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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่9 (พ.ศ. 2528) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบ
คุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหอาคารดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 21  
มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34 
  (1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณ
ประโยชน 
  2) อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
  (3) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใชในกิจการขององคการ 
หรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
  (4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซ่ึงมี 
กฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
  (5) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของ 
หนวยงานท่ีต้ังข้ึนตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 
  (6) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ 
  ผูดําเนินการเกี่ยวกับอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองแจงและสงแผนผังบริเวณ  
แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนด 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออก 
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง จํานวนสองชุด ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 
กอนทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ไมนอยกวาสามสิบวัน และแผนผัง 
บริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนตองถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง  
ขอบัญญัติทองถิ่น และหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดวย 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใช 
หรือเปลี่ยนการใชอาคาร ดัดแปลง หรือใชพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ
และ 
ทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น ภายในบริเวณกรุงรัตนโกสินทรชั้นในและชั้นนอก 
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  ความในวรรคสองและวรรคสามมิใหใชบังคับแกอาคารที่เกี่ยวกับความมั่นคง 
ในทางราชการทหารหรือตํารวจ  
  ขอ 2  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงและไดรับแผนผังบริเวณ แบบแปลน 
และ 
รายการประกอบแบบแปลนตามขอ 1 วรรคสอง ใหตรวจพิจารณาภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีได
รับ 
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ท้ังน้ี เฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษาแนว 
อาคารตามถนนใหเปนระเบียบ ระดับชั้นลางของอาคาร ลักษณะสัมพันธระหวางอาคารกับทาง 
ถนน  
หรือที่สาธารณะ ท่ีวางอ่ืน ๆ หรืออาคารตางเจาของหรือผูครอบครอง และบริเวณที่ตองหาม
กระทํา 
การสําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีสิ่งที่ตองดําเนินการ 
แกไขใหมีหนังสือแจงใหผูดําเนินการทราบ 
  ขอ 3  อาคารเพื่อใชประโยชนตอสวนรวมในหนาที่ของทางราชการ กิจการ 
สาธารณกุศล หรือเพื่อสาธารณประโยชนเปนการชั่วคราวและมีกําหนดเวลารื้อถอน ซ่ึงจัดทําหรือ 
ควบคุมโดยทางราชการ องคการหรือกิจการสาธารณกุศล ใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต 
ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 และมาตรา 24 
  ขอ 4  อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรซึ่งสูงไมเกิน 
สองช้ัน หรือสูงจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคาหรือสวนของอาคารท่ีสูงท่ีสุดไมเกินเกาเมตร และมี
กําหนด 
เวลารื้อถอนเมื่ออาคารถาวรแลวเสร็จ ตองขออนุญาตตามมาตรา 21 แตใหไดรับการผอนผันไม
ตอง 
ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่นหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  
ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) และ (10) และใหไดรับการยก
เวนไมตอง 
ขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 23 
  ขอ 5  อาคารเพื่อใชประโยชนเปนการชั่วคราวแทนอาคารเดิมที่ถูกทําลาย หรอื 
ทําใหเสียหายเน่ืองจากภัยธรรมชาติหรือเพลิงไหม หรือเหตุอ่ืนในลักษณะทํานองเดียวกันซ่ึงสูงไม
เกิน 
สองช้ัน หรือสูงจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคาหรือสวนของอาคารท่ีสูงท่ีสุดไมเกินเกาเมตร และไมใช 
อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรอือาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32 โดยมีกําหนด
เวลา 
รื้อถอนไมเกินสิบสองเดือน ตองขออนุญาตตามมาตรา 21 แตใหไดรับการผอนผันไมตองปฏิบัติ
ตาม 
กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตาม 
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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    

ความในมาตรา 8 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) และ (10) และใหไดรับการยกเวนไม
ตองขออนุญาต 
รื้อถอนอาคารตามมาตรา 23 
  ขอ 6  อาคารที่มีลักษณะเปนเต็นทหรือประรําชั้นเดียว เพื่อใชประโยชนเปนการ 
ชั่วคราวและไมใชอาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมี 
กําหนดเวลารื้อถอนไมเกินสิบวัน ใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22  
มาตรา 23 และมาตรา 24 
 
    ใหไว ณ วันที ่8 มกราคม พ.ศ. 2528 
               พลเอก สิทธิ จิรโรจน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา 7 แหงพระราช
บัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหการยกเวน ผอนผันหรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฯ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคารตามมาตรา 7 ตองเปน 
ไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2528/58/23พ - 10/05/2528] 
 
 


