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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคาร 

สําหรับอาคารที่ไดรับผลกระทบจากปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ 

ซ่ึงยังกอสรางไมแลวเสร็จ 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๒)  และ  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมาตรา  ๘  (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย   
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับสําหรับอาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารหรือ
ดัดแปลงอาคารในระหวางวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ถึงกอนวันที่กฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใชบังคับ 

ขอ ๒ อาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารตามขอ  ๑  และได 
ตอกเสาเข็มหรือทําฐานแผของอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันแลวเสร็จไมนอยกวารอยละย่ีสิบหา
ของจํานวนเสาเข็มหรือฐานแผทั้งหมดของอาคารหรือโครงการ  หรือในกรณีที่ยังไมมีการตอกเสาเข็ม
หรือทําฐานแผแตไดกอสรางโครงสรางของอาคาร  เชน  ผนัง  กําแพง  หรือพื้น  เปนตน  ลงตํ่ากวาระดับ
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พื้นดินซ่ึงมีพื้นที่ไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่โครงสรางอาคารที่กอสรางลงตํ่ากวาระดับพื้นดินนั้น  
โดยมิไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตหรือไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตแลวมิไดรับการตออายุ  หากผูรับ
อนุญาตหรือผูรับโอนอาคารนั้น  ประสงคจะทําการกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารดังกลาวตอไป
ดวยขนาดพื้นที่ปกคลุมดิน  พื้นที่อาคาร  และความสูงไมเกินกวาเกณฑที่เคยไดรับอนุญาต  ใหย่ืนคําขอ
อนุญาตใหม  โดยตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสรางอาคารที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จของผูที่
ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิวิศวกร   
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  วามีความมั่นคงแข็งแรง  และมีความปลอดภัยในการที่จะกอสรางอาคาร
หรือดัดแปลงอาคารตอไปไดเสนอมาพรอมคําขออนุญาตดวย 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตใหมตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  
ขอบัญญัติทองถิ่น  หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ซ่ึงออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ที่ใชบังคับในขณะที่เคยไดรับอนุญาต  เวนแตในเรื่อง
ระบบการปองกันอัคคีภัย  และระบบความปลอดภัยภายในอาคารให เปนไปตามกฎกระทรวง   
หรือขอบัญญัติทองถิ่นซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ที่ใชบังคับ
ในขณะย่ืนคําขออนุญาตใหม 

หนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสรางอาคารของวุฒิวิศวกรตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตาม
แบบทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๓ การขออนุญาตตามขอ  ๒  ใหผูรับอนุญาตหรือผูรับโอนอาคารนั้นย่ืนคําขออนุญาต
ภายในหาป  นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสรางของอาคารที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ 

เขียนท่ี …..................................... 
วันท่ี ....... เดือน ................................. พ.ศ. .......... 

 ขาพเจา.................................................................... อายุ ............... ป สัญชาติ ............. 
อยูบานเลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ..........................หมูท่ี ................ 
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต .............................................จังหวัด ........................ 
รหัสไปรษณีย ........................... โทรศัพท ............................................... โทรสาร ...............................  
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส .......................... ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  
สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิ วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใบอนุญาตเลขทะเบียน
ท่ี .................. ออกใหเม่ือวันท่ี ...... เดือน .............. พ.ศ. ........ ขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
ใหประกอบวิชาชีพดังกลาว และไมเปนผูไดรับการแจงช่ือตามมาตรา ๔๙ ทวิ แหงพระราชบญัญัต ิ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับท่ี ๓) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ๑.  ขาพเจาขอรับรองวาไดมีการตรวจสอบโครงสรางของอาคารที่ยังกอสราง 
ไมแลวเสร็จตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร เลขที่ ...................................................... 
ออกใหเม่ือวันท่ี ........... เดือน ......................................... พ.ศ. ............. หมดอายุเม่ือวันท่ี .................... 
เดือน .......................... พ.ศ. ........... เปนอาคารชนดิ .....................................จํานวน ............................. 
เพ่ือใชเปน ............................................................... พ้ืนท่ี/ความยาว ..................................................... 
ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถจํานวน ............... คัน พ้ืนท่ี ............................. ตารางเมตร 
ในที่ดนิโฉนดที่ดนิ/น.ส. ๓/น.ส. ๓ ก/ส.ค. ๑/อ่ืน ๆ ........................................ เลขที่ ............................ 
เปนท่ีดินของ ............................................................ โดยมี ................................................................... 
                                    บุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่ ................................ ตรอก/ซอย ............................ 
ถนน ............... หมูท่ี ........ ตําบล/แขวง ................... อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด ........................ 
รหัสไปรษณีย .................................... โทรศัพท .................................... โทรสาร ................................. 

                      นิติบุคคลประเภท .......................................... จดทะเบียนเมื่อ............................. 
เลขทะเบียน ............................. มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ ................ ตรอก/ซอย .............................. 
ถนน ............... หมูท่ี ........ ตําบล/แขวง ................... อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด ........................ 
รหัสไปรษณีย .................................... โทรศัพท .................................... โทรสาร ................................. 
โดย ..................................................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อยูบานเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย .................................. ถนน ............................... หมูท่ี .............. 
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................ 
รหัสไปรษณีย .................................... โทรศัพท .................................... โทรสาร ................................. 
เปนผูรับอนุญาต/ผูรับโอนอาคาร 
 



-๒- 

 ๒. ขาพเจาขอรับรองวาอาคารตาม ๑. ไดมีการตรวจสอบโครงสรางของอาคาร
ในเรื่องท่ีสําคัญตามความจําเปนแลว ดังนี้ 
 (๑)  การชํารุดสึกหรอของสวนตาง ๆ ของอาคาร 
 (๒)  การวิบัติของสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร 
 (๓)  การแตกราวของสวนตาง ๆ ของอาคาร 
 (๔)  การทรุดหรือเอียงตัวของอาคาร 
 (๕)  การผุกรอนของเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณของสวนตาง ๆ  
ของอาคาร 
 (๖)  สภาพโครงสรางสวนท่ีสรางไวแลว ซ่ึงจะใชในการเชื่อมตอกับโครงสราง
ท่ีจะทําการกอสรางตอไป 
 (๗)  การยึดเกาะของหลังคาและโครงสรางหลังคา 
 (๘)  วัสดุปองกันอัคคีภัยของโครงสรางหลัก 
 (๙)   ฐานหรือท่ีรองรับอุปกรณประกอบตาง ๆ ของอาคาร 
 (๑๐)  การยึดเกาะของวัสดุท่ีใชตกแตงผิวภายนอกอาคารกับตัวอาคาร 
 (๑๑)  อ่ืน ๆ (ถามี) ................................................................................................. 
 รายละเอียด  วิธีการตรวจสอบและวิธีการแกไข  (ในกรณีที่ตองมีการแกไข ) 
ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบโครงสรางของอาคารที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จที่แนบมา
พรอมกับหนังสือรับรองนี้ รวมจํานวน ......................... แผน 
 ๓.  ขาพเจาขอรับรองวาจากรายงานผลการตรวจสอบตาม ๒. อาคารที่ไดทําการ
ตรวจสอบ 
                                      มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการที่จะทําการกอสราง/ดัดแปลงตอไปได 
                                 หากไดทําการแกไขโครงสรางของอาคารตามคําแนะนําในรายงานผลการ
ตรวจสอบแลว อาคารจะมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการที่จะทําการกอสราง/ดัดแปลงตอไปได 

                         เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

ลงช่ือ .................................................... วุฒิวิศวกร 
                                                 (.....................................................) 

                              ลงช่ือ ..................................................... ผูรับอนุญาต/ผูรับโอนอาคาร 
                                                 (.....................................................) 

หมายเหตุ ๑.  ขอความที่ไมใชใหขีดฆา 
               ๒. กาเครื่องหมาย/ในชอง            ท่ีตองการ 
               ๓. ผูดําเนินการตรวจสอบตองแนบสําเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ท่ีมีการลงนามรับรองสําเนาดวย
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยท่ีมีอาคารซ่ึงไดรับอนุญาตใหกอสราง
อาคารหรือดัดแปลงอาคารแตไมสามารถดําเนินการกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารตอไปใหแลวเสร็จได  
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ  และไมสามารถขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือ
ดัดแปลงอาคารหรือขออนุญาตใหมได  ซ่ึงอาคารในลักษณะดังกลาวมีอยูเปนจํานวนมาก  ดังนั้น  เพ่ือให
สามารถกอสรางอาคารแลวเสร็จ  และนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค  สมควรกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ  และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารดังกลาว  และโดยที่
มาตรา  ๘  (๑๒)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  บัญญัติวา  การกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาต  และการอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้ 
 


