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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่8 (พ.ศ. 2528) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (2) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหกําหนดแบบของคําขออนุญาต ใบอนุญาต และใบรับรองตามแบบทาย 
กฎกระทรวงนี้ ดังตอไปนี ้
  (1) แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร  
ใหใชแบบ ข.1 
  (2) แบบคําขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ใหใชแบบ ข.2 
  (3) แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ใหใชแบบ ข.3 
  (4) แบบคําขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถ 
เพื่อการอื่น ใหใชแบบ ข.4 
  (5) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร  
เคลื่อนยายอาคาร ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น ใหใช
แบบ  
ข.5 
  (6) แบบคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยาย 
อาคาร ใหใชแบบ ข.6 
  (7) แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองใหใชแบบ ข.7 
  (8) แบบคําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร  
เคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนการใชอาคาร ใหใชแบบ ข.8 
  (9) แบบใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคารใหใชแบบ  
อ.1 
  (10) แบบใบอนุญาตเคล่ือนยายอาคาร สําหรับการเคล่ือนยายอาคารไปยัง 
ทองท่ีภายในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นเดียวกัน หรือสําหรับการเคล่ือนยายอาคารจาก 
ทองที่ที่มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับ ไปยังทองท่ีท่ีไมอยูภายใตบังคับ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือสําหรับการเคลื่อนยายอาคารจากทองที่ที่ไมอยู 
ภายใตบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไปยังทองที่ที่มีพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับ ใหใชแบบ อ.2 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (11) แบบใบอนุญาตเคล่ือนยายอาคารสําหรับการเคล่ือนยายอาคารไปยังทองท่ี 
ภายในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่น ใหใชแบบ อ.3 
  (12) แบบใบอนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถ 
เพื่อการอื่น ใหใชแบบ อ.4 
  (13) แบบใบอนุญาตเปล่ียนการใชอาคาร ใหใชแบบ อ.5 
  (14) แบบใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคล่ือนยายอาคาร  
ใหใชแบบ อ.6 
  ขอ 2  ใหกําหนดแบบของคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบทายกฎ
กระทรวงนี้  
ดังตอไปนี ้
 
  (1) คําส่ังใหแกไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ 
แบบแปลน หรือรายการคํานวณตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง ใหใชแบบ ค.1 
  (2) คําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35 ใหใชแบบ ค.2 
  (3) คําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 40  
วรรคหนึ่ง หรือใหระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับ
อนุญาต)  
ใหใชแบบ ค.3 
  (4) คําสั่งหามใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตราย 
ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การกอสราง ดัดแปลง เคล่ือนยาย 
หรอื 
รื้อถอนอาคารไมไดรับใบอนุญาต) ใหใชแบบ ค.4 
  (5) คําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 40  
วรรคหนึ่ง หรือใหระงับการรื้อถอนอาคารตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีท่ีกระทําใหผิดไปจากท่ี
ไดรับ 
ใบอนุญาต) ใหใชแบบ ค.5 
  (6) คําสั่งหามใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตราย 
ตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การกอสราง ดัดแปลง เคล่ือนยาย 
หรอื 
รื้อถอนอาคารที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ใหใชแบบ ค.6 
  (7) คําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การกอสราง  
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารกระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต) ใหใชแบบ ค.7 
  (8) คําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (ในกรณีที่การกอสราง  
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ใหใชแบบ ค.8 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (9) คําสั่งใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย 
อาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต) ใหใชแบบ ค.9 
  (10) คําสั่งใหดําเนินการแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง  
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต)  
ใหใชแบบ ค.10 
  (11) คําสั่งใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร  
ตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ใหใชแบบ ค.11 
  (12) คําสั่งใหดําเนินการแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง  
หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต)  
ใหใชแบบ ค.12 
  (13) คําสั่งใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 41 และมาตรา 43  
วรรคหนึ่ง (กรณีที่การรื้อถอนอาคารกระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ใหใชแบบ ค.13 
  (14) คําส่ังใหแกไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ 
แบบแปลน หรือรายการคํานวณตามมาตรา 43 วรรคสอง (กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหยื่นคํา
ขอ 
อนุญาตตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง) ใหใชแบบ ค.14 
  (15) คําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 43 วรรคสาม (กรณีที ่
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร  
หรือแกไขเปลี่ยนแปลงคําขอรับใบอนุญาต) ใหใชแบบ ค.15 
  (16) คําสั่งใหระงับการใชอาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่ยังไมไดรับใบรับรอง)  
ใหใชแบบ ค.16 
  (17) คําสั่งใหระงับการใชอาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่มีการใชอาคารเพื่อ 
กิจการอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร) ใหใชแบบ 
ค.17 
  (18) คําสั่งใหระงับการใชอาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่ไมเปนอาคารประเภท 
ควบคุมการใช แตไดมีการใชอาคารเพื่อกิจการในประเภทควบคุมการใช) ใหใชแบบ ค.18 
  (19) คําสั่งใหระงับการใชอาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่เปลี่ยนการใชอาคาร 
ประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการ 
หน่ึง) ใหใชแบบ ค.19 
  (20) คําสั่งใหระงับการใชพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อการอื่นตามมาตรา 45  
ในกรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นนั้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ ใหใช
แบบ  
ค.20 
  (21) คําสั่งใหระงับการดัดแปลงและใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือ 
ส่ิงท่ีสรางข้ึนใหกลับคืนสภาพเดิมตามมาตรา 45 (กรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นนั้นเพื่อใชเปนที่ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ) ใหใชแบบ ค.21 
  (22) คําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 45 (กรณีที่ไมระงับ 
การใชพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อการอื่น หรือไมดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สราง
ข้ึน 
ใหกลับคืนสภาพเดิม สําหรับพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นนั้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา
ออก 
ของรถ) ใหใชแบบ ค.22 
  (23) คําสั่งใหดําเนินการแกไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง (กรณีท่ีอาคาร 
มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอด
ภัย 
จากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม) ให
ใช 
แบบ ค.23 
  (24) คําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 46 วรรคสอง (กรณีที ่
ไมปฏิบัติตามคําสั่งที่ใหดําเนินการแกไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุข
ภาพ  
ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือ
กระทบ 
กระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม) ใหใชแบบ ค.24 
  (25) คําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 77 (1) (กรณีที่กอสรางอาคารในที่ดิน 
ที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองท่ี
นั้น 
แลว) ใหใชแบบ ค.25 
  (26) คําส่ังใหแกไขเปล่ียนแปลงอาคารตามมาตรา 77 (2) (กรณีที่กอสราง
อาคาร 
ในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคาร 
ในทองท่ีน้ันแลว) ใหใชแบบ ค.26 
  (27) คําสั่งใหดําเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิด 
สภาพท่ีไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัยการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ
รักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจรตามมาตรา 77 (3)  
(กรณีที่กอสรางอาคารในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนด 
เขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้นแลว) ใหใชแบบ ค.27 
  (28) คําสั่งใหทําสัญญาเชาที่ดินตามมาตรา 77 (4) (กรณีที่กอสรางอาคารในที่
ดิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน และไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองท่ี
นั้น 
แลว) ใหใชแบบ ค.28 
  ขอ 3  ใหกําหนดแบบของหนังสือของเจาพนักงานทองถิ่นที่จะใชในการปฏิบัต ิ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามแบบทายกฎกระทรวงนี ้ดังตอไปนี ้
  (1) หนังสือของเจาพนักงานทองถิ่นแจงการออกใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง  
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 26 และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33  
(กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมสามารถแจงการออกใบอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตทราบดวยวิธี
อื่น)  
ใหใชแบบ น.1 
  (2) หนังสือของเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําสั่งไมอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน  
หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 26 และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 ใหใชแบบ 
น.2 
  (3) หนังสือของเจาพนักงานทองถิ่นแจงการขยายเวลาการออกใบอนุญาตหรือ 
ไมอนุญาตตามมาตรา 26 วรรคสอง และมาตรา 33 ใหใชแบบ น.3 
  (4) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แนบคําขอรับใบอนุญาต 
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร) ตามมาตรา 29 ใหใชแบบ น.4 
  (5) หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานของผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 30  
วรรคหนึ่ง ใหใชแบบ น.5 
  (6) หนังสือแจงการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานของผูควบคุมงานตาม 
มาตรา 30 วรรคหนึ่ง ใหใชแบบ น.6 
  (7) หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานพรอมกับการสงมอบหนังสือแสดง 
ความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา 30 วรรคสอง ใหใชแบบ น.7 
  (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม (แนบกับแบบ น.7)  
ตามมาตรา 30 วรรคสอง ใหใชแบบ น.8 
  (9) หนังสือของเจาพนักงานทองถิ่นแจงการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตตาม 
มาตรา 36 ใหใชแบบ น.9 
  (10) หนังสือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแจงคําวินิจฉัยอุทธรณไปยัง 
ผูอุทธรณตามมาตรา 52 วรรคสอง ใหใชแบบ น.10 
  (11) หนังสือของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแจงคําวินิจฉัยอุทธรณไปยัง 
เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 52 วรรคสอง ใหใชแบบ น.11 
 
    ใหไว ณ วันที ่8 มกราคม พ.ศ. 2528 
               พลเอก สิทธิ จิรโรจน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา 5 (2) แหงพระราช
บัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจน 
แบบของคําส่ัง หรือแบบอื่นใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ตองเปนไปตามที่
กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2528/58/12พ - 10/05/2528] 
 
 


