหนาหมวดพิจารณาสงเรื่องใหนายตรวจ
อาคารตามพ้ืนที ่

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หวัหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอ

อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

14 สงเรื่อง ใหนายตรวจ  
5 

หัวหนาหมวดสงเรื่องใหนายตรวจอาคาร
พิจารณา 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอ

อนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร   
  



๗๔ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

15 รบัเรื่อง จากหัวหนา
หมวด  5 

นายตรวจอาคารรับเรื่องจากหัวหนาหมวด ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
นายตรวจอาคาร สมดุบนัทึกเรื่องเสนอ

อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

16 เบิกเรื่องเดมิ 

30 

นายตรวจอาคารเบิกเรื่องเดิมและรายงาน
การกอสราง 

 นายตรวจจัดทำเอกสาร
เสนอเพ่ือรายงานวา
อาคารกอสรางแลว
เสร็จถูกตองตามแบบที่
ไดอนุญาตกอสราง
อาคาร หรือไม 

 นายตรวจมีหนาที่
รวบรวมเอกสารเรื่อง
เดมิ การอนุญาตให 
กอสราง ดัดแปลง 
อาคาร พรอม แบบ
แปลน กอนสงตอไป   
 

  

นายตรวจอาคาร 1. เอกสารเรื่องเดมิ การ
อนุญาตให กอสราง 
ดัดแปลง อาคาร พรอม 
แบบแปลน  

2. บันทึกรายงานการ
กอสรางอาคาร  

3. เอกสารการโอน
ใบอนุญาต ( ถามี ) 

4. เอกสารการตอ
ใบอนุญาต ( ถามี ) 

5. เอกสารการแจง/
เปลีย่นตัวผูควบคมุ
อาคาร ( ถามี )  

  

17 สงเรื่อง ใหหัวหนาหมวด 
5 

นายตรวจอาคารสงเรื่องเดมิและรายงาน
การกอสรางใหหัวหนาหมวด 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
นายตรวจอาคาร สมุดบันทึกเรื่องเสนอ

อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

18 รบัเรื่อง จากนายตรวจ
อาคาร 

5 

หัวหนาหมวดรับเรื่องเดิมพรอมรายงาน
การกอสรางจากนายตรวจอาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    
 

  

หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

19 พิจารณา คำขอใบ
เปลี่ยนแปลงการใช
อาคาร 

10 

หัวหนาหมวดพิจารณาคำขอใบ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคารเอกสาร
ประกอบแบบแปลนอาคารและรายงาน
การกอสรางอาคาร     

หัวหนาหมวด บันทึกสรุปผลการพิจารณา
แจงผูขอ ในกรณี กอสราง
ไมแลวเสร็จ หรือไมถูกตอง
ตามแบบแปลน หรือ มี
เอกสารไมครบถวน  

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 มาตรา32 
33กฎกระทรวง 
กำหนดอาคาร
ประเภทควบคุมการ
ใช พ.ศ. 2552   



๗๕ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

20 พิจารณา ออกคำสั่งให
แกไขและเปลี่ยนแปลง
อาคาร  

60 

หัวหนาหมวดพิจารณาออกคำสั่งใหแกไข
และเปลี่ยนแปลงอาคารและเอกสาร
ประกอบแบบแปลนอาคาร ( ค.1 ) 

    

หัวหนาหมวด   พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 มาตรา25 
27  

21 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  10 

หัวหนาหมวดสงเรื่องใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน

สมุดสงเรือ่ง 
  

หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

22 รบัเรื่อง จากหัวหนา
หมวด  10 

หัวหนากลุมควบคุมการใชรบัเรื่องจาก
หัวหนาหมวด 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใช 

สมุดบันทกึเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

23 สงผล  ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน 

5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชสงผลการ
พิจารณาออกคำสั่งใหแกไขและ
เปลี่ยนแปลงใหเจาหนาที่ธรุการกลุมงาน
พิมพบันทึกเสนอ 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  

หัวหนากลุมควบคุม
การใช 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

24 รบัผล จากหัวหนากลุม
ควบคุมการใช 5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับผลการ
พิจารณาจากหัวหนากลุมควบคุมการใช 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

25 พิมพหนังสือ 
30 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานพิมพหนงัสือ
คำสั่งใหแกไขและเปลี่ยนแปลงอาคารและ
เอกสารประกอบแบบแปลนอาคาร ( ค.1)  

    
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

    

26 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใช 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลีย่นการใช
อาคาร   

  

27 รบัเรื่อง จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชรับเรือ่งจาก
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

28 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร  5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชสงเรื่องให
หัวหนากลุมควบคุมอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

 



๗๖ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกีย่วของ เอกสารอางอิง 

29 รบัเรื่อง จากหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  5 

หัวหนากลุมควบคุมอาคารรับเรื่องจาก
หัวหนากลุมควบคุมการใช 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเร่ือง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
หัวหนากลุมควบคุม
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

30 ลงนาม เสนอ
ผูอำนวยการกองควบคุม
อาคาร  10 

หัวหนากลุมควบคุมอาคารลงนามเสนอ
ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารลงนามใน
คำสั่งใหแกไขและเปลี่ยนแปลงอาคารและ
เอกสารประกอบแบบแปลนอาคาร ( ค.1 
) 

    

หัวหนากลุมควบคุม
อาคาร 

  พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 มาตรา25 
27 32 33 

31 สงเรื่อง ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

หัวหนากลุมควบคุมอาคารสงเรื่องให
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมควบคุม
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

32 รบัเรือ่ง จากหัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับเรื่องจาก
หัวหนากลุมควบคุมอาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

33 สงเรื่อง ใหผูอำนวยการ
กองควบคุมอาคาร  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องให
ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรือ่ง 

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบนัทึกเรื่องเสนอขอ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร 

  

34 รบัเรื่อง จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารรบัเรื่อง
จากเจาหนาที่ธุรการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

สมดุบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร 

  

35 ลงนาม เสนอ
ผูอำนวยการสำนักการ
โยธา  

10 

ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารพจิารณา
ลงนามเสนอผูอำนวยการสำนักการโยธา
ลงนามในคำสั่งใหแกไขและเปลี่ยนแปลง
อาคารและเอกสารประกอบแบบแปลน
อาคาร ( ค.1 ) 

    

ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

  พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 มาตรา25 
27 32 33  

36 สงเรื่อง ใหกลุมงาน
บรหิารทัว่ไป  5 

ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารสงเรื่องให
กลุมงานบรหิารท่ัวไป 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
ผูอำนวยการกอง
ควบคมุอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร 

  

 



๗๗ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

37 สงเรื่อง ใหผูอำนวยการ
สำนักการโยธา  

10 

เจาหนาที่กลุมงานบริหารทัว่ไปสงเรื่องให
ผูอำนวยการสำนักการโยธาลงนามใน
คำสั่งใหแกไขและเปลี่ยนแปลงอาคารและ
เอกสารประกอบแบบแปลนอาคาร ( ค.1 ) 

ผูสงเร่ืองทำบันทกึลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  

เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

    

38 ลงนาม ในคำสั่ง  

10 

ผูอำนวยการสำนักการโยธาลงนามใน
คำสั่งใหแกไขและเปลี่ยนแปลงอาคารและ
เอกสารประกอบแบบแปลนอาคาร ( ค.1 )
สงเรื่องคืนใหเจาหนาที่กลุมงานบรหิาร
ทั่วไป 

    

ผูอำนวยการสำนัก
การโยธา 

  พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 มาตรา25 
27 32 33  

39 รบัเรื่อง จาก
ผูอำนวยการสำนักการ
โยธา  

5 

เจาหนาที่กลุมงานบริหารทัว่ไปรบัเรื่อง
จากผูอำนวยการสำนักการโยธา 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    
 

  

เจาหนาทีก่ลุมงาน
บริหารทั่วไป 

    

40 จัดสง คำสั่งใหแกไขและ
เปลี่ยนแปลงอาคาร  

5 

เจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไปจัดสงคำสั่ง
ใหแกไขและเปลีย่นแปลงอาคารและ
เอกสารประกอบแบบแปลนอาคาร ( ค.1 
แจงผูขอ 

    

เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

    

41 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคมุอาคาร  5 

เจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไปสงเรื่องคืน
ใหหัวหนากลุมควบคมุอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
เจาหนาทีก่ลุมงาน
บริหารทั่วไป 

    

42 สงเรือ่ง ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่องให
เจาหนาทีธ่รุการกลุมงาน 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

    

43 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใชอาคาร  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรือ่งใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใชอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
เจาหนาที่ธรุการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

44 สงเรื่อง ใหหัวหนา
หมวด  5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชสงเรื่องให
หัวหนาหมวดรับผดิชอบ 

ผูสงเร่ืองทำบันทกึลงใน
สมุดสงเรื่อง 
 

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  



๗๘ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางองิ 

48 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยื่นเอกสาร ใหเจาหนาที่
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

10 

ผูขอยื่นเอกสารพรอมแบบแปลน
ประกอบการเปลีย่นแปลงการใชอาคารให
เจาหนาที่กลุมงานบรหิารท่ัวไป 

    

เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

1. สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนติิบุคคลไมเกิน 
6 เดือน จํานวน  1  ชุด 

2. สําเนาบตัรประจําตัวและ
สำเนาทะเบียนบานของผู
ยื่นคำรอง,ผูรับมอบอำนาจ
,ผูมีอํานาจลงนามแทนนติิ
บุคคลพรอมลงนามรบัรอง
สำเนาถูกตองทุกหนา
จำนวน  1  ชุด 

3. สําเนาใบอนุญาตกอสราง/
ดัดแปลงอาคาร พรอมลง
นามรับรองสำเนาถูกตอง
ทุกหนาจาํนวน 1 ชุด 

4. หนังสือแสดงความยินยอม
และรับรองของสถาปนิก
และวิศวกรผูออกแบบและ
คำนวณพรอมสำเนา
ใบอนุญาตผูประกอบ
วิชาชีพ (กรณีอาคารท่ีขอ
อนุญาตอยูในประเภทเปนวิ 
ชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม)  จํานวน  1  ชุด 

5. หนังสือรับรองวาเปนผู 
ควบคุมงาน (แบบ น4 ) 
พรอมสำเนาใบอนุญาตผู
ประกอบวิชาชพี (กรณีเป 
นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม ) จํานวน 1 ชุด 

  



๗๙ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

  

 

 

   

 6. แผนผังบรเิวณแบบแปลน  
และรายการประกอบแบบ
แปลน  จํานวน  5  ชุด 

7. รายการคำนวณโครงสราง
จำนวน 1 ชุด (เฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงน้ำหนัก
บรรทุก เพิ่มข้ึน)  

  

49  สงเอกสาร ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  

5 

เจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไปสงเอกสาร
พรอมแบบแปลนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคารใหเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  

เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนญุาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

50 
 

สงเอกสาร ใหหัวหนา
กลุมงานควบคุมอาคาร  

5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเอกสารพรอม
แบบแปลนประกอบการเปลี่ยนแปลงการ
ใชอาคารใหหัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  

เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทกึเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

51  สงเอกสาร ใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใช
อาคาร 5 

หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเอกสาร
พรอมแบบแปลนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคารใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใชอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  

หัวหนากลุมควบคมุ
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

52 สงเอกสาร ใหหัวหนา
หมวด 

5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชอาคารสง
เอกสารพรอมแบบแปลนประกอบการ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคารใหหัวหนาหมวด 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  

หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมดุบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

53 เสนอ แตงต้ังกรรมการ
ตรวจสอบอาคาร  

10 
หัวหนาหมวดเสนอแตงตั้งกรรมการเขา
ตรวจสอบอาคาร 

    
หัวหนาหมวด     

54 สงเรือ่ง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  5 

หัวหนาหมวดสงเรื่องใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอ

อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  



๘๐ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

55 รบัเรื่อง จากหัวหนา
หมวด  5 

หวัหนากลุมควบคมุการใชรับเรื่องจาก
หัวหนาหมวด 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
หัวหนากลุมควบคมุ
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

56 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร  5 

หัวหนากลุมควบคมุการใชสงเรื่องให
หัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรือ่งเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

57 สงเรื่อง ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่องให
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

58 รบัเรื่อง จากหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับเรื่องจาก
หัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร     

เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

59 สงเรื่อง แตงตั้งกรรมการ
ใหผูอำนวยการกอง
ควบคมุอาคาร  

10 
เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องแตงตั้ง
กรรมการใหผูอำนวยการกองควบคุม
อาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

60 พิจารณา แตงตั้ง
กรรมการตรวจสอบ
อาคาร  

5 
ผูอำนวยการกองควบคมุอาคารพิจารณา
แตงตั้งกรรมการตรวจสอบอาคาร     

ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

    

61 สงเรื่อง แตงตั้งกรรมการ
ใหเจาหนาทีธ่รุการกลุม
งาน  

5 
ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารสงเรื่อง
แตงตั้งกรรมการใหเจาหนาที่ธรุการกลุม
งาน 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

    

62 สงเรื่อง แตงตั้งกรรมการ
ใหหัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร  

5 
เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรือ่งแตงตั้ง
กรรมการใหหัวหนากลุมงานควบคุม
อาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนญุาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

63 สงเรื่อง แตงตั้งกรรมการ
ใหหัวหนากลุมควบคมุ
การใช  

5 
หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่อง
แตงตั้งกรรมการใหหัวหนากลุมควบคุม
การใช 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรือ่งเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

64 สงเรื่อง แตงตั้งกรรมการ
ใหหัวหนาหมวด  5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชสงเรื่องแตงตั้ง
กรรมการใหหัวหนาหมวด 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  



๘๑ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

65 ทำบันทึก แจงกรรมการ
เขาตรวจสอบอาคาร  30 

หัวหนาหมวดทำบันทึกแจงกรรมการเขา
ตรวจสอบอาคาร     

หัวหนาหมวด     

66 สรุปผล การตรวจสอบ
ออกใบเปลี่ยนแปลงการ
ใชอาคาร  

60 

หัวหนาหมวดสรุปผลการตรวจสอบออกใบ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร 

    

หัวหนาหมวด บันทึกสรุปผลการพิจารณา
ออกใบอนุญาต
เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร 

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 มาตรา32 
33กฎกระทรวง 
กำหนดอาคาร
ประเภทควบคุมการ
ใช พ.ศ. 2552    

67 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  5 

หัวหนาหมวดสงเรื่องใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใชพิจารณา 

ผูสงเร่ืองทำบนัทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอ

อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

68 รบัเรื่อง จากหัวหนา
หมวด  5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชรบัเรื่องจาก
หัวหนาหมวด 

ผูรบัเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
หัวหนากลุมควบคมุ
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

69 พิจารณา ออกใบ
เปลี่ยนแปลงการใช
อาคาร  

10 
หัวหนากลุมควบคุมการใชพิจารณาออกใบ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร     

หวัหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาใบเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร 

70 รบัผล การพิจารณาจาก
หัวหนากลุมควบคุมการ
ใช  

5 
เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับผลการ
พิจารณาจากหัวหนากลุมควบคุมการใช 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมดุบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

71 พิมพหนังสือ แจงเจาของ
อาคาร,สำนักงานเขต
หรือออกใบเปลี่ยนแปลง
การใชอาคาร 

30 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานพิมพหนงัสอืแจง
เจาของอาคาร,สำนักงานเขตหรือออกใบ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร 

    

เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

    

72 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใช 

ผูสงเร่ืองทำบนัทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
เจาหนาที่ธรุการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  



๘๒ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

73 รบัเรื่อง จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชรบัเรื่องจาก
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมควบคมุ
การใช 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

74 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร  10 

หัวหนากลุมควบคุมการใชสงเรื่องให
หัวหนากลุมควบคุมอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใช 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนญุาตเปลีย่นการใช
อาคาร   

  

75 รบัเรื่อง จากหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  5 

หัวหนากลุมควบคุมอาคารรับเรื่องจาก
หัวหนากลุมควบคุมการใช 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเร่ือง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใช 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลีย่นการใช
อาคาร   

  

76 ลงนาม เสนอ
ผูอำนวยการกองควบคุม
อาคาร  

10 
หัวหนากลุมควบคุมอาคารลงนามเสนอ
ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร     

หวัหนากลุมควบคุม
อาคาร 

    

77 สงเรือ่ง ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

หัวหนากลุมควบคุมอาคารสงเรื่องให
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมควบคุม
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

78 รบัเรือ่ง จากหัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับเรื่องจาก
หัวหนากลุมควบคุมอาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

79 สงเรือ่ง ใหผูอำนวยการ
กองควบคุมอาคาร  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องให
ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรือ่ง 

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร 

  

80 รบัเรื่อง จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน 5 

ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารรบัเรื่อง
จากเจาหนาที่ธุรการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร 

  

81 พิจารณาลงนาม แจงผล
การพิจารณา 

10 

ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารพจิารณา
ลงนามเสนอผูอำนวยการสำนักการโยธา
ลงนามในใบเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
หรือหนังสือแจงผลการพิจารณาเจาของ
อาคารและสำนักงานเขตทราบ 

    

ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

    



๘๓ 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

82 สงเรื่อง ใหกลุมงาน
บริหารทั่วไป  5 

ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารสงเรือ่งให
กลุมงานบรหิารท่ัวไป 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร 

  

83 สงเรื่อง ใหผูอำนวยการ
สำนักการโยธา 

5 

เจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไปสงเรื่องให
ผูอำนวยการสำนักการโยธาลงนามในใบ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคารหรือหนงัสือแจง
ผลการพิจารณาเจาของอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  

เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

    

84 ลงนาม ในใบ
เปลี่ยนแปลงการใช
อาคาร  10 

ผูอำนวยการสำนักการโยธาลงนามในใบ
เปลี่ยนแปลงการใชอาคารหรือหนงัสือแจง
ผลการพิจารณาเจาของอาคารสงเรื่องคืน
ใหเจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไป 

    

ผูอำนวยการสำนัก
การโยธา 

    

85 รบัเรื่อง จาก
ผูอำนวยการสำนักการ
โยธา  

5 

เจาหนาที่กลุมงานบริหารทัว่ไปรบัเรื่อง
จากผูอำนวยการสำนักการโยธา 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  

เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

    

สิ้นสุดกระบวนการเสนอใบเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร 

86  จัดสง หนังสือแจงผูขอ
และสำนักงานเขต  

10 

เจาหนาทีก่ลุมงานบริหารท่ัวไปจดัสง
หนังสือแจงผูขอและสำนักงานเขต 

    

เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทัว่ไป 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร 
 

  

87 รบั ใบเปลี่ยนแปลงการ
ใชอาคาร  

10 

ผูขอมารับใบเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
พรอมชำระคาธรรมเนียมจากเจาหนาที่
กลุมงานบริหารทั่วไป 

    

เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

  กฎกระทรวง ฉบับที่ 
๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) วา
ดวยคาธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาต การ
ตอใบอนุญาต การ
ตรวจแบบแปลน และ
การยกเวน
คาธรรมเนียม 

 



๘๔ 
 

ที ่ ผังกระบวนงาน ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบติดตาม/
ประเมินผล 

ผูรบัผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

88 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร  10 

เจาหนาที่กลุมงานบริหารท่ัวไปสงเรื่องคืน
ใหหัวหนากลุมควบคมุอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

    

89 รบัเรื่อง จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับเร่ืองจาก
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูรบัเรือ่งตองลงนามรับ
เรื่องจากผูท่ีมาสงเรื่อง
ในสมุดบันทึกเร่ือง    

  
หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

90 สงเรื่อง ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  5 

หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่องให
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

91 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใชอาคาร  5 

เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใชอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
เจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

92 สงเรื่อง ใหหัวหนาหมวด
รับผิดชอบ  5 

หัวหนากลุมควบคุมการใชสงเรือ่งให
หัวหนาหมวดรับผดิชอบ 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนากลุมควบคุม
การใชอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

93 สงเรื่อง ใหนายตรวจ
อาคาร  5 

หัวหนาหมวดสงเรื่องใหนายตรวจอาคาร
ตรวจสอบการใชสอยอาคารตามพืน้ที ่

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 

  
หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอ

อนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร   

  

94 ลงทะเบียน  
10 

นายตรวจอาคารลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบ
การใชสอยอาคาร     

นายตรวจอาคาร สมุดลงทะเบียนตรวจสอบ
การใชสอยอาคาร   

  

 

 

 

 



๘๕ 

กระบวนการออกใบรับรองการกอสราง/ดัดแปลงอาคาร  

 
ที ่

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

นาท ี

 
รายละเอียด 

 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
เอกสารอางอิง 

1 ยื่น คำขอใบรับรองการ
กอสราง/ดดัแปลง
อาคาร  

5 ผูขอยื่นขอใบรับรองการกอสราง/ดัดแปลง
อาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูขอยื่นขอ
ใบรับรองอาคาร 

  เจาหนาที่กลุม
งานบริหาร
ทั่วไป 

1. หนังสือแจงใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินตรวจสอบการ
กอสรางดัดแปลงอาคารแบบ  
กทม.4) หรือคำขอใบรับรอง
การกอสราง  ดดัแปลง
อาคาร ( ข.6 ) 

2. สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลไมเกิน 6 
เดือน จํานวน  1  ชุด   

3. สําเนาบัตรประจําตัวและ
สำเนาทะเบียนบานของผูยื่น
คำรอง,ผูรับมอบอำนาจ,ผูมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
พรอมลงนามรบัรองสำเนา
ถูกตองทุกหนาจำนวน 1 ชุด   

4. สําเนาใบอนุญาตกอสราง/
ดัดแปลงอาคาร พรอมลง
นามรับรองสำเนาถูกตองทุก
หนาจํานวน 1 ชุด 

5. เอกสารการอนุญาตใหทำทาง
เชื่อมและรับรองวาไดทำทาง
เชื่อมถูกตองเรียบรอยแลว ( 
ถามี ) 

  

2 สงเรื่อง ใหเจาหนาท่ี
ธุรการกลุมงาน 

5 เจาหนาที่กลุมงานบริหารท่ัวไปสงเรื่องให
เจาหนาที่ธรุการกลุมงานตามพื้นทีรั่บผิดชอบ 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง  

  เจาหนาที่กลุม
งานบริหาร
ทั่วไป 

3. สมุดบันทึกเรื่องการ
รับใบรับรองการ กอสราง 
ดัดแปลงอาคาร ( อ.6 ) 

4. บันทึกหนาเรื่อง   

  



๘๖ 
 
ที ่

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

นาท ี

 
รายละเอียด 

 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
เอกสารอางอิง 

เร่ิมตนกระบวนการเสนอขอใบรับรองการกอสราง/ดัดแปลงอาคาร 

3 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
กลุมงานบริหารท่ัวไป  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับเรื่องจาก
เจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไป 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรือ่งใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  เจาหนาทีธุ่รการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

4 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร 

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมงานควบคุมอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง  

  เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

5 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรบัเร่ืองจาก
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  หัวหนากลุมงาน
ควบคมุอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

6 พิจารณา สงเรื่องให
หัวหนากลุมควบคุมการ
ใชอาคาร  

5 หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารพิจารณาสง
เรื่องใหหัวหนากลุมควบคุมการใชอาคาร 

    หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

    

7 สงเรื่อง ใหเจาหนาท่ี
ธุรการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่องให
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  หัวหนากลุมงาน
ควบคมุอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

8 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใชอาคาร 

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใชอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรบัรองอาคาร  

  

เริ่มตนกระบวนการพิจารณาใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

9 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชอาคารรบัเรื่องจาก
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

10 สงเรื่อง ใหหัวหนาหมวด
รับผิดชอบ  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชสงเรือ่งใหหัวหนา
หมวดรับผิดชอบ 

ผูสงเรือ่งทำบันทกึลงใน
สมุดสงเร่ือง  

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรบัรองอาคาร  

  

11 รับเรื่อง จากหัวหนา
กลุมควบคุมการใช  

5 หัวหนาหมวดรับเรื่องจากหัวหนากลุมควบคุม
การใช 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  



๘๗ 
 
ที ่

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

นาท ี

 
รายละเอียด 

 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
เอกสารอางอิง 

12 สงเรื่อง ใหนายตรวจ
อาคาร 

10 หัวหนาหมวดพิจารณาสงเรือ่งใหนายตรวจ
อาคารตามพ้ืนท่ี 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง  
 

  หัวหนาหมวด สมุดบันทกึเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

13 สงเรื่อง ใหนายตรวจ
อาคาร  

5 หัวหนาหมวดสงเรื่องใหนายตรวจอาคาร
พิจารณา 

ผูสงเรื่องทำบันทกึลงใน
สมุดสงเร่ือง   
 

  หัวหนาหมวด สมดุบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

14 รับเรื่อง จากหัวหนา
หมวด  

5 นายตรวจอาคารรับเรือ่งจากหวัหนาหมวด ผูรับเรื่องตองลงนามรบั
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    
 

  นายตรวจอาคาร สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรบัรองอาคาร  

  

15 เบิกเรื่องเดมิรายงานการ
กอสราง  

60 นายตรวจอาคารเบิกเรื่องเดมิและรายงานการ
กอสราง 

 นายตรวจจัดทำ
เอกสารเสนอเพ่ือรายงาน
วาอาคารกอสรางแลว
เสร็จถูกตองตามแบบทีไ่ด
อนุญาตกอสรางอาคาร 
หรือไม 

 นายตรวจมี
หนาที่รวบรวมเอกสาร
เรื่องเดิม การอนุญาตให 
กอสราง ดัดแปลง อาคาร 
พรอม แบบแปลน กอนสง
ตอไป  

  นายตรวจอาคาร 6. เอกสารเรื่องเดมิ 
การอนุญาตให กอสราง 
ดัดแปลง อาคาร พรอม 
แบบแปลน  

7. บันทึกรายงานการ
กอสรางอาคาร  

8. เอกสารการโอน
ใบอนุญาต ( ถามี ) 

9. เอกสารการตอ
ใบอนุญาต ( ถามี ) 

10. เอกสารการแจง/
เปลี่ยนตัวผูควบคมุอาคาร 
( ถามี ) 

 

16 สงเรื่อง ใหหวัหนา
หมวด  

5 นายตรวจอาคารสงเรื่องเดมิและรายงานการ
กอสรางใหหัวหนาหมวด 

ผูสงเรื่องทำบันทกึลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  นายตรวจอาคาร สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

17 รับเรื่อง จากนายตรวจ
อาคาร 

5 หัวหนาหมวดรับเรือ่งเดิมพรอมรายงานการ
กอสรางจากนายตรวจอาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  



๘๘ 
 
ที ่

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

นาท ี

 
รายละเอียด 

 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
เอกสารอางอิง 

18 พิจารณา คำขอ
ใบรับรอง 

40 หัวหนาหมวดพิจารณาคำขอใบรับรองการ
กอสราง/ดดัแปลงอาคารเอกสารประกอบและ
รายงานการกอสรางอาคาร 

 ระบุชื่อผูขอ
อนุญาต,สถานที่ขอ
อนุญาต,โฉนดท่ีดิน 

 ระบุประเภท
อาคาร 

 ระบุที่อยูของ
โฉนด 

 

  หัวหนาหมวด บันทึกสรุปผลการพิจารณา
แจงผูขอ ในกรณี กอสรางไม
แลวเสร็จ หรือไมถูกตองตาม
แบบแปลน หรือ มีเอกสารไม
ครบถวน 

พระราชบัญญตัิ
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
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กฎกระทรวง 
กำหนดอาคาร
ประเภทควบคุม
การใช พ.ศ. 
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19 เสนอแตงต้ังกรรมการ  30 
 

หัวหนาหมวดเสนอแตงตั้งกรรมการเขา
ตรวจสอบอาคาร 

 กรณีไมใช
อาคารขนาดใหญ ไมตอง
เสนอแตงตั้งกรรมการ 

 กรณีเปนอาคาร
ขนาดใหญพิเศษหรือ
อาคารสงู เสนอแตงต้ัง
กรรมการเปนหัวหนากลุม
ตรวจและควบคุมอาคาร
หรือหัวหนากลุมควบคุม
การใช 

 กรณีอื่นเสนอ
แตงต้ังกรรมการเปน
หัวหนาหมวด 

  หัวหนาหมวด     

20 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคมุการใช  

5 หัวหนาหมวดสงเรื่องใหหัวหนากลุมควบคุม
การใช 

ผูสงเรื่องทำบันทกึลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

21 รับเรื่องจากหัวหนา
หมวด  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชรับเรื่องจากหัวหนา
หมวด 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    
 

  หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  



๘๙ 
 
ที ่

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

นาท ี

 
รายละเอียด 

 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
เอกสารอางอิง 

22 สงเรือ่ง ใหหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมงานควบคุมอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

23 สงเรื่อง ใหเจาหนาท่ี
ธุรการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่องให
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมดุสงเรื่อง  

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

24 รับเรื่อง จากหัวหนา
กลุมงานควบคุมอาคาร  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับเรือ่งจากหัวหนา
กลุมงานควบคุมอาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมดุบันทึกเรื่อง    

  เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

25 สงเรื่อง ใหผูอำนวยการ
กองควบคุมอาคาร 

10 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องแตงตั้ง
กรรมการใหผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  เจาหนาทีธ่รุการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

26 พิจารณาแตงต้ัง
กรรมการตรวจสอบ
อาคาร  

5 ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารพิจารณา
แตงตั้งกรรมการตรวจสอบอาคาร 

    ผูอำนวยการ
กองควบคุม
อาคาร 

    

27 สงเรื่อง ใหเจาหนาท่ี
ธุรการกลุมงาน 

5 ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารสงเรื่องแตงตั้ง
กรรมการใหเจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

 ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง  

  ผูอำนวยการ
กองควบคุม
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

28 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร 

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องแตงตัง้
กรรมการใหหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

29 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคมุการใช  

5 หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่องแตงตั้ง
กรรมการใหหัวหนากลุมควบคุมการใช 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

30 สงเรือ่ง ใหหัวหนาหมวด 
 

5 หัวหนากลุมควบคมุการใชสงเรื่องแตงตั้ง
กรรมการใหหัวหนาหมวด 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง  

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

31 บันทึก แจงกรรมการ  30 หัวหนาหมวดทำบันทึกแจงกรรมการเขา
ตรวจสอบอาคาร 

    หัวหนาหมวด     



๙๐ 
 
ที ่

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

นาท ี

 
รายละเอียด 

 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
เอกสารอางอิง 

32 สรุปผล การตรวจสอบ
ออกใบรับรอง  

40 หัวหนาหมวดสรุปผลการตรวจสอบออก
ใบรับรองการกอสราง/ดดัแปลงอาคาร 

ทำบันทึกสรุปผลการ
พิจารณาออกใบรับรองการ
กอสราง/ดดัแปลงอาคาร 
ในกรณีกอสรางแลวเสร็จ
ถูกตองตามแบบแปลน ) 
 

  หัวหนาหมวด บันทึกสรุปผลการพิจารณา
ออกใบรับรองการกอสราง/
ดัดแปลงอาคาร 

  

พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
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33 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  

5 หัวหนาหมวดสงเรื่องใหหัวหนากลุมควบคุม
การใชพิจารณา 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง  

  หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

34 รับเรื่อง จากหัวหนา
หมวด  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชรับเรื่องจากหวัหนา
หมวด 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

35 พิจารณา ออก
ใบรับรอง  

10 หัวหนากลุมควบคุมการใชพิจารณาการออก
ใบรับรองการกอสราง/ดดัแปลงอาคาร 

    หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

    

36 สงผล ใหเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมควบคมุการใชสงผลการพิจารณา
ใหเจาหนาที่ธุรการกลุมงานพิมพบนัทึกเสนอ 

 ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง  

  หัวหนากลุม
ควบคมุการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรบัรองอาคาร  

  

สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

37 รับผล จากหัวหนากลุม
ควบคุมการใช 

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับผลการพิจารณา ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรือ่งเสนอขอ
ใบรบัรองอาคาร  

  

38 พิมพ หนังสือแจง 
เจาของอาคารหรือออก
ใบรับรอง 

30 เจาหนาทีธ่รุการกลุมงานพิมพหนงัสือแจง 
เจาของอาคารหรือออกใบรับรองการกอสราง/
ดัดแปลงอาคาร 

    เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

    

39 สงเรือ่ง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใช 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรือ่ง   

  เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  



๙๑ 
 
ที ่

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

นาท ี

 
รายละเอียด 

 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับผดิชอบ 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
เอกสารอางอิง 

40 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน 

5 หวัหนากลุมควบคุมการใชรับเรื่องจาก
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรือ่ง    

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช 

สมุดบันทกึเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

41 สงเรื่อง หัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร  

10 หัวหนากลุมควบคมุการใชสงเรื่องหัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

42 รับเรื่อง จากหวัหนา
กลุมควบคุมการใช  

5 หัวหนากลุมควบคุมอาคารรับเรื่องจากหัวหนา
กลุมควบคุมการใช 

ผูรบัเรือ่งตองลงนามรบั
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

43 ลงนาม เสนอ
ผูอำนวยการกองควบคุม
อาคาร  

10 หัวหนากลุมควบคุมอาคารลงนามเสนอ
ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร 

    หัวหนากลุม
ควบคมุอาคาร 

    

44 สงเรื่อง ใหเจาหนาท่ี
ธุรการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมควบคุมอาคารสงเรื่องให
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  หัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

45 รับเรื่อง จากหัวหนา
กลุมควบคมุอาคาร  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับเรื่องจากหัวหนา
กลุมควบคุมอาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

46 สงเรื่อง ใหผูอำนวยการ
กองควบคุมอาคาร  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องให
ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

47 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน  

5 ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารรบัเรื่องจาก
เจาหนาที่ธรุการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  ผูอำนวยการ
กองควบคุม
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

48 พิจารณา เสนอ
ผูอำนวยการสำนักการ
โยธา 

10 ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารพิจารณาลง
นามเสนอผูอำนวยการสำนกัการโยธาลงนาม
ในใบรับรองการกอสราง/ดัดแปลงอาคารหรือ
หนังสือแจงผลการพิจารณาใหเจาของอาคาร
ทราบ 

    ผูอำนวยการ
กองควบคุม
อาคาร 

    

49 สงเรื่อง ใหกลุมงาน
บรหิารทั่วไป  

5 ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารสงเรื่องใหกลุม
งานบริหารทั่วไป 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง   

  ผูอำนวยการกอง
ควบคมุอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  



๙๒ 
 
ที ่

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

นาท ี

 
รายละเอยีด 

 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
เอกสารอางอิง 

50 สงเรื่อง ใหผูอำนวยการ
สำนักการโยธา  

5 เจาหนาที่กลุมงานบริหารท่ัวไปสงเรื่องให
ผูอำนวยการสำนักการโยธาลงนามใน
ใบรับรองการกอสราง/ดดัแปลงอาคารหรือ
หนังสอืแจงผลการพิจารณาเจาของอาคาร 

ผูสงเรือ่งทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง    

  เจาหนาที่กลุม
งานบริหาร
ทั่วไป 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรบัรองอาคาร  

  

51 ลงนาม ในใบรับรอง
อาคารหรือหนังสือแจง
ผลการพิจารณาให
เจาของอาคาร  

10 ผูอำนวยการสำนักการโยธาลงนามใน
ใบรับรองการกอสราง/ดดัแปลงอาคารหรือ
หนังสือแจงผลการพิจารณาใหเจาของอาคาร
สงเรื่องคืนใหเจาหนาที่กลุมงานบรหิารท่ัวไป 

    ผูอำนวยการ
สำนักการโยธา 

    

52 รับเรื่อง จาก
ผูอำนวยการสำนักการ
โยธา  

5 เจาหนาที่กลุมงานบริหารท่ัวไปรบัเรื่องจาก
ผูอำนวยการสำนักการโยธา 

ผูรบัเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  เจาหนาที่กลุม
งานบริหาร
ทั่วไป 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

53 จัดสง หนังสือแจงผูขอ  30 เจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไปจัดสงหนังสือแจงผู
ขอ 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  เจาหนาที่กลุม
งานบริหาร
ทั่วไป 

สมุดบันทึกเรื่อง การขอ
ใบรับรองอาคาร   

  

54 รบั ใบรับรองอาคารจาก
เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป  

10 ผูขอมารับใบรับรองการกอสราง/ดัดแปลงอาคาร
พรอมชำระคาธรรมเนียมจากเจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

    เจาหนาที่กลุม
งานบริหาร
ทั่วไป 

สมุดบันทึกเรื่อง การขอ
ใบรับรองอาคาร   

  

55 สงเรื่อง ใหหวัหนากลุม
ควบคุมอาคาร  

10 เจาหนาที่กลุมงานบริหารทั่วไปสงเรื่องคนืให
หัวหนากลุมควบคุมอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  เจาหนาที่กลุม
งานบริหาร
ทัว่ไป 

สมุดบันทึกเรื่อง การขอ
ใบรับรองอาคาร   

  

56 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน  

10 หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับเรื่องจาก
เจาหนาที่ธุรการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง    

  หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

57 สงเรื่อง ใหเจาหนาท่ี
ธุรการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่องให
เจาหนาที่ธุรการกลุมงาน 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  



๙๓ 
 
ที ่

 
ผังกระบวนงาน 

 
ระยะเวลา 

นาท ี

 
รายละเอียด 

 
มาตรฐานคณุภาพงาน 

 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

 
ผูรับผดิชอบ 

 
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
เอกสารอางอิง 

58 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใชอาคาร  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องใหหัวหนา
กลุมควบคุมการใชอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรบัรองอาคาร  

  

59 สงเรื่อง ใหหัวหนา
หมวด  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชสงเรื่องใหหัวหนา
หมวดรับผิดชอบ 

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องเสนอขอ
ใบรับรองอาคาร  

  

60 สงเรื่อง ใหนายตรวจ
อาคาร  

5 หัวหนาหมวดสงเรือ่งใหนายตรวจอาคาร
ตรวจสอบการใชสอยอาคารตามพืน้ที ่

ผูสงเรื่องทำบันทึกลงใน
สมุดสงเร่ือง   

  หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรือ่งเสนอขอ
ใบรบัรองอาคาร  

  

61 ลงทะเบียน เพ่ือ
ตรวจสอบ  

10 นายตรวจอาคารลงทะเบียนเพ่ือตรวจสอบ
การใชสอยอาคาร 

    นายตรวจอาคาร สมุดลงทะเบยีนตรวจสอบการ
ใชสอยอาคาร  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๔ 

กระบวนการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา
นาท ี

รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

1 ย่ืน  
ขอใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร 

5 เจาของอาคารยืน่ขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

    เจาหนาทีก่ลุมงาน
บริหารทั่วไป 

1. คาขอใบรับรองการตรวจสอบ
อาคาร พรอมสำเนาจำนวน ๔ ชุด 
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
และสำเนาทะเบียนบานของผูขอ 
3. สําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน วัตถุประสงคและผูมีอํานาจ
4. ลงลายมือชือ่แทนนติิบุคคลผูขอ 
ออกไมเกิน ๖ เดือน (กรณีนิติบุคคลเป
นผูขอ) พรอมสําเนาบัตรประจําตวั  5
ประชาชนของผูมิอำนาจลงลายมอืชื่อ
แทนนิติบุคคล 
5. สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
ดดัแปลงอาคาร 
6. สําเนาใบประกอบวิชาชีพวศิวกรรม
หรือสถาปตยกรรม ของผูตรวจสอบ
สภาพอาคาร 
7. สำเนาการขึน้ทะเบียนเปนผู
ตรวจสอบสภาพอาคาร 
8. กรณีนิติบุคคล สำเนาหนังสือจด
ทะเบียนเปนนติิบุคคล ุ สำเนาใบ
ประกอบวิชาชีพนิติบุคคล 

1รายงานการตรวจสอบสภาพ
อาคารจากผูตรวจสอบสภาพ
อาคาร และบันทึกในระบบ
ดิจิตอล 

  

 



๙๕ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา
นาท ี

รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

2 สงเรื่อง ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  

5 เจาหนาที่กลุมงานบริหาร
ทัว่ไปสงเรื่องใหเจาหนาที่
ธุรการกลุมงานตามพื้นที่
รับผิดชอบ 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อ  

  เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

5. สมุดบันทึกเรื่องการรับคำ
ขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

6. บันทึกหนาเรื่อง 

  

เริ่มตนกระบวนการเสนอขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

3 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
กลุมงานบริหารทั่วไป  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับเรื่องจาก
เจาหนาที่กลุมงานบริหารท่ัวไป 

ผูรบัเรือ่งตองลง
นามรับเรื่องจากผู
ที่มาสงเรื่องในสมดุ
บันทึกเรื่อง  

  เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

4 สงเรื่อง ใหหวัหนากลุม
งานควบคุมอาคาร  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องให
หัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบันทึก
ลงในสมุดสงเรื่อ  

  เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

สมุดบนัทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร  

  

5 รับเรือ่ง จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับ
เรื่องจากเจาหนาที่ธุรการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลง
นามรับเรื่องจากผู
ที่มาสงเรื่องในสมดุ
บันทึกเรื่อง   

  หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

6 พิจารณา ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใชอาคาร  

5 หัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร
พิจารณาสงเรื่องใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใชอาคาร 

    หัวหนากลุมงาน
ควบคมุอาคาร 

    

7 สงเรื่อง ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสง
เรื่องใหเจาหนาที่ธุรการกลุมงาน 

ผูสงเรื่องทำบันทึก
ลงในสมุดสงเรื่อ  

  หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

8 สงเรือ่ง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใชอาคาร  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสงเรื่องให
หัวหนากลุมควบคุมการใชอาคาร 

ผูสงเรื่องทำบนัทึก
ลงในสมุดสงเรื่อ 

  เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  



๙๖ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา
นาท ี

รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

เริ่มตนกระบวนการพิจารณาใบรบัรองการตรวจสอบอาคาร 

9 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใช
อาคารรับเรื่องจากเจาหนาท่ี
ธุรการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง  

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

10 สงเรื่อง ใหหัวหนา
หมวดรับผิดชอบ  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชสง
เรื่องใหหัวหนาหมวด
รับผิดชอบ 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อง 
 
 

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

11 รบัเรื่อง จากหัวหนา
กลุมควบคุมการใช  

5 หัวหนาหมวดรับเรื่องจาก
หัวหนากลุมควบคุมการใช 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูทีม่าสงเร่ืองใน
สมุดบันทึกเรื่อง  
 

  หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรบัรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

12 พิจารณา ใหวิศวกร
กลุมอนุญาตอาคาร  

10 หัวหนาหมวดพิจารณาสงเรื่อง
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร
ตามพืน้ท่ี 
 

    หัวหนาหมวด     

13 สงเรื่อง ใหวิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร
พิจารณา  

5 หัวหนาหมวดสงเรื่องใหวิศวกร
กลุมอนุญาตอาคารพิจารณา 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อ  

  หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรือ่งการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

14 รับเรื่อง จากหัวหนา
หมวด  

5 วิศวกรกลุมอนญุาตอาคารรับ
เรื่องจากหัวหนาหมวด 

ผูรบัเรือ่งตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง  
 
 

  วิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  



๙๗ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา
นาท ี

รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

15 พิจารณา รายงานการ
ตรวจสอบสภาพ
อาคาร  

60 วิศวกรกลุมอนญุาตอาคาร
พิจารณาคำขอใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคารเอกสาร
ประกอบและรายงานการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร 
 

    วิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

  พระราชบัญญัติควบคมุ
อาคาร พ.ศ. 2522 
มาตรา32 ทวิ
กฎกระทรวง 
กำหนดอาคารประเภท
ควบคมุการใช พ.ศ. 
2552  
กฎกระทรวง 
กำหนดประเภท
อาคารท่ีตองจัดให
มีผูตรวจสอบ 
พ.ศ. 2548 
กฎกระทรวง กำหนด
คุณสมบัติเฉพาะของ
ผูตรวจสอบ 
หลักเกณฑการขอขึ้น
ทะเบียนและการเพิก
ถอนการข้ึนทะเบียน
เปนผูตรวจสอบ และ
หลักเกณฑการ
ตรวจสอบอาคาร 

16 บันทึก รายงานผลการ
พิจารณา 

10 วศิวกรกลุมอนญุาตอาคารทำ
บันทึกรายงานผลการพิจารณา
คำขอใบรับรองการตรวจสอบ
อาคาร 

    วิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

    

17 สงเรื่อง ใหหัวหนา
หมวด  

5 วิศวกรกลุมอนญุาตอาคารสง
เรื่องใหหัวหนาหมวด 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อ 

  วิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

สมุดบนัทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  



๙๘ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา
นาท ี

รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

18 รับผล จากวิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร  

5 หัวหนาหมวดรับผลการ
ตรวจสอบจากวิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง  

  หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

19 สงผล ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  

5 หัวหนาหมวดสงผลการ
ตรวจสอบใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช 

ผูสงเร่ืองทำบันทกึลงใน
สมุดสงเรื่อ  

  หัวหนาหมวด สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

20 รับเรื่อง จากหัวหนา
หมวด  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชรบั
เรื่องจากหัวหนาหมวด 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง  

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

21 พิจารณา ออก
ใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร  

30 หัวหนากลุมควบคุมการใช
พิจารณาออกใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคารไดหรอืไม 

    หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

    

22 สงผล ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใช
สงผลการพิจารณาให
เจาหนาที่ธรุการกลุมงานพิมพ
บันทึกเสนอ 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อ 

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

สิ้นสุดกระบวนการพิจารณาใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

23 รับผล จากหวัหนากลุม
ควบคุมการใช  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรับผล
การพิจารณาจากหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรือ่งจากผูที่มาสงเร่ืองใน
สมุดบันทึกเรือ่ง  

  เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

24 พิมพหนังสือ แจง 
เจาของอาคาร,
สำนกังานเขตหรือออก
ใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร  

30 เจาหนาที่ธุรการกลุมงานพิมพ
หนังสือแจง เจาของอาคาร,
สำนักงานเขตหรือออก
ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

    เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

    



๙๙ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา
นาท ี

รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผดิชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

25 สงเรื่อง ใหหัวหนากลุม
ควบคุมการใช  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสง
เรื่องใหหัวหนากลุมควบคุม
การใช 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อ  

  เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

26 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชรับ
เรื่องจากเจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรือ่งจากผูที่มาสงเร่ืองใน
สมุดบันทึกเรื่อง   

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช 

สมดุบนัทึกเรื่องการเสนอขอใบรบัรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

27 สงเรื่อง หัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร  

5 หัวหนากลุมควบคุมการใชสง
เรื่องหัวหนากลุมควบคุม
อาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อ  

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

28 รับเรื่อง หัวหนากลุม
ควบคุมการใช  

5 หัวหนากลุมควบคุมอาคารรับ
เรื่องหัวหนากลุมควบคุมการใช 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง  

  หัวหนากลุม
ควบคุมการใช 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

29 ลงนาม เสนอ
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร  

10 หัวหนากลุมควบคุมอาคารลง
นามเสนอผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

    หัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร 

    

30 สงเรื่อง ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  

5 หัวหนากลุมควบคุมอาคารสง
เรื่องใหเจาหนาที่ธุรการกลุม
งาน 

ผูสงเร่ืองทำบันทกึลงใน
สมุดสงเรื่อ  

  หัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

31 รับเรื่อง จากหัวหนา
กลุมควบคมุอาคาร  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานรบั
เรื่องจากหัวหนากลุมควบคมุ
อาคาร 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมดุบันทึกเรื่อง  

  เจาหนาที่ธุรการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

32 สงเรื่อง ให
ผูอำนวยการกอง
ควบคมุอาคาร  

5 เจาหนาที่ธรุการกลุมงานสง
เรื่องใหผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อ 

  เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงาน 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  



๑๐๐ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา
นาท ี

รายละเอียด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

33 รับเรื่อง จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน  

5 ผูอำนวยการกองควบคมุ
อาคารรับเรื่องจากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง   

  ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการเสนอขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 

  

34 พิจารณา ลงนามเสนอ
ผูอำนวยการสำนักการ
โยธา  

10 ผูอำนวยการกองควบคมุ
อาคารพิจารณาลงนามเสนอ
ผูอำนวยการสำนักการโยธาลง
นามในใบรับรองการตรวจสอบ
อาคารหรือหนังสือแจงผลการ
พิจารณาเจาของอาคารและ
สำนักงานเขตทราบ 

    ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

    

35 สงเรื่อง ใหกลุมงาน
บริหารทั่วไป  

5 ผูอำนวยการกองควบคุม
อาคารสงเรื่องใหกลุมงาน
บรหิารทั่วไป 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อ  

  ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

สมุดบันทึกเรื่องการรับคำขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 
 

  

36 สงเรื่อง ให
ผูอำนวยการสำนกัการ
โยธา  

5 เจาหนาที่กลุมงานบริหาร
ทั่วไปสงเรื่องใหผูอำนวยการ
สำนักการโยธาลงนามใน
ใบรบัรองการตรวจสอบอาคาร
หรือหนังสือแจงผลการ
พิจารณาเจาของอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อ 

  เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

สมุดบันทึกเรื่องการรับคำขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 
 

  

37 ลงนาม แจงผลการ
พิจารณา 

10 ผูอำนวยการสำนักการโยธาลง
นามในใบรับรองการตรวจสอบ
อาคารหรือหนังสือแจงผลการ
พิจารณาเจาของอาคารสงเรื่อง
คืนใหเจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

    ผูอำนวยการสำนัก
การโยธา 

    



๑๐๑ 

ที ่ ผังกระบวนงาน 
ระยะ 
เวลา
นาท ี

รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ เอกสารอางอิง 

38 รบัเรื่อง จาก
ผูอำนวยการสำนักการ
โยธา  

5 เจาหนาที่กลุมงานบริหาร
ทั่วไปรับเรื่องจากผูอำนวยการ
สำนักการโยธา 

ผูรับเรื่องตองลงนามรับ
เรื่องจากผูที่มาสงเรื่องใน
สมุดบันทึกเรื่อง  

  เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

สมุดบันทึกเรื่องการรับคำขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 
 

  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 

39 จัดสง หนังสือแจงผูขอ
และสำนักงานเขต  

10 เจาหนาที่กลุมงานบริหาร
ทัว่ไปจัดสงหนังสือแจงผูขอ
และสำนักงานเขต 

    เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

สมุดบันทึกเรื่องการรับคำขอใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๖๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒   

40 รับ ใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร  

10 ผูขอมารับใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคารพรอมชำระ
คาธรรมเนียมจากเจาหนาที่
กลุมงานบริหารท่ัวไป 

    เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

   

41 สงเรื่องคนื ใหหัวหนา
กลุมควบคุมอาคาร  

10 เจาหนาที่กลุมงานบริหาร
ทั่วไปสงเรื่องคืนใหหัวหนากลุม
ควบคุมอาคาร 

ผูสงเร่ืองทำบันทึกลงใน
สมุดสงเรื่อ  

  เจาหนาที่กลุมงาน
บริหารทั่วไป 

    

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

กระบวนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ยกเลิกที่จอดรถยนต (กอนมีการปรับปรุงดวยระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภมูิศาสตร) 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๐. ย่ืน 
คำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง 
ยกเลิกที่จอด
รถยนต 

? ผูขอรับใบอนุญาตกอสรางยื่นคำขอ
พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ ซึ่งแตกตาง
กันออกไปตามประเภทอาคารที่ขอ
อนุญาต หรือขอมลูสำคัญ อาทิเชน 
- เจาของอาคารเปนบุคคลธรรมดา 
เอกสารแสดงตนประกอบไปดวย 
สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบาน โดยเจาของอาคาร
อาจมีมากกวา ๑ คน 
- เจาของอาคารเปนนติิบุคคล เอกสาร
แสดงตนประกอบไปดวย หนังสือ
รับรองการจดทะเบียน เชน หนังสอื
รับรองบริษัท หนังสือรับรองสมาคม 
หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอืน่ๆ 
ประกอบกับสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน
ของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 
- เอกสารผูรับมอบอำนาจใหกระทำ
การแทนจะมีหรอืไมข้ึนอยูกับเจาของ
อาคารประสงคใหมีผูกระทำการแทน
หรือไม ซึ่งอาจมีมากกวา ๑ คน 
- สำเนาโฉนดท่ีดิน บางกรณเีชนท่ีดิน
ซึ่งไดมาโดย พรฎ.เวนคืน อาจไมมี
โฉนดท่ีดิน แตตองมีหลักฐาน แสดงซึ่ง
สิทธ ลักษณะ ขนาดขอบเขตแหงท่ีดิน
นั้น 
- หนังสือรับรองปลูกสรางอาคารใน
ที่ดนิ ซึ่งอาจมีมากกวา ๑ ฉบับ ก็ได
ข้ึนกับจำนวนของเจาของที่ดิน หรือ

- - เจาของอาคาร ๑. คำขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต 

๒. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน
เจาของอาคาร 

๓. สำเนาทะเบียนบานเจาของ
อาคาร 

๔. สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

๕. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

๖. สำเนาทะเบียนบานกรรมการผู
มอีำนาจลงนาม 

๗. หนังสือมอบอำนาจเจาของ
อาคาร 

๘. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน
ผูรับมอบอำนาจ 

๙. สำเนาทะเบียนบานผูรับมอบ
อำนาจ 

๑๐. สำเนาโฉนดท่ีดิน จำนวน ๕ ชุด 
๑๑. หนังสือรับรองใหปลูกสราง

อาคารในที่ดิน 
๑๒. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน

เจาของท่ีดิน 
๑๓. สำเนาทะเบียนบานเจาของ

ที่ดิน 
๑๔. หนังสือมอบอำนาจเจาของ

ที่ดิน 
๑๕. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน

ผูรับมอบอำนาจเจาของที่ดิน 

 
 



๑๐๓ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

รูปแบบการเขยีนหนังสือรับรอง 
- หนังสือมอบอำนาจเจาของที่ดิน ใน
กรณีที่เจาของท่ีดินมีความประสงคให
ผูรับมอบอำนาจ รับทราบแนวเขตปลูก
สรางอาคารตามท่ีเจาหนาท่ีกำหนด 
รวมทั้งมีอำนาจใหถอยคำตางๆแก
เจาหนาที่ และลงนามรับทราบแนว
เขตการปลูกสรางอาคารแทน หรอืการ
กระทำอ่ืนตามท่ีไดระบุไว 
- หนังสอืรับรองผูออกแบบและ
ควบคุมงาน ซึ่งข้ึนอยูกับวาอาคารนั้น
เขาขายงานวศิวกรรมควบคุมหรือไม 
โดยที่จะตองมีผูรับรองเทากับงาน
วศิวกรรมควบคมุนั้น 
- หนังสือเห็นชอบจาก สำนัก
การจราจรและขนสง กรณมีีที่จอด
รถยนตมากกวา ๓๐๐ คนั 
- เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
ใบอนุญาตเชื่อมทาง หนังสือผูจัดการ
มรดก เปนตน  

๑๖. สำเนาทะเบียนบานผูรับมอบ
อำนาจเจาของท่ีดิน 

๑๗. หนังสือรับรองของผูออกแบบ
งานสถาปตยกรรม 

๑๘. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูออกแบบ 

๑๙. หนังสือแสดงความยินยอมของ
ผูควบคุมงานสถาปตยกรรม 

๒๐. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูควบคุมงาน 

๒๑. รายการประกอบแบบ, ผัง
บริเวณ, แบบแปลน จำนวน ๕ 
ชุด 

๒๒. เอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของ อาทิ
เชน หนังสือเห็นชอบจาก
หนวยงานอ่ืน, ใบอนุญาตเช่ือม
ทาง, หนังสือผูจัดการมรดก 

เริ่มตนกระบวนการรับเรื่องเขากลุมงาน 

๑. รับ 
คำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง 
ยกเลิกที่จอด
รถยนต 

 เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป 
พิจารณาคำขออนุญาตวาสามารถ
รับคำขอไดหรอืไม หากรับคำขอ
อนุญาตไดใหทำการรับคำขอไว หากไม
สามารถรับคำขอไดตามมาตรฐานงาน 
ใหแจงผูมายื่นขออนุญาต ประกอบ
เหตุผลท่ีไมสามารถรับคำขอได 

เจาหนาทีธ่รุการผูรับคำขอตอง
พิจารณากอนวาสามารถรับคำขอได
หรือไม 
- อาคารที่ขออนุญาตตองอยูใน

อำนาจการพิจารณาของ
กรุงเทพมหานคร 

- ชื่อผูขออนุญาตจะตองเปนช่ือ
เจาของอาคาร 

- อาคารที่ยื่นขออนุญาต ดดัแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนตอาคาร ผูขอ

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

 - 



๑๐๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

อนุญาตจะตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตกอสราง เทานั้น เวนแต
สามารถแสดงการไดมาซึ่งสิทธิ์แหง 
อาคารนั้นได 

- คำขอตองลงนามโดยผูมีอำนาจ 
หรอืผูรับมอบอำนาจที่ผูขออนุญาต
ใหลงนามได 

- คำขออนุญาต รวมถึงแบบฟอรม
ตางๆ ตองกรอกขอความควบถวน
ถูกตอง 

- คำขออนุญาต รวมถึงแบบฟอรม
ตางๆ ลงนามโดยผูมีอำนาจ อยาง
ครบถวนถูกตอง 

- เอกสารที่เปนสำเนา ผูมีอำนาจใน
เอกสารนั้นตองลงนามรับรองทุก
หนาท่ีมีขอความ 

- ผูลงนามในคำขออนุญาต หรือ
แบบฟอรมประกอบตางๆ ตองมี
เอกสารแสดงตนเชนสำเนาบตัร
ประจำตัวประชาชน สำเนา
ทะเบียนบาน 

๒. ออกเลขรับ 
คำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง 
ยกเลิกที่จอด
รถยนต อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
หลังจากพิจารณาแลววารับคำขอ
อนุญาตไดจึงออกเลขรบัคำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง ยกเลิกที่จอด
รถยนต อาคาร  

- ออกเลขรับคำขออนุญาตโดยเลขที่ 
๑ จะเริ่มตั้งแตเรื่องแรกของวันที ่๑ 
มกราคม จนถึง วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
เมื่อข้ึนปใหมจะมีการเร่ิมนบัใหม 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อสราง ดั ดแป ลง 
ยกเลกิที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๓. ลงทะเบียน 
คำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง 
ยกเลิกที่จอด
รถยนต อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
ลงรายละเอียดเรื่องราวคำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง ยกเลิกที่จอด
รถยนต อาคาร ทีรั่บมา  

ลงรายละเอียด 
- เลขรับคำขออนุญาต 
- วันที่รับคำขออนุญาต 
- ชื่อเจาของอาคาร 
- ที่ตั้งอาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อสราง ดั ดแป ลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 



๑๐๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

- จำนวนชั้น 
- จำนวนหลัง 
- การใชสอยอาคาร 

๔. ออกหลักฐานการ
รับ 
คำขออนุญาต
กอสราง ดดัแปลง 
ยกเลิกทีจ่อด
รถยนต อาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
ออกหลักฐานการรบัคำขออนุญาต แก
ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขออนุญาต กอสราง 
ดัดแปลง ยกเลิกที่จอดรถยนต แสดง
รายละเอียด 
- เลขรับคำขออนุญาต 
- วนัรับคำขออนุญาต 
- ชื่อเจาของอาคาร 
- รายละเอียดอาคารที่ขออนุญาต 
- สถานที่ขออนุญาต 
- กำหนดนัดหมายวันรับเจาหนาทีไ่ป

ตรวจสอบสถานท่ีขออนญุาต 
(นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารจะ
ไปตรวจสอบสถานที่วันละ ๒ครั้ง 
แตกลุมงานควบคมุอาคารจะมี
นายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร ๒-๓ 
คน) 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. ใบรับคำขออนุญาต กอสราง 
ดัดแปลง ยกเลิกที่จอดรถยนต 

- 

๕. จัดทำ 
บันทึกหนาเรือ่ง 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
จัดทำบันทึกหนาเรื่องคำขออนุญาต 
โดยผูท่ีเก่ียวของจะลงบันทึกเรื่องราว
รายละเอียดการรับสงเรื่องของแตละ
หนวยงานไวในบันทกึหนาเรือ่ง 

บันทึกหนาเรือ่งแสดงรายละเอียด 
- เลขรับคำขออนุญาต 
- ชื่อเจาของอาคาร 
- หนวยสงเรือ่ง 
- ชื่อเจาหนาที่ผูสงเรื่อง 
- วันเวลาที่สงเรื่อง 
- หนวยรับเรื่อง 
- ชื่อเจาหนาที่ผูรับเรื่อง 
- วันเวลาที่รับเรื่อง 
- รายละเอียดกิจกรรม 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทัว่ไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. บันทึกหนาเรื่อง - 

๖. สงเร่ือง 
ใหหัวหนาฝาย
บริหารงานทัว่ไป 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
สงเร่ืองคำขออนุญาตใหหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อสราง ดั ดแป ลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

- 



๑๐๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

(คุณ........) 
(คุณ........) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

๗. รับเรื่อง 
จากธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- หัวหนาฝายบริหารงานทัว่ไปรับเรือ่ง
คำขออนุญาตจากเจาหนาที่ธรุการฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทกึเรือ่ง 

- หัวหนาฝาย 
บริหารงานทั่วไป 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อสราง ดั ดแป ลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของฝายบริหารงานทั่วไป) 

- 

๘. พิจารณา 
สงเรื่องใหกลุม
งานควบคุมอาคาร
ทีร่ับผิดชอบ 

- หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปพิจารณา
และสงเรื่องคำขออนุญาตใหกลุมงานที่
รับผิดชอบ 

- กลุมงานควบคุมอาคาร ๑
รับผิดชอบพื้นที ่๑๘ เขตไดแก 
ดุสิต, พระนคร, ปอมปราบศตัรู
พาย, พญาไท, บึงกุม, หวยขวาง, 
ดินแดง, บางเขน, มีนบุร,ี หนอง
จอก,ลาดพราว, คลองสามวา, 
สะพานสูง, คันนายาว, วัง
ทองหลาง, บางกะป, ราชเทว ีและ
สายไหม 

- กลุมงานควบคุมอาคาร๒ 
รับผิดชอบพื้นที่ ๑๓ เขตไดแก 
ลาดกระบัง, สัมพันธวงศ, ยาน
นาวา, พระโขนง, บางรัก, ปทุมวนั, 
บางนา, คลองเตย, สาทร, สวน
หลวง, วัฒนา, ประเวศ, และบาง
คอแหลม 

- กลุมงานควบคุมอาคาร๓ 
รบัผิดชอบพื้นที ่๑๙ เขตไดแก 
บางกอกนอย, บางกอกใหญ, 
หนองแขม, ตลิ่งชัน, ภาษเีจรญิ, 
ทวีวัฒนา, บางบอน, ธนบุร,ี ทุงคร,ุ 
คลองสาน, บางพลัด, บางขุนเทียน
, ราษฎรบูรณะ, บางแค, จอมทอง, 
จตุจักร, หลักสี่, บางซื่อ และ 
ดอนเมือง 

- หัวหนาฝาย 
บริหารงานทั่วไป 

๑. บันทึกหนาเรื่อง  



๑๐๗ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๙. สงเร่ือง 
ใหธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- หัวหนาฝายบริหารงานทัว่ไปสงเร่ืองคำ
ขออนุญาตใหเจาหนาที่ธรุการฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- หัวหนาฝาย 
บรหิารงานทั่วไป 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อสราง ดั ดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๐. รับเรือ่ง 
จากหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
รับเรื่องคำขออนุญาตจากหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูรับเรือ่งจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อสราง ดั ดแป ลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๑. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
บันทึกเรื่องตามการบัญชาจากหัวหนา
ฝายบรหิารงานทั่วไป 

- ระบุกลุมงานท่ีรับผดิชอบตามการ
บัญชาจากหัวหนาฝายบรหิารงาน
ทัว่ไป 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อสราง ดั ดแป ลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๒. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคารที่
รับผิดชอบ 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
สงเร่ืองคำขออนุญาตใหเจาหนาที่
ธรุการ 
กลุมงานควบคุมอาคารท่ีรับผิดชอบ 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเรือ่งลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อส ราง ดั ดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๓. รับเรื่อง 
จากเจาหนาที่
ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรับเรื่องคำขอ
อนุญาตจากเจาหนาที่ธรุการฝาย
บริหารงานทั่วไป 
 

- ตองพิจารณากอนวาสามารถรับ
เรื่องไดหรือไม อาทิเชน เปนอาคาร
ที่อยูในเขตที่รับผดิชอบหรือไม 
เปนตน 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธรุการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อสราง ดั ดแป ลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๔. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอียด
เรื่องคำขออนญุาตที่รับมา 

แสดงรายละเอียด 
- เลขรับคำขออนุญาต 
- วันรับคำขออนุญาต 
- ชื่อเจาของอาคาร 
- รายละเอียดอาคารที่ขออนุญาต 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อสราง ดั ดแป ลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรอื๓) 

- 



๑๐๘ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

- สถานทีข่ออนุญาต 
- วันที่รับเรื่องคำขออนุญาตจาก

เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงาน
ทั่วไป 

๑๕. สงเร่ือง 
ใหหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุม
อาคารสงเรื่องคำขออนุญาตใหหัวหนา
กลุมงานควบคุมอาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อสราง ดั ดแป ลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๖. รบัเรื่อง 
จากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน
ควบคมุอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับเรื่อง
คำขออนุญาตจากเจาหนาที่ธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญ าตก อสราง ดั ดแป ลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๗. พิจารณา สงเรื่อง
ใหกลุมท่ี
รบัผิดชอบ 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร
พิจารณาและสงเรื่องคำขออนุญาตให
กลุมอนุญาตอาคาร 

-  คำขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต อาคาร อยูใน
ความรับผิดชอบของกลุมอนุญาต
อาคาร 

- หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๑. บนัทึกหนาเร่ือง - 

๑๘. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่อง
คำขออนุญาตใหเจาหนาทีธุ่รการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเรือ่งลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- หวัหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสร าง ดั ดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๙. รับเรื่อง จาก
หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

 เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรับเรื่องคำขอ
อนุญาตจากหัวหนากลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสร าง ดั ดแปลง 
ยกเลิกทีจ่อดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๒๐. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอยีด
เรื่องคำขออนุญาตที่รับมา 

- ระบุกลุมท่ีรับผดิชอบตามการ
บัญชาจากหัวหนากลุมงานควบคมุ
อาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑. สมุดบันทึกเร่ือง การรับคำขอ
อนุญาตกอสร าง ดั ดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

- 



๑๐๙ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

 (คุณ........) 
(คุณ........) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๒๑. สงเร่ือง 
ใหหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุม
อาคารสงเรื่องคำขออนุญาตใหหัวหนา
กลุมอนญุาตอาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คณุ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสร าง ดั ดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

สิน้สุดกระบวนการรับเรื่องเขากลุมงาน 

๒๒. รับเรื่อง จาก
เจาหนาทีธ่รุการ
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรับเรื่องคำ
ขออนุญาตจากเจาหนาท่ีธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสร าง ดั ดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรอื๓) 

 

๒๓. พิจารณา 
มอบหมายงานให
นายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารพิจารณา 
มอบหมายงานใหนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

-  แตกลุมงานควบคุมอาคารจะมี
นายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร ๒-๓ 
คน 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสร าง ดั ดแปลง 
ยกเลกิที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๒. บนัทึกหนาเร่ือง 

- 

๒๔. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงเร่ืองคำ
ขออนุญาตใหเจาหนาทีธ่รุการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

-  ผูสงเรื่องบันทึกการสงเรือ่งลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสร าง ดั ดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

เร่ิมตนกระบวนการรับสงเรือ่งภายในกลุมงานของเจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคมุอาคาร 

๒๕. รบัเรือ่ง 
จากหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบัเรื่องคำขอ
อนุญาตจากหัวหนากลุมอนุญาต
อาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเรื่อง
จากผูท่ีมาสงเรือ่งในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสร าง ดั ดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 



๑๑๐ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๒๖. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคมุ
อาคาร บันทึกเรื่องตามการบญัชาจาก
หัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

-  ลงชื่อนายตรวจที่ไดรับมอบหมาย
งานลงในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดั ดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

๒๗. สงเร่ือง 
ใหนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคาร สงเรื่องคำขออนุญาตให
นายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

-  ผูสงเรื่องบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรือ่ง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสร าง ดั ดแปลง 
ยกเลกิทีจ่อดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

สิ้นสุดกระบวนการรับสงเร่ืองภายในกลุมงานของเจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการตรวจสอบสถานที่และเรื่องที่เกีย่วของของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

๒๘. รับเรื่อง 
จากเจาหนาที่
ธรุการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารรับเรือ่ง
คำขออนุญาตจากเจาหนาทีธุ่รการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทกึ
เรื่อง 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสร าง ดั ดแปลง 
ยกเลกิที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๒๙. ตรวจสอบ 
คำขออนุญาต 
 

- นายตรวจกลุมอนุญาตตรวจสอบ 
คำขออนุญาต เอกสาร แผนทีสั่งเขป 
และรายละเอียด 
 

-  อาคารทีข่ออนุญาตตองอยูใน
อำนาจการพิจารณาของ
กรุงเทพมหานคร 

-  สถานท่ีขออนุญาตในคำขอ
อนุญาต ถกูตองตรงตามขอเท็จจรงิ
หรือไม 

- แผนที่สังเขปถูกตองหรือไม 
- สำเนาโฉนดที่ยื่นขออนุญาตถูกตอง

ครบถวนตามคำขออนุญาตและผัง
บริเวณหรือไม 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑. แบบฟอรมรายการตรวจสอบ
ของนายตรวจกลุมอนุญาต 

- 

๓๐. ตรวจสอบ 
สถานที่กอสราง 
และจัดทำ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตตรวจสอบ
สถานที่ขออนุญาต 

- ระบุช่ือนายตรวจในแบบฟอรม 
- ระบุช่ือผูขออนุญาต, สถานที่ขอ

อนุญาต, โฉนดที่ขออนุญาต 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑. แบบฟอรมบันทึกการ
ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 

๒. บันทึกของเจาหนาที่ เรื่อง

- ระวางUTM 
- แผนที่แสดง
อาคารใน



๑๑๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

บันทึกการ
ตรวจสอบสถานที่
ขออนุญาต 

- ตรวจสอบขอบเขตที่ดินท่ีขอ
อนุญาตถูกตองตรงตามโฉนดท่ีดิน
ทีข่ออนุญาต สถานที่ขออนุญาต 
ระวางUTM หรือไม  

- ระบุขอบเขตที่ดินทีข่ออนุญาตท่ี
ถูกตองลงแบบฟอรม 

- ระบุสภาพสถานท่ีขออนุญาต เปน
ที่วาง หรือมีอาคารเดิมบนที่ดินท่ี
ขออนุญาตหรือไม 

- ระบุรายละเอียดของอาคารเดิม 
จำนวนชั้น ประเภทการใชสอย
อาคาร บานเลขท่ี ใบอนุญาต
กอสรางอาคารเดิม อาคารไดรับ
อนุญาตหรือไม ขนาดขอบเขต 
ระยะหางจากอาคารถึงเขตท่ีดิน 

- ตรวจสอบระบุที่จอดรถยนตของ
อาคารเดมิ  ตำแหนง ขนาด 
ขอบเขต 

- ระยะหางจากอาคารเดิมถึงอาคาร
ที่ขออนุญาต 

- ตรวจสอบสภาพบริเวณท่ีจอด
รถยนตของอาคารที่ขออนญุาต 

- ตรวจสอบทางเขาออก ที่จอด
รถยนต ของอาคารที่ขออนุญาต 
และทางเขาออกรถยนตเดิม 

- ตรวจสอบอาคารขางเคียงโดยรอบ
ทีด่ินท่ีขออนุญาตระบจุำนวนชั้น 
ประเภทการใชสอยอาคาร 
บานเลขที ่

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน
บริเวณขอบญัญัติกรุงเทพมหานคร 

ตรวจสอบแนวเขตทีส่าธารณะ กรุงเทพมหานคร 



๑๑๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

เรื่องกำหนดบรเิวณหามกอสราง 
ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนดิหรือบางประเภท 
หรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน
บริเวณกฎกระทรวงกำหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท หรือไม 

- ตรวจสอบทางสาธารณะ แหลงน้ำ
สาธารณะ โดยรอบบริเวณที่ขอ
อนุญาต 

๓๑. จัดทำ 
หนังสือตรวจสอบ
การใชประโยชน
ที่ดิน 

- นายตรวจกลุมอนุญาตจัดทำหนังสอื 
ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตาม
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๙ 

- ระบุรายละเอียดวาท่ีดินที่ขอ
อนุญาตอยูหมายเลขใดในแผนผัง
กำหนดการใชประโยชนท่ีดินตามที่
ไดจำแนกประเภททาย
กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

- ระบุการใชประโยชนที่ดินตรง
ประเภทหรือไม 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑. แบบฟอรมหนังสือตรวจสอบ
การใชประโยชนท่ีดิน 

- แผนผัง
กำหนดการใช
ประโยชนทีด่ิน
ตามที่ไดจำแนก
ประเภททาย
กฎกระทรวงใหใช
บังคบัผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เร่ิมตนกระบวนการ“ตรวจสอบแนวโครงการ”ของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

๓๒. จัดทำ 
หนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตจัดทำหนังสอืสง
กองสำรวจและแผนท่ีที่ดิน 
ตรวจสอบแนวโครงการถนนของ
กรุงเทพมหานคร, แนวเขตตาม
ประกาศ พ.ร.บ., พ.ร.ฏ. เวนคืนของ
กรุงเทพมหานคร 

- นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารระบุ
รายละเอียด ช่ือผูขออนุญาต 
สถานที่ขออนุญาต เลขที่โฉนดท่ีขอ
อนุญาต รายละเอียดอาคารทีข่อ
อนุญาต ลงในแบบฟอรม 

- จัดเตรียมเอกสารสำเนาคำขอ
อนุญาต(ข.๔), สำเนาโฉนดทุก
โฉนดจำนวน ๑ชุด, แผนที่สังเขป, 
ผังบริเวณ แนบพรอมหนังสือ 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑. แบบฟอรมหนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการถนนของ
กรุงเทพมหานคร, แนวเขตตาม
ประกาศ พ.ร.บ., พ.ร.ฏ. เวนคนื
ของกรุงเทพมหานคร 

๒. สำเนาคำขออนุญาต จำนวน ๑ชุด 
๓. สำเนาโฉนดทีด่ินท่ีขออนุญาต 

ทุกโฉนดจำนวน ๑ ชุด 
๔. แผนที่สังเขปสถานที่ขออนุญาต

- 



๑๑๓ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

- ลงนามหนังสือตรวจสอบแนว
โครงการ 

จำนวน ๑ ชุด 
๕. ผังบริเวณสถานที่ขออนุญาต

จำนวน ๑ ชุด 
๓๓. สง 

หนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตสงหนงัสือ
ตรวจสอบแนวโครงการใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -  ๑.  - 

สิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบสถานที่และเรื่องที่เกีย่วของของนายตรวจกลุมอนญุาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการพิจารณาอนญุาตอาคารและเรื่องที่เกี่ยวของของวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 
กระบวนการพจิารณาเสนอออกคำสั่งใหแกไขแบบแปลนฯ 

๓๔ 
 
 

รับเรื่อง 
จากนายตรวจ
กลุมอนุญาต
อาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่องคำ
ขออนุญาตจากนายตรวจกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ืองใน
บันทึกปะหนาเรื่องคำขออนุญาต 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑. บันทึก การรับคำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง ยกเลิกท่ี
จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรอื๓) 

 

๓๕. ตรวจสอบ 
เอกสาร
ประกอบการขอ
อนุญาตและแบบ
แปลนการขอ
อนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง ยกเลิกที่
จอดรถยนต 
จัดทำ 
แบบฟอรม
รายการเสนอออก 
คำสัง่ใหแกไข 
 

- วศิวกรกลุมอนุญาตตรวจสอบ 
เอกสารประกอบการขออนญุาต 
 

-  ตรวจสอบหนังสือรับรองผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรและ
สถาปนิกถูกตอง ครบถวนตาม
พรบ.วิศวกรและพรบ.สถาปนิก  

- ตรวจสอบรายงานการจัดการ
จราจรในโครงการของสำนัก
การจราจรและขนสง (ถาม)ี 

- ตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคล
ตองไมเกิน ๖ เดือน ผูมีอำนาจลง
นามในเอกสารครบถวนพรอม
ประทบัตราบริษัท(ถาม)ี 

-  ตรวจสอบสำเนาบตัรประชาชน
และทะเบยีนบานของผูยื่นขอ
อนุญาต ฯ และเจาของท่ีดิน 
ถูกตอง ครบถวนหรือไม 

- ตรวจสอบเอกสารการมอบอำนาจ

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกแจงรายละเอียดรายการ 
แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ
ขาดหรือไมถูกตอง 

 



๑๑๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

ของผูยื่นขออนุญาตฯ และเจาของ
ที่ดิน ถูกตอง ครบถวนหรือไม 

- ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดมิ 
สอดคลองและถูกตอง หรือไม 

- ตรวจสอบรายละเอียดอาคารใน
แบบ ข.๔ สอดคลองและถูกตอง
ตรงตามแบบแปลนหรอืไม 

- ตรวจสอบรายงานแนวเวนคืนของ
กองสำรวจและรังวัดที่ดิน 

- ตรวจสอบรายงานทะเบียนอาคาร
ของกลุมควบคุมการใชอาคารและ
ของสำนักงานเขตพื้นที ่

- ตรวจสอบรายงานนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร ถูกตองครบถวน
เพียงพอตอการพิจารณา 

- ตรวจสอบรายงานความกวางเขต
ทางสาธารณะของสำนักงานเขต
พ้ืนที ่

- ตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง 
ดัดแปลง ยกเลิกที่จอดรถยนต 
ถูกตอง ครบถวนตามกฎหมายวา
ดวยการควบคมุอาคาร 

- ตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง 
ดดัแปลง ของอาคารเดิม  

๓๖. สง 
- บันทึกแจง
รายละเอียด
รายการ แบบ
แปลนและเอกสาร
ที่เก่ียวของขาด
หรือไมถูกตอง 

- วศิวกรกลุมอนุญาตสงบันทึกแจง
รายละเอียดรายการ แบบแปลนและ
เอกสารที่เกีย่วของขาดหรือไมถกูตอง
ใหธุรการกลุมอนุญาตอาคาร 

- ภายในกำหนดระยะเวลาที่
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
กำหนด 

   - 



๑๑๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๓๗. รับเรื่อง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารสงบนัทึก
เสนอออกคำสั่งใหแกไข  
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-  รายละเอียดในบันทึกตอง
ครบถวนสมบรูณ เปนไปตาม
ระเบียบระบบสารบัญ 

- ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑. บันทึก เสนอออกคำสั่ งให
แกไข 

 

๓๘. สง 
บันทึกเสนอออก
คำสั่งใหแกไข 
 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสงบันทกึ
เสนอออกคำสั่งใหแกไข ใหหัวหนา
กลุมอนุญาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการกระบวนการพิจารณาเสนอออกคำสัง่ใหแกไขแบบแปลนฯ (ของวิศวกรกลุมอนญุาตอาคาร 

กระบวนการตรวจสอบอาคารเดิม ของวิศวกรกลุมอนญุาต 
๓๙. จัดทำ 

หนังสือขออนุมัติ
เสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิม 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารจัดทำ
หนังสือเสนออนุมติัแตงตัง้
คณะกรรมการตรวจสอบอาคารเดิม 

- วิศวกรกลุมอนญุาตเสนอรายช่ือ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของกับอาคารที่
ยื่นขออนุญาตดดัแปลงฯ  

 

- วิศวกร 
กลุมอนญุาต
อาคาร 

๑. แบบฟอรมหนังสือแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
อาคารเดมิ 

 

- 

๔๐. สง 
หนังสือเสนอขอ
อนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคาร
เดมิ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตสงหนังสือ
ตรวจสอบแนวโครงการใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -   - 

๔๑. รับเรื่อง 
หนังสือแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิมจากเจาหนาที่
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่องคำ
ขออนุญาตจากเจาหนาทีธุ่รการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑. สมุ ดบั นทึ ก เรื่ อ ง  ก ารรับ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับการ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๔๒. ตรวจสอบ 
ตรวจสอบอาคาร

- ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคารเดิมตรวจสอบสถานที่

- ตรวจสอบอาคารเดิมกอสราง
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

- คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

๑. รายงานผลการตรวจสอบ
อาคารเดมิ 

- 



๑๑๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

เดิม 
จัดทำ 
รายงานผลการ
ตรวจสอบอาคาร
เดมิ 

กอสรางอาคารและอาคารเดิม ควบคุมอาคาร และมีการดดัแปลง
อาคารไปกอนไดรับอนุญาตหรือไม 

อาคารเดมิ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

 

๔๓ สง 
รายงานผลการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิม 

- คณะกรรมการตรวจสอบอาคารเดมิสง
รายงานผลการตรวจสอบใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -   - 

๔๔. รับเรื่อง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารสงบนัทึก
รายงานผลการตรวจสอบอาคารเดมิ  
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-  รายละเอียดในบันทึกตอง
ครบถวนสมบรูณ เปนไปตาม
ระเบียบระบบสารบัญ 

- ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑. บั น ทึ ก  ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ตรวจสอบอาคารเดิม 

 

๔๕. สง 
บันทึกรายงานผล
การตรวจสอบ
อาคารเดมิ 
 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสงบันทกึ
รายงานผลการตรวจสอบอาคารเดมิให 
หัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการกระบวนการตรวจสอบอาคารเดิมของวิศวกรกลุมอนญุาต 

กระบวนการเสนอเร่ือง ของวิศวกรกลุมอนุญาต 
๔๖. รับเรื่อง 

จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่องคำ
รองสงแกไขแบบและรายการของผูยืน่
ขออนุญาตฯ จากธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรบัเร่ืองใน
บันทึก 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑. คำรอง สงแบบแปลนและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของที่แกไข
ตามคำสั่งใหแกไข พรองแบบ
แปลนและเอกสาร 

- 

๔๗. ตรวจสอบ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน และ
เอกสารที่
เก่ียวของท่ีแกไข
แลวตามคำสั่งให

- วศิวกรกลุมอนุญาตตรวจสอบ 
แบบแปลน เอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
 

-  แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน และเอกสารท่ีเกี่ยวของท่ี
แกไขแลวตามคำสั่งใหแกไข 
ถูกตอง ครบถวนตามกฎหมายวา
ดวยการควบคมุอาคาร 

 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกแบบฟอรมเสนอเรื่อง
พิจารณาอนญุาตฯ 

 



๑๑๗ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

แกไข 
จัดทำ 
แบบฟอรมสรุป
เสนอเรื่อง
พิจารณา 
อนญุาตฯ 

๔๘. สง 
แบบฟอรมสรุป
เสนอเรื่อง
พิจารณาอนญุาต
ฯ 
 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสง
แบบฟอรมสรปุเสนอเรื่องพิจารณา
อนุญาตฯ ใหเจาหนาทีธุ่รการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

-  -   - 

๔๙. รับเรื่อง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารสงบนัทึก
เสนอเรื่องพิจารณาอนุญาตฯ 
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-  รายละเอียดในบันทึกตอง
ครบถวนสมบรูณ เปนไปตตาม
ระเบียบระบบสารบัญ 

- ธุรการ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๒. บันทึก เสนอเรื่องพิจารณา
อนุญาตฯ 

 

๕๐. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
พิจารณา 
อนุญาตฯ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสงบันทกึ
สรุปเสนอเรือ่งพิจารณาอนุญาตฯ 
หัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของวิศวกรกลุมอนุญาต 

เร่ิมตนกระบวนการพิจารณาเสนอออกคำสั่งใหแกไขแบบแปลนฯ ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 
๕๑. รับเรื่อง 

จากวิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมอนุญาตอาคารรับบันทึก
เสนอออกคำสั่งใหแกไข จากวิศวกร
กลุมอนุญาตอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในบันทึกปะหนา
เรื่องขออนุญาตฯ 

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๒. ใบปะหนาเรื่องขออนุญาตฯ  
 

-  ผูรับเรื่อง
จะตองลงนาม
รับเรื่องจากผู
ทีม่าสงเรื่องใบ
ปะหนาเรื่อง
ขออนุญาต 

๕๒. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
คำสั่งใหแกไข 

- หัวหนากลุมอนญุาตตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออกคำสั่งใหแกไข พรอม
แบบแปลนและเอกสารประกอบการ

-  วิศวกรกลุมอนุญาตเสนอออก
คำสั่งใหแกไขแบบแปลนและ
เอกสารที่เก่ียวของ ครบถวนและ

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกเสนอออกคำสั่งใหแกไข  



๑๑๘ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

 
 
 

ขออนุญาตฯ 
 

เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 

๕๓. สง 
บันทึกเสนอออก
คำสั่งใหแกไข 
 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงบันทึก
เสนอออกคำสั่งใหแกไขใหหวัหนากลุม
งานควบคุมอาคารพิจารณา 

-     -  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอออกคำสัง่ใหแกไขแบบแปลนฯ ของหัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

เริ่มตนกระบวนการเสนอเร่ืองพิจารณาอนุญาตฯ ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 
๕๔. รับเรื่อง 

จากวิศวกรกลุม
อนุญาตฯร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรับบันทึก
เสนอเรื่องพิจารณาอนญุาตฯ 
จากวิศวกรกลุมอนญุาตอาคาร 

-     -  

๕๕. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่อง
พิจารณา 
อนุญาต ฯ 

- หัวหนากลุมอนญุาตตรวจสอบ 
พิจารณาอนญุาต ฯ พรอมแบบแปลน
และเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ 
 
 

-  แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอเรื่อง
พิจารณาอนญุาต ฯ 
 
 

 

๕๖. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
พิจารณา 
อนุญาตฯ 
 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงบันทึก
เสนอเรื่องพิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ 
ใหหัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร
พิจารณา 

-   หัวหนา 
กลุมอนญุาต
อาคาร 

๑.บนัทึก บันทึกเสนอเรื่อง
พิจารณา อนุญาตฯ 
 

-  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเรื่องพิจารณาอนุญาตฯ ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการพิจารณาเสนอออกคำสั่งใหแกไขแบบแปลนฯ ของหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 
๕๗. รับเรื่อง 

จากหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับ
บันทึกเสนอออกคำสั่งใหแกไข จาก
หัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

-  ผูรบัเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในบันทึกปะหนา
เรื่องขออนุญาตฯ 

- หัวหนา 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑. ใบปะหนาเรื่องขออนุญาตฯ  
 

-  ผูรับเรื่อง
จะตองลงนาม
รับเรื่องจากผู
ที่มาสงเรื่องใบ
ปะหนาเรื่อง
ขออนุญาต 



๑๑๙ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๕๘. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
คำสั่งใหแกไข 
 
 
 

- หัวหนางานควบคุมอาคารตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออกคำสั่งใหแกไข พรอม
แบบแปลนและเอกสารประกอบการ
ขออนุญาตฯ 
 

-  ออกคำสั่งใหแกไขแบบแปลนและ
เอกสารทีเ่ก่ียวของ ครบถวนและ
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคมุอาคาร 

 

- หัวหนา 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑.บันทึกเสนอออกคำสั่งใหแกไข  

๕๙. สง 
บันทึกเสนอออก
คำสั่งใหแกไข 
 

- หัวหนางานควบคุมอาคารสงบันทึก
เสนอออกคำสั่งใหแกไขธรุการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

-     -  

สิน้สดุกระบวนการเสนอออกคำสั่งใหแกไขแบบแปลนฯ ของหัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการเสนอเรื่องพิจารณาอนุญาตฯ ของหัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร 
๖๐. รับเรื่อง 

จากหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับ
บันทึกเสนอเรื่องพิจารณาอนญุาต ฯ 
จากหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

    -  

๖๑. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่อง
พิจารณา 
อนญุาต ฯ 
 

- หัวหนางานควบคุมอาคารตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่องอนุญาต ฯ พรอมแบบ
แปลนและเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตฯ 
 

-  แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

 หัวหนา 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอเรื่อง
พิจารณาอนญุาตฯ 
 
 

 

๖๒. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
รพิจารณาอนุญาต
อาคารฯ 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสง
บันทึกพิจารณาอนญุา ฯ ใหธุรการ
กลุมงานควบคุมอาคาร 

-     -  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเรื่องพิจารณาอนุญาตฯ ของหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการสงบันทึกเสนอใหแกไข หรือบันทีกเสนอเร่ืองพิจารณาอนุญาตฯของธุรการกลุมควบคมุอาคาร 
๖๓. รับเรือ่ง 

จากหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบับันทึกเสนอ
ออกคำสั่งใหแกไข หรือบันทีกเสนอ
เรื่องพิจารณาอนุญาต ฯ จากหัวหนา

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธรุการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ ๓) 

-  



๑๒๐ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

กลุมงานควบคุมอาคาร 
 

(คุณ........) ๒. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องพิจารณาอนญุาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ ๓) 

๖๔. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธ่รุการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอียด
บันทึกเสนอออกคำสั่งใหแกไข หรอืบัน
ทีกเสนอเรื่องพิจารณาอนุญาตฯ 

- ระบเุลขออกเรื่อง และวันที่ออก
เรื่อง 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคมุ
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
๒. สมุดบันทึกเร่ือง บันทึกเสนอ

เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ ๓) 

- 

๖๕. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทัว่ไปที่รบัผดิชอบ 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงบันทึกเสนอ
ออกคำสั่งใหแกไข หรือบันทีกเสนอ
เรื่องพิจารณาอนุญาตอาคาร ฯ ให
เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
ที่รับผิดชอบ 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรือ่ง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคมุ
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
 
 
 

๑. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ ๓) 

-  

สิ้นสุดกระบวนการสงบันทึกเสนอใหแกไข หรือบันทีกเสนอเรื่องพิจารณาอนุญาตฯของธุรการกลุมควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการสงบันทึกเสนอใหแกไข หรือบันทีกเสนอเร่ืองพิจารณาอนุญาตฯของธุรการหนาหองผอ.กคอ. 
๖๖. รับเรื่อง 

จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
หนาหองผูอำนวยการกองควบคุม
อาคารรับบนัทึกเสนอออกคำสั่งให
แกไข /บันทีกเสนอเรื่องพิจารณา
อนุญาต ฯ 
จากธรุการกลุมงานควบคมุอาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคมุอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ ๓) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ ๓) 

-  



๑๒๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๖๗. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธ่รุการ 
หนาหองผูอำนวยการกองควบคุม
อาคารลงรายละเอียดบันทึกเสนอออก
คำสั่งใหแกไข หรือบันทีกเสนอเรื่อง
พิจารณาอนญุาตฯ 

- ระบเุลขออกเรือ่ง และวันทีอ่อก
เรื่อง 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
๒. สมุดบันทึกเร่ือง บันทึกเสนอ

เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๖๘. สงเร่ือง 
ใหผูอำนวยการ
กองกองควบคุม
อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคมุอาคารสงบันทึกเสนอ
ออกคำสั่งใหแกไข หรือบันทีกเสนอ
เรื่องพิจารณาอนุญาตฯ ให
ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร 

     

๖๙. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
คำสั่งใหแกไข 
หรือบันทีกเสนอ
เรื่องพิจารณา
อนุญาตฯ 
 

- ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร
ตรวจสอบบันทึกเสนอออกคำสั่งให
แกไข/บันทกึเสนอเรื่องพิจารณา
อนุญาตฯ พรอมแบบแปลนและ
เอกสารประกอบการขออนญุาตฯ 
 
 

-  แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

- ผูอำนวยการ 
กองควบคุม
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอออกคำสั่งให
แกไข 
๒.บันทึก บันทึกเสนอเรื่อง
พิจารณาอนญุาตฯ 
 
 

 

๗๐. สงเร่ือง 
ใหธุรการหนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

- ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารลงนาม
ในบันทึกเสนอออกคำสั่งใหแกไข หรือ
บนัทีกเสนอเรื่องพิจารณาอนญุาตฯ  

-      

สิ้นสุดกระบวนการสงบันทึกเสนอใหแกไข หรือบันทีกเสนอเร่ืองพิจารณาอนุญาตฯของธุรการหนาหองผอ.กคอ. 
เริ่มตนกระบวนการสงบันทึกเสนอใหแกไข หรือบันทีกเสนอเรือ่งพิจารณาอนุญาตฯของฝายบริหารงานทั่วไป 

๗๑. รับเรื่อง 
จากผูอำนวยการ
กองควบคุม
อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปรับบันทึกเสนอ
ออกคำสั่งใหแกไข /บันทีกเสนอเรือ่ง
พิจารณาอนญุาตฯ 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  



๑๒๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

จากผูอำนวยการกองควบคมุอาคาร 
 

(คุณ........) ๒. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๗๒. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทัว่ไปที่รับผดิชอบ 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
หนาหองผูอำนวยการกองควบคุม
อาคารสงบันทึกเสนอออกคำสั่งให
แกไข หรือบันทีกเสนอเรื่องพิจารณา
อนุญาตฯ ใหเจาหนาที่ธุรการฝาย
บริหารงานทั่วไปท่ีรับผดิชอบ 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
 
 
 

๑. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๓. รับเรื่อง 
จากธุรการหนา
หองผูอำนวยการ
กองควบคุม
อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปรับบันทึกเสนอ
ออกคำสั่งใหแกไข /บันทีกเสนอเรือ่ง
พิจารณาอนญุาตฯ 
จากธุรการหนาหองผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๔. บนัทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปลงรายละเอียด
บันทึกเสนอออกคำสั่งใหแกไข หรอืบัน
ทีกเสนอเรื่องพิจารณาอนุญาตฯ 

- ระบเุลขออกเรื่อง และวันที่ออก
เรื่อง 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
๒. สมุดบันทึกเร่ือง บันทึกเสนอ

เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรอื ๒ หรือ๓) 

- 

๗๕. สงเร่ือง 
ใหผูอำนวยการ
สำนกัการโยธา 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปสงบันทึกเสนอ
ออกคำสั่งใหแกไข หรือบันทีกเสนอ

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 

-  



๑๒๓ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

เรื่องพิจารณาอนุญาตฯ ให
ผูอำนวยการสำนักการโยธา 

(คุณ........) 
(คุณ........) 
 
 
 

หรือ ๒ หรือ๓) 
๒. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ

เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

สิ้นสุดกระบวนการสงบันทึกเสนอใหแกไขหรือบันทีกเสนอเรื่องพิจารณาอนุญาตอาคารของฝายบริหารงานทั่วไป 

เร่ิมตนกระบวนการรับเรื่องที่เสนอใหแกไข หรือเรื่องที่ไดรับอนุญาตของฝายบริหารงานทั่วไป 
๗๖. รับเรื่อง 

จากผูอำนวยการ
สำนักการโยธา 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทัว่ไปรับบันทึกออก
คำสั่งใหแกไข /ใบอนุญาตพรอมเรือ่ง
ขออนุญาตฯ ผูอำนวยการสำนักการ
โยธา 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรอื๓) 
๒. สมุดบันทึกเรื่อง ใบอนุญาตฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๗. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
บันทึกเลขหนังสือคำสั่งใหแกไข/เลขที่
ใบอนุญาต 

- บันทึกเลขหนังสือคำสั่งใหแกไข/
เลขที่ใบอนุญาต ใหถูกตอง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดั ดแปลง 
ยกเลิกที่จอดรถยนต (ข.๔) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 
๒. สมุดบันทึกเร่ือง ใบอนุญาตฯ  
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๘. สงเร่ือง 
ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปสงเรื่องท่ีขอ
อนุญาตใหธรุการกลุมงานควบคุม
อาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

   -  

สิ้นสุดกระบวนการรับเรื่องที่เสนอใหแกไข หรือเรื่องที่ไดรับอนญุาตของฝายบริหารงานทั่วไป 

เร่ิมตนกระบวนการรับเร่ืองที่เสนอใหแกไข ของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 
๗๙. รับเรื่อง 

จากธุรการฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรับสำเนาคำสั่ง
ใหแกไข และตัวเรื่อง 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 

-  



๑๒๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

 หรือ ๒ หรือ๓) 
 

๘๐. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารบันทึก
รายละเอียดสำเนาคำสั่งใหแกไข และ
ตัวเรื่อง 

- บันทึกเลขหนังสือคำสั่งใหแกไข ให
ถูกตอง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

๑. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
 

-  

๘๑. สงเร่ือง 
วิศวกรกลุม
อนุญาต 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงสำเนาคำสั่ง
ใหแกไข และตัวเรื่อง ใหวิศวกรกลุม
อนญุาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการรับเรื่องที่เสนอใหแกไข ของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

เริ่มตนกระบวนการรับเรื่องที่ไดรับอนญุาตของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 
๘๒. รับเรื่อง 

จากธุรการฝาย
บริหารงานทัว่ไป 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคมุอาคารรับสำเนา
ใบอนุญาต และตัวเรื่อง 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรือ่งในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง ใบอนุญาตฯ 
(อ.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรอื๓) 
 

-  

๘๓. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธ่รุการ 
กลุมงานควบคุมอาคารบันทึก
รายละเอียดสำเนาสำเนาใบอนุญาต 
และตัวเรื่อง 

- บันทึกเลขที่พรอมรายละเอียดใน
ใบอนุญาตใหถูกตอง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

๑. สมุดบันทึกเรื่อง ใบอนุญาตฯ 
(อ.๔) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
 

-  

๘๔. สงเร่ือง 
วิศวกรกลุม
อนุญาต 
กลุมควบคมุการ
ใชอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงสำเนา
ใบอนุญาตของสำนักงานเขตพื้นทีใ่ห
วศิวกรกลุมอนญุาตและสงตัวเรื่อง ให
กลุมควบคุมการใชอาคาร 

     

สิ้นสุดกระบวนการรับเรื่องที่ไดรับอนญุาตของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

เริ่มตนกระบวนการรับเรื่องทีไ่ดรับอนญุาตของวิศวกรกลุมอนญุาต 



๑๒๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๘๕. รับเรื่อง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- - ธรุการกลุมงานควบคมุอาคารสง
สำเนาใบอนุญาตฯ ของสำนักงานเขต 
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-   - วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑. ใบ อ นุ ญ าต  ให ก อ ส ร า ง 
ดั ด แ ป ล ง  ย ก เลิ ก ท่ี จ อ ด
รถยนต 

 

๘๖. ตรวจสอบ 
ใบอนุญาตฯและ
แบบแปลนที่
ไดรับอนญุาต
แลว 
จัดทำ 
บันทึกสง
ใบอนุญาตพรอม
แบบแปลนให
สำนักงานเขต
พ้ืนที่และกลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 
 
 
 
 

- วศิวกรกลุมอนุญาตตรวจสอบ
ใบอนุญาตและแบบแปลนอาคารที่
ไดรับอนญุาตแลว เพื่อสงสำนักงาน
เขตพื้นท่ีและกลุมควบคมุการใชอาคาร 
 

-  แบบแปลนและใบอนญุาตฯ 
ถูกตอง ครบถวนตามกฎหมายวา
ดวยการควบคมุอาคาร 

 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกสงใบอนุญาตฯและแบบ
แปลนใหสำนักงานเขตพื้นที่และ
กลุมควบคุมการใชอาคาร 

 

สิ้นสุดกระบวนการรับเรื่องที่ไดรับอนุญาตของวิศวกรกลุมอนุญาต 

เร่ิมตนกระบวนการรับใบอนุญาตของฝายบริหารงานทั่วไป 
๘๗. ย่ืน 

เอกสารแสดง
ความเปนเจาของ
อาคารหรอืผูรับ
มอบอำนาจและ
เงินคาธรรมเนียม
ตามใบอนุญาต 
 

 -ผูมาตดิตอขอรับใบอนุญาตฯ ตอง
แสดงเอกสารแสดงความเปนเจาของ
อาคารหรือผูรับมอบอำนาจและชำระ
คาธรรมเนียมตามใบอนุญาต  
 

     



๑๒๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๘๘. ตรวจสอบ 
เอกสารแสดง
ความเปนเจาของ
อาคารหรือผูรับ
มอบอำนาจและ
เงินคาธรรมเนียม
ตามใบอนุญาต 
 

 -เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป
ตรวจสอบเอกสารแสดงความเปน
เจาของอาคารหรือผูรับมอบอำนาจ
และชำระคาธรรมเนียมตามใบอนุญาต 

- เอกสารความเปนเจาของอาคาร
หรือผูรบัมอบอำนาจถกูตอง
ครบถวนและคาธรรมเนียมตรง
ตามใบอนุญาต 

 เจาหนาที่
การเงิน 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

  

๘๙. สง 
ใบอนุญาตและ
แบบแปลนที่ไดรับ
อนุญาตจำนวน 2 
ชุด 

 -เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไปสง
ใบอนุญาตและแบบแปลนทีไ่ดรบั
อนุญาตจำนวน 2 ชุด พรอม
ใบเสร็จรับเงินใหผูมาตดิตอ 

- ใบอนุญาตและแบบแปลนครบถวน  เจาหนาที่
การเงิน 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

  

สิ้นสุดกระบวนการรับรับใบอนุญาตของฝายบริหารงานท่ัวไป 

 

 

หมายเหตุ 

๑. สมุดสงเรื่องบันทึกเรื่องสามารถยอรวมเปนระบบฐานขอมูลงานขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ยกเลกิที่จอดรถยนต โดยแตละการขออนุญาต ๑ ครั้งเปน ๑ โครงการ 

 

 

 

 

 



๑๒๗ 

กระบวนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร (กอนมีการปรับปรุงดวยระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) ข.1 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

1. ย่ืน 
คำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน 

 ผูขอรับใบอนุญาตกอสรางยื่นคำขอ
พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ ซึ่งแตกตาง
กันออกไปตามประเภทอาคารที่ขอ
อนุญาต หรือขอมลูสำคัญ อาทิเชน 
- เจาของอาคารเปนบุคคลธรรมดา 
เอกสารแสดงตนประกอบไปดวย 
สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบาน โดยเจาของอาคาร
อาจมีมากกวา ๑ คน 
- เจาของอาคารเปนนิติบุคคล เอกสาร
แสดงตนประกอบไปดวย หนังสือ
รับรองการจดทะเบียน เชน หนังสอื
รับรองบริษัท หนังสือรับรองสมาคม 
หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอื่นๆ 
ประกอบกับสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน
ของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 
- เอกสารผูรับมอบอำนาจใหกระทำ
การแทนจะมีหรือไมขึน้อยูกับเจาของ
อาคารประสงคใหมีผูกระทำการแทน
หรือไม ซึ่งอาจมีมากกวา ๑ คน 
- สำเนาโฉนดท่ีดิน บางกรณเีชนท่ีดิน
ซึ่งไดมาโดย พรฎ.เวนคืน อาจไมมี
โฉนดท่ีดิน แตตองมีหลักฐาน แสดงซึ่ง
สิทธ ลักษณะ ขนาดขอบเขตแหงท่ีดิน
นั้น 
- หนังสือรับรองปลูกสรางอาคารใน
ที่ดิน ซึ่งอาจมีมากกวา ๑ ฉบับ ก็ได
ข้ึนกับจำนวนของเจาของท่ีดิน หรือ

- - เจาของอาคาร ๒๓. คำขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน 

๒๔. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน
เจาของอาคาร 

๒๕. สำเนาทะเบียนบานเจาของ
อาคาร 

๒๖. สำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล 

๒๗. สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน
กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

๒๘. สำเนาทะเบียนบานกรรมการผู
มีอำนาจลงนาม 

๒๙. หนังสือมอบอำนาจเจาของ
อาคาร 

๓๐. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน
ผูรับมอบอำนาจ 

๓๑. สำเนาทะเบียนบานผูรับมอบ
อำนาจ 

๓๒. สำเนาโฉนดท่ีดิน จำนวน ๕ ชุด 
๓๓. หนังสือรับรองใหปลูกสราง

อาคารในที่ดิน 
๓๔. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน

เจาของท่ีดิน 
๓๕. สำเนาทะเบียนบานเจาของ

ที่ดิน 
๓๖. หนังสือมอบอำนาจเจาของ

ที่ดิน 
๓๗. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน

ผูรับมอบอำนาจเจาของท่ีดิน 

- กฎกระทรวง
กำหนดสาขา
วิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-ประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 
เรื่อง กำหนด
ประเภทและ
ขนาดของ
โครงการหรือ
กิจการซึ่งตอง
จัดทำรายงาน 
การวเิคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และ
หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัต ิ
และแนวทางการ
จัดทำรายงานการ
วเิคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 



๑๒๘ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

รูปแบบการเขยีนหนังสือรับรอง 
- หนังสือมอบอำนาจเจาของที่ดิน ใน
กรณีทีเ่จาของท่ีดินมีความประสงคให
ผูรับมอบอำนาจ รบัทราบแนวเขตปลูก
สรางอาคารตามท่ีเจาหนาท่ีกำหนด 
รวมทั้งมีอำนาจใหถอยคำตางๆแก
เจาหนาที่ และลงนามรับทราบแนว
เขตการปลูกสรางอาคารแทน หรอืการ
กระทำอ่ืนตามท่ีไดระบไุว 
- หนังสอืรับรองผูออกแบบและ
ควบคุมงาน ซึ่งข้ึนอยูกับวาอาคารนั้น
เขาขายงานวศิวกรรมควบคุมหรือไม 
โดยที่จะตองมีผูรับรองเทากับงาน
วศิวกรรมควบคมุนั้น 
- หนังสือเห็นชอบจาก สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กรณีอาคารเขาขาย
ตองจัดทำรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม กอนขออนุญาต
กอสรางอาคาร 
- เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
ใบอนุญาตเชื่อมทาง หนังสือผูจัดการ
มรดก เปนตน  

๓๘. สำเนาทะเบียนบานผูรับมอบ
อำนาจเจาของท่ีดิน 

๓๙. หนังสือรับรองของผูออกแบบ
งานสถาปตยกรรม 

๔๐. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูออกแบบ 

๔๑. หนังสือรับรองผูออกแบบงาน
วศิวกรรม 

๔๒. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วชิาชีพวิศวกรรมควบคมุของ
ผูออกแบบและคำนวณงาน
วศิวกรรม 

๔๓. หนังสือแสดงความยินยอมของ
ผูควบคุมงานสถาปตยกรรม 

๔๔. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูควบคุมงาน 

๔๕. หนังสือแสดงความยินยอมของ
ผูควบคุมงานวิศวกรรม 

๔๖. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วชิาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู
ควบคุมงาน 

๔๗. รายการคำนวณงานออกแบบ
และคำนวณอาคารงาน
วศิวกรรมควบคมุที่เก่ียวของ 

๔๘. รายการประกอบแบบ, ผัง
บริเวณ, แบบแปลน จำนวน ๕ 
ชุด 

๔๙. เอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของ อาทิ
เชน หนังสือเห็นชอบจาก



๑๒๙ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

หนวยงานอ่ืน, ใบอนุญาตเช่ือม
ทาง, หนังสือผูจัดการมรดก 

เริ่มตนกระบวนการรับเรื่องเขากลุมงาน 

๑. รับ 
คำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน 

 เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป 
พิจารณาคำขออนุญาตวาสามารถ
รับคำขอไดหรือไม หากรับคำขอ
อนุญาตไดใหทำการรับคำขอไว หากไม
สามารถรับคำขอไดตามมาตรฐานงาน 
ใหแจงผูมายื่นขออนุญาต ประกอบ
เหตุผลท่ีไมสามารถรับคำขอได 

เจาหนาทีธ่รุการผูรับคำขอตอง
พิจารณากอนวาสามารถรับคำขอได
หรือไม 
- อาคารที่ขออนุญาตตองอยูใน

อำนาจการพิจารณาของ
กรุงเทพมหานคร 

- ชื่อผูขออนุญาตจะตองเปนช่ือ
เจาของอาคาร 

- อาคารที่ยื่นขออนญุาต ดดัแปลง 
รื้อถอนอาคาร ผูขออนุญาตจะตอง
เปนผูไดรับใบอนุญาตกอสราง 
เทานั้น เวนแตสามารถแสดงการ
ไดมาซึ่งสิทธิ์แหง อาคารนั้นได 

- คำขอตองลงนามโดยผูมีอำนาจ 
หรือผูรบัมอบอำนาจที่ผูขออนุญาต
ใหลงนามได 

- คำขออนุญาต รวมถึงแบบฟอรม
ตางๆ ตองกรอกขอความควบถวน
ถูกตอง 

- คำขออนุญาต รวมถึงแบบฟอรม
ตางๆ ลงนามโดยผูมีอำนาจ อยาง
ครบถวนถูกตอง 

- เอกสารที่เปนสำเนา ผูมีอำนาจใน
เอกสารนั้นตองลงนามรบัรองทุก
หนาท่ีมีขอความ 

- ผูลงนามในคำขออนุญาต หรือ
แบบฟอรมประกอบตางๆ ตองมี
เอกสารแสดงตนเชนสำเนาบตัร

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

 - 



๑๓๐ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

ประจำตัวประชาชน สำเนา
ทะเบียนบาน 

๒. ออกเลขรับ 
คำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
หลังจากพิจารณาแลววารับคำขอ
อนุญาตไดจึงออกเลขรบัคำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร  

- ออกเลขรับคำขออนุญาตโดยเลขที่ 
๑ จะเริ่มตั้งแตเรื่องแรกของวันท่ี ๑ 
มกราคม จนถึง วันท่ี ๓๑ ธันวาคม 
เมื่อข้ึนปใหมจะมีการเร่ิมนับใหม 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทัว่ไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๓. ลงทะเบียน 
คำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการฝายบรหิารงานท่ัวไป
ลงรายละเอียดเรื่องราวคำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร ที่
รับมา  

ลงรายละเอียด 
- เลขรับคำขออนุญาต 
- วันที่รับคำขออนุญาต 
- ชื่อเจาของอาคาร 
- ที่ตั้งอาคาร 
- จำนวนชั้น 
- จำนวนหลัง 
- การใชสอยอาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คณุ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๔. ออกหลักฐานการ
รับ 
คำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
ออกหลักฐานการรับคำขออนุญาต แก
ผูยื่นคำขอรับใบอนุญาต 

ใบรับคำขออนุญาต กอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน แสดงรายละเอียด 
- เลขรับคำขออนุญาต 
- วันรับคำขออนุญาต 
- ชื่อเจาของอาคาร 
- รายละเอียดอาคารที่ขออนุญาต 
- สถานที่ขออนุญาต 
- กำหนดนัดหมายวันรับเจาหนาทีไ่ป

ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาต 
(นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารจะ
ไปตรวจสอบสถานที่วันละ ๒ครั้ง 
แตกลุมงานควบคมุอาคารจะมี
นายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร ๒-๓ 
คน) 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. ใบรับคำขออนุญาต กอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน 

- 

๕. จัดทำ 
บันทึกหนาเรื่อง 

- เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
จัดทำบันทึกหนาเรื่องคำขออนุญาต 

บันทึกหนาเรื่องแสดงรายละเอียด 
- เลขรับคำขออนุญาต 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน

๒. บันทึกหนาเรื่อง - 



๑๓๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

โดยผูท่ีเก่ียวของจะลงบันทึกเรื่องราว
รายละเอียดการรบัสงเรื่องของแตละ
หนวยงานไวในบันทึกหนาเรื่อง 

- ชื่อเจาของอาคาร 
- หนวยสงเรื่อง 
- ชื่อเจาหนาที่ผูสงเรื่อง 
- วันเวลาที่สงเรื่อง 
- หนวยรับเรื่อง 
- ชื่อเจาหนาที่ผูรับเรื่อง 
- วันเวลาที่รบัเรื่อง 
- รายละเอียดกิจกรรม 

ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๖. สงเร่ือง 
ใหหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
สงเร่ืองคำขออนุญาตใหหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๗. รับเรื่อง 
จากธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปรับเรือ่ง
คำขออนุญาตจากเจาหนาทีธุ่รการฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- หัวหนาฝาย 
บริหารงานทั่วไป 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของฝายบริหารงานทั่วไป) 

- 

๘. พิจารณา 
สงเรื่องใหกลุม
งานควบคุมอาคาร
ที่รับผิดชอบ 

- หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปพิจารณา
และสงเรื่องคำขออนุญาตใหกลุมงานที่
รับผิดชอบ 

- กลุมงานควบคุมอาคาร ๑
รับผิดชอบพื้นที ่๑๘ เขตไดแก 
ดุสิต, พระนคร, ปอมปราบศตัรู
พาย, พญาไท, บึงกุม, หวยขวาง, 
ดินแดง, บางเขน, มีนบุร,ี หนอง
จอก,ลาดพราว, คลองสามวา, 
สะพานสูง, คันนายาว, วัง
ทองหลาง, บางกะป, ราชเทว ีและ
สายไหม 

- กลุมงานควบคุมอาคาร๒ 
รับผิดชอบพื้นที่ ๑๓ เขตไดแก 
ลาดกระบัง, สัมพันธวงศ, ยาน
นาวา, พระโขนง, บางรัก, ปทุมวนั, 
บางนา, คลองเตย, สาทร,  

- หัวหนาฝาย 
บริหารงานทั่วไป 

๒. บันทึกหนาเรื่อง  



๑๓๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

สวนหลวง, วัฒนา, ประเวศ, และ 
บางคอแหลม 

- กลุมงานควบคุมอาคาร๓ 
รับผิดชอบพื้นที่ ๑๙ เขตไดแก 
บางกอกนอย, บางกอกใหญ, 
หนองแขม, ตลิ่งชัน, ภาษีเจรญิ, 
ทวีวัฒนา, บางบอน, ธนบุร,ี ทุงคร,ุ 
คลองสาน, บางพลัด, บางขุนเทียน
, ราษฎรบูรณะ, บางแค, จอมทอง, 
จตุจักร, หลักสี,่ บางซื่อ และ 
ดอนเมือง 

๙. สงเร่ือง 
ใหธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปสงเร่ืองคำ
ขออนุญาตใหเจาหนาทีธ่รุการฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- หัวหนาฝาย 
บริหารงานทั่วไป 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๐. รับเรื่อง 
จากหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
รับเรื่องคำขออนุญาตจากหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๑. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
บันทึกเรื่องตามการบัญชาจากหัวหนา
ฝายบรหิารงานทั่วไป 

- ระบุกลุมงานท่ีรับผดิชอบตามการ
บัญชาจากหัวหนาฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คณุ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๒. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคารที่
รับผิดชอบ 

- เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
สงเร่ืองคำขออนุญาตใหเจาหนาที่
ธรุการ 
กลุมงานควบคุมอาคารที่รับผิดชอบ 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 



๑๓๓ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๑๓. รบัเรื่อง 
จากเจาหนาที่
ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบัเรื่องคำขอ
อนุญาตจากเจาหนาทีธ่รุการฝาย
บริหารงานทั่วไป 
 

- ตองพิจารณากอนวาสามารถรับ
เรื่องไดหรือไม อาทิเชน เปนอาคาร
ที่อยูในเขตที่รับผดิชอบหรือไม 
เปนตน 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๔. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอียด
เรื่องคำขออนุญาตที่รับมา 

แสดงรายละเอียด 
- เลขรับคำขออนุญาต 
- วันรับคำขออนุญาต 
- ชื่อเจาของอาคาร 
- รายละเอียดอาคารที่ขออนุญาต 
- สถานที่ขออนุญาต 
- วันที่รับเรื่องคำขออนุญาตจาก

เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงาน
ทั่วไป 

- เจาหนาที่ธรุการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๕. สงเร่ือง 
ใหหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคารสงเรือ่งคำขออนุญาตใหหัวหนา
กลุมงานควบคุมอาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคมุ
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๖. รับเรื่อง 
จากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับเรื่อง
คำขออนุญาตจากเจาหนาทีธุ่รการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๗. พิจารณา สงเรื่อง
ใหกลุมท่ี
รับผิดชอบ 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร
พิจารณาและสงเรื่องคำขออนุญาตให
กลุมอนุญาตอาคาร 

-  คำขออนุญาตกอสราง ดดัแปลง 
รื้อถอน อาคาร อยูในความ
รับผิดชอบของกลุมอนญุาตอาคาร 

- หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๒. บนัทึกหนาเร่ือง - 

๑๘. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่อง
คำขออนุญาตใหเจาหนาทีธุ่รการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

- 



๑๓๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

ควบคุมอาคาร (ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๑๙. รับเรื่อง จาก
หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

 เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรับเรื่องคำขอ
อนุญาตจากหัวหนากลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทกึเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๒๐. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอยีด
เรื่องคำขออนุญาตท่ีรับมา 

- ระบุกลุมท่ีรับผดิชอบตามการ
บัญชาจากหัวหนากลุมงานควบคมุ
อาคาร 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๒๐. สงเร่ือง 
ใหหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคารสงเรื่องคำขออนุญาตใหหัวหนา
กลุมอนุญาตอาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

สิ้นสุดกระบวนการรับเร่ืองเขากลุมงาน 

๒๑. รับเรื่อง จาก
เจาหนาทีธ่รุการ
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรับเรื่องคำ
ขออนุญาตจากเจาหนาทีธุ่รการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

๒๒. พิจารณา 
มอบหมายงานให
นายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารพิจารณา 
มอบหมายงานใหนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

-  แตกลุมงานควบคุมอาคารจะมี
นายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร ๒-๓ 
คน 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๓. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๔. บนัทึกหนาเร่ือง 

- 

๒๓. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงเร่ืองคำ
ขออนุญาตใหเจาหนาทีธ่รุการกลุมงาน

-  ผูสงเรื่องบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ

- 



๑๓๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

ควบคุมอาคาร ถอน อาคาร (ข.๑) 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

เร่ิมตนกระบวนการรับสงเรื่องภายในกลุมงานของเจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

๒๔. รับเรื่อง 
จากหัวหนากลุม
อนญุาตอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบัเรื่องคำขอ
อนุญาตจากหัวหนากลุมอนุญาต
อาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๒๕. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคาร บันทึกเรื่องตามการบัญชาจาก
หัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

-  ลงชื่อนายตรวจที่ไดรับมอบหมาย
งานลงในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

๒๖. สงเร่ือง 
ใหนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคาร สงเรื่องคำขออนุญาตให
นายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

-  ผูสงเรื่องบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคมุ
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

สิ้นสุดกระบวนการรับสงเร่ืองภายในกลุมงานของเจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการตรวจสอบสถานที่และเรื่องที่เกีย่วของของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

๒๗. รับเรื่อง 
จากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- นายตรวจกลุมอนญุาตอาคารรับเรือ่ง
คำขออนุญาตจากเจาหนาทีธุ่รการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทกึ
เรื่อง 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๓. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำ
ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๒๘. ตรวจสอบ 
คำขออนุญาต 
 

- นายตรวจกลุมอนุญาตตรวจสอบ 
คำขออนุญาต เอกสาร แผนทีสั่งเขป 
และรายละเอียด 
 

-  อาคารที่ขออนุญาตตองอยูใน
อำนาจการพิจารณาของ
กรุงเทพมหานคร 

-  สถานที่ขออนุญาตในคำขอ

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๒. แบบฟอรมรายการตรวจสอบ
ของนายตรวจกลุมอนุญาต 

- 



๑๓๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

อนุญาต ถูกตองตรงตามขอเท็จจรงิ
หรือไม 

- แผนที่สังเขปถูกตองหรือไม 
- สำเนาโฉนดที่ยื่นขออนุญาตถูกตอง

ครบถวนตามคำขออนุญาตและผัง
บริเวณหรือไม 

๒๙. ตรวจสอบ 
สถานที่กอสราง 
และจัดทำ 
บันทึกการ
ตรวจสอบสถานที่
ขออนุญาต 

- นายตรวจกลุมอนุญาตตรวจสอบ
สถานที่ขออนุญาต 

- ระบุช่ือนายตรวจในแบบฟอรม 
- ระบุช่ือผูขออนุญาต, สถานที่ขอ

อนุญาต, โฉนดท่ีขออนุญาต 
- ตรวจสอบขอบเขตที่ดินท่ีขอ

อนุญาตถูกตองตรงตามโฉนดท่ีดิน
ที่ขออนุญาต สถานที่ขออนุญาต 
ระวางUTM หรือไม  

- ระบุขอบเขตที่ดินที่ขออนุญาตที่
ถูกตองลงแบบฟอรม 

- ระบุสภาพสถานท่ีขออนุญาต เปน
ที่วาง หรือมีอาคารเดิมบนที่ดินท่ี
ขออนุญาตหรือไม 

- ระบุรายละเอียดของอาคารเดิม 
จำนวนชั้น ประเภทการใชสอย
อาคาร บานเลขท่ี ใบอนุญาต
กอสรางอาคารเดิม อาคารไดรับ
อนุญาตหรือไม ขนาดขอบเขต 
ระยะหางจากอาคารถึงเขตที่ดิน 

- ตรวจสอบระบุที่จอดรถยนตของ
อาคารเดมิ  ตำแหนง ขนาด 
ขอบเขต 

- ระยะหางจากอาคารเดิมถึงอาคาร
ที่ขออนุญาต 

- ตรวจสอบสภาพบริเวณท่ีจอด
รถยนตของอาคารที่ขออนุญาต 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๓. แบบฟอรมบันทึกการ
ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 

๔. บันทึกของเจาหนาที่ เรื่อง
ตรวจสอบแนวเขตทีส่าธารณะ 

- ระวางUTM 
- แผนที่แสดง
อาคารใน
กรุงเทพมหานคร 



๑๓๗ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

- ตรวจสอบทางเขาออก ทีจ่อด
รถยนต ของอาคารที่ขออนุญาต 
และทางเขาออกรถยนตเดิม 

- ตรวจสอบอาคารขางเคียงโดยรอบ
ที่ดินที่ขออนุญาตระบจุำนวนชั้น 
ประเภทการใชสอยอาคาร 
บานเลขที ่

- การระบายน้ำบรเิวณที่ขออนุญาต 
- ตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาต 

กระทำการไปกอนไดรับอนุญาต
หรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน 
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
ของกรมการบินพลเรือน หรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน
เขตปลอดภัยทางการทหาร ของ
กองทัพหรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน
บริเวณขอบญัญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องกำหนดบรเิวณหามกอสราง 
ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
หรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน
บริเวณกฎกระทรวงกำหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท หรือไม 

- ตรวจสอบทางสาธารณะ แหลงน้ำ
สาธารณะ โดยรอบบรเิวณท่ีขอ
อนุญาต 



๑๓๘ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๓๐. จัดทำ 
หนังสือตรวจสอบ
การใชประโยชน
ที่ดิน 

- นายตรวจกลุมอนุญาตจัดทำหนังสอื 
ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตาม
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๙ 

- ระบุรายละเอียดวาท่ีดินที่ขอ
อนุญาตอยูหมายเลขใดในแผนผัง
กำหนดการใชประโยชนท่ีดินตามที่
ไดจำแนกประเภททาย
กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

- ระบุการใชประโยชนท่ีดินตรง
ประเภทหรือไม 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๒. แบบฟอรมหนังสือตรวจสอบ
การใชประโยชนท่ีดิน 

- แผนผัง
กำหนดการใช
ประโยชนที่ดิน
ตามที่ไดจำแนก
ประเภททาย
กฎกระทรวงใหใช
บังคบัผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เร่ิมตนกระบวนการ“ตรวจสอบแนวโครงการ”ของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

 ๓๑. จัดทำ 
หนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตจัดทำหนังสอืสง
กองสำรวจและแผนท่ีที่ดิน 
ตรวจสอบแนวโครงการถนนของ
กรุงเทพมหานคร, แนวเขตตาม
ประกาศ พ.ร.บ., พ.ร.ฏ. เวนคืนของ
กรุงเทพมหานคร 

- นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารระบุ
รายละเอียด ช่ือผูขออนุญาต 
สถานที่ขออนุญาต เลขที่โฉนดท่ีขอ
อนุญาต รายละเอียดอาคารที่ขอ
อนุญาต ลงในแบบฟอรม 

- จัดเตรียมเอกสารสำเนาคำขอ
อนุญาต(ข.๑), สำเนาโฉนดทุก
โฉนดจำนวน ๑ชุด, แผนที่สังเขป, 
ผังบริเวณ แนบพรอมหนังสือ 

- ลงนามหนังสือตรวจสอบแนว
โครงการ 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๖. แบบฟอรมหนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการถนนของ
กรุงเทพมหานคร, แนวเขตตาม
ประกาศ พ.ร.บ., พ.ร.ฏ. เวนคนื
ของกรุงเทพมหานคร 

๗. สำเนาคำขออนุญาต จำนวน ๑ชุด 
๘. สำเนาโฉนดที่ดินท่ีขออนุญาต 

ทุกโฉนดจำนวน ๑ ชุด 
๙. แผนที่สังเขปสถานที่ขออนุญาต

จำนวน ๑ ชุด 
๑๐. ผังบริเวณสถานที่ขอ

อนุญาตจำนวน ๑ ชุด 

- 

๓๒. สง 
หนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตสงหนังสือ
ตรวจสอบแนวโครงการใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -   - 

สิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบสถานที่และเรื่องที่เกีย่วของของนายตรวจกลุมอนญุาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการพิจารณาอนญุาตอาคารและเรื่องที่เกี่ยวของของวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 
กระบวนการพิจารณาเสนอออกคำส่ังใหแกไขแบบแปลนฯ (แบบค.๑) 

๓๓. รับเรื่อง 
จากนายตรวจ

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่องคำ
ขออนุญาตจากนายตรวจกลุมงาน

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ืองใน
บันทึกปะหนาเรื่องคำขออนุญาต 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต

๒. บันทึก การรับคำขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 

- 



๑๓๙ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

กลุมอนุญาต
อาคาร 

ควบคุมอาคาร อาคาร อาคาร (ข.๑) 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๓๔. ตรวจสอบ 
เอกสาร
ประกอบการขอ
อนุญาตและแบบ
แปลนการขอ
อนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง หรือรื้อ
ถอนอาคาร 
จัดทำ 
แบบฟอรม
รายการเสนอออก 
คำสั่ง ค.๑ 
 
 
 
 

- วศิวกรกลุมอนุญาตตรวจสอบ 
เอกสารและรายการคำนวณ
ประกอบการขออนุญาต 
 

-  ตรวจสอบรายการคำนวณและ
หนังสือรับรองผูประกอบวชิาชีพ
วิศวกรและสถาปนิกถูกตอง 
ครบถวนตามพรบ.วิศวกรและ
พรบ.สถาปนิก  

- ตรวจสอบรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมฉบับสมบูรณ ของ
สนผ.(ถาม)ี 

- ตรวจสอบรายงานการจัดการ
จราจรในโครงการของสำนัก
การจราจรและขนสง (ถาม)ี 

- ตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคล
ตองไมเกิน ๖ เดือน ผูมีอำนาจลง
นามในเอกสารครบถวนพรอม
ประทับตราบริษัท(ถาม)ี 

-  ตรวจสอบสำเนาบตัรประชาชน
และทะเบยีนบานของผูยื่นขอ
อนุญาต ฯ และเจาของท่ีดิน 
ถูกตอง ครบถวนหรือไม 

- ตรวจสอบเอกสารการมอบอำนาจ
ของผูยื่นขออนุญาตฯ และเจาของ
ที่ดิน ถูกตอง ครบถวนหรือไม 

- ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดมิ 
สอดคลองและถูกตอง หรือไม 

- ตรวจสอบรายละเอียดอาคารใน
แบบ ข.๑ สอดคลองและถูกตอง
ตรงตามแบบแปลนหรือไม 

- ตรวจสอบรายงานผังเมืองของ

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกแจงรายละเอียดรายการ 
แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ
ขาดหรือไมถูกตอง 



๑๔๐ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

นายตรวจกลุมอนญุาตอาคารวา
ถูกตอง ตามกฎกระทรวงหรือไม 

- ตรวจสอบรายงานแนวเวนคืนของ
กองสำรวจและรังวัดที่ดิน 

- ตรวจสอบรายงานทะเบียนอาคาร
ของกลุมควบคุมการใชอาคารและ
ของสำนักงานเขตพื้นที ่

- ตรวจสอบรายงานนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร ถูกตองครบถวน
เพียงพอตอการพิจารณา 

- ตรวจสอบรายงานความกวางเขต
ทางสาธารณะของสำนักงานเขต
พ้ืนที ่

- ตรวจสอบรายละเอียดหนังสือ 
ผมร.๑  

- ตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง 
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
ถูกตอง ครบถวนตามกฎหมายวา
ดวยการควบคมุอาคาร 

- ตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง 
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ของ
อาคารเดมิ (ในกรณดัีดแปลงหรือ
รื้อถอนอาคาร) 

๓๕. สง 
- บั น ทึ ก แ จ ง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ร า ย ก า ร  แ บ บ
แปลนและเอกสาร
ที่ เ ก่ี ย วข อ งขาด
หรือไมถูกตอง 
 

- วศิวกรกลุมอนุญาตสงบันทึกแจง
รายละเอียดรายการ แบบแปลนและ
เอกสารที่เกีย่วของขาดหรือไมถูกตอง
ใหธุรการกลุมอนุญาตอาคาร 

- ภายในกำหนดระยะเวลาที่
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
กำหนด 

   - 



๑๔๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๓๖. รบัเรื่อง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารสงบนัทึก
เสนอออกคำสั่งค.๑  
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-  รายละเอียดในบันทึกตอง
ครบถวนสมบรูณ เปนไปตาม
ระเบียบระบบสารบัญ 

- ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๒. บันทึก เสนอออกคำสั่งค.๑  

๓๗. สง 
บันทึกเสนอออก
คำสั่งค.๑ 
 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสงบันทกึ
เสนอออกคำสั่งค.๑ ใหหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการกระบวนการพิจารณาเสนอออกคำส่ังใหแกไขแบบแปลนฯ (แบบค.๑)ของวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

กระบวนการตรวจสอบอาคารเดิม ของวิศวกรกลุมอนุญาต 
๓๘. จัดทำ 

หนังสือขออนุมัติ
เสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิม 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารจัดทำ
หนังสือเสนออนุมติัแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบอาคารเดิม 

- วิศวกรกลุมอนญุาตเสนอรายช่ือ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของกับอาคารที่
ยื่นขออนุญาตดดัแปลงฯ  

 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๒. แบบฟอรมหนงัสือแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
อาคารเดมิ 

 

- 

๓๙. สง 
หนังสือเสนอขอ
อนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิม 

- นายตรวจกลุมอนุญาตสงหนงัสือ
ตรวจสอบแนวโครงการใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -   - 

๔๐. รับเรื่อง 
หนังสือแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิมจากเจาหนาที่
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่องคำ
ขออนุญาตจากเจาหนาทีธุ่รการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบนัทึก
เรื่อง 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๒. สมุ ดบั นทึ ก เรื่ อ ง  ก ารรับ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับการ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๔๑. ตรวจสอบ 
ตรวจสอบอาคาร

- ผูซึ่งไดรับแตงตัง้เปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคารเดิมตรวจสอบสถานที่

- ตรวจสอบอาคารเดิมกอสราง
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ

- คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

๒. รายงานผลการตรวจสอบ
อาคารเดมิ 

- 



๑๔๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

เดิม 
จัดทำ 
รายงานผลการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิม 

กอสรางอาคารและอาคารเดิม ควบคุมอาคาร และมีการดดัแปลง
อาคารไปกอนไดรับอนุญาตหรือไม 

อาคารเดมิ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

 

๔๒. สง 
รายงานผลการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิม 

- คณะกรรมการตรวจสอบอาคารเดิมสง
รายงานผลการตรวจสอบใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -   - 

๔๓. รับเรื่อง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารสงบนัทึก
รายงานผลการตรวจสอบอาคารเดมิ  
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-  รายละเอียดในบันทึกตอง
ครบถวนสมบรูณ เปนไปตาม
ระเบียบระบบสารบัญ 

- ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๒. บั น ทึ ก  ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ตรวจสอบอาคารเดิม 

 

๔๔. สง 
บันทึกรายงานผล
การตรวจสอบ
อาคารเดมิ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสงบันทกึ
รายงานผลการตรวจสอบอาคารเดมิให 
หัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการกระบวนการตรวจสอบอาคารเดิมของวิศวกรกลุมอนญุาต 

กระบวนการเสนอเร่ืองเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของวิศวกรกลุมอนุญาต 
๔๕. รับเรื่อง 

จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่องคำ
รองสงแกไขแบบและรายการของผูยื่น
ขออนุญาตฯ จากธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ืองใน
บันทึก 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๓. คำรอง สงแบบแปลนและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของที่แกไข
ตามคำสั่ง ค.๑ พรองแบบ
แปลนและเอกสาร 

- 

๔๖. ตรวจสอบ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน และ
เอกสารที่
เก่ียวของท่ีแกไข
แลวตามคำสั่ง ค.
๑ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตตรวจสอบ 
แบบแปลน เอกสารและรายการ
คำนวณประกอบการขออนุญาต 
 

-  แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน และเอกสารท่ีเกี่ยวของท่ี
แกไขแลวตามคำสั่ง ค.๑ ถกูตอง 
ครบถวนตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 

 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกแบบฟอรมเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ 

 



๑๔๓ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

จัดทำ 
แบบฟอรมสรุป
เสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร 
 

๔๗. สง 
แบบฟอรมสรุป
เสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสง
แบบฟอรมสรปุเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคาร 
ฯ ใหเจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคาร 

-  -   - 

๔๘. รับเรื่อง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารสงบนัทึก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ 
ใหวศิวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-  รายละเอียดในบันทึกตอง
ครบถวนสมบรูณ เปนไปตตาม
ระเบียบระบบสารบัญ 

- ธุรการ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๔. บั น ทึ ก  เส น อ เรื่ อ ง เข า
คณ ะกรรมการพิ จ ารณ า
อนุญาตอาคาร ฯ 

 

๔๙. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
เขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสงบันทึก
สรุปเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ หัวหนา
กลุมอนุญาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพจิารณาอนุญาตอาคารฯ ของวิศวกรกลุมอนุญาต 

เร่ิมตนกระบวนการพิจารณาเสนอออกคำสั่งใหแกไขแบบแปลนฯ (แบบค.๑)ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 
๕๐. รับเรื่อง 

จากวิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรับบันทึก
เสนอออกคำสั่ง ค.๑ จากวิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในบันทึกปะหนา
เรื่องขออนุญาตฯ 

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๔. ใบปะหนาเรื่องขออนุญาตฯ  
 

-  ผูรับเรื่อง
จะตองลงนาม
รับเรื่องจากผู
ที่มาสงเรื่องใบ
ปะหนาเรื่อง
ขออนุญาต 



๑๔๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๕๑. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
คำสั่ง ค.๑ 
 
 
 

- หัวหนากลุมอนญุาตตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออกคำสั่ง ค.๑ พรอมแบบ
แปลนและเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตฯ 
 

-  วิศวกรกลุมอนุญาตเสนอออก
คำสั่งแกไขแบบแปลนและเอกสาร
ที่เก่ียวของ ครบถวนและเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการควบคมุ
อาคาร 

 

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกเสนอออกคำสั่งค.๑  

๕๒. สง 
บันทึกเสนอออก
คำสั่ง ค.๑ 
 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงบันทึก
เสนอออกคำสั่ง ค.๑ใหหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคารพิจารณา 

-     -  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอออกคำสั่งใหแกไขแบบแปลนฯ (แบบค.๑)ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 
๕๓. รับเรื่อง 

จากวิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรับบันทึก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ 
จากวิศวกรกลุมอนญุาตอาคาร 

-     -  

๕๔. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่อง
เขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 
 
 

- หัวหนากลุมอนญุาตตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ พรอมแบบ
แปลนและเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตฯ 
 
 

-  แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ 
 
 

 

๕๕. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
เขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 
 
 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงบันทึก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ ใหหัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคารพิจารณา 

-   หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอเรือ่งเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ 
 

-  



๑๔๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

เริ่มตนกระบวนการพิจารณาเสนอออกคำส่ังใหแกไขแบบแปลนฯ (แบบค.๑)ของหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 
๕๖. รับเรื่อง 

จากหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับ
บันทึกเสนอออกคำสั่ง ค.๑ จาก
หัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในบันทึกปะหนา
เรื่องขออนุญาตฯ 

- หัวหนา 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๒. ใบปะหนาเรื่องขออนุญาตฯ  
 

-  ผูรับเรื่องจะตอง 
ลงนามรับเรื่องจาก 
ผูที่มาสงเรื่องใบปะ
หนาเรื่องขออนุญาต 

๕๗. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
คำสั่ง ค.๑ 
 

- หัวหนางานควบคุมอาคารตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออกคำสั่ง ค.๑ พรอมแบบ
แปลนและเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตฯ 

-  ออกคำสั่งแกไขแบบแปลนและ
เอกสารที่เก่ียวของ ครบถวนและ
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 

- หัวหนา 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑.บันทึกเสนอออกคำสั่งค.๑  

๕๘. สง 
บันทึกเสนอออก
คำสั่ง ค.๑ 

- หัวหนางานควบคุมอาคารสงบันทึก
เสนอออกคำสั่ง ค.๑ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

-     -  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอออกคำสั่งใหแกไขแบบแปลนฯ (แบบค.๑)ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 
๕๙. รับเรื่อง 

จากหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับ
บันทึกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ จากหัวหนา
กลุมอนุญาตอาคาร 

    -  

๖๐. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่อง
เขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 

- หัวหนางานควบคุมอาคารตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ พรอมแบบ
แปลนและเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตฯ 

-  แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

 หัวหนา 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ 
 
 

 

๖๑. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
เขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสง
บันทึกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ ใหธุรการ
กลุมงานควบคุมอาคาร 

-     -  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 



๑๔๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

เร่ิมตนกระบวนการสงบันทึกเสนอแบบ ค.๑ หรือบันทีกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารของธุรการกลุมควบคมุอาคาร 
๖๒. รับเรื่อง 

จากหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบับันทึกเสนอ
ออกคำสั่งค.๑ หรือบันทีกเสนอเร่ือง
เขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ จากหัวหนากลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๖๓. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอียด
บันทึกเสนอออกคำสั่งค.๑ หรือบนัทีก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ 

- ระบุเลชออกเรื่อง และวันที่ออก
เรื่อง 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
๔. สมุดบันทึกเร่ือง บันทึกเสนอ

เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๖๔. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไปที่รับผดิชอบ 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงบันทึกเสนอ
ออกคำสั่งค.๑ หรือบันทีกเสนอเร่ือง
เขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ ใหเจาหนาทีธ่รุการฝาย
บริหารงานทั่วไปท่ีรับผดิชอบ 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบนัทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
 
 
 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

สิ้นสุดกระบวนการสงบันทึกเสนอแบบ ค.๑ หรือบันทีกเสนอเรือ่งเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารของธุรการกลุมควบคมุอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการสงบันทึกเสนอแบบ ค.๑ หรือบันทีกเสนอเร่ืองเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารของธุรการหนาหองผอ.กคอ. 
๖๕. รับเรื่อง 

จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
หนาหองผูอำนวยการกองควบคุม
อาคารรับบันทึกเสนอออกคำสั่งค.๑ /

-  ผูรบัเร่ืองจะตองลงนามรับเรื่อง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรือ่ง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง

๓. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 

-  



๑๔๗ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

บันทีกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ 
จากธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 
 

ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

หรือ ๒ หรือ๓) 
๔. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ

เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๖๖. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
หนาหองผูอำนวยการกองควบคุม
อาคารลงรายละเอียดบันทึกเสนอออก
คำสั่งค.๑ หรือบันทีกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคาร 
ฯ 

- ระบุเลชออกเรื่อง และวนัท่ีออก
เรื่อง 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคมุอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
๔. สมุดบันทึกเร่ือง บันทึกเสนอ

เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๖๗. สงเร่ือง 
ใหผูอำนวยการ
กองกองควบคุม
อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงบันทึกเสนอ
ออกคำสั่งค.๑ หรือบันทีกเสนอเร่ือง
เขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ ใหผูอำนวยการกองควบคุม
อาคาร 

     

๖๘. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
คำสั่งค.๑ หรือบัน
ทีกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 
 

- ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร
ตรวจสอบบันทึกเสนอออกคำสั่งค.๑/
บันทึกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ พรอมแบบ
แปลนและเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตฯ 
 
 

-  แบบแปลนและเอกสารทีเ่ก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

- ผูอำนวยการ 
กองควบคุม
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอออกคำสั่งค.
๑ 
๒.บนัทึก บันทึกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ 
 
 

 

๖๙. สงเร่ือง 
ใหธุรการหนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

- ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารลงนาม
ในบันทึกเสนอออกคำสั่งค.๑ หรือบัน
ทีกเสนอเรือ่งเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ  

-      



๑๔๘ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

สิ้นสุดกระบวนการสงบันทึกเสนอแบบ ค.๑ หรือบันทีกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารของธุรการหนาหองผอ.กคอ. 
เร่ิมตนกระบวนการสงบันทึกเสนอแบบ ค.๑ หรือบันทีกเสนอเร่ืองเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารของฝายบริหารงานท่ัวไป 

๗๐. รับเรื่อง 
จากผูอำนวยการ
กองควบคุม
อาคาร 

- เจาหนาท่ีธุรการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปรับบันทึกเสนอ
ออกคำสั่งค.๑ /บันทีกเสนอเร่ืองเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคาร 
ฯ 
จากผูอำนวยการกองควบคมุอาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรือ่งในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๑. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไปที่รับผดิชอบ 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
หนาหองผูอำนวยการกองควบคุม
อาคารสงบันทึกเสนอออกคำสั่งค.๑ 
หรือบันทีกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคาร 
ฯ ใหเจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงาน
ทั่วไปที่รับผดิชอบ 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
 
 
 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๒. รับเรื่อง 
จากธุรการหนา
หองผูอำนวยการ
กองควบคุม
อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปรับบันทึกเสนอ
ออกคำสั่งค.๑ /บันทีกเสนอเร่ืองเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคาร 
ฯ 
จากธุรการหนาหองผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๓. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปลงรายละเอียด
บันทึกเสนอออกคำสั่งค.๑ หรอืบนัทีก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา

- ระบุเลชออกเรื่อง และวันที่ออก
เรื่อง 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคมุ
อาคาร 
(คุณ........) 

๓. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 



๑๔๙ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

อนุญาตอาคาร ฯ (คุณ........) ๔. สมุดบนัทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๗๔. สงเร่ือง 
ใหผูอำนวยการ
สำนักการโยธา 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปสงบันทึกเสนอ
ออกคำสั่งค.๑ หรือบันทีกเสนอเร่ือง
เขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ ใหผูอำนวยการสำนักการ
โยธา 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คณุ........) 
 
 
 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

สิ้นสุดกระบวนการสงบันทึกเสนอแบบ ค.๑ หรือบันทีกเสนอเร่ืองเขาคณะกรรมการพจิารณาอนญุาตอาคารของฝายบริหารงานทั่วไป 

เร่ิมตนกระบวนการรับเรื่องที่เสนอออกแบบ ค.๑ หรือเรื่องที่ไดรับอนุญาตของฝายบริหารงานทั่วไป 
๗๕. รับเรื่อง 

จากผูอำนวยการ
สำนักการโยธา 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปรับบันทึกออก
คำสั่งค.๑ /ใบอนุญาตพรอมเรื่องขอ
อนุญาตฯ ผูอำนวยการสำนักการโยธา 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
๔. สมุดบันทึกเรื่อง ใบอนุญาตฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๖. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
บันทึกเลขหนังสือคำสั่งค.๑/เลขที่
ใบอนุญาต 

- บันทึกเลขหนังสือคำสั่งค.๑/เลขที่
ใบอนุญาต ใหถูกตอง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (ข.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 
๔. สมุดบันทึกเร่ือง ใบอนุญาตฯ  
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๗. สงเร่ือง 
ธุรการกลุมงาน

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปสงเรื่องท่ีขอ

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

   -  



๑๕๐ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

ควบคุมอาคาร อนุญาตใหธรุการกลุมงานควบคุม
อาคาร 

สิ้นสุดกระบวนการรับเร่ืองที่เสนอออกแบบ ค.๑ หรือเรื่องที่ไดรับอนุญาตของฝายบริหารงานทั่วไป 

เร่ิมตนกระบวนการรับเร่ืองที่เสนอออกแบบ ค.๑ ของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 
๗๘. รับเรื่อง 

จากธุรการฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรับสำเนาคำสั่ง
ออกค.๑ และตัวเรื่อง 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

๒. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
 

-  

๗๙. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารบันทกึ
รายละเอียดสำเนาคำสั่งออกค.๑ และ
ตัวเรื่อง 

- บันทึกเลขหนังสือคำสัง่ค.๑ ให
ถูกตอง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

๒. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
 

-  

๘๐. สงเร่ือง 
วิศวกรกลุม
อนุญาต 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงสำเนาคำสั่ง
ออกค.๑ และตัวเรื่อง ใหวศิวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการรับเรื่องที่เสนอออกแบบ ค.๑ ของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการรับเรื่องที่ไดรับอนุญาตของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 
๘๑. รับเรื่อง 

จากธุรการฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบัสำเนา
ใบอนุญาต และตัวเรื่อง 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง ใบอนุญาตฯ 
(อ.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
 

-  

๘๒. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารบันทึก
รายละเอียดสำเนาสำเนาใบอนุญาต 
และตัวเรื่อง 

- บันทึกเลขที่พรอมรายละเอียดใน
ใบอนุญาตใหถูกตอง 

- เจาหนาที่ธรุการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

๒. สมุดบันทึกเรื่อง ใบอนุญาตฯ 
(อ.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
 

-  



๑๕๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๘๓. สงเร่ือง 
วิศวกรกลุม
อนุญาต 
กลุมควบคุมการ
ใชอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงสำเนา
ใบอนุญาตของสำนักงานเขตพื้นทีใ่ห
วศิวกรกลุมอนญุาตและสงตัวเรื่อง ให
กลุมควบคุมการใชอาคาร 

     

สิ้นสุดกระบวนการรับเร่ืองที่ไดรับอนญุาตของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการรับเร่ืองที่ไดรับอนุญาตของวิศวกรกลุมอนุญาต 
๘๔. รับเรื่อง 

จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- - ธรุการกลุมงานควบคมุอาคารสง
สำเนาใบอนุญาตฯ ของสำนักงานเขต 
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-   - วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๒. ใบ อ นุ ญ าต  ให ก อ ส ร า ง 
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 

 

๘๕. ตรวจสอบ 
ใบอนุญาตฯและ
แบบแปลนที่
ไดรับอนญุาต
แลว 
จัดทำ 
บันทึกสง
ใบอนุญาตพรอม
แบบแปลนให
สำนักงานเขต
พ้ืนที่และกลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตตรวจสอบ
ใบอนุญาตและแบบแปลนอาคารที่
ไดรับอนญุาตแลว เพ่ือสงสำนักงาน
เขตพื้นท่ีและกลุมควบคมุการใชอาคาร 
 

-  แบบแปลนและใบอนญุาตฯ 
ถูกตอง ครบถวนตามกฎหมายวา
ดวยการควบคมุอาคาร 

 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกสงใบอนุญาตฯและแบบ
แปลนใหสำนักงานเขตพื้นที่และ
กลุมควบคุมการใชอาคาร 

 

สิ้นสุดกระบวนการรับเรื่องที่ไดรับอนญุาตของวิศวกรกลุมอนุญาต 

เริ่มตนกระบวนการรับใบอนุญาตของฝายบริหารงานทั่วไป 
๘๖. ย่ืน 

เอกสารแสดง
ความเปนเจาของ
อาคารหรือผูรับ
มอบอำนาจและ

 -ผูมาตดิตอขอรับใบอนุญาตฯ ตอง
แสดงเอกสารแสดงความเปนเจาของ
อาคารหรือผูรับมอบอำนาจและชำระ
คาธรรมเนียมตามใบอนุญาต  
 

     



๑๕๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

เงินคาธรรมเนียม
ตามใบอนุญาต 

๘๗. ตรวจสอบ 
เอกสารแสดง
ความเปนเจาของ
อาคารหรือผูรับ
มอบอำนาจและ
เงินคาธรรมเนียม
ตามใบอนุญาต 

 -เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป
ตรวจสอบเอกสารแสดงความเปน
เจาของอาคารหรือผูรับมอบอำนาจ
และชำระคาธรรมเนียมตามใบอนุญาต 

- เอกสารความเปนเจาของอาคาร
หรือผูรบัมอบอำนาจถูกตอง
ครบถวนและคาธรรมเนียมตรง
ตามใบอนุญาต 

 เจาหนาที่
การเงิน 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

  

๘๘. สง 
ใบอนุญาตและ
แบบแปลนที่ไดรับ
อนุญาตจำนวน ๒ 
ชุด 

 -เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไปสง
ใบอนุญาตและแบบแปลนทีไ่ดรบั
อนุญาตจำนวน ๒ ชุด พรอม
ใบเสร็จรับเงินใหผูมาตดิตอ 

- ใบอนุญาตและแบบแปลนครบถวน  เจาหนาที่
การเงิน 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

  

สิ้นสุดกระบวนการรับรับใบอนญุาตของฝายบริหารงานทั่วไป 

 

หมายเหตุ 

๒. สมุดสงเรื่องบันทึกเรื่องสามารถยอรวมเปนระบบฐานขอมูลงานขออนุญาตกอสราง ดดัแปลง รื้อถอน โดยแตละการขออนุญาต ๑ ครั้งเปน ๑ โครงการ 

 

 

 

 

 

 



๑๕๓ 

กระบวนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร (กอนมีการปรับปรุงดวยระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) 39 ทว ิ

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

1. ย่ืนแจงความ
ประสงคฯ 
หนังสือแจงความ
ประสงคจะ
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน 

 ผูย่ืนแจงความประสงคจะกอสรางยื่น
คำขอพรอมเอกสารท่ีเก่ียวของ ซึ่ง
แตกตางกันออกไปตามประเภทอาคาร
ที่ขออนุญาต หรือขอมูลสำคญั อาทิ
เชน 
- เจาของอาคารเปนบุคคลธรรมดา 
เอกสารแสดงตนประกอบไปดวย 
สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน และ
สำเนาทะเบียนบาน โดยเจาของอาคาร
อาจมีมากกวา ๑ คน 
- เจาของอาคารเปนนิติบุคคล เอกสาร
แสดงตนประกอบไปดวย หนังสือ
รับรองการจดทะเบียน เชน หนังสอื
รับรองบริษัท หนังสือรับรองสมาคม 
หรือหนังสือรับรองนิติบุคคลอื่นๆ 
ประกอบกับสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน
ของกรรมการผูมีอำนาจลงนาม 
- เอกสารผูรับมอบอำนาจใหกระทำ
การแทนจะมีหรือไมขึ้นอยูกับเจาของ
อาคารประสงคใหมีผูกระทำการแทน
หรือไม ซึ่งอาจมีมากกวา ๑ คน 
- สำเนาโฉนดท่ีดิน บางกรณเีชนท่ีดิน
ซึ่งไดมาโดย พรฎ.เวนคืน อาจไมมี
โฉนดท่ีดิน แตตองมหีลักฐาน แสดงซึ่ง
สิทธ ลักษณะ ขนาดขอบเขตแหงท่ีดิน
นั้น 
- หนังสือรับรองปลูกสรางอาคารใน
ที่ดิน ซึ่งอาจมีมากกวา ๑ ฉบับ ก็ได
ข้ึนกับจำนวนของเจาของท่ีดิน หรือ

- - เจาของอาคาร ๕๐. หนังสือแจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน 

๕๑. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน
เจาของอาคาร 

๕๒. สำเนาทะเบียนบานเจาของอาคาร 
๕๓. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล 
๕๔. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 
๕๕. สำเนาทะเบียนบานกรรมการผูมี

อำนาจลงนาม 
๕๖. หนังสือมอบอำนาจเจาของอาคาร 
๕๗. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชนผูรับ

มอบอำนาจ 
๕๘. สำเนาทะเบียนบานผูรับมอบอำนาจ 
๕๙. สำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน ๕ ชุด 
๖๐. หนังสือรับรองใหปลูกสรางอาคารใน

ท่ีดิน 
๖๑. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน

เจาของท่ีดิน 
๖๒. สำเนาทะเบียนบานเจาของที่ดิน 
๖๓. หนังสือมอบอำนาจเจาของที่ดิน 
๖๔. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชนผูรับ

มอบอำนาจเจาของท่ีดิน 
๖๕. สำเนาทะเบียนบานผูรับมอบอำนาจ

เจาของท่ีดิน 
๖๖. หนังสือรับรองของผูออกแบบงาน

สถาปตยกรรม 
๖๗. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบ 

๖๘. หนังสือรับรองผูออกแบบงาน
วิศวกรรม 

๖๙. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

- กฎกระทรวง
กำหนดสาขา
วิชาชีพวศิวกรรม
และวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-ประกาศ
กระทรวง
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดลอม 
เรื่อง กำหนด
ประเภทและ
ขนาดของ
โครงการหรอื
กิจการซึ่งตอง
จัดทำรายงาน 
การวเิคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และ
หลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัต ิ
และแนวทางการ
จัดทำรายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 



๑๕๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

รูปแบบการเขยีนหนังสือรับรอง 
- หนงัสือมอบอำนาจเจาของที่ดิน ใน
กรณีที่เจาของท่ีดินมคีวามประสงคให
ผูรบัมอบอำนาจ รับทราบแนวเขตปลูก
สรางอาคารตามท่ีเจาหนาท่ีกำหนด 
รวมทั้งมีอำนาจใหถอยคำตางๆแก
เจาหนาที่ และลงนามรบัทราบแนว
เขตการปลูกสรางอาคารแทน หรอืการ
กระทำอ่ืนตามท่ีไดระบุไว 
- หนังสอืรับรองผูออกแบบและ
ควบคุมงาน ซึ่งข้ึนอยูกับวาอาคารนั้น
เขาขายงานวศิวกรรมควบคุมหรือไม 
โดยที่จะตองมีผูรับรองเทากับงาน
วศิวกรรมควบคมุนั้น 
- หนังสือเห็นชอบจาก สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กรณีอาคารเขาขาย
ตองจัดทำรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม กอนขออนุญาต
กอสรางอาคาร 
- เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
ใบอนุญาตเชื่อมทาง หนังสือผูจัดการ
มรดก เปนตน  

ผูออกแบบและคำนวณงานวิศวกรรม 
๗๐. หนังสือแสดงความยินยอมของผู

ควบคุมงานสถาปตยกรรม 
๗๑. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุมของผู
ควบคุมงาน 

๗๒. หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงานวิศวกรรม 

๗๓. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู
ควบคุมงาน 

๗๔. รายการคำนวณงานออกแบบและ
คำนวณอาคารงานวิศวกรรมควบคุม
ท่ีเกี่ยวของ 

๗๕. รายการประกอบแบบ, ผังบริเวณ, 
แบบแปลน จำนวน  
๕ ชุด 

๗๖. เอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของ อาทิเชน 
หนังสือเห็นชอบจากหนวยงานอ่ืน, 
ใบอนุญาตเชื่อมทาง, หนังสือ
ผูจัดการมรดก 

ตรวจสอบสถานที่และการใชประโยชนที่ดินของนายตรวจกลุมอนญุาตอาคาร 

๑. รับเรื่อง 
จากผูยื่นแจงฯ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารรับเรือ่ง
ยื่นแจงฯ จากผูยื่นแจงฯ  

-  ผูยื่นแจงฯ ตองเปนเจาของอาคาร
หรือผูรบัมอบอำนาจจากเจาของ
อาคาร 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๕. สมุ ดบั นทึ ก เรื่ อ ง  ก ารรับ
หนังสือแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรอื ๒ หรือ๓) 
 

 



๑๕๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๒. จัดทำ 
หนังสือตรวจสอบ
การใชประโยชน
ที่ดิน 

- นายตรวจกลุมอนุญาตจัดทำหนังสือ 
ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตาม
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๙ 

- ระบุรายละเอียดวาท่ีดินที่ขอ
อนุญาตอยูหมายเลขใดในแผนผัง
กำหนดการใชประโยชนท่ีดินตามที่
ไดจำแนกประเภททาย
กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

- ระบุการใชประโยชนท่ีดินตรง
ประเภทหรือไม 

- บริเวณท่ียืน่แจงฯ อยูในขอบัญญัติ
หรือกฎกระทรวง กำหนดบรเิวณ
หามกอสรางฯ หรือไม 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๓. แบบฟอรมหนังสือตรวจสอบ
การใชประโยชนท่ีดิน 

- แผนผัง
กำหนดการใช
ประโยชนที่ดิน
ตามที่ไดจำแนก
ประเภททาย
กฎกระทรวงใหใช
บังคบัผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๓. ตรวจสอบ 
สถานที่กอสราง 
 

- นายตรวจกลุมอนุญาตตรวจสอบ
สถานที่ขออนุญาต 

- ตรวจสอบวามีการดำเนินการ
กอสสรางอาคารไปกอนการยื่น
แจงฯหรือไม 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

  

ตรวจสอบรายงานนายตรวจและเอกสารประกอบการยื่นแจงฯ ของวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

๔. รบัเรื่อง 
จากนายตรวจ
กลุมอนุญาต 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่องยื่น
แจงฯ นายตรวจกลุมอนุญาต  

-  การใชประโยชนที่ดินเปนไปตาม
ผังเมืองรวมกรุงเทพฯ 

- ไมมีการกอสรางอาคารไปกอนการ
ยื่นแจงฯ  

- เอกสารที่ใชในการยื่นแจงฯ เปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการควบคมุ
อาคาร 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

  

กระบวนการชำระคาธรรมเนียมการยื่นแจงความประสงคฯ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
๕. ย่ืน 

เอกสารแสดง
ความเปนเจาของ
อาคารหรือผูรบั
มอบอำนาจและ
เงินคาธรรมเนียม 
 

 -ผูมาตดิตอยื่นแจงฯ ตองแสดงเอกสาร
แสดงความเปนเจาของอาคารหรือผูรับ
มอบอำนาจและชำระคาธรรมเนียม  
 

     



๑๕๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๖. ตรวจสอบ 
เอกสารแสดง
ความเปนเจาของ
อาคารหรือผูรับ
มอบอำนาจและ
เงินคาธรรมเนียม 

 -เจาหนาที่ฝายบรหิารงานทั่วไป
ตรวจสอบเอกสารแสดงความเปน
เจาของอาคารหรือผูรับมอบอำนาจ
และชำระคาธรรมเนียม 

- เอกสารความเปนเจาของอาคาร
หรือผูรบัมอบอำนาจถูกตอง
ครบถวนและคาธรรมเนียมถูกตอง 

 เจาหนาที่
การเงิน 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

  

๗. สง 
ใบเสร็จรบัเงิน 
แบบกทม.๖ และ
แบบแปลนที่ยืน่
แจงฯ จำนวน  
๒ ชุด 

 -เจาหนาที่ฝายบริหารงานทั่วไปสง
แบบกทม.๖ และแบบแปลนทีย่ื่นแจงฯ
จำนวน 2 ชุด พรอมใบเสร็จรับเงนิใหผู
ยื่นแจงฯ  

- แบบกทม.๖ ถูกตองครบถวน  เจาหนาที่
การเงิน 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

  

เริ่มตนกระบวนการรับเรือ่งเขากลุมงาน 

๘. รบั 
หนังสือแจงความ
ประสงคจะ
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน 

 ตรวจสอบการชำระคาธรรมเนียม
ถูกตองครบถวน 

เจาหนาที่ธรุการผูรับคำขอตอง
ตรวจสอบวามีการชำระคาธรรมเนยีม
หรือไม 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

 - 

๙. ออกเลขรับ 
หนังสอืแจงความ
ประสงคจะ
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน อาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
หลังจากพิจารณาแลววารับหนังสอืแจง
ความประสงคไดจึงออกเลขรับหนงัสือ
แจงความประสงคกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน อาคาร  

- ออกเลขรับหนังสือแจงความ
ประสงคโดยเลขที่ ๑ จะเริม่ตัง้แต
เรื่องแรกของวนัท่ี ๑ มกราคม จนถึง 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม เมื่อข้ึนปใหมจะมี
การเริม่นับใหม 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนังสือ
แจงความประสงคกอสร าง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของฝายบริหารงานทั่วไป) 

- 

๓. ลงทะเบียน 
หนังสือแจงความ
ประสงคจะ
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน อาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
ลงรายละเอยีดเรื่องราวหนังสือแจง
ความประสงคฯ กอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร ท่ีรับมา  

ลงรายละเอียด 
- เลขรับหนังสือแจงความประสงค 
- วันทีร่ับหนังสือแจงความประสงค 
- ชื่อเจาของอาคาร 
- ที่ตั้งอาคาร 
- จำนวนชั้น 
- จำนวนหลัง 
- การใชสอยอาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนังสือ
แจงความประสงคกอสร าง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 



๑๕๗ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๔. ออกหลักฐานการ
รับ 
หนังสือแจงความ
ประสงคจะ
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน อาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
ออกหลักฐานการรับหนังสือแจงความ
ประสงคฯ แกผูยื่นแจงฯ  

หนังสือแจงความประสงค กอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน แสดงรายละเอียด 
- เลขรับหนงัสือแจงความประสงค 
- วันรับหนังสือแจงความประสงค 
- ชื่อเจาของอาคาร 
- รายละเอียดอาคารที่ขออนุญาต 
- สถานที่ขออนุญาต 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. หนังสือแจงความประสงค 
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 

- 

๕. จัดทำ 
บันทึกหนาเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
จัดทำบันทึกหนาเรื่องหนังสือแจง
ความประสงค โดยผูท่ีเก่ียวของจะลง
บันทึกเรื่องราวรายละเอียดการรับสง
เรื่องของแตละหนวยงานไวในบันทึก
หนาเรื่อง 

บันทึกหนาเรื่องแสดงรายละเอียด 
- เลขรับหนังสือแจงความประสงค 
- ชื่อเจาของอาคาร 
- หนวยสงเรื่อง 
- ชื่อเจาหนาที่ผูสงเรื่อง 
- วันเวลาที่สงเรื่อง 
- หนวยรับเรื่อง 
- ชื่อเจาหนาที่ผูรับเรื่อง 
- วันเวลาที่รับเรื่อง 
- รายละเอียดกิจกรรม 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. บันทึกหนาเรื่อง - 

๖. สงเร่ือง 
ใหหัวหนาฝาย
บริหารงานทัว่ไป 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
สงเร่ืองหนังสือแจงความประสงคให
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนังสือ
แจงความประสงคก อสราง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๗. รับเรื่อง 
จากธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปรับเรือ่ง
หนังสือแจงความประสงคจาก
เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- หัวหนาฝาย 
บริหารงานทั่วไป 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนังสือ
แจงความประสงคกอสร าง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๘. พิจารณา 
สงเรื่องใหกลุม
งานควบคุมอาคาร
ที่รับผิดชอบ 

- หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไปพิจารณา
และสงเรื่องหนังสือแจงความประสงค
ใหกลุมงานที่รับผิดชอบ 

- กลุมงานควบคุมอาคาร ๑
รับผิดชอบพื้นที่ ๑๘ เขตไดแก 
ดุสิต, พระนคร, ปอมปราบศตัรู
พาย, พญาไท, บึงกุม, หวยขวาง, 

- หัวหนาฝาย 
บริหารงานทั่วไป 

๓. บันทึกหนาเรื่อง  



๑๕๘ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

ดินแดง, บางเขน, มีนบุร,ี หนอง
จอก,ลาดพราว, คลองสามวา, 
สะพานสูง, คันนายาว, วงั
ทองหลาง, บางกะป, ราชเทวี และ
สายไหม 

- กลุมงานควบคุมอาคาร๒ 
รับผิดชอบพื้นที่ ๑๓ เขตไดแก 
ลาดกระบัง, สัมพันธวงศ, ยาน
นาวา, พระโขนง, บางรัก, ปทุมวนั, 
บางนา, คลองเตย, สาทร, สวน
หลวง, วัฒนา, ประเวศ, และบาง
คอแหลม 

- กลุมงานควบคุมอาคาร๓ 
รับผิดชอบพื้นที่ ๑๙ เขตไดแก 
บางกอกนอย, บางกอกใหญ, 
หนองแขม, ตลิ่งชัน, ภาษีเจรญิ, 
ทวีวัฒนา, บางบอน, ธนบุร,ี ทุงคร,ุ 
คลองสาน, บางพลัด, บางขุนเทียน
, ราษฎรบูรณะ, บางแค, จอมทอง, 
จตุจักร, หลักสี่, บางซื่อ และ 
ดอนเมือง 

๙. สงเร่ือง 
ใหธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปสงเร่ือง
หนังสือแจงความประสงคใหเจาหนาที่
ธรุการฝายบริหารงานทั่วไป 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- หัวหนาฝาย 
บริหารงานทั่วไป 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนังสือ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๐. รับเรื่อง 
จากหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานท่ัวไป
รับเรื่องหนังสือแจงความประสงคจาก
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนงัสือ
แจงความประสงคก อสราง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 



๑๕๙ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๑๑. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
บันทึกเรื่องตามการบัญชาจากหัวหนา
ฝายบรหิารงานทั่วไป 

- ระบุกลุมงานท่ีรับผดิชอบตามการ
บัญชาจากหัวหนาฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนังสือ
แจงความประสงคก อสราง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๒. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคารที่
รับผิดชอบ 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
สงเร่ืองหนังสือแจงความประสงคให
เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารท่ีรับผิดชอบ 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเรือ่งลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนังสือ
แจงความประสงคก อสราง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๓. รับเรื่อง 
จากเจาหนาที่
ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทัว่ไป 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบัเรื่องหนงัสือ
แจงความประสงคจากเจาหนาที่ธรุการ
ฝายบรหิารงานทั่วไป 
 

- ตองพิจารณากอนวาสามารถรับ
เรื่องไดหรือไม อาทิเชน เปนอาคาร
ที่อยูในเขตที่รับผดิชอบหรือไม 
เปนตน 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนังสือ
แจงความประสงคก อสราง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๔. บนัทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอียด
เรื่องหนังสือแจงความประสงคที่รบัมา 

แสดงรายละเอียด 
- เลขรับหนังสือแจงความประสงค 
- วันรับหนังสือแจงความประสงค 
- ชื่อเจาของอาคาร 
- รายละเอียดอาคารที่ขออนุญาต 
- สถานที่ขออนุญาต 
- วันที่รับเรื่องหนังสือแจงความประสงค

จากเจาหนาทีธ่รุการฝายบริหารงาน
ทั่วไป 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนังสือ
แจงความประสงคก อสราง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๕. สงเร่ือง 
ใหหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุม
อาคารสงเรื่องหนังสือแจงความ
ประสงคใหหัวหนากลุมงานควบคมุ
อาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนังสือ
แจงความประสงคก อสราง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 



๑๖๐ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๑๖. รับเรื่อง 
จากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับเรื่อง
หนังสือแจงความประสงคจาก
เจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุม
อาคาร 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง การรับหนังสือ
แจงความประสงคก อสราง 
ดั ด แป ล ง รื้ อ ถอ น  อ าค าร 
(กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๗. พิจารณา สงเรื่อง
ใหกลุมท่ี
รับผิดชอบ 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร
พิจารณาและสงเรื่องหนังสือแจงความ
ประสงคใหกลุมอนุญาตอาคาร 

-  หนังสือแจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร อยูใน
ความรับผิดชอบของกลุมอนุญาต
อาคาร 

- หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๓. บนัทึกหนาเร่ือง - 

๑๘. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่อง
หนังสือแจงความประสงคใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๓. ส มุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ ง  ก า ร รั บ
หนังสื อแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๙. รับเรื่อง จาก
หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

 เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบัเรื่องหนงัสือ
แจงความประสงคจากหัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 
 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. ส มุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ ง  ก า ร รั บ
หนังสื อแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๒๐. บนัทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอียด
เรื่องหนังสือแจงความประสงคที่รบัมา 

- ระบุกลุมท่ีรับผดิชอบตามการ
บัญชาจากหัวหนากลุมงานควบคมุ
อาคาร 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. ส มุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ ง  ก า ร รั บ
หนังสื อแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๒๐. สงเร่ือง 
ใหหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุม
อาคารสงเรื่องหนังสือแจงความ
ประสงคใหหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทกึการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๓. ส มุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ ง  ก า ร รั บ
หนังสื อแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 

 



๑๖๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

(คุณ........) 
(คุณ........) 

อาคาร (กทม.๑) 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

สิ้นสุดกระบวนการรับเร่ืองเขากลุมงาน 

๒๑. รับเรื่อง จาก
เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรับเรื่อง
หนังสือแจงความประสงคจาก
เจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคมุ
อาคาร 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๓. ส มุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ ง  ก า ร รั บ
หนังสื อแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

๒๒. พิจารณา 
มอบหมายงานให
นายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารพิจารณา 
มอบหมายงานใหนายตรวจกลุม
อนญุาตอาคาร 

-  แตกลุมงานควบคุมอาคารจะมี
นายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร ๒-๓ 
คน 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๕. ส มุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ ง  ก า ร รั บ
หนังสื อแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้ อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๖. บนัทึกหนาเร่ือง 

- 

๒๓. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงเร่ือง
หนังสือแจงความประสงคใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  ผูสงเรื่องบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๓. ส มุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ ง  ก า ร รั บ
หนังสื อแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

เร่ิมตนกระบวนการรับสงเรื่องภายในกลุมงานของเจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

๒๔. รับเรื่อง 
จากหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบัเรื่องหนงัสือ
แจงความประสงคจากหัวหนากลุม
อนญุาตอาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. ส มุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ ง  ก า ร รั บ
หนังสื อแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 



๑๖๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๒๕. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคาร บันทึกเรื่องตามการบัญชาจาก
หัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

-  ลงชื่อนายตรวจที่ไดรับมอบหมาย
งานลงในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คณุ........) 

๓. ส มุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ ง  ก า ร รั บ
หนังสื อแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรอื๓) 

 

๒๖. สงเร่ือง 
ใหนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคาร สงเรื่องหนังสือแจงความ
ประสงคใหนายตรวจกลุมอนญุาต
อาคาร 

-  ผูสงเรื่องบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๓. ส มุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ ง  ก า ร รั บ
หนังสื อแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

สิ้นสุดกระบวนการรับสงเร่ืองภายในกลุมงานของเจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการตรวจสอบสถานที่และเรื่องที่เกีย่วของของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

๒๗. รับเรื่อง 
จากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารรับเรือ่ง
หนังสือแจงความประสงคจาก
เจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทกึ
เรื่อง 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๖. สมุ ดบั นทึ ก เรื่ อ ง  ก ารรับ
หนังสือแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๒๘. ตรวจสอบ 
หนังสือแจงความ
ประสงค 
 

- นายตรวจกลุมอนุญาตตรวจสอบ 
หนังสือแจงความประสงค เอกสาร 
แผนที่สังเขป และรายละเอียด 
 

-  อาคารที่ขออนุญาตตองอยูใน
อำนาจการพิจารณาของ
กรุงเทพมหานคร 

-  สถานท่ีขออนุญาตในหนงัสือแจง
ความประสงค ถูกตองตรงตาม
ขอเท็จจริงหรือไม 

- แผนที่สังเขปถูกตองหรือไม 
- สำเนาโฉนดที่ยื่นขออนุญาตถูกตอง

ครบถวนตามหนังสือแจงความ
ประสงคและผังบริเวณหรือไม 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๓. แบบฟอรมรายการตรวจสอบ
ของนายตรวจกลุมอนุญาต 

- 



๑๖๓ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๒๙. ตรวจสอบ 
สถานที่กอสราง 
และจัดทำ 
บนัทึกการ
ตรวจสอบสถานที่
ขออนุญาต 

- นายตรวจกลุมอนุญาตตรวจสอบ
สถานที่ขออนุญาต 

- ระบุช่ือนายตรวจในแบบฟอรม 
- ระบุช่ือผูขออนุญาต, สถานที่ขอ

อนุญาต, โฉนดท่ีขออนุญาต 
- ตรวจสอบขอบเขตที่ดินท่ีขอ

อนุญาตถูกตองตรงตามโฉนดท่ีดิน
ที่ขออนุญาต สถานที่ขออนุญาต 
ระวางUTM หรือไม  

- ระบุขอบเขตที่ดินท่ีขออนุญาตที่
ถูกตองลงแบบฟอรม 

- ระบุสภาพสถานท่ีขออนุญาต เปน
ที่วาง หรือมีอาคารเดิมบนที่ดินท่ี
ขออนุญาตหรือไม 

- ระบุรายละเอียดของอาคารเดิม 
จำนวนชั้น ประเภทการใชสอย
อาคาร บานเลขท่ี ใบอนุญาต
กอสรางอาคารเดิม อาคารไดรับ
อนุญาตหรอืไม ขนาดขอบเขต 
ระยะหางจากอาคารถึงเขตท่ีดิน 

- ตรวจสอบระบุที่จอดรถยนตของ
อาคารเดมิ  ตำแหนง ขนาด 
ขอบเขต 

- ระยะหางจากอาคารเดิมถึงอาคาร
ที่ขออนุญาต 

- ตรวจสอบสภาพบริเวณท่ีจอด
รถยนตของอาคารที่ขออนุญาต 

- ตรวจสอบทางเขาออก ที่จอด
รถยนต ของอาคารที่ขออนุญาต 
และทางเขาออกรถยนตเดิม 

- ตรวจสอบอาคารขางเคียงโดยรอบ
ที่ดินที่ขออนุญาตระบจุำนวนชั้น 
ประเภทการใชสอยอาคาร 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๕. แบบฟอรมบันทึกการ
ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 

๖. บันทึกของเจาหนาที่ เรื่อง
ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ 

- ระวางUTM 
- แผนที่แสดง
อาคารใน
กรุงเทพมหานคร 



๑๖๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

บานเลขที ่
- การระบายน้ำบรเิวณที่ขออนุญาต 
- ตรวจสอบอาคารที่ขออนญุาต 

กระทำการไปกอนไดรับอนุญาต
หรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน 
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
ของกรมการบินพลเรือน หรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน
เขตปลอดภัยทางการทหาร ของ
กองทัพหรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน
บริเวณขอบญัญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องกำหนดบรเิวณหามกอสราง 
ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
หรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน
บริเวณกฎกระทรวงกำหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรอื
บางประเภท หรือไม 

- ตรวจสอบทางสาธารณะ แหลงน้ำ
สาธารณะ โดยรอบบริเวณที่ขอ
อนุญาต 

๓๐. จัดทำ 
หนังสอืตรวจสอบ
การใชประโยชน
ที่ดิน 

- นายตรวจกลุมอนุญาตจัดทำหนังสือ 
ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตาม
กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๙ 

- ระบุรายละเอียดวาท่ีดินที่ขอ
อนุญาตอยูหมายเลขใดในแผนผัง
กำหนดการใชประโยชนท่ีดินตามที่
ไดจำแนกประเภททาย
กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๔. แบบฟอรมหนังสือตรวจสอบ
การใชประโยชนที่ดิน 

- แผนผัง
กำหนดการใช
ประโยชนที่ดิน
ตามที่ไดจำแนก
ประเภททาย
กฎกระทรวงใหใช



๑๖๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

- ระบุการใชประโยชนท่ีดินตรง
ประเภทหรือไม 

บังคบัผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เร่ิมตนกระบวนการ“ตรวจสอบแนวโครงการ”ของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

 ๓๑. จัดทำ 
หนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตจัดทำหนังสือสง
กองสำรวจและแผนท่ีที่ดิน 
ตรวจสอบแนวโครงการถนนของ
กรุงเทพมหานคร, แนวเขตตาม
ประกาศ พ.ร.บ., พ.ร.ฏ. เวนคืนของ
กรุงเทพมหานคร 

- นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารระบุ
รายละเอียด ช่ือผูขออนุญาต 
สถานที่ขออนุญาต เลขที่โฉนดท่ีขอ
อนุญาต รายละเอียดอาคารทีข่อ
อนุญาต ลงในแบบฟอรม 

- จัดเตรียมเอกสารสำเนาหนังสือ
แจงความประสงค(กทม.๑), สำเนา
โฉนดทุกโฉนดจำนวน ๑ชุด, แผนท่ี
สังเขป, ผังบริเวณ แนบพรอม
หนังสือ 

- ลงนามหนังสือตรวจสอบแนว
โครงการ 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑๑. แบบฟอรมหนังสือ
ตรวจสอบแนวโครงการถนน
ของกรงุเทพมหานคร, แนวเขต
ตามประกาศ พ.ร.บ., พ.ร.ฏ. 
เวนคืนของกรุงเทพมหานคร 

๑๒. สำเนาหนังสือแจงความ
ประสงค จำนวน ๑ชุด 

๑๓. สำเนาโฉนดท่ีดินที่ขอ
อนุญาต ทุกโฉนดจำนวน ๑ ชดุ 

๑๔. แผนที่สังเขปสถานที่ขอ
อนุญาตจำนวน ๑ ชุด 

๑๕. ผังบริเวณสถานที่ขอ
อนุญาตจำนวน ๑ ชุด 

- 

๓๒. สง 
หนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตสงหนังสือ
ตรวจสอบแนวโครงการใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -   - 

สิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบสถานที่และเรื่องที่เกีย่วของของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการพิจารณาอนญุาตอาคารและเรื่องที่เกี่ยวของของวิศวกรกลุมอนญุาตอาคาร 
กระบวนการพิจารณาเสนอออกหนังสือแจงขอทกัทวง 

๓๓. รับเรื่อง 
จากนายตรวจ
กลุมอนุญาต
อาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่อง
หนังสือแจงความประสงคจาก
นายตรวจกลุมงานควบคมุอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ืองใน
บันทึกปะหนาเรื่องหนังสือแจง
ความประสงค 

- วิศวกร 
กลุมอนญุาต
อาคาร 

๓. บันทึก การรับหนังสือแจง
ค วา ม ป ร ะ ส งค ก อ ส ร า ง 
ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร 
(กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
 

- 



๑๖๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๓๔. ตรวจสอบ 
เอกสาร
ประกอบการขอ
อนุญาตและแบบ
แปลนการขอ
อนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง หรือรื้อ
ถอนอาคาร 
จัดทำ 
แบบฟอรม
รายการเสนอออก 
หนงัสือแจงขอ
ทักทวง 
 
 
 
 

- วศิวกรกลุมอนุญาตตรวจสอบ 
เอกสารและรายการคำนวณ
ประกอบการขออนุญาต 
 

-  ตรวจสอบรายการคำนวณและ
หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชพี
วิศวกรและสถาปนิกถูกตอง 
ครบถวนตามพรบ.วิศวกรและ
พรบ.สถาปนิก  

- ตรวจสอบรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดลอมฉบับสมบูรณ ของ
สนผ.(ถาม)ี 

- ตรวจสอบรายงานการจัดการ
จราจรในโครงการของสำนัก
การจราจรและขนสง (ถาม)ี 

- ตรวจสอบหนังสือรับรองนิติบุคคล
ตองไมเกิน ๖ เดือน ผูมีอำนาจลง
นามในเอกสารครบถวนพรอม
ประทับตราบริษัท(ถาม)ี 

-  ตรวจสอบสำเนาบตัรประชาชน
และทะเบยีนบานของผูยื่นขอ
อนุญาต ฯ และเจาของท่ีดิน 
ถูกตอง ครบถวนหรือไม 

- ตรวจสอบเอกสารการมอบอำนาจ
ของผูยื่นขออนุญาตฯ และเจาของ
ที่ดิน ถูกตอง ครบถวนหรือไม 

- ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดมิ 
สอดคลองและถูกตอง หรือไม 

- ตรวจสอบรายละเอียดอาคารใน
แบบ กทม.๑ สอดคลองและ
ถูกตองตรงตามแบบแปลนหรือไม 

- ตรวจสอบรายงานผงัเมืองของ
นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารวา
ถูกตอง ตามกฎกระทรวงหรือไม 

- ตรวจสอบรายงานแนวเวนคืนของ

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกแจงรายละเอียดรายการ 
แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ
ขาดหรือไมถูกตอง 



๑๖๗ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

กองสำรวจและรังวัดที่ดิน 
- ตรวจสอบรายงานทะเบียนอาคาร

ของกลุมควบคมุการใชอาคารและ
ของสำนักงานเขตพื้นที ่

- ตรวจสอบรายงานนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร ถูกตองครบถวน
เพียงพอตอการพิจารณา 

- ตรวจสอบรายงานความกวางเขต
ทางสาธารณะของสำนักงานเขต
พ้ืนที ่

- ตรวจสอบรายละเอียดหนังสือ 
ผมร.๑  

- ตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง 
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
ถูกตอง ครบถวนตามกฎหมายวา
ดวยการควบคมุอาคาร 

- ตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง 
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ของ
อาคารเดมิ (ในกรณดัีดแปลงหรือ
รื้อถอนอาคาร) 

๓๕. สง 
- บั น ทึ ก แ จ ง
ร า ย ล ะ เ อี ย ด
ร า ย ก า ร  แ บ บ
แปลนและเอกสาร
ที่ เ ก่ี ย วข อ งขาด
หรือไมถูกตอง 
 

- วศิวกรกลุมอนุญาตสงบันทึกแจง
รายละเอียดรายการ แบบแปลนและ
เอกสารที่เกีย่วของขาดหรือไมถูกตอง
ใหธุรการกลุมอนุญาตอาคาร 

- ภายในกำหนดระยะเวลาที่
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
กำหนด 

   - 

๓๖. รับเรื่อง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารสงบนัทึก
เสนอออกหนังสือแจงขอทักทวง  
ใหวศิวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-  รายละเอียดในบันทึกตอง
ครบถวนสมบรูณ เปนไปตาม
ระเบียบระบบสารบัญ 

- ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๓. บันทึก เสนอออกหนังสือแจง
ขอทักทวง 

 



๑๖๘ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๓๗. สง 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจงขอ
ทักทวง 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสงบันทกึ
เสนอออกหนังสือแจงขอทักทวง ให
หัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการกระบวนการพิจารณาเสนอออกหนังสือแจงขอทักทวงของวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

กระบวนการตรวจสอบอาคารเดิม ของวิศวกรกลุมอนุญาต 
๓๘. จัดทำ 

หนังสือขออนุมัติ
เสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิม 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารจัดทำ
หนังสือเสนออนุมติัแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบอาคารเดิม 

- วิศวกรกลุมอนญุาตเสนอรายช่ือ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของกับอาคารที่
ยื่นขออนุญาตดดัแปลงฯ  

 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๓. แบบฟอรมหนังสือแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
อาคารเดมิ 

 

- 

๓๙. สง 
หนังสือเสนอขอ
อนุมัติแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิม 

- นายตรวจกลุมอนุญาตสงหนังสือ
ตรวจสอบแนวโครงการใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -   - 

๔๐. รับเรื่อง 
หนังสอืแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิมจากเจาหนาที่
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่อง
หนังสอืแจงความประสงคจาก
เจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๓. สมุ ดบั นทึ ก เรื่ อ ง  ก ารรับ
เอกสารท่ีเก่ียวของกับการ
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน อาคาร (กทม.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๔๑. ตรวจสอบ 
ตรวจสอบอาคาร
เดิม 
จัดทำ 
รายงานผลการ

- ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนคณะกรรมการ
ตรวจสอบอาคารเดิมตรวจสอบสถานที่
กอสรางอาคารและอาคารเดิม 

- ตรวจสอบอาคารเดิมกอสราง
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร และมกีารดดัแปลง
อาคารไปกอนไดรับอนุญาตหรือไม 

- คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
อาคารเดมิ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๓. รายงานผลการตรวจสอบ
อาคารเดมิ 

 

- 



๑๖๙ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

ตรวจสอบอาคาร
เดิม 

๔๒. สง 
รายงานผลการ
ตรวจสอบอาคาร
เดิม 

- คณะกรรมการตรวจสอบอาคารเดิมสง
รายงานผลการตรวจสอบใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -   - 

๔๓. รับเรือ่ง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารสงบนัทึก
รายงานผลการตรวจสอบอาคารเดมิ  
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-  รายละเอียดในบันทกึตอง
ครบถวนสมบรูณ เปนไปตาม
ระเบียบระบบสารบัญ 

- ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๓. บั น ทึ ก  ร า ย ง าน ผ ล ก า ร
ตรวจสอบอาคารเดิม 

 

๔๔. สง 
บันทึกรายงานผล
การตรวจสอบ
อาคารเดมิ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสงบันทกึ
รายงานผลการตรวจสอบอาคารเดมิให 
หัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการกระบวนการตรวจสอบอาคารเดิมของวิศวกรกลุมอนญุาต 

กระบวนการเสนอเร่ืองเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของวิศวกรกลุมอนุญาต 
๔๕. รับเรื่อง 

จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่องคำ
รองสงแกไขแบบและรายการของผูยื่น
ขออนุญาตฯ จากธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ืองใน
บันทึก 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๕. คำรอง สงแบบแปลนและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของที่แกไข
ตามหนังสือแจงขอทักทวง 
พรองแบบแปลนและเอกสาร 

- 

๔๖. ตรวจสอบ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน และ
เอกสารที่
เก่ียวของท่ีแกไข
แลวตามหนังสือ
แจงขอทักทวง 
จัดทำ 
แบบฟอรมสรุป
เสนอเรื่องเขา

- วศิวกรกลุมอนญุาตตรวจสอบ 
แบบแปลน เอกสารและรายการ
คำนวณประกอบการขออนุญาต 
 

-  แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน และเอกสารท่ีเกี่ยวของท่ี
แกไขแลวตามหนังสือแจงขอ
ทกัทวง ถูกตอง ครบถวนตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกแบบฟอรมเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ 

 



๑๗๐ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

คณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร 

๔๗. สง 
แบบฟอรมสรุป
เสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสง
แบบฟอรมสรปุเสนอเรือ่งเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคาร 
ฯ ใหเจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคาร 

-  -   - 

๔๘. รับเรื่อง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารสงบนัทึก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ 
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-  รายละเอียดในบันทึกตอง
ครบถวนสมบรูณ เปนไปตตาม
ระเบียบระบบสารบัญ 

- ธุรการ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๖. บั น ทึ ก  เส น อ เรื่ อ ง เข า
คณ ะกรรมการพิ จ ารณ า
อนุญาตอาคาร ฯ 

 

๔๙. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
เขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสงบันทกึ
สรุปเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ หัวหนา
กลุมอนุญาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของวิศวกรกลุมอนุญาต 

เร่ิมตนกระบวนการพิจารณาเสนอออกหนังสือแจงขอทักทวงของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 
๕๐. รับเรื่อง 

จากวิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรบับันทึก
เสนอออกหนังสือแจงขอทักทวง จาก
วศิวกรกลุมอนญุาตอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูทีม่าสงเรือ่งในบันทึกปะหนา
เรื่องขออนุญาตฯ 

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๗. ใบปะหนาเรื่องขออนุญาตฯ  
 

-  ผูรับเรื่อง
จะตองลงนาม
รับเรื่องจากผู
ที่มาสงเรื่องใบ
ปะหนาเรื่อง
ขออนุญาต 

๕๑. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจงขอ
ทักทวง 

- หัวหนากลุมอนญุาตตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอทักทวง 
พรอมแบบแปลนและเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตฯ 

-  วิศวกรกลุมอนุญาตเสนอออกคำส่ัง
แกไขแบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร 

 

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอ
ทักทวง 

 



๑๗๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๕๒. สง 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจงขอ
ทักทวง 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงบันทึก
เสนอออกหนังสือแจงขอทักทวงให
หัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร
พิจารณา 

-     -  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอออกหนังสือแจงขอทกัทวงของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 
๕๓. รับเรื่อง 

จากวิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรับบันทึก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ 
จากวิศวกรกลุมอนญุาตอาคาร 

-     -  

๕๔. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่อง
เขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 

- หัวหนากลุมอนญุาตตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ พรอมแบบ
แปลนและเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตฯ 

-  แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ 
 
 

 

๕๕. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
เขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 
 
 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงบันทึก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ ใหหัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคารพิจารณา 

-   หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ 
 

-  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการพิจารณาเสนอออกหนังสือแจงขอทักทวงของหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 
๕๖. รับเรื่อง 

จากหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับ
บันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอทักทวง 
จากหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในบันทึกปะหนา
เรื่องขออนุญาตฯ 

- หัวหนา 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๓. ใบปะหนาเรื่องขออนุญาตฯ  
 

-  ผูรับเรื่อง
จะตองลงนาม
รับเรื่องจากผู
ที่มาสงเรื่องใบ
ปะหนาเรื่อง
ขออนุญาต 



๑๗๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๕๗. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจงขอ
ทักทวง 
 
 
 

- หัวหนางานควบคุมอาคารตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอทักทวง 
พรอมแบบแปลนและเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตฯ 
 

-  ออกคำสั่งแกไขแบบแปลนและ
เอกสารที่เก่ียวของ ครบถวนและ
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 

 

- หัวหนา 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑.บันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอ
ทักทวง 

 

๕๘. สง 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจงขอ
ทักทวง 
 

- หัวหนางานควบคุมอาคารสงบันทึก
เสนอออกหนังสือแจงขอทักทวงธุรการ
กลุมงานควบคุมอาคาร 

-     -  

สิน้สุดกระบวนการเสนอออกหนังสือแจงขอทักทวงของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของหัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร 
๕๙. รับเรื่อง 

จากหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับ
บันทึกเสนอเรือ่งเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ จากหัวหนา
กลุมอนุญาตอาคาร 

    -  

๖๐. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่อง
เขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 
 
 

- หัวหนางานควบคุมอาคารตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ พรอมแบบ
แปลนและเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตฯ 
 
 

-  แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

 หัวหนา 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ 
 
 

 

๖๑. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
เขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสง
บันทึกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาตอาคาร ฯ ใหธุรการ
กลุมงานควบคุมอาคาร 

-     -  



๑๗๓ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารฯ ของหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 

เริ่มตนกระบวนการสงบันทึกเสนอหนังสือแจงขอทกัทวงหรือบันทีกเสนอเรือ่งเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารของธุรการกลุมควบคุมอาคาร 
๖๒. รับเรื่อง 

จากหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบับันทึกเสนอ
ออกหนังสือแจงขอทักทวง หรือบันทีก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ จากหัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๕. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๖. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๖๓. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอียด
บันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอทักทวง 
หรือบันทีกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคาร 
ฯ 

- ระบุเลชออกเรื่อง และวันที่ออก
เรื่อง 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๕. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
๖. สมุดบันทึกเร่ือง บันทึกเสนอ

เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๖๔. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไปที่รับผดิชอบ 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงบันทึกเสนอ
ออกหนังสือแจงขอทักทวง หรือบันทีก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ ใหเจาหนาที่ธรุการ
ฝายบรหิารงานทั่วไปทีร่บัผดิชอบ 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
 
 
 

๕. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๖. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

สิ้นสุดกระบวนการสงบันทึกเสนอหนังสือแจงขอทกัทวงหรือบันทีกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพจิารณาอนุญาตอาคารของธุรการกลุมควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการสงบันทึกเสนอหนังสือแจงขอทกัทวงหรือบันทีกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนญุาตอาคารของธุรการหนาหองผอ.กคอ. 
๖๕. รับเรื่อง 

จากธุรการกลุม
- เจาหนาทีธุ่รการ 

หนาหองผูอำนวยการกองควบคุม
-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง

จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
- เจาหนาที่ธุรการ 

หนาหอง
๕. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข

เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 
-  



๑๗๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

งานควบคุมอาคาร อาคารรับบันทึกเสนอออกหนังสือแจง
ขอทักทวง /บันทีกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคาร 
ฯ 
จากธุรการกลุมงานควบคมุอาคาร 
 

เรื่อง ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรอื๓) 

๖. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๖๖. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
หนาหองผูอำนวยการกองควบคุม
อาคารลงรายละเอียดบันทึกเสนอออก
หนังสือแจงขอทักทวง หรือบันทีก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนญุาตอาคาร ฯ 

- ระบุเลชออกเรื่อง และวันที่ออก
เรื่อง 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๕. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
๖. สมุดบนัทึกเรือ่ง บันทึกเสนอ

เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๖๗. สงเร่ือง 
ใหผูอำนวยการ
กองกองควบคุม
อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงบันทึกเสนอ
ออกหนังสือแจงขอทักทวง หรือบันทีก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ ใหผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

     

๖๘. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจงขอ
ทักทวง หรือบัน
ทีกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการ
พิจารณาอนญุาต
อาคาร ฯ 
 

- ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร
ตรวจสอบบันทึกเสนอออกหนังสือแจง
ขอทักทวง/บันทึกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนญุาตอาคาร 
ฯ พรอมแบบแปลนและเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตฯ 
 
 

-  แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

- ผูอำนวยการ 
กองควบคุม
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอออกหนังสือ
แจงขอทักทวง 
๒.บันทึก บันทึกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต
อาคาร ฯ 
 
 

 

๖๙. สงเร่ือง 
ใหธุรการหนาหอง

- ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารลงนาม
ในบันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอ

-      



๑๗๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

ทักทวง หรือบันทีกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาต 
อาคาร ฯ  

สิ้นสุดกระบวนการสงบันทึกเสนอหนังสือแจงขอทักทวงหรือบนัทีกเสนอเร่ืองเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารของธุรการหนาหองผอ.กคอ. 
เร่ิมตนกระบวนการสงบันทึกเสนอหนังสือแจงขอทกัทวงหรือบันทีกเสนอเร่ืองเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารของฝายบริหารงานทั่วไป 

๗๐. รับเรื่อง 
จากผูอำนวยการ
กองควบคุม
อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปรับบันทึกเสนอ
ออกหนังสือแจงขอทักทวง /บันทีก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ 
จากผูอำนวยการกองควบคมุอาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๕. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๖. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๑. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไปที่รับผดิชอบ 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
หนาหองผูอำนวยการกองควบคุม
อาคารสงบันทึกเสนอออกหนังสือแจง
ขอทักทวง หรือบันทีกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคาร 
ฯ ใหเจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงาน
ทั่วไปที่รับผดิชอบ 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมดุบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
 
 
 

๕. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๖. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๒. รับเรื่อง 
จากธุรการหนา
หองผูอำนวยการ
กองควบคุม
อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปรับบันทึกเสนอ
ออกหนังสือแจงขอทักทวง /บันทีก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ 
จากธุรการหนาหองผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๕. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๖. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
 

-  



๑๗๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๗๓. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปลงรายละเอียด
บันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอทักทวง 
หรือบันทีกเสนอเรื่องเขา
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคาร 
ฯ 

- ระบุเลชออกเรื่อง และวันที่ออก
เรื่อง 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๕. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
๖. สมุดบันทึกเร่ือง บันทึกเสนอ

เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๗๔. สงเร่ือง 
ใหผูอำนวยการ
สำนักการโยธา 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปสงบันทึกเสนอ
ออกหนังสือแจงขอทักทวง หรือบันทีก
เสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณา
อนุญาตอาคาร ฯ ใหผูอำนวยการ
สำนักการโยธา 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธรุการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
 
 
 

๕. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๖. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องเขาคณะกรรมการฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

สิ้นสุดกระบวนการสงบันทึกเสนอหนังสือแจงขอทกัทวงหรือบันทีกเสนอเรื่องเขาคณะกรรมการพิจารณาอนุญาตอาคารของฝายบริหารงานท่ัวไป 

เร่ิมตนกระบวนการรับเรือ่งที่เสนอออกหนังสือแจงขอทักทวงหรือเรื่องที่ไดรับอนญุาตของฝายบริหารงานทั่วไป 
๗๕. รับเรื่อง 

จากผูอำนวยการ
สำนักการโยธา 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปรับบันทึกออก
หนังสือแจงขอทักทวง /ใบอนุญาต
พรอมเรื่องขออนุญาตฯ ผูอำนวยการ
สำนักการโยธา 

-  ผูรบัเร่ืองจะตองลงนามรับเรื่อง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๕. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
๖. สมุดบันทึกเรื่อง ผว.กทม.

รับทราบแบบแปลน  
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๖. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทัว่ไป
บันทึกเลขหนังสือหนังสือแจงขอ
ทักทวง/เลขที่ใบอนุญาต 

- บันทึกเลขหนังสือหนังสือแจงขอ
ทักทวง/เลขที่ใบอนุญาต ใหถูกตอง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 

๕. ส มุ ด บั น ทึ ก เรื่ อ ง  ก า ร รั บ
หนังสื อแจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
อาคาร (กทม.๑) 

-  



๑๗๗ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

(คุณ........) (ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 
๖. สมุดบัน ทึกเรื่อง ผว.กทม.

รับทราบแบบแปลน  
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๗๗. สงเร่ือง 
ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
ฝายบรหิารงานทั่วไปสงเรื่องท่ีขอ
อนุญาตใหธรุการกลุมงานควบคุม
อาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

   -  

สิ้นสุดกระบวนการรับเรื่องที่เสนอออกหนังสือแจงขอทักทวงหรือเรื่องที่ไดรับอนุญาตของฝายบริหารงานทั่วไป 

เร่ิมตนกระบวนการรับเร่ืองที่เสนอออกหนังสือแจงขอทักทวงของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 
๗๘. รับเรื่อง 

จากธุรการฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบัสำเนาคำสั่ง
ออกค.๑ และตัวเรื่อง 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูที่มาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

๓. สมุดบันทึกเร่ือง คำสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๗๙. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารบันทึก
รายละเอียดสำเนาคำสั่งออกค.๑ และ
ตัวเรื่อง 

- บันทึกเลขหนังสือหนังสือแจงขอ
ทักทวง ใหถูกตอง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

๓. สมุดบัน ทึกเรื่อง คำสั่ ง ให
แกไขเปลี่ยนแปลนฯ (ค.๑) 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๘๐. สงเร่ือง 
วิศวกรกลุม
อนุญาต 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงสำเนาคำสั่ง
ออกค.๑ และตัวเรื่อง ใหวศิวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการรับเร่ืองที่เสนอออกหนังสือแจงขอทักทวงของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการรับเรื่องทีผ่ว.กทม.รับทราบแบบแปลนของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 
๘๑. รับเรือ่ง 

จากธุรการฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบัเรื่องท่ี 
ผว.กทม.รับทราบแบบแปลน และตัว
เรื่อง 

-  ผูรบัเร่ืองจะตองลงนามรับเรื่อง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

๓. สมุดบันทึกเรื่อง ผว.กทม.
รับทราบแบบแปลน  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
 

-  



๑๗๘ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๘๒. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารบันทึก
รายละเอียดหนังสือที่ผว.กทม.
รับทราบแบบแปลน และตัวเรื่อง 

- บันทึกเลขที่พรอมรายละเอียดใน
หนังสือที่ผว.กทม.รับทราบแบบ
แปลนใหถูกตอง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
 

๓. สมุดบัน ทึกเรื่อง ผว.กทม.
รับทราบแบบแปลน  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๘๓. สงเร่ือง 
วิศวกรกลุม
อนุญาต 
 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงหนังสือที่ผว.
กทม.รับทราบแบบแปลนและตัวเรื่อง
ใหวิศวกรกลุมอนุญาต 

     

สิ้นสุดกระบวนการรับเร่ืองที่ไดรับอนญุาตของธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการรับเรื่องทีผ่ว.กทม.รับทราบแบบแปลนของวิศวกรกลุมอนุญาต 
๘๔. รับเรื่อง 

จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- - ธรุการกลุมงานควบคมุอาคารสง
หนังสือท่ีผว.กทม.รับทราบแบบแปลน 
และตัวเรื่อง 
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-   - วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๓. หนังสือผว.กทม.รับทราบ
แบ บ แ ป ลน  ให ก อส ร า ง 
ดัดแปลง หรอืรื้อถอนอาคาร 

 

๘๕. ตรวจสอบ 
หนังสือผว.กทม.
รับทราบแบบ
แปลนและแบบ
แปลนที่ไดรับ
อนุญาตแลว 
จัดทำ 
บันทึกสงแบบ
แปลนให
สำนักงานเขต
พ้ืนที่และกลุม
ควบคุมการใช
อาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตตรวจสอบตัวเรื่อง
และแบบแปลนอาคารทีไ่ดรับอนุญาต
แลว เพ่ือสงสำนักงานเขตพ้ืนทีแ่ละ
กลุมควบคุมการใชอาคาร 
 

-  แบบแปลนและผว.กทม.รับทราบ
แบบแปลน ถูกตอง ครบถวนตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึก สงผว.กทม.รับทราบ
แบบแปลนและแบบแปลนใหกลุม
ควบคุมการใชอาคาร 

 

สิ้นสุดกระบวนการรับเรื่องทีผ่ว.กทม.รับทราบแบบแปลนของวิศวกรกลุมอนุญาต 

หมายเหตุ 

๓. สมุดสงเรื่องบันทึกเรื่องสามารถยอรวมเปนระบบฐานขอมูลงานขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน โดยแตละการขออนุญาต ๑ ครั้งเปน ๑ โครงการ 



๑๗๙ 

กระบวนการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร (กอนมีการปรับปรุงดวยระบบสารสนเทศ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร) 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๐. ย่ืน 
แจงความประสงค
กอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน โดยไม
ตองขออนุญาต
ตามมาตรา
๒๑,๒๒,๓๒,๓๓ 
และมาตรา๓๔ 

? แจงความประสงคยื่นคำขอพรอม
เอกสารที่เกีย่วของ อาทิเชน 
- เอกสารแสดงตนของผูทีม่ีอำนาจลง
นามในหนวยงานท่ียื่นแจงฯประกอบ
ไปดวย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
หรือสำเนาบัตรขาราชการ สำเนา
ทะเบียนบาน และหนังสือแสดงอำนาจ
หนาที่รบัผดิชอบในหนวยงานของผูมี
อำนาจลงนาม 
-  สำเนาโฉนดที่ดิน บางกรณเีชนที่ดนิ
ซึ่งไดมาโดย พรฎ.เวนคืน อาจไมมี
โฉนดท่ีดิน แตตองมีหลักฐาน แสดงซึ่ง
สิทธ ลักษณะ ขนาดขอบเขตแหงท่ีดิน
นั้น 
- หนังสือรับรองปลูกสรางอาคารใน
ที่ดิน ซึ่งอาจมีมากกวา ๑ ฉบับ ก็ได
ข้ึนกับจำนวนของเจาของท่ีดิน หรือ
รูปแบบการเขยีนหนังสือรับรอง 
- หนังสือมอบอำนาจเจาของที่ดิน ใน
กรณีที่เจาของท่ีดินมีความประสงคให
ผูรับมอบอำนาจ รับทราบแนวเขตปลูก
สรางอาคารตามท่ีเจาหนาท่ีกำหนด 
รวมทั้งมีอำนาจใหถอยคำตางๆแก
เจาหนาท่ี และลงนามรับทราบแนว
เขตการปลูกสรางอาคารแทน หรอืการ
กระทำอ่ืนตามท่ีไดระบุไว 
- หนังสอืรบัรองผูออกแบบและ
ควบคุมงาน ซึ่งข้ึนอยูกับวาอาคารนั้น
เขาขายงานวศิวกรรมควบคุมหรือไม 

- - เจาของอาคาร ๗๗. หนังสือแจงฯกอสราง ดดัแปลง 
รื้อถอน ฯ  

๗๘. หนังสือแสดงอำนาจหนาที่
รับผิดชอบในหนวยงานของผูมี
อำนาจลงนาม 

๗๙. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน
หรือบัตรขาราชการ ผูมีอำนาจ
ลงนามในหนวยงาน 

๘๐. สำเนาทะเบียนบานผูมีอำนาจ
ลงนามในหนวยงาน 

๘๑. สำเนาโฉนดท่ีดิน จำนวน ๒ ชุด 
๘๒. หนังสือรับรองใหปลูกสราง

อาคารในที่ดิน 
๘๓. สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน

เจาของท่ีดิน 
๘๔. สำเนาทะเบียนบานเจาของ

ที่ดิน 
๘๕. หนังสือมอบอำนาจเจาของ

ที่ดิน 
๘๖. สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน

ผูรับมอบอำนาจเจาของท่ีดนิ 
๘๗. สำเนาทะเบียนบานผูรับมอบ

อำนาจเจาของท่ีดิน 
๘๘. หนังสือรับรองของผูออกแบบ

งานสถาปตยกรรม 
๘๙. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูออกแบบ 

๙๐. หนังสือรับรองผูออกแบบงาน

- กฎกระทรวง
กำหนดสาขา
วิชาชีพวิศวกรรม
และวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
-กฎกระทรวง วา
ดวยการยกเวน 
ผอนผัน หรือ
กำหนดเงื่อนไขใน
การปฏิบัตติาม
กฏหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร 
พ.ศ.๒๕๕๐ 



๑๘๐ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

โดยที่จะตองมีผูรับรองเทากับงาน
วศิวกรรมควบคมุนั้น 
- เอกสารอืน่ๆ ท่ีเกีย่วของ เชน 
หนังสือผูจัดการมรดก เปนตน  

วศิวกรรม 
๙๑. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วชิาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบและคำนวณงาน
วศิวกรรม 

๙๒. หนังสือแสดงความยินยอมของ
ผูควบคุมงานสถาปตยกรรม 

๙๓. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ของผูควบคุมงาน 

๙๔. หนังสือแสดงความยินยอมของ
ผูควบคุมงานวิศวกรรม 

๙๕. สำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วชิาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู
ควบคุมงาน 

๙๖. รายการคำนวณงานออกแบบ
และคำนวณอาคารงาน
วศิวกรรมควบคมุที่เก่ียวของ 

๙๗. รายการประกอบแบบ, ผัง
บริเวณ, แบบแปลน จำนวน ๒ 
ชุด 

๙๘. เอกสารอ่ืนๆที่เก่ียวของ อาทิ
เชน หนังสอืเห็นชอบจาก
หนวยงานอ่ืน,หนังสือผูจัดการ
มรดก 

เริ่มตนกระบวนการรับเรื่องเขากลุมงาน 

๑. รับ 
หนงัสือแจงความ
ประสงคกอสราง 
ดัดแปลง 
รื้อถอน โดยไม

 เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป 
พิจารณาคำขออนุญาตวาสามารถ
รับคำขอไดหรอืไม หากรับคำขอ
อนุญาตไดใหทำการรับคำขอไว หากไม
สามารถรับคำขอไดตามมาตรฐานงาน 

เจาหนาทีธ่รุการผูรับคำขอตองพิจารณา
กอนวาสามารถรับคำขอไดหรอืไม 

- อาคารที่ขออนุญาตตองอยูในอำนาจการ
พิจารณาของกรุงเทพมหานคร 

- คำขอตองลงนามโดยผูท่ีมีอำนาจลงนาม
ในหนวยงานท่ียื่นแจงฯ หรือผูรับมอบ

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

 - 



๑๘๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

ตองขออนุญาต
ตามมาตรา
๒๑,๒๒,๓๒,๓๓ 
และมาตรา๓๔ 

ใหแจงผูมายื่นขออนุญาต ประกอบ
เหตุผลท่ีไมสามารถรับคำขอได 

อำนาจท่ีสามารถลงนามได 
- หนังสือแจงฯ รวมถึงแบบฟอรมตาง ๆ 

ตองกรอกขอความควบถวนถูกตอง 
- หนังสือแจงฯ รวมถึงแบบฟอรมตาง ๆ 

ลงนามโดยผูมีอำนาจ อยางครบถวน
ถูกตอง 

- เอกสารที่เปนสำเนา ผูมีอำนาจใน
เอกสารนั้นตองลงนามรับรองทุกหนาทีมี่
ขอความ 

- ผูลงนามในหนงัสือแจงฯ หรือแบบฟอรม
ประกอบตางๆ ตองมีเอกสารแสดงตน
เชนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
สำเนาทะเบียนบาน 

๒. ออกเลขรับ 
หนังสือแจงความ
ประสงคกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน 
โดยไมตองขอ
อนุญาตตาม
มาตรา
๒๑,๒๒,๓๒,๓๓ 
และมาตรา๓๔ 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
หลังจากพิจารณาแลววาหนังสือแจง
ความประสงคกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน โดยไมตองขออนุญาตฯ 

- ออกเลขรับในหนังสือแจงความ
ประสงคฯโดยเลขที่ ๑ จะเริ่มตั้งแต
เรื่องแรกของวนัที่ ๑ มกราคม จนถึง 
วันที่ ๓๑ ธนัวาคม เมื่อขึน้ปใหมจะมี
การเริม่นับใหม 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดัดแปลง รื้อถอน โดยไมตองขอ
อนุญาต ฯ 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๓. สงเร่ือง 
ใหหัวหนาฝาย
บรหิารงานทั่วไป 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
สงเร่ืองคำขออนุญาตใหหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดัดแปลง รื้อถอน โดยไมตองขอ
อนุญาต ฯ 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๔. รับเรื่อง 
จากธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปรับเรือ่ง
คำขออนุญาตจากเจาหนาที่ธุรการฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบนัทึกเร่ือง 

- หัวหนาฝาย 
บริหารงานทั่วไป 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดัดแปลง รื้อถอน โดยไมตองขอ
อนุญาต ฯ 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 
 

- 



๑๘๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๕. พิจารณา 
สงเรื่องใหกลุม
งานควบคุมอาคาร
ที่รับผิดชอบ 

- หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปพิจารณา
และสงเรือ่งคำขออนุญาตใหกลุมงานที่
รับผิดชอบ 

- กลุมงานควบคุมอาคาร ๑
รับผิดชอบพื้นที ่๑๘ เขตไดแก 
ดุสิต, พระนคร, ปอมปราบศตัรู
พาย, พญาไท, บึงกุม, หวยขวาง, 
ดินแดง, บางเขน, มีนบุร,ี หนอง
จอก,ลาดพราว, คลองสามวา, 
สะพานสูง, คันนายาว, วัง
ทองหลาง, บางกะป, ราชเทว ีและ
สายไหม 

- กลุมงานควบคุมอาคาร๒ 
รับผิดชอบพื้นที่ ๑๓ เขตไดแก 
ลาดกระบัง, สัมพันธวงศ, ยาน
นาวา, พระโขนง, บางรัก, ปทุมวนั, 
บางนา, คลองเตย, สาทร, สวน
หลวง, วฒันา, ประเวศ, และบาง
คอแหลม 

- กลุมงานควบคุมอาคาร๓ 
รับผิดชอบพื้นที่ ๑๙ เขตไดแก 
บางกอกนอย, บางกอกใหญ, 
หนองแขม, ตลิ่งชัน, ภาษีเจรญิ, 
ทวีวัฒนา, บางบอน, ธนบุร,ี ทุงคร,ุ 
คลองสาน, บางพลัด, บางขุนเทียน
, ราษฎรบูรณะ, บางแค, จอมทอง, 
จตุจักร, หลักสี่, บางซื่อ และ 
ดอนเมือง 

- หัวหนาฝาย 
บริหารงานทั่วไป 

๔. บันทึกหนาเรื่อง  

๖. สงเร่ือง 
ใหธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทัว่ไป 

- หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไปสงเร่ืองคำ
ขออนุญาตใหเจาหนาที่ธรุการฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบนัทึกเรื่อง 

- หัวหนาฝาย 
บริหารงานทั่วไป 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดัดแปลง รื้อถอน โดยไมตองขอ
อนุญาต ฯ 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 
 

- 



๑๘๓ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๗. รับเรื่อง 
จากหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
รับเรื่องคำขออนุญาตจากหัวหนาฝาย
บริหารงานทั่วไป 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดัดแปลง รื้อถอน โดยไมตองขอ
อนุญาต ฯ 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๘. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการฝายบริหารงานทั่วไป
บันทึกเรื่องตามการบัญชาจากหัวหนา
ฝายบรหิารงานทั่วไป 

- ระบุกลุมงานท่ีรับผดิชอบตามการ
บัญชาจากหัวหนาฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดัดแปลง รื้อถอน โดยไมตองขอ
อนุญาต ฯ 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๙. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคารที่
รับผิดชอบ 

- เจาหนาที่ธุรการฝายบริหารงานทั่วไป
สงเร่ืองคำขออนุญาตใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารท่ี
รับผิดชอบ 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทัว่ไป 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดัดแปลง รื้อถอน โดยไมตองขอ
อนุญาต ฯ 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๐. รับเรื่อง 
จากเจาหนาที่
ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไป 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบัเรื่องคำขอ
อนุญาตจากเจาหนาที่ธรุการฝาย
บริหารงานทั่วไป 
 

- ตองพิจารณากอนวาสามารถรับ
เรื่องไดหรือไม อาทิเชน เปนอาคาร
ที่อยูในเขตที่รบัผดิชอบหรือไม 
เปนตน 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดัดแปลง รื้อถอน โดยไมตองขอ
อนญุาต ฯ 

(ของฝายบริหารงานท่ัวไป) 

- 

๑๑. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอียด
เรื่องคำขออนุญาตท่ีรับมา 

แสดงรายละเอียด 
- เลขรับคำขออนุญาต 
- รายละเอียดอาคารที่ขออนุญาต 
- สถานที่ขออนุญาต 

- วันที่รับเรื่องคำขออนุญาตจากเจาหนาที่
ธุรการฝายบริหารงานท่ัวไป 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดัดแปลง รือ้ถอน โดยไมตองขอ
อนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๒. สงเร่ือง 
ใหหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคมุ
อาคารสงเรื่องคำขออนุญาตใหหัวหนา
กลุมงานควบคุมอาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบนัทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดดัแปลง รื้อถอน โดยไมตองขอ

- 



๑๘๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

(คุณ........) 
(คุณ........) 

อนญุาต ฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๑๓. รับเรื่อง 
จากเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน
ควบคมุอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับเรื่อง
คำขออนุญาตจากเจาหนาที่ธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคก อสร าง 
ดัดแปลง รือ้ถอน โดยไมตองขอ
อนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๔. พิจารณา สงเรื่อง
ใหกลุมท่ี
รับผิดชอบ 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร
พิจารณาและสงเรื่องคำขออนุญาตให
กลุมอนุญาตอาคาร 

-  คำขอแจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน โดยไมตองขอ
อนุญาต ฯ อยูในความรับผดิชอบ
ของกลุมอนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๔. บนัทึกหนาเร่ือง - 

๑๕. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสงเรื่อง
คำขออนุญาตใหเจาหนาทีธุ่รการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน โดยไมตอง
ขออนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๖. รับเรื่อง จาก
หัวหนากลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

 เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรับเรือ่งคำขอ
อนุญาตจากหัวหนากลุมงานควบคมุ
อาคาร 
 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูที่มาสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน โดยไมตอง
ขออนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๑๗. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอียด
เรื่องคำขออนุญาตท่ีรับมา 

- ระบุกลุมท่ีรับผดิชอบตามการ
บัญชาจากหัวหนากลุมงานควบคมุ
อาคาร 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน โดยไมตอง
ขออนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 



๑๘๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๑๘. สงเร่ือง 
ใหหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- เจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุม
อาคารสงเรื่องคำขออนุญาตใหหัวหนา
กลุมอนุญาตอาคาร 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน โดยไมตอง
ขออนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

สิ้นสุดกระบวนการรับเร่ืองเขากลุมงาน 

๑๙. รับเรื่อง จาก
เจาหนาที่ธรุการ
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรบัเรื่องคำ
ขออนุญาตจากเจาหนาที่ธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ผูรับเรื่องจะตองลงนามรับเรื่องจาก
ผูทีม่าสงเร่ืองในสมุดบันทึกเร่ือง 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน โดยไมตอง
ขออนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

๒๐. พิจารณา 
มอบหมายงานให
นายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารพิจารณา 
มอบหมายงานใหนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

-  แตกลุมงานควบคุมอาคารจะมี
นายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร ๒-๓ 
คน 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๗. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน โดยไมตอง
ขออนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๘. บนัทึกหนาเร่ือง 

- 

๒๑. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงเร่ืองคำ
ขออนุญาตใหเจาหนาทีธ่รุการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

-  ผูสงเรื่องบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- หัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน โดยไมตอง
ขออนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

เร่ิมตนกระบวนการรับสงเรื่องภายในกลุมงานของเจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

๒๒. รับเรื่อง 
จากหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรบัเรื่องคำขอ
อนุญาตจากหัวหนากลุมอนญุาต

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธรุการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน โดยไมตอง

- 



๑๘๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

อาคาร 
 

(คุณ........) 
(คุณ........) 

ขออนุญาต ฯ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๒๓. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการกลุมงานควบคุม
อาคาร บันทึกเรื่องตามการบัญชาจาก
หัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

-  ลงชื่อวิศวกรท่ีไดรับมอบหมาย
งานลงในสมุดบันทึกเร่ือง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน โดยไมตอง
ขออนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

๒๔. สงเร่ือง 
ใหนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร 

- วศิวกรกลุมงานควบคมุอาคาร สงเร่ือง
คำขออนุญาตใหนายตรวจกลุมอนญุาต
อาคาร 

-  ผูสงเรื่องบันทึกการสงเรื่องลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- วิศวกร 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คณุ........) 
(คุณ........) 

๔. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน โดยไมตอง
ขออนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

 

สิ้นสุดกระบวนการรับสงเร่ืองภายในกลุมงานของเจาหนาที่ธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการตรวจสอบสถานที่และเรื่องที่เกีย่วของของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

๒๕. รับเรื่อง 
จากวิศวกรกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารรับเรือ่ง
คำขออนุญาตจากเจาหนาทีธุ่รการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๘. สมุดบันทึกเรื่อง การรับคำขอ
แจงความประสงคกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน โดยไมตอง
ขออนุญาต ฯ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๒๖. ตรวจสอบ 
คำขออนุญาต 
 

- นายตรวจกลุมอนุญาตตรวจสอบ 
คำขออนุญาต เอกสาร แผนทีสั่งเขป 
และรายละเอียด 
 

-  อาคารที่ขออนุญาตตองอยูใน
อำนาจการพิจารณาของ
กรุงเทพมหานคร 

-  สถานท่ีขออนุญาตในคำขอ
อนุญาต ถูกตองตรงตามขอเท็จจรงิ
หรือไม 

- แผนที่สังเขปถูกตองหรือไม 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๔. แบบฟอรมรายการตรวจสอบ
ของนายตรวจกลุมอนุญาต 

- 



๑๘๗ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

- สำเนาโฉนดที่ยื่นขออนุญาตถูกตอง
ครบถวนตามคำขออนุญาตและผัง
บริเวณหรือไม 

๒๗. ตรวจสอบ 
สถานที่กอสราง 
และจัดทำ 
บันทึกการ
ตรวจสอบสถานที่
ขออนุญาต 

- นายตรวจกลุมอนุญาตตรวจสอบ
สถานที่ขออนุญาต 

- ระบุช่ือนายตรวจในแบบฟอรม 
- ระบุช่ือผูขออนุญาต, สถานที่ขอ

อนุญาต, โฉนดท่ีขออนุญาต 
- ตรวจสอบขอบเขตที่ดินท่ีขอ

อนุญาตถูกตองตรงตามโฉนดท่ีดนิ
ที่ขออนุญาต สถานที่ขออนุญาต 
ระวางUTM หรือไม  

- ระบุขอบเขตที่ดินที่ขออนุญาตที่
ถูกตองลงแบบฟอรม 

- ระบุสภาพสถานท่ีขออนุญาต เปน
ที่วาง หรือมีอาคารเดิมบนที่ดินท่ี
ขออนุญาตหรือไม 

- ระบุรายละเอียดของอาคารเดิม 
จำนวนชั้น ประเภทการใชสอย
อาคาร บานเลขท่ี ใบอนุญาต
กอสรางอาคารเดิม อาคารไดรับ
อนุญาตหรือไม ขนาดขอบเขต 
ระยะหางจากอาคารถึงเขตที่ดิน 

- ตรวจสอบระบุที่จอดรถยนตของ
อาคารเดมิ  ตำแหนง ขนาด 
ขอบเขต 

- ระยะหางจากอาคารเดิมถึงอาคาร
ที่ขออนุญาต 

- ตรวจสอบสภาพบริเวณท่ีจอด
รถยนตของอาคารที่ขออนุญาต 

- ตรวจสอบทางเขาออก ที่จอด
รถยนต ของอาคารที่ขออนุญาต 
และทางเขาออกรถยนตเดิม 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๗. แบบฟอรมบันทึกการ
ตรวจสอบสถานที่ขออนุญาต 

๘. บันทึกของเจาหนาที่ เรื่อง
ตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ 

- ระวางUTM 
- แผนที่แสดง
อาคารใน
กรุงเทพมหานคร 



๑๘๘ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

- ตรวจสอบอาคารขางเคียงโดยรอบ
ที่ดินที่ขออนุญาตระบจุำนวนชัน้ 
ประเภทการใชสอยอาคาร 
บานเลขที ่

- การระบายน้ำบรเิวณที่ขออนุญาต 
- ตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาต 

กระทำการไปกอนไดรับอนุญาต
หรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน 
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
ของกรมการบินพลเรือน หรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน
เขตปลอดภัยทางการทหาร ของ
กองทัพหรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน
บริเวณขอบญัญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่องกำหนดบรเิวณหามกอสราง 
ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
หรือไม 

- ตรวจสอบสถานท่ีขออนุญาตอยูใน
บริเวณกฎกระทรวงกำหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท หรือไม 

- ตรวจสอบทางสาธารณะ แหลงน้ำ
สาธารณะ โดยรอบบริเวณที่ขอ
อนุญาต 

๒๘. จัดทำ 
หนังสือตรวจสอบ
การใชประโยชน

- นายตรวจกลุมอนญุาตจัดทำหนังสอื 
ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดินตาม
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวม

- ระบุรายละเอียดวาท่ีดินทีข่อ
อนุญาตอยูหมายเลขใดในแผนผัง
กำหนดการใชประโยชนท่ีดินตามที่

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๕. แบบฟอรมหนังสือตรวจสอบ
การใชประโยชนท่ีดิน 

- แผนผังกำหนดการ
ใชประโยชนทีด่ิน
ตามที่ไดจำแนก
ประเภททาย



๑๘๙ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

ที่ดิน กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๙ ไดจำแนกประเภททาย
กฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมือง
รวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

- ระบุการใชประโยชนที่ดินตรง
ประเภทหรือไม 

กฎกระทรวงใหใช
บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

เร่ิมตนกระบวนการ“ตรวจสอบแนวโครงการ”ของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

 ๒๙. จัดทำ 
หนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตจัดทำหนังสอืสง
กองสำรวจและแผนท่ีที่ดิน 
ตรวจสอบแนวโครงการถนนของ
กรุงเทพมหานคร, แนวเขตตาม
ประกาศ พ.ร.บ., พ.ร.ฏ. เวนคืนของ
กรุงเทพมหานคร 

- นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารระบุ
รายละเอียด ชื่อผูขออนุญาต 
สถานที่ขออนุญาต เลขที่โฉนดท่ีขอ
อนุญาต รายละเอียดอาคารที่ขอ
อนุญาต ลงในแบบฟอรม 

- จัดเตรียมเอกสารสำเนาคำขอแจง
ความประสงคกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน โดยไมตองขออนุญาต ฯ, 
สำเนาโฉนดทุกโฉนดจำนวน ๑ชุด, 
แผนที่สังเขป, ผังบริเวณ แนบ
พรอมหนังสือ 

- ลงนามหนังสือตรวจสอบแนว
โครงการ 

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑๖. แบบฟอรมหนังสือ
ตรวจสอบแนวโครงการถนน
ของกรุงเทพมหานคร, แนวเขต
ตามประกาศ พ.ร.บ., พ.ร.ฏ. 
เวนคืนของกรุงเทพมหานคร 

๑๗. สำเนาคำขออนุญาต 
จำนวน ๑ชุด 

๑๘. สำเนาโฉนดท่ีดินที่ขอ
อนุญาต ทุกโฉนดจำนวน ๑ ชุด 

๑๙. แผนที่สังเขปสถานที่ขอ
อนุญาตจำนวน ๑ ชุด 

๒๐. ผังบริเวณสถานที่ขอ
อนุญาตจำนวน ๑ ชุด 

- 

๓๐. สง 
หนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตสงหนังสือ
ตรวจสอบแนวโครงการใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -  ๒.  - 

สิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบสถานที่และเรื่องที่เกีย่วของของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการ“ตรวจสอบแนวโครงการ”ของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

 ๓๑. จัดทำ 
หนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตจัดทำหนังสือสง
กองสำรวจและแผนท่ีที่ดิน 
ตรวจสอบแนวโครงการถนนของ
กรุงเทพมหานคร, แนวเขตตาม
ประกาศ พ.ร.บ., พ.ร.ฏ. เวนคืนของ
กรุงเทพมหานคร 

- นายตรวจกลุมอนุญาตอาคารระบุ
รายละเอียด ช่ือผูขออนุญาต 
สถานที่ขออนุญาต เลขที่โฉนดท่ีขอ
อนุญาต รายละเอียดอาคารที่ขอ
อนุญาต ลงในแบบฟอรม 

- จัดเตรียมเอกสารสำเนาหนังสือ

- นายตรวจ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๒๑. แบบฟอรมหนังสือ
ตรวจสอบแนวโครงการถนน
ของกรุงเทพมหานคร, แนวเขต
ตามประกาศ พ.ร.บ., พ.ร.ฏ. 
เวนคืนของกรุงเทพมหานคร 

๒๒. สำเนาคำขออนุญาต 

- 



๑๙๐ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

แจงฯกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน ฯ 
, สำเนาโฉนดทุกโฉนดจำนวน ๑ชุด
, แผนท่ีสังเขป, ผังบรเิวณ แนบ
พรอมหนังสือ 

- ลงนามหนังสือตรวจสอบแนว
โครงการ 

จำนวน ๑ชุด 
๒๓. สำเนาโฉนดท่ีดินที่ขอ

อนุญาต ทุกโฉนดจำนวน ๑ ชุด 
๒๔. แผนที่สังเขปสถานที่ขอ

อนุญาตจำนวน ๑ ชุด 
๒๕. ผังบริเวณสถานที่ขอ

อนุญาตจำนวน ๑ ชุด 
๓๒. สง 

หนังสือตรวจสอบ
แนวโครงการ 

- นายตรวจกลุมอนุญาตสงหนังสือ
ตรวจสอบแนวโครงการใหเจาหนาที่
ธรุการกลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -   - 

สิ้นสุดกระบวนการตรวจสอบสถานที่และเรื่องที่เกีย่วของของนายตรวจกลุมอนุญาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการพิจารณาเสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบและเรื่องที่เก่ียวของ ของวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 
กระบวนการพจิารณาเสนอเสนอออกหนังสือแจงขอขัดของ 

๓๓. รับเรื่อง 
จากนายตรวจ
กลุมอนุญาต
อาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่องคำ
ขออนุญาตจากนายตรวจกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ืองใน
บันทึกปะหนาเรื่องคำขออนุญาต 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๔. บัน ทึก  การหนังสื อแจ งฯ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน ฯ  

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

- 

๓๔. ตรวจสอบ 
เอกสาร
ประกอบการขอ
อนุญาตและแบบ
แปลนการขอ
อนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง หรือรื้อ
ถอนอาคาร 
จัดทำ 
แบบฟอรม
รายการเสนอออก 
หนังสือแจง
ขอขัดของ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตตรวจสอบ 
เอกสารและรายการคำนวณ
ประกอบการขออนุญาต 
 

-  ตรวจสอบรายการคำนวณและ
หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรและสถาปนิกถูกตอง 
ครบถวนตามพรบ.วิศวกรและ
พรบ.สถาปนิก  

- ตรวจสอบหนังสือแสดงอำนาจ
หนาท่ีรับผดิชอบในหนวยงานของ
ผูมีอำนาจลงนาม(ถาม)ี 

-  ตรวจสอบสำเนาบตัรประชาชน
และทะเบยีนบานของผูยื่นขอ
อนุญาต ฯ และเจาของท่ีดิน 
ถูกตอง ครบถวนหรือไม 

- ตรวจสอบเอกสารการมอบอำนาจ

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกแจงรายละเอียดรายการ 
แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ
ขาดหรือไมถูกตอง 



๑๙๑ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

 
 
 
 

ของผูยื่นขออนุญาตฯ และเจาของ
ที่ดิน ถูกตอง ครบถวนหรือไม 

- ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดมิ 
สอดคลองและถูกตอง หรือไม 

- ตรวจสอบรายละเอียดอาคารใน
แบบคำรอง สอดคลองและถูกตอง
ตรงตามแบบแปลนหรือไม 

- ตรวจสอบรายงานแนวเวนคืนของ
กองสำรวจและรังวัดที่ดิน 

- ตรวจสอบรายงานนายตรวจกลุม
อนุญาตอาคาร ถูกตองครบถวน
เพียงพอตอการพิจารณา 

- ตรวจสอบรายงานความกวางเขต
ทางสาธารณะของสำนักงานเขต
พ้ืนที ่

- ตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง 
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร 
ถูกตอง ครบถวนตามกฎหมายวา
ดวยการควบคมุอาคาร 

- ตรวจสอบแบบแปลนการกอสราง 
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ของ
อาคารเดมิ (ในกรณดัีดแปลงหรือ
รื้อถอนอาคาร) 

๓๕. สง 
- บันทึกแจง
รายละเอียด
รายการ แบบ
แปลนและเอกสาร
ที่เก่ียวของขาด
หรือไมถูกตอง 
 

- วศิวกรกลุมอนุญาตสงบันทึกแจง
รายละเอียดรายการ แบบแปลนและ
เอกสารที่เกีย่วของขาดหรือไมถูกตอง
ใหธุรการกลุมอนุญาตอาคาร 

- ภายในกำหนดระยะเวลาที่
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
กำหนด 

   - 



๑๙๒ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๓๖. รับเรื่อง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารสงบนัทึก
เสนอออกหนังสือแจงขอขัดของ 
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-  รายละเอียดในบันทึกตอง
ครบถวนสมบรูณ เปนไปตาม
ระเบียบระบบสารบัญ 

- ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 

๔. บันทึก เสนอออกหนังสือแจง
ขอขัดของ 

 

๓๗. สง 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจง
ขอขัดของ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสงบันทกึ
เสนอออกหนังสือแจงขอขัดของให
หัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการกระบวนการพิจารณาเสนอออกคำสั่งใหแกไขแบบแปลนฯ ของวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

กระบวนการเสนอเร่ืองแจงใหผูดำเนินการทราบ ของวิศวกรกลุมอนุญาต 
๓๘. รับเรื่อง 

จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารรับเรื่องคำ
รองสงแกไขแบบและรายการของผูยื่น
ขออนุญาตฯ จากธุรการกลุมงาน
ควบคุมอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ืองใน
บันทึก 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๗. คำรอง สงแบบแปลนและ
เอกสารท่ีเกี่ยวของที่แกไข
ตามหนังสือแจงขอขัดของ
พรองแบบแปลนและเอกสาร 

- 

๓๙. ตรวจสอบ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน และ
เอกสารที่
เก่ียวของท่ีแกไข
แลวตามหนังสือ
แจงขอขัดของ 
จัดทำ 
แบบฟอรมสรุป
เสนอเรื่องแจงใหผู
ยื่นดำเนินการ
ทราบ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตตรวจสอบ 
แบบแปลน เอกสารและรายการ
คำนวณประกอบการขออนุญาต 
 

-  แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน และเอกสารท่ีเกีย่วของที่
แกไขแลวตามหนงัสือแจง
ขอขัดของถูกตอง ครบถวนตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

 

- วิศวกร 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกแบบฟอรมเสนอเรื่องแจง
ใหผูยื่นดำเนินการทราบ 

 

๔๐. สง 
แบบฟอรมสรุปเสนอ
เรื่องแจงใหผูยื่น
ดำเนินการทราบ 

 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสง
แบบฟอรมสรปุเสนอเรื่องแจงใหผูยื่น
ดำเนินการทราบ ใหเจาหนาทีธ่รุการ
กลุมงานควบคุมอาคาร 

-  -   - 



๑๙๓ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๔๑. รับเรื่อง 
จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- ธรุการกลุมงานควบคุมอาคารสงบนัทึก
เสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ 
ใหวิศวกรกลุมอนุญาตอาคาร 

-  รายละเอียดในบนัทึกตอง
ครบถวนสมบรูณ เปนไปตตาม
ระเบียบระบบสารบัญ 

- ธุรการ 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๘. บันทึก เสนอเรื่องแจงใหผูยื่น
ดำเนินการทราบ 

 

๔๒. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
แจงใหผูยื่น
ดำเนินการทราบ 

- วศิวกรกลุมอนุญาตอาคารสงบันทกึ
สรุปเสนอเรื่องแจงใหผูย่ืนดำเนินการ
ทราบ หัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

-      

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ ของวิศวกรกลุมอนุญาต 

เร่ิมตนกระบวนการพิจารณาเสนอเสนอออกหนังสือแจงขอขดัของ ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 
๔๓. รับเรื่อง 

จากวิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรับบันทึก
เสนอออกหนังสือแจงขอขัดของจาก
วศิวกรกลุมอนญุาตอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในบันทึกปะหนา
เรื่องขออนุญาตฯ 

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๙. ใบปะหนาเรื่องขออนุญาตฯ  
 

-  ผูรับเรื่อง
จะตองลงนาม
รับเรื่องจากผู
ที่มาสงเรื่องใบ
ปะหนาเรื่อง
ขออนุญาต 

๔๔. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจง
ขอขัดของ 
 

- หัวหนากลุมอนญุาตตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอขัดของ
พรอมแบบแปลนและเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตฯ 
 

-  วิศวกรกลุมอนุญาตเสนอออก
คำสั่งแกไขแบบแปลนและเอกสาร
ที่เก่ียวของ ครบถวนและเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยการควบคมุ
อาคาร 

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึกเสนอออกหนังสือแจง
ขอขัดของ 

 

๔๕. สง 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจง
ขอขัดของ 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงบันทึก
เสนอออกหนังสือแจงขอขัดของให
หัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร
พิจารณา 

-     -  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเสนอออกหนังสือแจงขอขดัของ ของหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการเสนอเร่ืองแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ ของหัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 
๔๖. รับเรื่อง 

จากวิศวกรกลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารรับบันทึก
เสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ 
จากวิศวกรกลุมอนญุาตอาคาร 
 

-     -  



๑๙๔ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๔๗. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่อง
แจงใหผูยื่น
ดำเนินการทราบ 

- หัวหนากลุมอนญุาตตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนนิการ
ทราบ พรอมแบบแปลนและเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตฯ 
 

-  แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

- หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอเรื่องแจงใหผู
ยื่นดำเนินการทราบ 
 
 

 

๔๘. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
แจงใหผูยื่น
ดำเนนิการทราบ 
 

- หัวหนากลุมอนญุาตอาคารสงบันทึก
เสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ 
ใหหัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร
พิจารณา 

-   หัวหนา 
กลุมอนุญาต
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอเรื่องแจงใหผู
ยื่นดำเนินการทราบ 
 

-  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเร่ืองแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ ของหัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการพิจารณาเสนอเสนอออกหนังสือแจงขอขดัของของหัวหนากลุมงานควบคมุอาคาร 
๔๙. รบัเรื่อง 

จากหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับ
บันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอขัดของ
จากหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในบันทึกปะหนา
เรื่องขออนุญาตฯ 

- หัวหนา 
กลุมงานควบคมุ
อาคาร 

๔. ใบปะหนาเรื่องขออนุญาตฯ  
 

-  ผูรับเรื่อง
จะตองลงนาม
รับเรื่องจากผู
ที่มาสงเรื่องใบ
ปะหนาเรื่อง
ขออนุญาต 

๕๐. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจง
ขอขัดของ 
 
 
 

- หัวหนางานควบคุมอาคารตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอขัดของ
พรอมแบบแปลนและเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตฯ 
 

-  ออกคำสั่งแกไขแบบแปลนและ
เอกสารที่เก่ียวของ ครบถวนและ
เปนไปตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 

 

- หัวหนา 
กลุมงานควบคมุ
อาคาร 

๑.บันทึกเสนอออกหนังสือแจง
ขอขัดของ 

 

๕๑. สง 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจง
ขอขัดของ 

- หัวหนางานควบคุมอาคารสงบันทึก
เสนอออกหนังสือแจงขอขัดของธรุการ
กลุมงานควบคุมอาคาร 

-     -  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเสนอออกหนังสือแจงขอขดัของของหัวหนากลุมอนญุาตอาคาร 



๑๙๕ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

เร่ิมตนกระบวนการเสนอเรื่องแจงใหผูย่ืนดำเนินการทราบ ของหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 
๕๒. รับเรื่อง 

จากหัวหนากลุม
อนุญาตอาคาร 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารรับ
บันทึกเสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนนิการ
ทราบ จากหัวหนากลุมอนุญาตอาคาร 

    -  

๕๓. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่อง
แจงใหผูยื่น
ดำเนินการทราบ 

- หัวหนางานควบคุมอาคารตรวจสอบ 
บันทึกเสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนนิการ
ทราบ พรอมแบบแปลนและเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตฯ 

-  แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

 หัวหนา 
กลุมงานควบคมุ
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอเรื่องแจงใหผู
ยื่นดำเนินการทราบ 
 
 

 

๕๔. สง 
บันทึกเสนอเรื่อง
แจงใหผูยื่น
ดำเนินการทราบ 

- หัวหนากลุมงานควบคมุอาคารสง
บันทึกเสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนนิการ
ทราบ ใหธุรการกลุมงานควบคุม
อาคาร 

-     -  

สิ้นสุดกระบวนการเสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ ของหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 

เร่ิมตนกระบวนการสงบันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอขดัของหรือบันทีกเสนอเรื่องแจงใหผูย่ืนดำเนินการทราบของธุรการกลุมควบคมุอาคาร 
๕๕. รับเรื่อง 

จากหัวหนากลุม
งานควบคุมอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารรับบันทึกเสนอ
ออกหนังสือแจงขอขัดของหรือบันทีก
เสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ 
จากหัวหนากลุมงานควบคุมอาคาร 
 

-  ผูรับเรื่องจะตองลงนามรบัเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๗. สมุดบันทึกเร่ือง หนังสือแจง
ขอขัดของ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๘. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการ
ทราบ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๕๖. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารลงรายละเอียด
บันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอขัดของ
หรือบันทีกเสนอเรื่องแจงใหผูยื่น
ดำเนินการทราบ 

- ระบุเลชออกเรื่อง และวันที่ออก
เรื่อง 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๗. สมุดบั น ทึก เรื่อง  ห นั งสือแจ ง
ขอขัดของ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ หรือ ๒ 
หรือ๓) 
๘. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอเรื่อง

แจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ 
(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ หรือ ๒ 
หรือ๓) 

- 



๑๙๖ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๕๗. สงเร่ือง 
ใหเจาหนาที่
ธุรการ 
ฝายบรหิารงาน
ทั่วไปที่รับผดิชอบ 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงบันทึกเสนอ
ออกหนังสือแจงขอขัดของหรือบันทีก
เสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ 
ใหเจาหนาที่ธรุการฝายบริหารงาน
ทั่วไปที่รับผดิชอบ 

- ผูสงเร่ืองบันทึกการสงเร่ืองลงใน
สมุดบันทึกเรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
กลุมงานควบคุม
อาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
 
 
 

๗. สมุดบันทึกเร่ือง หนังสือแจง
ขอขัดของ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๘. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการ
ทราบ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

สิ้นสุดกระบวนการสงบันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอขดัของหรือบันทีกเสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบของธุรการกลุมควบคุมอาคาร 

เริ่มตนกระบวนการสงบันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอขดัของหรือบันทีกเสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบของธุรการหนาหองผอ.กคอ. 
๕๘. รับเรื่อง 

จากธุรการกลุม
งานควบคุมอาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
หนาหองผูอำนวยการกองควบคุม
อาคารรับบนัทึกเสนอออกหนังสือแจง
ขอขัดของ/บันทกีเสนอเรื่องแจงใหผู
ยื่นดำเนินการทราบ 
จากธุรการกลุมงานควบคุมอาคาร 
 

-  ผูรับเร่ืองจะตองลงนามรับเร่ือง
จากผูท่ีมาสงเรื่องในสมดุบันทึก
เรื่อง 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๗. สมุดบันทึกเร่ือง หนังสือแจง
ขอขัดของ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

๘. สมุดบันทึกเรื่อง บันทึกเสนอ
เรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการ
ทราบ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 

-  

๕๙. บันทึกเร่ือง - เจาหนาทีธุ่รการ 
หนาหองผูอำนวยการกองควบคุม
อาคารลงรายละเอียดบันทึกเสนอออก
หนังสือแจงขอขัดของหรือบันทีกเสนอ
เรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ 

- ระบุเลชออกเรื่อง และวันที่ออก
เรื่อง 
 

- เจาหนาที่ธุรการ 
หนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
(คุณ........) 
(คุณ........) 

๗. สมุดบันทึกเร่ือง หนังสือแจง
ขอขัดของ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
๘. สมุดบันทึกเร่ือง บันทึกเสนอ

เรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการ
ทราบ 

(ของกลุมงานควบคุมอาคาร ๑ 
หรือ ๒ หรือ๓) 
 

- 



๑๙๗ 

ที ่ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอยีด มาตรฐานคณุภาพงาน 
ระบบตดิตาม/
ประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
เอกสาร 
อางอิง 

๖๐. สงเร่ือง 
ใหผูอำนวยการ
กองกองควบคุม
อาคาร 

- เจาหนาทีธุ่รการ 
กลุมงานควบคุมอาคารสงบันทึกเสนอ
ออกหนังสือแจงขอขัดของหรือบันทีก
เสนอเรื่องแจงใหผูยื่นดำเนินการทราบ 
ใหผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร 

     

๖๑. ตรวจสอบ 
บันทึกเสนอออก
หนังสือแจง
ขอขัดของหรือบัน
ทีกเสนอเรื่องแจง
ใหผูยื่นดำเนินการ
ทราบ 
 

- ผูอำนวยการกองควบคุมอาคาร
ตรวจสอบบันทึกเสนอออกหนังสือแจง
ขอขัดของ/บันทึกเสนอเรื่องแจงใหผู
ยื่นดำเนินการทราบ พรอมแบบแปลน
และเอกสารประกอบการขออนุญาตฯ 
 
 

-  แบบแปลนและเอกสารที่เก่ียวของ 
ครบถวนและเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยการควบคมุอาคาร 

 

- ผูอำนวยการ 
กองควบคุม
อาคาร 

๑.บันทึก บันทึกเสนอออกหนังสือ
แจงขอขัดของ 
๒.บันทึก บันทึกเสนอเรื่องแจงใหผู
ยื่นดำเนินการทราบ 
 
 

 

๖๒. สงเร่ือง 
ใหธุรการหนาหอง
ผูอำนวยการกอง
ควบคุมอาคาร 

- ผูอำนวยการกองควบคุมอาคารลงนาม
ในบันทึกเสนอออกหนังสือแจง
ขอขัดของหรือบันทีกเสนอเรื่องแจงให
ผูยื่นดำเนินการทราบ  

-      

สิ้นสุดกระบวนการสงบันทึกเสนอออกหนังสือแจงขอขดัของหรือบันทีกเสนอเร่ืองแจงใหผูย่ืนดำเนินการทราบของธุรการหนาหองผอ.กคอ. 
 

หมายเหตุ 

๔. สมุดสงเรื่องบันทึกเรื่องสามารถยอรวมเปนระบบฐานขอมูลงานขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน โดยแตละการขออนุญาต ๑ ครั้งเปน ๑ โครงการ 

 

 

 

 



๑๙๘ 

เอกสารประกอบ 
 

กฎหมายวาดวยการผังเมือง 
๑. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๒. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๓. พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕. กฎกระทรวงฉบับที่๔๑๔ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมอืงพ.ศ. ๒๕๑๘ 

๖. กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
๗. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๘. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 

๙. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๔๓ 

๑๐. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐ 

๑๑. กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๒๔)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๑๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒๐. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒๓. กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๒๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๓๐. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๓๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๑ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 



๑๙๙ 
๓๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๒ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๓๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๓๔. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๓๕. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๓๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๓๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๓๘. กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๐ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๓๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๔๐. กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๔๑. กฎกระทรวง ฉบบัที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๔๒. กฎกระทรวง กำหนดสิง่ที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๔๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๘ (พ.ศ. ๒๕๔๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๔๔. กฎกระทรวงกำหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่

บางสวนในทองที่เขตลาดกระบังเขตประเวศกรุงเทพมหานครและอำเภอบางพลีก่ิงอำเภอบางเสาธงอำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการพ.ศ. ๒๕๔๗ 

๔๕. กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผูพิการหรอืทุพพลภาพและคนชราพ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔๖. กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือผูดำเนินการตอง
ทำการประกันภัยความรบัผิดตามกฎหมายตอชีวิตรางกายและทรัพยสินของบุคคลภายนอกพ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔๗. กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบพ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔๘. กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบหลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการข้ึน
ทะเบียนเปนผูตรวจสอบและหลักเกณฑการตรวจสอบอาคารพ.ศ. ๒๕๔๘ 

๔๙. กฎกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวนายชางและบัตรประจำตัวนายตรวจตามกฎหมายวาดวย    การควบคุม
อาคารพ.ศ. ๒๕๔๙ 

๕๐. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๕๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑท่ีอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแตงต้ังวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๒. กฎกระทรวงวาดวยการยกเวนผอนผันหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 

๕๔. กฎกระทรวงวาดวยการอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพประเภทและระบบความปลอดภัยของ

โรงมหรสพและอัตราคาธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ โรงมหรสพ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๕. กฎกระทรวงฉบับที่๖๒ (พ.ศ. ๒๕๕๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

๕๖. กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบ

และคำนวณสวนตางๆของโครงสรางอาคารพ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๗. กฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนักความตานทานความคงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการ

ตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวพ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ 



๒๐๐ 
๕๙. กฎกระทรวงกำหนดอาคารประเภทควบคุมการใชพ.ศ. ๒๕๕๒ 

๖๐. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารท่ีไดรับ
ผลกระทบจากปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งยังกอสรางไมแลวเสร็จพ.ศ. ๒๕๕๒ 

๖๑. กฎกระทรวง วาดวยการยกเวนผอนผันหรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย       การควบคุม
อาคารสำหรับอาคารในโครงการที่รัฐจัดใหมีหรือพัฒนาเพื่อเปนที่อยูสำหรับผูมีรายไดนอยพ.ศ. ๒๕๕๔ 

๖๒. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง หรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

พ.ศ. ๒๕๒๔ 

๖๓. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลงใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทในทองที่แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง และแขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๕ 

๖๔. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลงใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทในทองท่ีแขวงบางไผ แขวงบางแคเหนือ และแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครพ.ศ. 

๒๕๒๕ 

๖๕. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลงใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทในทองที่เขตมีนบุรี แขวงคลองสิบ แขวงคูฝงเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ แขวง

ลำปลาทิว แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๕ 

๖๖. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 

๒๕๒๕ 

๖๗. ขอบัญญัติกรงุเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ในทองที่แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงส่ีแยกมหา

นาค เขตดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย และแขวง

วัดสามพระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๖ 

๖๘. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทริมถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงสามเสนนอก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง และแขวง

ลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๖๙. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นใน ในทองท่ีแขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ 

๗๐. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟาก ในทองท่ีแขวงวัดทาพระ เขตบางกอกใหญ และแขวงตลาดพลู แขวง

บุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๙ 

๗๑. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก ในทองท่ีแขวงชนะสงคราม แขวงตลาดยอด แขวงศาลเจา

พอเสือ แขวงบวรนิเวศ แขวงเสาชิงชา แขวงราชบพิธ แขวงสำราญราษฎร และแขวงวังบูรพาภิรมย เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๒. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟาก ในทองท่ีแขวงบางซื่อ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 



๒๐๑ 
๗๓. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนรัชดาภิเษกทั้งสองฟาก ในทองท่ีแขวงคลองเตย เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

๒๕๓๐ 

๗๔. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนศรีนครินทรทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะป และแขวงสวนหลวง แขวงหนองบอน 

แขวงบางจาก แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๕. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนพระรามที่ ๙ ทั้งสองฟาก ในทองท่ีแขวงหวยขวาง แขวงบางกะป เขตหวยขวาง และแขวง

หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๖. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนรัชดาภิเษกท้ังสองฟาก ในทองที่แขวงบางซื่อ เขตดุสิต และแขวงลาดยาว เขตบางเขน 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๗. แกคำผิด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบาง

ชนิดหรือบางประเภทริมถนนศรีนครินทรทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงหัวหมาก เขตบางกะป และแขวงสวนหลวง 

แขวงหนองบอน แขวงบางจาก แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๐ 

๗๘. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนรามคำแหงทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงหัวหมาก แขวงสะพานสูง เขตบางกะป และแขวงมีน

บุรี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๗๙. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนสุขาภิบาล ๑ ทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงคันนายาว แขวงจรเขบัว แขวงคลองกุม แขวงคลอง

จั่น และแขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๑ 

๘๐. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนแจงวัฒนะทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงอนุเสาวรีย แขวงตลาดบางเขน แขวงคลองถนน และ

แขวงทุงสองหอง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๘๑. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท ริมถนนสุขาภิบาล ๒ ทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงคลองจั่น แขวงคลองกุม แขวงคันนายาว เขต

บางกะป และแขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๘๒. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท บริเวณโดยรอบศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ในทองที่แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๘๓. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท บริเวณโดยรอบสวนหลวง ร. ๙ ในทองท่ีแขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๒ 

๘๔. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท ริมถนนสะพานกรุงธนบุรี - ตลิ่งชัน ทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงบางพลัด แขวงบางบำหรุ เขต

บางพลัด และริมถนนบางกอกนอย - นครชัยศรี ทั้งสองฟาก ในทองท่ีแขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด และแขวงตลิ่ง

ชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 



๒๐๒ 
๘๕. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนรามอินทราและถนนสุวินทวงศ ทั้งสองฟาก ในทองท่ีแขวงอนุสาวรีย แขวงทาแรง เขต

บางเขน และแขวงจรเขบัว เขตลาดพราว แขวงคลองกุม แขวงคันนายาว เขตบึงกุม และแขวงบางชัน แขวงมีน

บุรี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุร ีกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๖. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนพระรามที่ ๒ ท้ังสองฟาก ในทองที่แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ แขวงจอมทอง แขวง

บางมด เขตจอมทอง และแขวงทาขาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๗. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ในทองท่ีแขวงบางไผ แขวงบางแคเหนือและแขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๘. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ในทองที่แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง และแขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๔ 

๘๙. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนบรมราชชนนีท้ังสองฟากในทองที่แขวงศาลาธรรมสพน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 

๒๕๓๕ 

๙๐. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนรมเกลาทั้งสองฟาก ในทองท่ีแขวงมีนบุรี แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี และริมถนนรมเกลา

ฟากตะวันตก ในทองที่แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี และแขวงคลองสามประเวศ แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๑. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครท้ังสองฟาก ในทองท่ีแขวงบางแคเหนือ แขวงบางแค เขต

ภาษีเจริญ แขวงหลักสอง เขตหนองแขม และแขวงบางบอน แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๒. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนสุขุมวิท ๗๗ (ซอยออนนุช) ทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงสวนหลวง แขวงประเวศ เขตประเวศ 

และแขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๓. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนสุวินทวงศทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงโคกแฝด แขวงลำผักชี แขวงลำตอยติ่ง และแขวงกระทุมราย 

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๔. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนฉลองกรุงทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง และแขวงลำผักชี เขตหนอง

จอก และริมถนนเชื่อมสัมพันธทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงลำผักชี แขวงโคกแฝด แขวงกระทุมราย เขตหนองจอก 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๕. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ภายในบริเวณฝงธนบุรีตรงขามบริเวณกรุงรัตนโกสินทร ในทองที่แขวงบางย่ีขันเขตบางพลัด แขวงอรุณ



๒๐๓ 
อมรินทร แขวงศริิราช เขตบางกอกนอย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ เเขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุร ีเขตธนบุร ีและแขวง

สมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๖. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ในทองทีแ่ขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค เขต

ดุสิต แขวงทุงพญาไท แขวงสามเสนใน เขตพญาไท แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย และแขวงวัดสาม

พระยา แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๗. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนกรุงธนบุรีทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงบางย่ีเรือ เขตธนบุรี แขวงคลองตนไทร แขวงบางลำภูลาง 

เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๕ 

๙๘. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท บริเวณ

โดยรอบอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรนีครินทราบรมราชชนนี ในทองที่แขวงสมเด็จเจาพระยา เขตคลองสาน 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๘ 

๙๙. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในทองที่

แขวงบางขุนศรี แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอย แขวงวัดอรุณ แขวงทาพระ เขตบางกอกใหญ และแขวงวัด

กัลยาณ แขวงวัดหิรัญรูจี แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑๐๐. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนคูขนานระบบทางดวนสายรามอินทรา - ถนนสุขุมวิท ๖๓ (ถนนเอกมัย)ทั้งสองฟาก ในทองที่

แขวงจรเขบัว แขวงลาดพราว เขตลาดพราว แขวงคลองกุม เขตบึงกุม แขวงคลองจั่นแขวงวังทองหลาง เขตบาง

กะป แขวงบางกะป เขตหวยขวาง และแขวงคลองตันเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๐๑. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท พ.ศ. ๒๕๔๐ ริมถนนนราธิวาสราชนครินทร (ถนนเลียบคลองชองนนทรี)ทั้งสองฟาก ในทองท่ีแขวงสุ

รวงศ แขวงสีลม เขตบางรัก แขวงยานนาวา แขวงทุงมหาเมฆ แขวงทุงมหาเมฆ แขวงทุงวัดดอน เขตสาธร และ

แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๐๒. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท พ.ศ. ๒๕๔๐ ริมถนนทางหลวงสายกรุงเทพ - ชลบุรี (สายใหม) ชวงจากถนนรามคำแหงถึงถนนศรี

นครินทร (ทางหลวงหมายเลข ๓๓๔๔) ทั้งสองฟาก ในทองท่ีแขวงหัวหมาก เขตบางกะป และแขวงสวนหลวง 

เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๐๓. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท ริมถนนสายเชื่อมตอระหวางถนนเพชรบุรีกับถนนพระราม ๙(ชวงตอนปลายถนนเพชรบุรี) ท้ัง

สองฟาก ในทองที่แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๐ 

๑๐๔. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทริมถนนเหนือ-ใต ตั้งแตถนนสาธรใตไปจนจดถนนพระราม ๓ ทั้งสองฟากในทองที่แขวงยานนาวา 

แขวงทุงวัดดอน เขตสาธรและแขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๐ 

๑๐๕. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ใน

ทองที่แขวงวัดสามพระยา แขวงบานพานถม เขตพระนคร แขวงวัดโสมนัส แขวงบานบาตร แขวงคลองมหานาค 

แขวงวัดเทพศิรินทร แขวงปอมปราบศัตรูพาย เขตปอมปราบศัตรูพาย และแขวงสัมพันธวงศ แขวงจักรวรรดิ์ 

แขวงตลาดนอย เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 



๒๐๔ 
๑๐๖. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนพุทธมณฑลสาย ๓ ทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงศาลาธรรมสพน แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 

แขวงบางไผ เขตบางแค และแขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐๗. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ริมฝง

แมน้ำเจาพระยาทั้งสองฝงในทองที่แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ แขวงถนนนครไชยศรี แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิต แขวง

วัดสามพระยา แขวงชนะสงคราม แขวงพระบรมมหาราชวัง แขวงตลาดนอย แขวงสัมพันธวงศเขตสัมพันธวงศ แขวง

บางรัก เขตบางรัก แขวงยานนาวา เขตสาธร แขวงวัดพระยาไกร แขวงบางคอแหลมแขวงบางโคล เขตบางคอแหลม 

แขวงบางโพงพาง แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา แขวงคลองเตย แขวงพระโขนง เขตคลองเตย แขวงบางจาก เขตพระ

โขนง แขวงบางนา เขตบางนาแขวงบางออ แขวงบางพลัด     แขวงบางย่ีขัน เขตบางพลัด แขวงอรุณอมรินทร 

แขวงศิริราช เขตบางกอกนอย แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ แขวงบุคคโล แขวงวัดกัลปยาณ เขตธนบุรี แขวง

สมเด็จเจาพระยา แขวงคลองสาน แขวงคลองตนไทร แขวงบางลำพูลาง เขตคลองสาน และแขวงราษฎรบูรณะ 

แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐๘. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด 

หรือบางประเภท ริมถนนงามวงศวานตัดใหมชวงแยกเกษตรศาสตร – ถนนนวมินทร(ถนนสุขาภิบาล ๑) ทั้งสอง

ฟาก ในทองที่แขวงลาดยาว เขตจตุจักร แขวงจรเขบัว แขวงลาดพราว เขตลาดพราว และแขวงคลองกุม เขต บึง

กุม กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๐๙. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนสายเชื่อมระหวางถนนสมเด็จพระเจาตากสินกับถนนเพชรเกษมทั้งสองฟากในทองที่แขวง

บางยี่เรือ แขวงบุคคโล แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี แขวงบางคอ เขตจอมทอง และแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๑๑๐. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ในทองท่ีเขตมีนบุรี แขวงคลองสิบสอง แขวงคูฝงเหนือ เขตหนองจอก และแขวงคลองสามประเวศ 

แขวงลำปลาทิว แขวงลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๑๑. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ในทองที่บางสวนในแขวงแสมดำ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน และแขวงทุ งครุ เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๑๒. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

๑๑๓. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสรางหรือดัดแปลงอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๑๑๔. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนอุทยานทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงศาลาธรรมสพน และแขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๑๑๕. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทในบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในทองท่ีแขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรงุเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗ 



๒๐๕ 
๑๑๖. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทบริเวณโดยรอบสะพานพระราม ๘ ในทองที่แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด และแขวงอรุณอมรินทร

แขวงศิริราช แขวงบานชางหลอ เขตบางกอกนอยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๑๗. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทบริเวณโดยรอบสวนหลวง ร. ๙ ในทองท่ีแขวงหนองบอน แขวงประเวศ เขตพระโขนง 

กรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๑๘. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ในทองท่ีบางสวนของแขวงศาลาธรรมสพน เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๑๙. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทริมถนนกัลปพฤกษท้ังสองฟาก ในทองที่แขวงบางหวา แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ 

แขวงบางคอ แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทองแขวงบางบอน เขตบางบอน และแขวงบางแค เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๒๐. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนราชพฤกษทั้งสองฟาก ในทองท่ีแขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางระมาด แขวงบางพรม แขวง

บางเชือกหนัง เขตตลิ่งชันและแขวงบางแวกแขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรคแขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษี

เจริญ กรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๔๗ 

๑๒๑. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๒๒. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนสายเชื่อมตอระหวางถนนสาธุประดิษฐกับถนนพระรามที่ ๓ ทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงชอง

นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๒๓. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ริมถนนหลวงแพงทั้ งสองฟาก ในทองที่แขวงทับยาว และแขวงขุมทอง เขตลาดกระบัง 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๒๔. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือ

บางประเภท ริมถนนวงแหวนอุตสาหกรรมทั้งสองฟาก ในทองที่แขวงชองนนทรี แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา และ

แขวงราษฎรบูรณะ เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๑๒๕. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงอาคารประเภทปายหรือสิ่งท่ีสรางขึ้น

สำหรับติดหรือตั้งปาย ในพื้นที่บางสวนในทองที่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๒๖. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติในการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหมพ.ศ. ๒๕๔๓ 

๑๒๗. ประกาศกรุงเทพมหานครที่ ป. ๒๘๐/๒๕๓๕ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง 

รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร โดยไมยื่นคำขอรับใบอนุญาต จากเจาพนักงาน

ทองถิ่น แบบใบรับแจง และแบบหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือ

เคลื่อนยายอาคาร 

๑๒๘. ประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ ป. ๒๘๑/๒๕๓๕ เรื่อง คำแนะนำในการขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 

หรือเคลื่อนยายอาคารและการแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยไมยื่น

คำขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 



๒๐๖ 
๑๒๙. ประกาศกรงุเทพมหานคร เรื่อง ขอกำหนดลักษณะแบบของบันไดหนีไฟ และทางหนีไฟทางอากาศของอาคาร 

๑๓๐. ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและสาธารณปูโภค 

๑๓๑. ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องกำหนดแบบหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน  หรือ

เคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร โดยไมย่ืนคำขอรับใบอนุญาต จากเจาพนักงานทองถ่ิน แบบใบ

รับแจง และแบบหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร

(ฉบับท่ี ๒) 

๑๓๒. พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๓๓. พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๐๔ 

๑๓๔. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ 

๑๓๕. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๓๖. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 

๒๔๗๙ 

๑๓๗. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๔๙๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 

๒๔๗๙ 

๑๓๘. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๐๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 

๒๔๗๙ 

๑๓๙. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 

๒๔๗๙ 

๑๔๐. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๑๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 

๒๔๗๙ 

๑๔๑. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๑๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 

๒๔๗๙ 

๑๔๒. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๑๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 

๒๔๗๙ 

๑๔๓. กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๒๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 

๒๔๗๙ 

๑๔๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดสิ่งปลูกสรางบางประเภทเปน “อาคาร” ตามความหมายแหง

พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

๑๔๕. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช๒๔๘๓ 

๑๔๖. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร(ฉะบับท่ี ๒)พุทธศักราช๒๔๘๘ 

๑๔๗. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร(ฉะบับท่ี ๓)พุทธศักราช๒๔๙๑ 

๑๔๘. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๐๔ 

๑๔๙. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร(ฉบับที่ ๕)พ.ศ.๒๕๐๕ 

๑๕๐. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร(ฉบับที่ ๖)พ.ศ.๒๕๐๕ 

๑๕๑. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร(ฉบับที่ ๗)พ.ศ.๒๕๐๘ 

๑๕๒. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร(ฉบับที่ ๘)พ.ศ.๒๕๐๙ 

๑๕๓. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร(ฉบับที่ ๙)พ.ศ.๒๕๑๐ 



๒๐๗ 
๑๕๔. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องควบคุมการกอสรางอาคาร(ฉบับที่ ๑๐)พ.ศ. ๒๕๑๑ 

๑๕๕. เทศบัญญัติของเทศบาลนครธนบุรี เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช๒๔๘๙ 

๑๕๖. เทศบัญญัติของเทศบาลนครธนบุรี เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๐๓ 

๑๕๗. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชะนิดจะปลูกสรางขึ้นมิไดพุทธศักราช

๒๔๘๔ 

๑๕๘. เทสบัญญัติของเทสบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวนซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสางขึ้นมิได (ฉบับที่2) 

พุทธศักราช 2485 

๑๕๙. เทสบัญญัติของเทสบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวนซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสางข้ึนมิได (ฉบับที่ 3)พุทธสัก

ราช 2487 

๑๖๐. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชะนิดจะปลูกสรางขึ้นมิไดพุทธศักราช

๒๔๙๑ 

๑๖๑. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสรางข้ึนมิได(ฉบับท่ี๒) 

พุทธศักราช๒๕๐๒ 

๑๖๒. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสรางข้ึนมิได(ฉบับท่ี๓) 

พุทธศักราช๒๕๐๓ 

๑๖๓. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสรางขึ้นมิได(ฉบับท่ี๔) 

พุทธศักราช๒๕๐๕ 

๑๖๔. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสรางข้ึนมิได(ฉบับท่ี๕) 

พุทธศักราช๒๕๐๕ 

๑๖๕. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสรางขึ้นมิได(ฉบับท่ี๖) 

พุทธศักราช๒๕๐๙ 

๑๖๖. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสรางข้ึนมิได(ฉบับท่ี๗) 

พุทธศักราช๒๕๐๙ 

๑๖๗. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสรางข้ึนมิได(ฉบับท่ี๘) 

พุทธศักราช๒๕๐๙ 

๑๖๘. เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพเรื่องกำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสรางข้ึนมิได(ฉบับท่ี๙) 

พุทธศักราช๒๕๑๐ 

๑๖๙. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารจอดรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๗๐. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสรางขึ้นมิได พ.ศ. ๒๕๒๑ 

๑๗๑. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาคารบางชนิดจะปลูกสรางขึ้นมิได (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๗๒. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๑๗๓. ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดแบบแปลนแผนผังและรูปแบบทางสถาปตยกรรมของหองแถวตึกแถว

ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นนอก 

๑๗๔. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. ๒๕๒๘ 

๑๗๕. ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวยการขออนุญาตกอสรางสะพานขามคลอง พ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๗๖. ระเบียบกรุงเทพมหานคร วาดวย การขออนุญาตตัดคันหินทางเทา ลดระดับคนัหินทางเทา และทำทางเชื่อมในที่

สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๓๑ 



๒๐๘ 
๑๗๗. ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดราคามาตรฐานคากอสรางสะพานขามคลองพ.ศ. ๒๕๔๙ 

๑๗๘. ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องกำหนดราคามาตรฐานคากอสรางสะพานขามคลองพ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๗๙.  กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

 


