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กฎกระทรวง 
วาดวยการยกเวน  ผอนผัน  หรือกําหนด 

เงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๕๐   

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  และมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ใหยกเลิก 
(๑) กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๙  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

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

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
ขอ ๒ ใหอาคารดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา  ๒๑  มาตรา  ๒๒  

มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  และมาตรา  ๓๔   
(๑) อาคารของกระทรวง  ทบวง  กรม  ท่ีใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 
(๒) อาคารของราชการสวนทองถิ่น  ท่ีใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 
(๓) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ท่ีใชในกิจการขององคการหรือใชเพ่ือ

สาธารณประโยชน   
(๔) โบราณสถาน  วัดวาอาราม  หรืออาคารตาง  ๆ  ท่ีใชเพ่ือการศาสนา  ซึ่งมีกฎหมายควบคุม

การกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
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(๕) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ  หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ต้ังขึ้น
ตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 

(๖) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ 
ผูดําเนินการเกี่ยวกับอาคารตามวรรคหนึ่ง  ตองสงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการ

ประกอบแบบแปลน  ท่ีถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง  ขอบัญญัติทองถิ่น  หรือประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
จํานวนสองชุด  ใหเจาพนักงานทองถิ่นกอนทําการกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร 
ไมนอยกวาสามสิบวัน 

ความในวรรคสองมิใหใชบังคับแกอาคารดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารตามวรรคหนึ่ง  (๑)  และ  (๕)  ท่ีคณะรัฐมนตรีอนุญาตในกรณีท่ีมีเหตุผลพิเศษ

โดยจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได 
(๒) อาคารตามวรรคหนึ่งที่เกี่ยวกับความมั่นคงในทางราชการทหารหรือตํารวจ 
ขอ ๓ เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบ

แบบแปลนตามขอ  ๒  วรรคสอง  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  
และรายการประกอบแบบแปลน  เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการรักษาแนวอาคารตามถนนใหเปนระเบียบ  
ระดับชั้นลางของอาคาร  ลักษณะสัมพันธระหวางอาคารกับทาง  ถนน  หรือท่ีสาธารณะ  ท่ีวางอื่น  ๆ  
หรืออาคารตางเจาของหรือผูครอบครอง  และบริเวณที่ตองหามกระทําการสําหรับอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท  และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงใหผูดําเนินการทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ไดรับแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน 

ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาแลวเห็นวา  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  หรือรายการ
ประกอบแบบแปลนไมถูกตองตามกฎกระทรวง  ขอบัญญัติทองถิ่น  หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใหผูดําเนินการ
แกไขปรับปรุงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  หรือรายการประกอบแบบแปลนตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
เสนอแนะโดยไมชักชา 

ขอ ๔ ใหอาคารตามขอ  ๒  วรรคหนึ่ง  ท่ีเปนอาคารประเภทหรือชนิดที่กําหนดไวใน
มาตรา  ๓๒  ทวิ  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ไดรับการยกเวนไมตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือ 
ผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม  แลวแตกรณี  ตามมาตรา  ๓๒  ทวิ 
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ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามวรรคหนึ่งจัดใหมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ
ประกอบของอาคารตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไข  ในการตรวจสอบอาคาร  การติดตั้ง  และ
ตรวจสอบอุปกรณประกอบของอาคารที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๘  (๑๕)  
โดยผูท่ีทําการตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ท่ีออกตามความในมาตรา  ๘  (๑๔) 

ถาหนวยงานที่เปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามขอ  ๒  วรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  
(๔)  ท่ีตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามวรรคสองไมสามารถจัดหา
ผูท่ีดําเนินการตรวจสอบเองได  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูดําเนินการตรวจสอบหรือจัดหา
ผูดําเนินการตรวจสอบให 

ขอ ๕ ใหผู ท่ีดําเนินการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามขอ  ๔  
จัดทํารายงานผลการตรวจสอบใหแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้น 

ในกรณีท่ีตรวจสอบแลวพบวาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารบางสวนหรือบางรายการ
ไมผานหลักเกณฑตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๘  (๑๕)  ใหผูท่ีดําเนินการตรวจสอบ
จัดทําขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอาคาร  หรืออุปกรณประกอบของอาคารเพื่อใหอาคารและ
อุปกรณประกอบของอาคารดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑ  หรือมาตรฐานที่กําหนดใหแกเจาของหรือ 
ผูครอบครองอาคารนั้นดวย 

ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นดําเนินการแกไขปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณประกอบ
ของอาคารตามขอเสนอแนะของผูท่ีดําเนินการตรวจสอบโดยไมชักชา 

ขอ ๖ อาคารเพื่อใชประโยชนตอสวนรวมในหนาที่ของทางราชการ  กิจการสาธารณกุศล  
หรือเพ่ือสาธารณประโยชนเปนการชั่วคราวและมีกําหนดเวลารื้อถอน  ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทาง
ราชการ  องคการ  หรือกิจการสาธารณกุศล  ใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา  ๒๑  และ
มาตรา  ๒๒   

ขอ ๗ อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรซึ่งสูงไมเกินสองชั้น  
หรือสูงจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคาหรือสวนของอาคารที่สูงที่สุดไมเกินเกาเมตร  และมีกําหนดเวลา 
รื้อถอนเมื่ออาคารถาวรแลวเสร็จ  ตองขออนุญาตตามมาตรา  ๒๑  แตใหไดรับการผอนผันไมตองปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวง  ขอบัญญัติทองถิ่น  หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตาม
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ความในมาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๐)  และใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต 
รื้อถอนอาคารตามมาตรา  ๒๒ 

ขอ ๘ อาคารเพื่อใชประโยชนเปนการชั่วคราวแทนอาคารเดิมที่ถูกทําลายหรือทําให
เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ  หรือเพลิงไหม  หรือเหตุอื่นในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งสูงไมเกิน 
สองชั้นหรือสูงจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคาหรือสวนของอาคารที่สูงที่สุดไมเกินเกาเมตรและไมใชอาคาร
สาธารณะ  อาคารพิเศษ  หรืออาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา  ๓๒  โดยมีกําหนดเวลารื้อถอน
ไมเกินหนึ่งป  ตองขออนุญาตตามมาตรา  ๒๑  แตใหไดรับการผอนผันไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง  
ขอบัญญัติทองถิ่น  หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งออกตามความในมาตรา  ๘  
(๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  (๗)  (๘)  (๙)  และ  (๑๐)  และใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตรื้อถอน
อาคารตามมาตรา  ๒๒ 

ขอ ๙ อาคารที่มีลักษณะเปนเต็นท  หรือปะรําชั้นเดียว  เพ่ือใชประโยชนเปนการชั่วคราว  
และไมใชอาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  หรือการศึกษา  โดยมีกําหนดเวลา 
รื้อถอนไมเกินสิบวันใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

บัญญัติ  จันทนเสนะ 
รัฐมนตรีชวยวาการ  ฯ  ปฏิบัติราชการแทน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ   โดยที่กฎกระทรวง   ฉบับที่   ๙   
(พ.ศ.  ๒๕๒๘)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติม 
โดยกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๙)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
มีบทบัญญัติที่อางถึงมาตรา  ๒๓  และมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงถูกยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ประกอบกับเปนการสมควร
ปรับปรุงขอกําหนดในการยกเวน  ผอนผันหรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารสําหรับอาคารของราชการ  องคการของรัฐ  หรือองคการระหวางประเทศ  อาคารเพื่อการศาสนา   
หรืออาคารสถานทูต  เพื่อใหครอบคลุมถึงการไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคารตามมาตรา  ๓๒  ทวิ  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และโดยที่มาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  กําหนดใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน  ผอนผัน  หรือกําหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนสําหรับอาคารดังกลาว  จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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