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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคาร
สําหรับอาคารที่ไดรับผลกระทบจากปญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ซึ่งยังกอสรางไมแลวเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัย อํา นาจตามความในมาตรา ๕ (๒) และ (๓) แหง พระราชบัญ ญัติ ควบคุ ม อาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหง ราชอาณาจั กรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎกระทรวงนี้ใ ห ใ ช บัง คับ สํา หรับ อาคารที่ ได รับอนุญ าตให กอ สรา งอาคารหรื อ
ดั ด แปลงอาคารในระหว า งวั น ที่ ก ฎกระทรวง ฉบั บ ที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ถึงกอนวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใชบังคับ
ขอ ๒ อาคารที่ ได รับอนุญาตใหกอ สรา งอาคารหรื อดั ดแปลงอาคารตามข อ ๑ และได
ตอกเสาเข็มหรือทําฐานแผของอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังรวมกันแลวเสร็จไมนอยกวารอยละยี่สิบหา
ของจํานวนเสาเข็มหรือฐานแผทั้งหมดของอาคารหรือโครงการ หรือในกรณีที่ยังไมมีการตอกเสาเข็ม
หรือทําฐานแผแตไดกอสรางโครงสรางของอาคาร เชน ผนัง กําแพง หรือพื้น เปนตน ลงต่ํากวาระดับ

เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๘๓ ก

หนา ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

พื้นดินซึ่งมีพื้นที่ไมนอยกวารอยละสิบของพื้นที่โครงสรางอาคารที่กอสรางลงต่ํากวาระดับพื้นดินนั้น
โดยมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตหรือไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตแลวมิไดรับการตออายุ หากผูรับ
อนุญาตหรือผูรับโอนอาคารนั้น ประสงคจะทําการกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารดังกลาวตอไป
ดวยขนาดพื้นที่ปกคลุมดิน พื้นที่อาคาร และความสูงไมเกินกวาเกณฑที่เคยไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขอ
อนุญาตใหม โดยตองมีหนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสรางอาคารที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จของผูที่
ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิช าชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศ วกร
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร วามีความมั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยในการที่จะกอสรางอาคาร
หรือดัดแปลงอาคารตอไปไดเสนอมาพรอมคําขออนุญาตดวย
ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตใหมตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น หรื อ ประกาศของรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงมหาดไทย ซึ่ ง ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใ ชบังคับในขณะที่เคยไดรับอนุญาต เวน แตในเรื่อง
ระบบการป อ งกั น อั ค คี ภั ย และระบบความปลอดภั ย ภายในอาคารให เ ป น ไปตามกฎกระทรวง
หรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชบังคับ
ในขณะยื่นคําขออนุญาตใหม
หนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสรางอาคารของวุฒิวิศวกรตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
แบบทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ การขออนุญาตตามขอ ๒ ใหผูรับอนุญาตหรือผูรับโอนอาคารนั้นยื่นคําขออนุญาต
ภายในหาป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ
ใหไว ณ วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชวรัตน ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หนังสือรับรองการตรวจสอบโครงสรางของอาคารที่ยังกอสรางไมแลวเสร็จ
เขียนที่ ….....................................
วันที่ ....... เดือน ................................. พ.ศ. ..........
ขาพเจา.................................................................... อายุ ............... ป สัญชาติ .............
อยูบานเลขที่ .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ..........................หมูที่ ................
ตําบล/แขวง ........................................ อําเภอ/เขต .............................................จังหวัด ........................
รหัสไปรษณีย ........................... โทรศัพท ............................................... โทรสาร ...............................
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส .......................... ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิ ศ วกรรมโยธา ระดั บ วุ ฒิ วิ ศ วกรตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ศ วกร ใบอนุ ญ าตเลขทะเบี ย น
ที่ .................. ออกใหเมื่อวัน ที่ ...... เดือน .............. พ.ศ. ........ ขณะนี้ไมไดถูก เพิก ถอนใบอนุ ญ าต
ใหประกอบวิชาชีพดังกลาว และไมเปน ผูไดรับการแจงชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญ ญัติค วบคุม อาคาร (ฉบับ ที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓
๑. ขาพเจาขอรับรองวาไดมีก ารตรวจสอบโครงสร า งของอาคารที่ยังกอสราง
ไมแลวเสร็จตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร เลขที่ ......................................................
ออกใหเมื่อวันที่ ........... เดือน ......................................... พ.ศ. ............. หมดอายุเมื่อวันที่ ....................
เดือน .......................... พ.ศ. ........... เปนอาคารชนิด .....................................จํานวน .............................
เพื่อใชเปน ............................................................... พื้นที่/ความยาว .....................................................
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถจํานวน ............... คัน พื้นที่ ............................. ตารางเมตร
ในที่ดนิ โฉนดที่ดนิ /น.ส. ๓/น.ส. ๓ ก/ส.ค. ๑/อื่น ๆ ........................................ เลขที่ ............................
เปนที่ดินของ ............................................................ โดยมี ...................................................................
บุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่ ................................ ตรอก/ซอย ............................
ถนน ............... หมูที่ ........ ตําบล/แขวง ................... อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด ........................
รหัสไปรษณีย .................................... โทรศัพท .................................... โทรสาร .................................
นิติบุคคลประเภท .......................................... จดทะเบียนเมื่อ.............................
เลขทะเบียน ............................. มีสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ ................ ตรอก/ซอย ..............................
ถนน ............... หมูที่ ........ ตําบล/แขวง ................... อําเภอ/เขต ...................... จังหวัด ........................
รหัสไปรษณีย .................................... โทรศัพท .................................... โทรสาร .................................
โดย ..................................................................................... ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่ ..................... ตรอก/ซอย .................................. ถนน ............................... หมูที่ ..............
ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ...................................... จังหวัด ................................
รหัสไปรษณีย .................................... โทรศัพท .................................... โทรสาร .................................
เปนผูรับอนุญาต/ผูรับโอนอาคาร

-๒๒. ขาพเจาขอรับรองวาอาคารตาม ๑. ไดมีก ารตรวจสอบโครงสรางของอาคาร
ในเรื่องที่สําคัญตามความจําเปนแลว ดังนี้
(๑) การชํารุดสึกหรอของสวนตาง ๆ ของอาคาร
(๒) การวิบัติของสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร
(๓) การแตกราวของสวนตาง ๆ ของอาคาร
(๔) การทรุดหรือเอียงตัวของอาคาร
(๕) การผุกรอนของเหล็กเสริมคอนกรีตหรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณของสวนตาง ๆ
ของอาคาร
(๖) สภาพโครงสรางสวนที่สรางไวแลว ซึ่งจะใชในการเชื่อมตอกับโครงสราง
ที่จะทําการกอสรางตอไป
(๗) การยึดเกาะของหลังคาและโครงสรางหลังคา
(๘) วัสดุปองกันอัคคีภัยของโครงสรางหลัก
(๙) ฐานหรือที่รองรับอุปกรณประกอบตาง ๆ ของอาคาร
(๑๐) การยึดเกาะของวัสดุที่ใชตกแตงผิวภายนอกอาคารกับตัวอาคาร
(๑๑) อื่น ๆ (ถามี) .................................................................................................
รายละเอีย ด วิธีก ารตรวจสอบและวิธีก ารแกไ ข (ในกรณีที่ต อ งมีก ารแกไ ข)
ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบโครงสรางของอาคารที่ยัง กอ สรา งไมแ ลว เสร็จ ที่แ นบมา
พรอมกับหนังสือรับรองนี้ รวมจํานวน ......................... แผน
๓. ขาพเจาขอรับรองวาจากรายงานผลการตรวจสอบตาม ๒. อาคารที่ไดทําการ
ตรวจสอบ
มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการที่จะทําการกอสราง/ดัดแปลงตอไปได
หากไดทําการแกไ ขโครงสรางของอาคารตามคําแนะนําในรายงานผลการ
ตรวจสอบแลว อาคารจะมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการที่จะทําการกอสราง/ดัดแปลงตอไปได
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ .................................................... วุฒิวิศวกร
(.....................................................)
ลงชื่อ ..................................................... ผูรับอนุญาต/ผูรับโอนอาคาร
(.....................................................)
๑. ขอความที่ไมใชใหขีดฆา
ที่ตองการ
๒. กาเครื่องหมาย/ในชอง
๓. ผูดํ าเนิ น การตรวจสอบต องแนบสํา เนาใบอนุ ญาตให เป น ผูป ระกอบวิช าชี พ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ที่มีการลงนามรับรองสําเนาดวย
หมายเหตุ
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มีอาคารซึ่งไดรับอนุญ าตใหกอสราง
อาคารหรือดัดแปลงอาคารแตไมสามารถดําเนินการกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารตอไปใหแลวเสร็จได
เนื่องจากไดรับผลกระทบจากปญหาเศรษฐกิจ และไมสามารถขอตออายุใ บอนุญ าตกอสรางอาคารหรือ
ดัดแปลงอาคารหรือขออนุญาตใหมได ซึ่งอาคารในลัก ษณะดังกลาวมีอยูเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อให
สามารถกอสรางอาคารแลว เสร็จ และนําไปใชประโยชนไดตามวัตถุประสงค สมควรกําหนดหลักเกณฑ
วิธีก าร และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารสําหรับอาคารดังกลาว และโดยที่
มาตรา ๘ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติค วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ บัญญัติวา การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาต และการอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้

