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กฎกระทรวง 
ฉบบัที� 7 (พ.ศ. 2528) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่ าการ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี� 

 1 ข้อ 1 ใหก้าํหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดงัต่อไปนี� 

  (1) อาคารที�ใชเ้พื�อการอยู่อาศยัไม่เกนิสองชั �นและมพีื�นที�ทุกชั �นในหลงัเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 150 ตาราง
เมตร หรอือาคารที�ใช้เพื�อเกบ็ผลติผลทางการเกษตรที�มพีื�นที�ทุกชั �นในหลงัเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 
100 ตารางเมตร หรืออาคารเพื�อการเลี�ยงสตัว์ที�มีพื�นที�ทุกชั �นในหลงัเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 100 
ตารางเมตร หรอืรั �ว กําแพง หรอืประตูที�เป็นอาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ใหเ้รยีก
เกบ็ในอตัรา ดงัต่อไปนี� 

   (ก) ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฉบบัละ 20 บาท 
   (ข) ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 10 บาท 
   (ค) ใบอนุญาตรื�อถอน  ฉบบัละ 10 บาท 
   (ง) ใบอนุญาตเคลื�อนยา้ย ฉบบัละ 10 บาท 
   (จ) ใบอนุญาตเปลี�ยนการใช ้ ฉบบัละ 20 บาท 
   (ฉ) ใบแทนใบอนุญาต  ฉบบัละ 5 บาท 
  (2) อาคารอื�นนอกจากอาคารตาม (1) ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัรา ดงัต่อไปนี� 
   (ก) ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฉบบัละ 200 บาท 
   (ข) ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 100 บาท 
   (ค) ใบอนุญาตรื�อถอน  ฉบบัละ 50 บาท 
   (ง) ใบอนุญาตเคลื�อนยา้ย ฉบบัละ 50 บาท 
   (จ) ใบอนุญาตเปลี�ยนการใช ้ ฉบบัละ 200 บาท 
   (ฉ) ใบรบัรอง ฉบบัละ 100 บาท 
   (ช) ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง  ฉบบัละ 10 บาท 

 1 ข้อ 2 ใหก้าํหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดงัต่อไปนี� 

  (1) อาคารที�ใชเ้พื�อการอยู่อาศยัไม่เกนิสองชั �นและมพีื�นที�ทุกชั �นในหลงัเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 150 ตาราง
เมตร หรอือาคารที�ใช้เพื�อเกบ็ผลติผลทางการเกษตรที�มพีื�นที�ทุกชั �นในหลงัเดยีวกนัรวมกนัไม่เกนิ 
100 ตารางเมตร หรืออาคารเพื�อการเลี�ยงสตัว์ที�มีพื�นที�ทุกชั �นในหลงัเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 100 
ตารางเมตร หรอืรั �ว กําแพง หรอืประตูที�เป็นอาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร ใหเ้รยีก
เกบ็ในอตัรา ดงัต่อไปนี� 

   (ก) ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฉบบัละ 20 บาท 
   (ข) ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 10 บาท 
   (ค) ใบอนุญาตรื�อถอน ฉบบัละ 10 บาท 
   (ง) ใบอนุญาตเคลื�อนยา้ย ฉบบัละ 10 บาท 
  (2) อาคารอื�นนอกจากอาคารตาม (1) ใหเ้รยีกเกบ็ในอตัรา ดงัต่อไปนี� 
   (ก) ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฉบบัละ 200 บาท 

                                                
1 ขอ้ 1 และขอ้ 2 แกไ้ขโดย กฎกระทรวง ฉบบัที� 70 (พ.ศ. 2564) 
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   (ข) ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 100 บาท 
   (ค) ใบอนุญาตรื�อถอน ฉบบัละ 50 บาท 
   (ง) ใบอนุญาตเคลื�อนยา้ย ฉบบัละ 50 บาท 

 2 ข้อ 2/1 ใหก้าํหนดค่าธรรมเนียมใบรบัรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบบัละ 100 บาท 

 ข้อ 3 ใหก้ําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสรา้ง หรอืดดัแปลงอาคารสาํหรบัการก่อสรา้งหรอืสาํหรบั

สว่นที�มกีารดดัแปลง ดงันี� 
  (1) อาคารซึ�งสงูไม่เกนิสองชั �น หรอืสงูไม่เกนิสบิสองเมตร ใหค้ดิตามพื�นที�ของพื�นอาคารแต่ละชั �นรวมกนั
ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
  (2) อาคารซึ�งสงูเกนิสองชั �นแต่ไม่เกนิสามชั �น หรอืสงูเกนิสบิสองเมตร แต่ไม่เกนิสบิหา้เมตร ใหค้ดิตาม
พื�นที�ของพื�นอาคารแต่ละชั �นรวมกนั ตารางเมตรละ 2 บาท 
  (3) อาคารซึ�งสูงเกนิสามชั �นหรอืสูงเกนิสบิห้าเมตร ให้คดิตามพื�นที�ของอาคารแต่ละชั �นรวมกนั ตาราง 
เมตรละ 4 บาท 
  (4) อาคารประเภทซึ�งจะต้องมพีื�นที�รบันํ�าหนักบรรทุกชั �นใดชั �นหนึ�งเกนิห้าร้อยกโิลกรมัต่อหนึ�งตาราง
เมตร ใหค้ดิตามพื�นที�ของพื�นอาคารแต่ละชั �นรวมกนัตารางเมตรละ 4 บาท 
  (5) พื�นที�หรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นที�จอดรถ ที�กลบัรถและทางเขา้ออกของรถ สาํหรบัอาคารที�กําหนด
ตามมาตรา 8(9) ใหค้ดิตามพื�นที�ของที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถรวมกนั ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
 ในกรณีที�พื�นที�หรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ สาํหรบัอาคารที�กําหนดตาม
มาตรา 8(9) อยู่ในอาคารหรอืชั �นหนึ�งชั �นใดของอาคาร ไม่ตอ้งคดิค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึ�งอกี 
  (6) ป้าย ใหค้ดิตามพื�นที�ของป้าย โดยเอาสว่นกวา้งที�สดุคณูดว้ยสว่นยาวที�สดุ ตารางเมตรละ 4 บาท 
  (7) อาคารประเภทซึ�งตอ้งวดัความยาว เช่น เขื�อน ทาง หรอืท่อระบายนํ�า รั �ว หรอืกาํแพง รวมทั �งประตูรั �ว
หรอืกาํแพง ใหค้ดิตามความยาว เมตรละ 1 บาท 
 ในการคดิค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรอืเมตร ตั �งแต่กึ�งหนึ�งขึ�นไปใหถ้อืเป็นหน่วยเตม็ 
ถา้ตํ�ากว่ากึ�งหนึ�งใหปั้ดทิ�ง 
 ในการคดิความสงูของอาคารเป็นชั �น ใหน้บัจาํนวนชั �นของพื�นอาคารที�บุคคลเขา้ใชส้อยได ้ยกเวน้พื�นชั �นลอย 
 ในการคดิความสงูของอาคารเป็นเมตร ใหว้ดัจากระดบัพื�นดนิถงึหลงัคา หรอืสว่นของอาคารที�สงูที�สดุ 
 ในกรณีที�อาคารมพีื�นชั �นลอย ใหค้ดิพื�นชั �นลอยเป็นพื�นที�ของพื�นอาคารในการคดิค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ดว้ย 

 ข้อ 4 ใหอ้าคารดงัต่อไปนี�ไดร้บัการยกเวน้ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามขอ้ 1 การต่ออายุใบอนุญาตตาม

ขอ้ 2 และการตรวจแบบแปลนก่อสรา้งหรอืดดัแปลงอาคารตามขอ้ 3 
  (1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที�ใชใ้นราชการหรอืใชเ้พื�อสาธารณประโยชน์ 
  (2) อาคารของราชการสว่นทอ้งถิ�น ที�ใชใ้นราชการหรอืใชเ้พื�อสาธารณประโยชน์ 
  (3) อาคารขององค์การของรัฐที�จ ัดตั �งขึ�นตามกฎหมายที�ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื�อ
สาธารณประโยชน์ 
  (4) โบราณสถาน วดัวาอาราม หรอือาคารต่าง ๆ ที�ใชเ้พื�อการศาสนา ซึ�งมกีฎหมายควบคุมการก่อสรา้ง
ไวแ้ลว้โดยเฉพาะ 
  (5) อาคารที�ทําการขององค์การระหว่างประเทศ หรอือาคารที�ทําการของหน่วยงานที�ตั �งขึ�นตามความ 
ตกลงระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาลต่างประเทศ 

                                                
2 ขอ้ 2/1 บญัญตัเิพิ�มโดย กฎกระทรวง ฉบบัที� 62 (พ.ศ. 2550) 
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  (6) อาคารที�ทาํการสถานทตูหรอืสถานกงสลุต่างประเทศ 
  (7) อาคารชั �วคราวเพื�อใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้งอาคารถาวรซึ�งสงูไม่เกนิสองชั �นหรอืสงูไม่เกนิเกา้เมตร 
และมกีาํหนดเวลารื�อถอน 
  (8) อาคารเพื�อใชป้ระโยชน์เป็นการชั �วคราวซึ�งสงูไม่เกนิสองชั �นหรอืสงูไม่เกนิเกา้เมตร และไม่ใช่อาคาร
สาธารณะ อาคารพเิศษ หรอือาคารประเภทควบคุมการใชต้ามมาตรา 32 และมกีาํหนดเวลารื�อถอน 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� 8 มกราคม พ.ศ. 2528 
พลเอก สทิธ ิจริโรจน์ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี� คอื โดยที �มาตรา 5(1) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

กาํหนดใหค้่าธรรมเนียมหรอืการยกเวน้ค่าธรรมเนียม ตอ้งเป็นไปตามที �กาํหนดในกฎกระทรวง จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี� 
 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 102 ฉบบัพเิศษ ตอนที � 58 วนัที � 10 พฤษภาคม 2528 
 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที� 62 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที � 39 ก วนัที � 3 สงิหาคม 2550 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที� 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที � 38 ก วนัที � 4 มถุินายน 2564 

 


