
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) มาตรา ๘ (๑๒) และมาตรา ๓๙ วรรค
สอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  เจาของอาคารผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาต 
(๑)  กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคารใหย่ืนคําขออนุญาตตาม

แบบ ข.๑ พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.๑ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
(๒)  เคลื่อนยายอาคาร ใหย่ืนคําขออนุญาตตามแบบ ข.๒ พรอมดวยเอกสาร

ตามที่ระบุไวในแบบ ข.๒ ตอเจาพนักงานทองถ่ินที่อาคารนั้นตั้งอยู เวนแตการเคลื่อนยายอาคาร
จากทองที่ที่ไมอยูภายใตขอบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปยังทองที่ที่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบังคับ ใหย่ืนคําขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ในทองที่ที่อาคารนั้นจะยายไปตั้ง 

ผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไวในแบบ ข.๑ และ ข.๒ จํานวนหาชุดพรอมกับคําขอ สําหรับการ
ขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคารที่เปนอาคารประเภทควบคุม
การใชตามมาตรา ๓๒ เจาพนักงานทองถ่ินจะประกาศกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบ
เอกสารดังกลาวมากกวาหาชุดก็ได แตตองไมเกินเจ็ดชุด 

การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคารเกี่ยวกับ
อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ 
ตองแนบรายการคํานวณจํานวนหนึ่งชุดพรอมกับคําขอตาม (๑) หรือ (๒) ดวย 

การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร หรือเคล่ือนยาย
อาคารที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตําบลหรือเขตองคการบริหารสวน
ตําบล แตมิไดอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดการตามมาตรา ๘ 
(๑๐) หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา ๑๓ 
ใชบังคับ ถาเปนอาคารดังตอไปนี้ ใหแนบเฉพาะแผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเขปและ
สําเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินพรอมกับคําขอ 

(ก)  อาคารอยูอาศัยไมเกินสองช้ันและมีพ้ืนที่ทุกช้ันในหลังเดียวกันรวมกันไม
เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๒/ตอนที่ ๕๘/ฉบับพิเศษ หนา ๒๘/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ข)  อาคารเก็บผลิตผลทางเกษตรที่มีพ้ืนที่ทุกช้ันในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน
๑๐๐ ตารางเมตร 

(ค)  อาคารเลี้ยงสัตวที่มีพ้ืนที่ทุกช้ันในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน ๑๐๐ ตาราง
เมตร 

(ง)  ร้ัว กําแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย 
(จ)  หอถังน้ําที่มีความสูงไมเกิน ๖ เมตร๒ 
 
ขอ ๒  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขอตามขอ ๑ ใหตรวจพิจารณาแผนผัง

บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ (ถามี) เมื่อปรากฏวา
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณถูกตองและเปนไป
ตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน และหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออก
ใบอนุญาตตามแบบ อ.๑ หรือแบบ อ.๒ แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคารไปยังทองที่ซึ่งอยูในเขตอํานาจของ
เจาพนักงานทองถ่ินอื่น เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินที่อาคารนั้นตั้งอยูไดตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ง
และเห็นวาถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตในสวนที่เจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่อาคารจะทํา
การเคลื่อนยายตั้งอยูตามแบบ อ.๓ และสงใบอนุญาตและสําเนาคูฉบับเอกสารที่เก่ียวของ แผนผัง
บริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดผานการตรวจพิจารณาและประทับตราไว
แลว จํานวนสี่ชุด พรอมดวยรายการคํานวณหนึ่งชุด (ถามี) ไปยังเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่
จะเคลื่อนยายอาคารไปตั้งใหม เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่จะเคลื่อนยายอาคารไปตั้งใหม
ไดตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ง และเห็นวาถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตในสวนที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินแหงทองที่ที่อาคารจะเคลื่อนยายไปตั้งใหมในแบบ อ.๓ นั้น 

 
ขอ ๒/๑๓  ในการออกใบอนุญาตตามขอ ๒ ถาเปนกรณีที่เปนการอนุญาตให

กอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคาร ใหเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดอายุใบอนุญาตตามขนาดของ
พ้ืนที่อาคารสวนที่จะทําการกอสรางดัดแปลง ดังนี้ 

(๑)  พ้ืนที่ของอาคารขนาดนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ใหกําหนดอายุ
ใบอนุญาตหนึ่งป 

(๒)  พ้ืนที่ของอาคารขนาดตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐๐,๐๐๐ 
ตารางเมตร ใหกําหนดอายุใบอนุญาตสองป 

(๓)  พ้ืนที่ของอาคารขนาดตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ใหกําหนดอายุ

                                                 
๒
 ขอ ๑ วรรคสี่แกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๓
 ขอ ๒/๑ เพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใบอนุญาตสามป 
 
ขอ ๓  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยาย

อาคารที่เปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒ ไดทําการกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคารดังกลาวเสร็จแลว ใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารยื่นคําขอใบรับรอง
ตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบ ข.๖พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.๖ 

เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง และตรวจสอบแลวเห็นวาการ
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับ
ใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับรองตามแบบ อ.๖ 

 
ขอ ๔  ในกรณีที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภท

ควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒ ประสงคจะใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช 
หรือเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารซึ่งเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒ 
ประสงคจะเปลี่ยนการใชอาคารไปใชเปนอาคารสําหรับอีกกิจการหนึ่ง ใหเจาของอาคารหรือผู
ครอบครองอาคารยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามแบบ ข.๓ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.๓ 

ใหนําความในขอ ๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการขออนุญาตตาม
วรรคหนึ่งในสวนที่เก่ียวกับเอกสารที่ตองแนบพรอมกับคําขอเกี่ยวกับแผนผังบริเวณแบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณ โดยอนุโลม 

เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลวใหดําเนินการตามขอ ๒ 
วรรคหนึ่ง และเมื่อเห็นวาถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ อ.๕ 

 
ขอ ๕  ในกรณีที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือส่ิงที่

สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามมาตรา ๘ (๙) ประสงคจะ
ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น และกอสรางพ้ืนที่หรือ
ส่ิงที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทนของเดิมตามมาตรา ๓๔ 
ใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข.๔ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.๔ 

ใหนําความในขอ ๑ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการขออนุญาตตาม
วรรคหนึ่งในสวนที่เก่ียวกับเอกสารที่ตองแนบพรอมกับคําขอเกี่ยวกับแผนผังบริเวณแบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณ โดยอนุโลม 

เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลวใหดําเนินการตามขอ ๒ 
วรรคหนึ่ง และเมื่อเห็นวาถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตตามแบบ อ.๔ 

 
ขอ ๖  ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคารหรือใบอนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบ ข.๕ ตอเจา
พนักงานทองถ่ิน พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.๕  กอนใบอนุญาตสิ้นอาย ุ

เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหพิจารณาคําขอพรอม
ดวยเหตุผลในการขอตออายุใบอนุญาต เมื่อเห็นเปนการสมควรใหเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาต โดยจะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได 

 
ขอ ๖/๑๔  ในการพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลง

อาคาร ถาเปนการขอตออายุใบอนุญาตครั้งแรก ใหเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตไดเปนระยะเวลาไมเกินอายุใบอนุญาตตามขอ ๒/๑ 

ในกรณีที่ไดมีการตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมาแลว เจาพนักงานทองถ่ินจะ
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตไดตอเมื่อดําเนินการกอสรางฐานรากทั้งหมดของอาคารแลวเสร็จ 
หรือมีการกอสรางหรือดัดแปลงโครงสรางของอาคารไปแลวเกินรอยละสิบของพื้นที่อาคารที่ไดรับ
อนุญาต โดยเจาพนักงานทองถ่ินจะตออายุใบอนุญาตใหไดอีกไมเกินสามครั้ง ครั้งละหนึ่งป 

ใหผูไดรับอนุญาตตามวรรคสองมีหนาที่รายงานความคืบหนาในการกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ินทุกเกาสิบวัน ทั้งนี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินสั่งการใหนายชาง
หรือนายตรวจไปตรวจสอบการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุกครั้งที่ไดรับรายงาน 

การตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารทุกครั้ง ผูขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองแกไขแบบแปลนของอาคารใหมีหรือปรับปรุงระบบการปองกันอัคคีภัยและ
ระบบความปลอดภัยภายในอาคารโดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชบังคับในขณะยื่นคําขอตออายุ
ใบอนุญาตนั้น 

 
ขอ  ๖/๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารซึ่งมิไดย่ืนคาํขอ

ตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ แตการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารไดดําเนินการไปจน
ไมอาจแกไขแบบแปลนเพื่อขอรับใบอนุญาตใหมตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชบังคับในขณะนั้น หากประสงคจะดําเนินการ
ตอไป ใหย่ืนคําขออนุญาตตามขอ ๑ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตส้ินอายุ ในการนี้ ให
เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาตใหมตามหลักเกณฑเดียวกับการพิจารณาออก
ใบอนุญาตฉบับเดิม เวนแตในเรื่องระบบการปองกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยภายใน
อาคาร ใหเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ

                                                 
๔
 ขอ ๖/๑ เพ่ิมโดยเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
๕
 ขอ ๖/๒ เพ่ิมโดยเพิ่มโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชบังคับในขณะยื่นคําขออนุญาตใหม 
 
ขอ  ๖/๓๖  ในกรณีที่ใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารมิไดรับการ

ตออายุหรือไมสามารถตออายุไดอีกตามขอ ๖/๑ และมิไดรับใบอนุญาตใหมตามขอ ๖/๒ ถา
ปรากฏวาการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารยังดําเนินการไมแลวเสร็จ และไมสามารถแกไขแบบ
แปลนเพื่อขอรับใบอนุญาตใหมตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือ
ประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชบังคับในขณะนั้น เจาของอาคารอาจยื่นคําขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
เพ่ือใหสามารถสรางสวนตางๆ ของอาคารหรือติดตั้งงานระบบและอุปกรณตางๆ ตอไป ทั้งนี้ 
เพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหอาคารนั้นสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยซึ่งจะตองไมเปนการเพิ่มความ
สูงและพ้ืนที่ของอาคาร เวนแตเปนการกอสรางสวนที่จําเปนสําหรับการติดตั้งงานระบบและ
อุปกรณตางๆ บนชั้นบนสุดของอาคาร เชน หองเครื่องลิฟต ถังเก็บน้ํา หรือหองบันไดหนีไฟ เปน
ตน 

เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหส่ังการใหนาย
ชางหรือนายตรวจไปตรวจสอบอาคารนั้น ถาปรากฏวาการขออนุญาตดัดแปลงอาคารเปนเพียง
เทาที่จําเปนเพื่อใหอาคารนั้นสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินออก
ใบอนุญาตใหแกผูย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง 

คําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งและใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหใชแบบ ข.๑ และ
แบบ อ.๑ ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
ขอ ๗  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ใน

สาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรองตามแบบ ข.๗ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.๗ 
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาคําขอดังกลาวและ
เมื่อเห็นเปนการสมควร ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองใหแก
ผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองใหใชแบบใบอนุญาตหรือแบบใบรับรอง 
แลวแตกรณี โดยประทับตราสีแดงคําวา "ใบแทน" กํากับไวดวย และใหมีวัน เดือน ป ที่ออกใบ
แทน พรอมทั้งลงลายมือช่ือเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 
ขอ ๘  ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง

                                                 
๖
 ขอ ๖/๓ เพ่ิมโดยเพ่ิมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อาคาร ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนการใชอาคารใหแกบุคคลอื่น ใหย่ืนคําขอ
อนุญาตตามแบบ ข.๘ พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.๘ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาคําขอดังกลาวและ
เมื่อเห็นเปนการสมควร ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกหนังสือแจงการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตตาม
แบบ น.๙ ใหแกผูขอโอนใบอนุญาต 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ใหประทับตราสีแดงคํา
วา “โอนแลว” ระบุช่ือผูรับโอน และใหมีวัน เดือน ป ที่อนุญาตใหโอนใบอนุญาตกํากับไวใน
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร พรอมทั้งลงลายมือช่ือเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 
ขอ ๙  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ

คํานวณตองเปนสิ่งพิมพ สําเนา ภาพถาย หรือเขียนดวยหมึก และตองเปนไปตามหลักเกณฑ และ
เง่ือนไข ดังตอไปนี้ 

(๑)  มาตราสวน ขนาด ระยะ น้ําหนัก และหนวยการคํานวณตางๆ ใหใชมาตรา
เมตริก 

(๒)  แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ใน ๕๐๐ แสดงลักษณะที่ตั้ง 
และขอบเขตของที่ดินและอาคารที่ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการ
ใช ดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น และขออนุญาต
กอสรางพ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ แทนของเดิม 
พรอมดวยรายละเอียด ดังนี้ 

(ก)  แสดงขอบนอกของอาคารที่มีอยูแลว 
(ข)  ระยะหางจากขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกดาน 
(ค)  ระยะหางระหวางอาคารตางๆ ที่มีอยูแลวและอาคารที่ขออนุญาตใน

ขอบเขตของที่ดิน 
(ง)  ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดย 
สังเขปพรอมดวยเครื่องหมายทิศ 
(จ)  ในกรณีที่ไมมีทางน้ําสาธารณะสําหรับการขออนุญาตกอสรางอาคาร 

ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคาร ใหแสดงทางระบายน้ําออกจากอาคารไปสูทางระบายน้ํา
สาธารณะหรือวิธีการระบายน้ําดวยวิธีอ่ืน พรอมทั้งแสดงเครื่องหมายชี้ทิศทางน้ําไหลและสวนลาด 

(ฉ)  แสดงระดับของพื้นชั้นลางของอาคารและความสัมพันธกับระดับทางหรือ 
ถนนสาธารณะที่ใกลที่สุดและระดับพื้นดิน 
(ซ)  แผนผังบริเวณสําหรับการเคลื่อนยายอาคารใหแสดงแผนผังบริเวณของ

อาคารที่มีอยูเดิม และใหแสดงแผนผังบริเวณที่จะทําการเคลื่อนยายอาคารไปอยูในที่ใหมให
ชัดเจน 

แผนผังบริเวณสําหรับอาคารตามมาตรา ๔ เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คลังสินคา สํานักงานและสิ่งที่สรางข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดใหแสดง
รายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) เทาที่จะตองมีตามลักษณะของอาคารนั้นๆ 

(๓) แบบแปลนใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ใน ๑๐๐ โดยตองแสดงรูปราง
ตางๆ คือ แปลนพื้นชั้นตาง ๆ รูปดาน (ไมนอยกวาสองดาน) รูปตัดทางขวา รูปตัดทางยาว ผัง
คานรับพื้นชั้นตางๆ และผังฐานรากของอาคารที่ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย 
เปลี่ยนการใช หรือดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น พรอม
ดวยรายละเอียด ดังนี้ 

(ก)  แบบแปลนตองมีรูปรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เครื่องหมาย วัสดุ และ
การใชสอยตางๆ ของอาคารอยางชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถ่ิน หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(ข)  แบบแปลนสําหรับการกอสรางอาคาร ใหแสดงสวนตางๆ ของอาคารที่จะ
กอสรางใหชัดเจน 

(ค)  แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงอาคาร ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่
จะดัดแปลงใหชัดเจน 

(ง)  แบบแปลนสําหรับการรื้อถอนอาคาร ใหแสดงข้ันตอน วิธีการตลอดจน
ความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร 

(จ)  แบบแปลนสําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงขั้นตอนวิธีการ ความ
มั่นคงแข็งแรง ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนยายอาคาร 

สําหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคารมีความกวาง ความ
ยาวหรือความสูงเกิน ๙๐ เมตร แบบแปลนจะใชมาตราสวนเล็กกวา ๑ ใน ๑๐๐ ก็ได แตตองไม
เล็กกวา ๑ ใน ๒๕๐ 

(ฉ)  แบบแปลนสําหรับการเปลี่ยนการใชอาคารใหแสดงสวนที่ใชอยูเดิมและ
สวนที่จะเปลี่ยนการใชใหมใหชัดเจน 

(ช)  แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออก
ของรถเพื่อการอื่น ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่จะทําการกอสรางใหมแทนของเดิมใหชัดเจน 
สําหรับการกอสรางส่ิงที่สรางข้ึนเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
แทนของเดิมตองแสดงสวนตางๆ ของอาคารที่จะกอสรางใหชัดเจน 

แบบแปลนสําหรับอาคารตามมาตรา ๔ เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ 
คลังสินคา สํานักงานและส่ิงที่สรางข้ึนอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ใหแสดง
รายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) เทาที่จะตองมีตามลักษณะของอาคารนั้นๆ 

(๔)  รายการประกอบแบบแปลน ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิด
ของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร 
เคลื่อนยายอาคาร เปลี่ยนการใชอาคาร หรือดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก
ของรถเพื่อการอื่น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕)  รายการคํานวณ ใหแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร โดยคํานวณ
กําลังของวัสดุ การรับน้ําหนัก และกําลังตานทานของสวนตางๆ ของอาคาร 

 
ขอ ๑๐  ผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ

ตองลงลายมือช่ือพรอมกับเขียนชื่อดวยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน และรายการคํานวณทุกแผน และใหระบุสํานักงานหรือที่อยูพรอมกับคุณวุฒิของ
ผูรับผิดชอบดังกลาวไวในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ
คํานวณแตละชุดดวย หรือจะใชส่ิงพิมพ สําเนา ภาพถายที่ผู รับผิดชอบงานออกแบบ หรือ
ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณไดลงลายมือช่ือพรอมกับเขียนชื่อดวยตัวบรรจง และระบุ
รายละเอียดดังกลาวแทนก็ได 

ในกรณีที่ผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ
เปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม หรือวิศวกรรมควบคุมตาม
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ใหไว ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
พลเอก สิทธิ จิรโรจน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘ (๑๒) และมาตรา 
๓๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไข
ในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ตอง
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒๗ 
 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหผูขอรับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคารหรือเคล่ือนยายอาคาร ตองแนบเอกสาร
เก่ียวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ พรอมกับคํา
ขออนุญาต แตสภาพโครงสรางของอาคารประเภทอาคารอยูอาศัยไมเกินสองชั้นและมีพ้ืนที่อาคาร
รวมกันไมเกิน 75 ตารางเมตร ในเขตสุขาภิบาลและเขตองคการบริหารสวนจังหวัด สมควรใหผู
ขอรับใบอนุญาตดังกลาวแนบเอกสารเฉพาะที่เก่ียวกับแผนผังบริเวณและแบบแปลนพื้นของ
อาคารทุกช้ันพรอมกับคําขออนุญาต  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒๘ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรผอนผัน
ขอกําหนดเก่ียวกับเอกสารที่ตองแนบพรอมกับคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือ
ถอนอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารสําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภทที่อยูในเขตสุขาภิบาล
หรือเขตองคการบริหารสวนจังหวัด แตมิไดอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติ
ทองถ่ินกําหนดการตามมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือ
ประกาศที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติดังกลาวใช
บังคับ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๖ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรผอนผัน
ขอกําหนดเก่ียวกับเอกสารที่ตองแนบพรอมกับคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือ
ถอนอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารสําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภทที่อยูในเขตองคการ
บริหารสวนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตําบลหรือเขตองคการบริหารสวนตําบล แตมิไดอยูในบริเวณ
พ้ืนที่ที่มีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ .ศ .  ๒๕๒๒  หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ รั ฐมนตรี ว า ก าร
กระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติดังกลาวใชบังคับ และเพ่ือยกเลิกการ
                                                 

๗
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๘๖/หนา ๙๙๙/๒๔ ตุลาคม ๒๕๓๔ 

๘
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๑๑ ก/หนา ๕/๒๓ มีนาคม ๒๕๓๘ 

๙
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๙๐ ก/หนา ๑๓/๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผอนผันสําหรับอาคารที่อยูในเขตสุขาภิบาลซึ่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๕ (พ.ศ. ๒๕๓๘) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มีขอกําหนดผอนผันเกี่ยวกับเอกสารที่ตอง
แนบพรอมคําขออนุญาตดังกลาว สําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภทที่อยูในเขตสุขาภิบาล
ดวย แตในปจจุบัน การปกครองสวนทองถ่ินในรูปสุขาภิบาลไดถูกยกเลิกแลวโดยพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒๑๐ 
 

ขอ  ๓  ใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารที่ออกไวกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับใหมีอายุเทาที่กําหนดไวในใบอนุญาต สําหรับการตออายุใบอนุญาตนั้นให
ดําเนินการตามที่กําหนดในขอ ๖/๑  

 
ขอ ๔  ใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือคัดแปลงอาคารที่ไดมีการตออายุไวแลว

กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตอีก ใหดําเนินการตามที่
กําหนดในขอ ๖/๑ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวงวาดวยการ
ควบคุมอาคารที่ใชบังคับในปจจุบัน มิไดวางหลักเกณฑในการกําหนดอายุใบอนุญาตกอสราง
อาคารหรือดัดแปลงอาคาร ทั้งการตออายุใบอนุญาตดังกลาวก็มิไดมีการกําหนดขอบเขตวาจะตอ
อายุใหเปนระยะเวลาไมเกินเทาใด สงผลใหเจาพนักงานทองถ่ินแตละแหงใชดุลพินิจในเรื่อง
ดังกลาวแตกตางกันไป สมควรกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดอายุและการตออายุใบอนุญาต
ดังกลาวใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ปจจุบันไดมีอาคารที่ยังกอสรางหรือดัดแปลงไม
แลวเสร็จ ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากการขาดตออายุใบอนุญาตหรือประสบปญหาทางเศรษฐกิจ จึง
สมควรกําหนดมาตรการผอนผันใหเจาของอาคารดังกลาวสามารถขออนุญาตเพ่ือดําเนินการ
กอสรางหรือดัดแปลงอาคารตอไปจนเสร็จหรือจนสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 
 
 

                                                 
๑๐

 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๘/ตอนที่ ๖๓ ก/หนา ๓/๒ สิงหาคม ๒๕๔๔ 


