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กฎกระทรวง
ฉบับที 7 (พ.ศ. 2528)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 5 (1) แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี

1

1

ข้อ 1

ให้กาํ หนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังต่อไปนี
(1) อาคารทีใช้เพือการอยู่อาศัยไม่เกินสองชันและมีพนที
ื ทุกชันในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 150 ตาราง
เมตร หรืออาคารทีใช้เพือเก็บผลิตผลทางการเกษตรทีมีพนที
ื ทุกชันในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน
100 ตารางเมตร หรืออาคารเพือการเลียงสัตว์ทีมีพืนทีทุกชันในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 100
ตารางเมตร หรือรัว กําแพง หรือประตูทเป็
ี นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เรียก
เก็บในอัตรา ดังต่อไปนี
(ก) ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ 20 บาท
(ข) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ 10 บาท
(ค) ใบอนุญาตรือถอน
ฉบับละ 10 บาท
(ง) ใบอนุญาตเคลือนย้าย
ฉบับละ 10 บาท
(จ) ใบอนุญาตเปลียนการใช้
ฉบับละ 20 บาท
(ฉ) ใบแทนใบอนุญาต
ฉบับละ
5 บาท
(2) อาคารอืนนอกจากอาคารตาม (1) ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี
(ก) ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ 200 บาท
(ข) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ 100 บาท
(ค) ใบอนุญาตรือถอน
ฉบับละ 50 บาท
(ง) ใบอนุญาตเคลือนย้าย
ฉบับละ 50 บาท
(จ) ใบอนุญาตเปลียนการใช้
ฉบับละ 200 บาท
(ฉ) ใบรับรอง
ฉบับละ 100 บาท
(ช) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ 10 บาท
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ข้อ 2

ให้กาํ หนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังต่อไปนี
(1) อาคารทีใช้เพือการอยู่อาศัยไม่เกินสองชันและมีพนที
ื ทุกชันในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 150 ตาราง
เมตร หรืออาคารทีใช้เพือเก็บผลิตผลทางการเกษตรทีมีพนที
ื ทุกชันในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน
100 ตารางเมตร หรืออาคารเพือการเลียงสัตว์ทีมีพืนทีทุกชันในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน 100
ตารางเมตร หรือรัว กําแพง หรือประตูทเป็
ี นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เรียก
เก็บในอัตรา ดังต่อไปนี
(ก) ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ 20 บาท
(ข) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ 10 บาท
(ค) ใบอนุญาตรือถอน
ฉบับละ 10 บาท
(ง) ใบอนุญาตเคลือนย้าย
ฉบับละ 10 บาท
(2) อาคารอืนนอกจากอาคารตาม (1) ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี
(ก) ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ 200 บาท

ข้อ 1 และข้อ 2 แก้ไขโดย กฎกระทรวง ฉบับที 70 (พ.ศ. 2564)

กฎหมายอาคาร
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
(ข) ใบอนุญาตดัดแปลง
(ค) ใบอนุญาตรือถอน
(ง) ใบอนุญาตเคลือนย้าย
2

ฉบับละ 100 บาท
ฉบับละ 50 บาท
ฉบับละ 50 บาท

ข้อ 2/1 ให้กาํ หนดค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ 100 บาท

ข้อ 3 ให้กําหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารสําหรับการก่อสร้างหรือสําหรับ
ส่วนทีมีการดัดแปลง ดังนี
(1) อาคารซึงสูงไม่เกินสองชัน หรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ให้คดิ ตามพืนทีของพืนอาคารแต่ละชันรวมกัน
ตารางเมตรละ 0.50 บาท
(2) อาคารซึงสูงเกินสองชันแต่ไม่เกินสามชัน หรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ให้คดิ ตาม
พืนทีของพืนอาคารแต่ละชันรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท
(3) อาคารซึงสูงเกินสามชันหรือสูงเกินสิบห้าเมตร ให้คดิ ตามพืนทีของอาคารแต่ละชันรวมกัน ตาราง
เมตรละ 4 บาท
(4) อาคารประเภทซึงจะต้องมีพนที
ื รับนํ าหนักบรรทุกชันใดชันหนึงเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึงตาราง
เมตร ให้คดิ ตามพืนทีของพืนอาคารแต่ละชันรวมกันตารางเมตรละ 4 บาท
(5) พืนทีหรือสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นทีจอดรถ ทีกลับรถและทางเข้าออกของรถ สําหรับอาคารทีกําหนด
ตามมาตรา 8(9) ให้คดิ ตามพืนทีของทีจอดรถ ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท
ในกรณีทพื
ี นทีหรือสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นทีจอดรถ ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ สําหรับอาคารทีกําหนดตาม
มาตรา 8(9) อยู่ในอาคารหรือชันหนึงชันใดของอาคาร ไม่ตอ้ งคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึงอีก
(6) ป้ าย ให้คดิ ตามพืนทีของป้ าย โดยเอาส่วนกว้างทีสุดคูณด้วยส่วนยาวทีสุด ตารางเมตรละ 4 บาท
(7) อาคารประเภทซึงต้องวัดความยาว เช่น เขือน ทาง หรือท่อระบายนํา รัว หรือกําแพง รวมทังประตูรวั
หรือกําแพง ให้คดิ ตามความยาว เมตรละ 1 บาท
ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตังแต่กงหนึ
ึ งขึนไปให้ถอื เป็ นหน่วยเต็ม
ถ้าตํากว่ากึงหนึงให้ปัดทิง
ในการคิดความสูงของอาคารเป็ นชัน ให้นบั จํานวนชันของพืนอาคารทีบุคคลเข้าใช้สอยได้ ยกเว้นพืนชันลอย
ในการคิดความสูงของอาคารเป็ นเมตร ให้วดั จากระดับพืนดินถึงหลังคา หรือส่วนของอาคารทีสูงทีสุด
ในกรณีทอาคารมี
ี
พนชั
ื นลอย ให้คดิ พืนชันลอยเป็ นพืนทีของพืนอาคารในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ด้วย
ข้อ 4 ให้อาคารดังต่อไปนีได้รบั การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามข้อ 1 การต่ออายุใบอนุญาตตาม
ข้อ 2 และการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามข้อ 3
(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ทีใช้ในราชการหรือใช้เพือสาธารณประโยชน์
(2) อาคารของราชการส่วนท้องถิน ทีใช้ในราชการหรือใช้เพือสาธารณประโยชน์
(3) อาคารขององค์ ก ารของรัฐ ที จัด ตั งขึนตามกฎหมายที ใช้ ใ นกิ จ การขององค์ ก ารหรื อ ใช้ เ พื อ
สาธารณประโยชน์
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ทีใช้เพือการศาสนา ซึงมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้าง
ไว้แล้วโดยเฉพาะ
(5) อาคารทีทําการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารทีทําการของหน่ วยงานทีตังขึนตามความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
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ข้อ 2/1 บัญญัตเิ พิมโดย กฎกระทรวง ฉบับที 62 (พ.ศ. 2550)
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(6) อาคารทีทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ
(7) อาคารชัวคราวเพือใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรซึงสูงไม่เกินสองชันหรือสูงไม่เกินเก้าเมตร
และมีกาํ หนดเวลารือถอน
(8) อาคารเพือใช้ประโยชน์เป็ นการชัวคราวซึงสูงไม่เกินสองชันหรือสูงไม่เกินเก้าเมตร และไม่ใช่อาคาร
สาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 และมีกาํ หนดเวลารือถอน
ให้ไว้ ณ วันที 8 มกราคม พ.ศ. 2528
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยทีมาตรา 5(1) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กําหนดให้ค่าธรรมเนียมหรือการยกเว้นค่าธรรมเนียม ต้องเป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 102 ฉบับพิเศษ ตอนที 58 วันที 10 พฤษภาคม 2528

กฎกระทรวง ฉบับที 62 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที 39 ก วันที 3 สิงหาคม 2550

กฎกระทรวง ฉบับที 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที 38 ก วันที 4 มิถุนายน 2564

กฎหมายอาคาร

