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ประกาศกรุงเทพมหานคร 
เร่ือง  กําหนดวิธีการแจงการใชประโยชนที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 

ในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 
 

 

ดวยกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  พ.ศ.  ๒๕๔๙  ไดกําหนดประเภท
และกิจการของการใชประโยชนที่ดินตามแผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานครและใหเจาของหรือผูครอบครองที่ดินที่ประสงคจะใชที่ดินเพื่อกอสรางอาคารหรือ
ประกอบกิจการที่ตองขออนุญาตหรือตองแจงตอเจาพนักงานตามกฎหมาย  แจงการใชประโยชนที่ดิน
หรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตอเจาพนักงานทองถิ่น  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมความ
หนาแนนของการใชประโยชนที่ดินใหเปนไปตามขอกําหนดของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๔๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  และมาตรา  ๔  แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง  พ.ศ.  ๒๕๑๘  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นในเขตกรุงเทพมหานคร  จึงกําหนดวิธีการแจงการใชประโยชนที่ดินหรือ
เปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  ไวดังตอไปนี้   

ขอ ๑ การขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และการย่ืนแจงกอสราง  ดัดแปลง  หรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยไมย่ืน 
คําขอรับใบอนุญาต  โดยการแจงตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม  โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ใหผูขออนุญาตหรือผูแจง  
แจงการใชประโยชนที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตามแบบหนังสือแจงการใชประโยชน
ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร  (แบบ  ผมร.1)  พรอมกับการ 
ย่ืนคําขออนุญาต  (แบบ  ข.1)  หรือการแจง  (แบบ  กทม.1)  ตอเจาพนักงานทองถิ่น  ณ  สํานักงานเขตทองที่
หรือสํานักการโยธา  แลวแตกรณี 

ขอ ๒ การขออนุญาตหรือการแจงประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  ใหผูขออนุญาตหรือผูแจงประกอบกิจการ  แจงการใชประโยชนที่ดิน
หรือเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินตามแบบหนังสือแจงการใชประโยชนที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช
ประโยชนที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร  (แบบ  ผมร.1)  พรอมกับการย่ืนคําขออนุญาตหรือการแจง
ประกอบกิจการตอเจาพนักงานทองถิ่น  ณ  สํานักงานเขตทองที่ 
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จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
อภิรักษ  โกษะโยธิน 

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
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