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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต  

การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2564 

 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (3) มาตรา 39 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 และมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (12) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนาํของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

 ขอ 1 ใหยกเลิก 
  (1) กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  (2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  (3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  (4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  (5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ขอ 2 ผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหยื่นคําขออนุญาต
ตามแบบ ข. ๑ ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข. ๑ 
 ผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนตามที่ระบุไวใน
แบบ ข. ๑ จํานวนหาชุดพรอมกับคําขอ สําหรับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารประเภท
ควบคุมการใชตามมาตรา 32 เจาพนักงานทองถิ่นจะประกาศกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารดังกลาวมากกวาหา
ชุดก็ได แตตองไมเกินเจ็ดชุด 
 การขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารเกี่ยวกับอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่
กอสรางดวยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเปนสวนใหญตองแนบรายการคํานวณจํานวนหนึ่งชุดพรอมกับคําขอตามวรรคหนึ่งดวย 
 การขอรับใบอนุญาตรื้อถอนอาคารเกี่ยวกับอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและ
วัสดุทนไฟเปนสวนใหญ ตองแนบมาตรการรื้อถอนอาคารจํานวนหนึ่งชุดพรอมกับคําขอตามวรรคหนึ่งดวย 
 การขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะ
ในเขตองคการบริหารสวนตําบล แตมิไดอยูในบริเวณพื้นที่ที่มีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดการตามมาตรา 8 
วรรคหนึ่ง (10) หรือประกาศกระทรวงมหาดไทยที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา 13 ใชบังคับ ถาเปน
อาคารดังตอไปนี้ ใหแนบเฉพาะแผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเขปและสําเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินพรอมกับคําขอ 
  (1) อาคารอยูอาศัยไมเกินสองชั้นและมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน 150 ตารางเมตร 
  (2) อาคารเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร 
  (3) อาคารเลี้ยงสัตวที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร 
  (4) รั้ว กําแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย 
  (5) หอถังน้ําที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร 

 ขอ 3 เมื่อไดรับคําขอ ใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอตรวจสอบคําขอ รวมทั้งขอมูล เอกสารและ
หลักฐานวาถูกตองครบถวนหรือไม ถาถูกตองและครบถวน ใหออกใบรับคําขอใหแกผูขอรับใบอนุญาต และสงคําขอใหเจา
พนักงานทองถิ่นดําเนินการตอไป แตหากคําขอไมถูกตองหรือยังขาดขอมูล เอกสารหรือหลักฐานใดใหแจงใหผูขอรับใบอนุญาต
ทราบทันที ถาเปนกรณีที่สามารถแกไขเพิ่มเติมไดในขณะนั้น ใหแจงใหผูขอรับใบอนุญาตดําเนินการแกไขหรือเพิ่มเติม หรือสง
ขอมูลเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวน ถาเปนกรณีที่ไมอาจดําเนินการไดในขณะนั้น ใหบันทึกความบกพรองนั้นไว



C3-2 
bcmr68e-64 

และแจงใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือจัดสงขอมูล เอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองและครบถวนภายใน
ระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ ในการรับคําขอกําหนด ในกรณีที่การยื่นคําขอมิไดกระทําโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอและผูขอรับใบอนุญาตลงนามไวในบันทึกนั้นดวย 
 ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตไมแกไขเพิ่มเติมคําขอหรือไมจัดสงขอมูล เอกสารหรือหลักฐานใหถูกตองและครบถวน
ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอกําหนด ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตไมประสงคจะดําเนินการ
ตอไป และใหพนักงานเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการรับคําขอแจงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อจําหนายเรื่องออกจากสารบบตอไป 

 ขอ 4 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอแลว ใหตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน และรายการคํานวณ (ถามี) เมื่อปรากฏวาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ
คํานวณถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ อ. ๑ 
 ในกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคารไปยังทองที่ที่อยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่น เมื่อเจา
พนักงานทองถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยูไดตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่งและเห็นวาถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตในสวนที่เจา
พนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่อาคารจะทําการเคลื่อนยายตั้งอยูตามแบบ อ. ๒ และสงใบอนุญาตและสําเนาคูฉบับเอกสารที่
เกี่ยวของ แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดผานการตรวจพิจารณาและประทับตราไวแลว
จํานวนสี่ชุด พรอมดวยรายการคํานวณหนึ่งชุด (ถามี) ไปยังเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่จะเคลื่อนยายอาคารไปตั้งใหม 
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่จะเคลื่อนยายอาคารไปตั้งใหมไดตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่งและเห็นวาถูกตองแลว ให
ออกใบอนุญาตในสวนที่เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่อาคารจะเคลื่อนยายไปตั้งใหมในแบบ อ. ๒ นั้น 

 ขอ 5 ในการออกใบอนุญาตตามขอ 4 กรณีที่เปนการอนุญาตใหกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดอายุใบอนุญาตตามขนาดของพื้นที่อาคารสวนที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง ดังตอไปนี้ 
  (1) พื้นที่ของอาคารขนาดนอยกวา 10,000 ตารางเมตร ใหกําหนดอายุใบอนุญาตหนึ่งป 
  (2) พื้นที่ของอาคารขนาดตั้งแต 10,000 ตารางเมตร แตไมถึง 100,000 ตารางเมตร ใหกําหนดอายุ
ใบอนุญาตสองป 
  (3) พื้นที่ของอาคารขนาดตั้งแต 100,000 ตารางเมตรข้ึนไป ใหกําหนดอายุใบอนุญาตสามป 

 ขอ 6 เมื่อผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32 ได
ทําการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารดังกลาวเสร็จแลว ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยื่นหนังสือขอใบรับรอง
การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชตอเจาพนักงานทองถิ่น 
 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับหนังสือตามวรรคหนึ่งและตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับรองตามแบบ อ. ๕ 

 ขอ 7 ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32 ประสงค
จะใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 
32 ประสงคจะเปลี่ยนการใชอาคารไปใชเปนอาคารสําหรับอีกกิจการหนึ่ง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยื่นคําขออนุญาต
เปลี่ยนการใชอาคารตามแบบ ข. ๒ ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข. ๒ 
 ใหนําความในขอ 2 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับเอกสารที่
ตองแนบพรอมกับคําขอเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณ (ถามี) ดวยโดย
อนุโลม 
 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลวใหดําเนินการตามขอ 4 วรรคหนึ่ง และเมื่อตรวจสอบแลว
เห็นวาถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ อ. ๔ 

 ขอ 8 ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (9) ประสงคจะดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อ
การอื่นตามมาตรา 34 หรือประสงคจะกอสรางพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
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แทนของเดิม ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข. ๓ ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมดวยเอกสาร
ตามที่ระบุไวในแบบ ข. ๓ 
 ใหนําความในขอ 2 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับเอกสารที่
ตองแนบพรอมกับคําขอเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณดวยโดยอนุโลม 
 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลวใหดําเนินการตามขอ 4 วรรคหนึ่ง และเมื่อตรวจสอบแลว
เห็นวาถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ อ. ๓ 

 ขอ 9 ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 
ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบ ข. ๔ ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข. ๔ กอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหพิจารณาคําขอพรอมดวยเหตุผลในการขอตออายุ
ใบอนุญาต เมื่อเห็นเปนการสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต โดยจะแสดงไวในรายการทาย
ใบอนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได 

 ขอ 10 ในการพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร ถาเปนการขอตออายุใบอนุญาตครั้ง
แรก ใหเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตไดเปนระยะเวลาไมเกินอายุใบอนุญาตตามขอ 5 
 ในกรณีที่ไดมีการตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมาแลว เจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได
ตอเมื่อดําเนินการกอสรางฐานรากทั้งหมดของอาคารแลวเสร็จหรือมีการกอสรางหรือดัดแปลงโครงสรางของอาคารไปแลวเกิน
รอยละสิบของพื้นที่อาคารที่ไดรับอนุญาต โดยเจาพนักงานทองถิ่นจะตออายุใบอนุญาตใหไดอีกไมเกินสามครั้ง ครั้งละหนึ่งป 
 ใหผูไดรับอนุญาตตามวรรคสองมีหนาที่รายงานความคืบหนาในการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นทุกเกาสิบวัน ทั้งนี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งการใหนายชางหรือนายตรวจไปตรวจสอบการกอสรางหรือดัดแปลง
อาคารทุกคร้ังที่ไดรับรายงาน 
 การตออายุใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุกครั้ง ผูขอตออายุใบอนุญาตจะตองแกไขแบบแปลนของ
อาคารเพื่อใหมีหรือปรับปรุงระบบการปองกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยภายในอาคารใหเปนไปตามกฎกระทรวงหรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใชบังคับในขณะยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต
นั้น 

 ขอ 11 ผูไดรับใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารซึ่งมิไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
แตการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารไดดําเนินการไปจนไมอาจแกไขแบบแปลนเพื่อขอรับใบอนุญาตใหมตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใชบังคับในขณะนั้น หากประสงคจะดําเนินการตอไป ใหยื่นคําขออนุญาตตามขอ 
2 ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ ในการนี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตใหมตามหลักเกณฑ
เดียวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตฉบับเดิม เวนแตในเร่ืองระบบการปองกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยภายในอาคาร 
ใหเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใชบังคับ
ในขณะยื่นคําขออนุญาตใหม 

 ขอ 12 ในกรณีที่ใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารมิไดรับการตออายุหรือไมสามารถตออายุไดอีกตามขอ 10 
และมิไดรับใบอนุญาตใหมตามขอ 11 ถาปรากฏวาการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารยังดําเนินการไมแลวเสร็จ และไมสามารถ
แกไขแบบแปลนเพื่อขอรับใบอนุญาตใหมตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใชบังคับในขณะนั้น 
เจาของอาคารอาจยื่นคําขออนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อใหสามารถสรางสวนตาง ๆ ของอาคารหรือติดตั้งงานระบบและ
อุปกรณตาง ๆ ตอไป ทั้งนี้ เพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหอาคารนั้นสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย ซึ่งจะตองไมเปนการเพิ่มความ
สูงและพื้นที่ของอาคาร เวนแตเปนการกอสรางสวนที่จําเปนสําหรับการติดตั้งงานระบบและอุปกรณตาง ๆ บนชั้นบนสุดของ
อาคาร เชนหองเครื่องลิฟต ถังเก็บน้ํา หรือหองบันไดหนีไฟ เปนตน 
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 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหสั่งการใหนายชางหรือนายตรวจไปตรวจสอบอาคารนั้น 
ถาปรากฏวาการขออนุญาตดัดแปลงอาคารเปนเพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหอาคารนั้นสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย ใหเจา
พนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตใหแกผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง 
 คําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งและใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหใชแบบ ข. ๑ และแบบ อ. ๑ 

 ขอ 13 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตามแบบ ข. ๕ ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมดวยเอกสารตามที่
ระบุไวในแบบ ข. ๕ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาคําขอดังกลาว และเมื่อเห็นเปนการสมควร ใหเจา
พนักงานทองถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองใหแกผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 
 ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหใชแบบใบอนุญาตหรือแบบใบรับรอง แลวแตกรณี โดยประทับตราสีแดง
คําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย และใหมีวัน เดือน ปที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ 14 ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ
แบบแปลน ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข. ๖ ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมดวยเอกสารตามที่
ระบุไวในแบบ ข. ๖ 
 ใหนําความในขอ 2 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการขออนุญาตตามวรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับเอกสารที่
ตองแนบพรอมกับคําขอเกี่ยวกับแผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณดวยโดยอนุโลม 
 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหดําเนินการตามขอ 4 วรรคหนึ่ง และเมื่อตรวจสอบแลว
เห็นวาถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ อ. ๖ 

 ขอ 15 ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะโอนใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย หรือเปลี่ยนการใช
อาคารใหแกบุคคลอื่น ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข. ๗ ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข. ๗ 
 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาคําขอดังกลาวและเมื่อเห็นเปนการสมควร ใหเจา
พนักงานทองถิ่นออกหนังสือแจงการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตแกผูขอโอนใบอนุญาต 
 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ใหประทับตราสีแดงคําวา “โอนแลว” ระบุชื่อผูรับโอน และ
ใหมีวัน เดือน ปที่อนุญาตใหโอนใบอนุญาตกํากับไวในใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ 16 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ ตองเปนสิ่งพิมพ สําเนา 
ภาพถาย หรือเขียนดวยหมึก และตองเปนไปตามหลักเกณฑ และเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
  (1) มาตราสวน ขนาด ระยะ น้ําหนัก และหนวยการคํานวณตาง ๆ ใหใชระบบเมตริก 
  (2) แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 500 แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและ
อาคารที่ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใช ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก
ของรถเพื่อการอื่น และขออนุญาตกอสรางพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทน
ของเดิม พรอมดวยรายละเอียด ดงัตอไปนี ้
   (ก) แสดงขอบนอกของอาคารที่มีอยูแลว 
   (ข) ระยะหางจากขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกดาน 
   (ค) ระยะหางระหวางอาคารตาง ๆ ที่มีอยูแลว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของที่ดิน 
   (ง) ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปพรอมดวย
เคร่ืองหมายทิศ 
   (จ) ในกรณีที่ไมมีทางน้ําสาธารณะสําหรับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร 
ใหแสดงทางระบายน้ําออกจากอาคารไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ หรือวิธีการระบายน้ําดวยวิธีอื่น พรอมทั้งแสดงเครื่องหมาย
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ชี้ทิศทางน้ําไหลและสวนลาด 
   (ฉ) แสดงระดับของพื้นชั้นลางของอาคารและความสัมพันธกับระดับทางหรือถนนสาธารณะที่ใกล
ที่สุดและระดับพื้นดิน 
   (ช) แผนผังบริเวณสําหรับการเคลื่อนยายอาคารใหแสดงแผนผังบริเวณของอาคารที่มีอยูเดิม และ
ใหแสดงแผนผังบริเวณที่จะทําการเคลื่อนยายอาคารไปอยูในที่ใหมใหชัดเจน 
   แผนผังบริเวณสําหรับอาคาร เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่
สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดใหแสดงรายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) เทาที่จะตองมี
ตามลักษณะของอาคารนั้น ๆ 
  (3) แบบแปลนใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 100 โดยตองแสดงรูปตาง ๆ คือ แปลนพื้นชั้นตาง ๆ 
รูปดานซึ่งไมนอยกวาสองดาน รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นตาง ๆ และผังฐานรากของอาคารที่ขออนุญาต
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใช หรือดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการ
อื่น พรอมดวยรายละเอียดดังตอไปนี ้
   (ก) แบบแปลนตองมีรูปรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เครื่องหมาย วัสดุ และการใชสอยตาง ๆ 
ของอาคารอยางชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
   (ข) แบบแปลนสําหรับการกอสรางอาคาร ใหแสดงสวนตาง ๆ ของอาคารที่จะกอสรางใหชัดเจน 
   (ค) แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงอาคาร ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่จะดัดแปลงใหชัดเจน 
   (ง) แบบแปลนสําหรับการรื้อถอนอาคาร ใหแสดงขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนความปลอดภัยในการ
รื้อถอนอาคาร 
   (จ) แบบแปลนสําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง 
ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนยายอาคาร 
   (ฉ) แบบแปลนสําหรับการเปลีย่นการใชอาคาร ใหแสดงสวนที่ใชอยูเดิมและสวนที่จะเปลี่ยนการใช
ใหมใหชัดเจน 
   (ช) แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น 
ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่จะทําการกอสรางใหมแทนของเดิมใหชัดเจนสําหรับการกอสรางสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อ
ใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทนของเดิม ตองแสดงสวนตาง ๆ ของอาคารที่จะกอสรางใหชัดเจน 
   สําหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคารมีความกวาง ความยาว หรือความสูง
เกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใชมาตราสวนเล็กกวา 1 ใน 100 ก็ได แตตองไมเล็กกวา 1 ใน 250 
   แบบแปลนสําหรับอาคาร เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สราง
ขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ใหแสดงรายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรือ (ช) เทาที่จะตองมีตาม
ลักษณะของอาคารนั้น ๆ 
  (4) รายการประกอบแบบแปลน ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใชอาคาร หรือดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับ
รถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอ่ืน 
  (5) รายการคํานวณ ใหแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร โดยคํานวณกําลังของวัสดุ การรับน้ําหนัก 
และกําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร 

 ขอ 17 ผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณตองลงลายมือชื่อพรอมกับเขียนชื่อ
ดวยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณทุกแผน และใหระบุสํานักงาน
หรือที่อยูพรอมกับคุณวุฒิของผูรับผิดชอบดังกลาวไวในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ
คํานวณแตละชุดดวย หรือจะใชสิ่งพิมพ สําเนา ภาพถายที่ผูรับผิดชอบงานออกแบบ หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและ
คํานวณไดลงลายมือชื่อพรอมกับเขียนชื่อดวยตัวบรรจง และระบุรายละเอียดดังกลาวแทนก็ได 
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 ในกรณีที่ผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิกหรือเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใหระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไวดวย 

 ขอ 18 การยื่นคําขอและเอกสารตามที่ระบุไวในแบบคําขอตามกฎกระทรวงนี้ ใหดําเนินการโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสเปนหลัก ในระหวางที่ยังไมสามารถดําเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น 

 ขอ 19 บรรดาใบอนุญาตที่ไดออกใหตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหใชไดตอไปจนกวาใบอนุญาตนั้นจะสิ้นอายุ 

 ขอ 20 บรรดาคําขอที่ไดยื่นไวตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณา ใหถือวาเปนคําขอที่ไดยื่นไวตาม
กฎกระทรวงนี้ดวยโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่คําขอที่ไดยื่นไวตามวรรคหนึ่งและเอกสารที่ยื่นพรอมคําขอดังกลาวแตกตางไปจากกฎกระทรวงนี้ เจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไขเพิ่มเติมคําขอและสงขอมูลเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อให
เปนไปตามกฎกระทรวงนี้ได 

ใหไว ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2564 
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การ
อนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารที่ใชบังคับอยู ยังไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน สมควรปรับปรุงเพื่อใหมีความเหมาะสม จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี ้
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 138 ตอนที่ 20 ก วันที่ 19 มีนาคม 2564 
 


