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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2528) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) มาตรา 8 (12) และมาตรา 39 วรรค
สอง  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนํา
ของ 
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  เจาของอาคารผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาต 
  (1) กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคารใหยื่นคําขออนุญาต 
ตามแบบ ข.1 พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.1 ตอเจาพนักงานทองถิ่น 
  (2) เคลื่อนยายอาคาร ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข.2 พรอมดวยเอกสาร 
ตามที่ระบุไวในแบบ ข.2 ตอเจาพนักงานทองถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู เวนแตการเคลื่อนยายอาคาร
จาก 
ทองที่ที่ไมอยูภายใตขอบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไปยังทองท่ีท่ีพระราช
บัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับ ใหยื่นคําขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นในทองที่ที่อาคาร
นั้น 
จะยายไปตั้ง 
  ผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ 
ประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไวในแบบ ข.1 และ ข.2 จํานวนหาชุดพรอมกับคําขอ สําหรับการ 
ขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารที่เปนอาคารประเภทควบคุม 
การใชตามมาตรา 32 เจาพนักงานทองถิ่นจะประกาศกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบ
เอกสาร 
ดังกลาวมากกวาหาชุดก็ได แตตองไมเกินเจ็ดชุด 
  การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารเกี่ยวกับ 
อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  
ตองแนบรายการคํานวณจํานวนหนึ่งชุดพรอมกับคําขอตาม (1) หรอื (2) ดวย 
  ขอ 2  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามขอ 1 ใหตรวจพิจารณาแผนผัง 
บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ (ถามี) เมื่อปรากฏวาแผน
ผัง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณถูกตองและเปนไปตาม 
กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น และหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซ่ึงออก
ตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาต 
ตามแบบ อ.1 หรือแบบ อ.2 แลวแตกรณี 
  ในกรณีท่ีมีการขออนุญาตเคล่ือนยายอาคารไปยังทองท่ีซึ่งอยูในเขตอํานาจของ 
เจาพนักงานทองถิ่นอื่น เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยูไดตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ง
และ 
เห็นวาถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตในสวนที่เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่อาคารจะทําการ 
เคล่ือนยายต้ังอยูตามแบบ อ.3 และสงใบอนุญาตและสําเนาคูฉบับเอกสารที่เกี่ยวของ แผนผัง
บริเวณ  
แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนท่ีไดผานการตรวจพิจารณาและประทับตราไวแลว  
จํานวนสี่ชุด พรอมดวยรายการคํานวณหนึ่งชุด (ถามี) ไปยังเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีจะ 
เคล่ือนยายอาคารไปต้ังใหม เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีจะเคล่ือนยายอาคารไปต้ังใหม 
ไดตรวจพิจารณาตามวรรคหนึ่ง และเห็นวาถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตในสวนที่เจาพนักงาน 
ทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีอาคารจะเคล่ือนยายไปต้ังใหมในแบบ อ.3 นั้น 
  ขอ 3  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยาย 
อาคารที่เปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32 ไดทําการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือน
ยาย 
อาคารดังกลาวเสร็จแลว ใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารยื่นคําขอใบรับรองตอเจา
พนักงาน 
ทองถ่ินตามแบบ ข.6พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.6 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง และตรวจสอบแลวเห็นวา 
การกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับ 
ใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับรองตามแบบ อ.6 
  ขอ 4  ในกรณีที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภท 
ควบคุมการใชตามมาตรา 32 ประสงคจะใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช หรอื 
เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารซึ่งเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32 
ประสงค 
จะเปลี่ยนการใชอาคารไปใชเปนอาคารสําหรับอีกกิจการหนึ่ง ใหเจาของอาคารหรือผูครอบครอง 
อาคารยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามแบบ ข.3 ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมดวย
เอกสาร 
ตามที่ระบุไวในแบบ ข.3 
  ใหนําความในขอ 1 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการขออนุญาตตาม 
วรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับเอกสารที่ตองแนบพรอมกับคําขอเกี่ยวกับแผนผังบริเวณแบบแปลน  
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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    

รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณ โดยอนุโลม 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลวใหดําเนินการตามขอ 2  
วรรคหนึ่ง และเมื่อเห็นวาถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ อ.5 
  ขอ 5  ในกรณีที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที ่
สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามมาตรา 8 (9) ประสงคจะดัด
แปลง 
หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น และกอสรางพื้นที่หรือสิ่งที่สราง
ข้ึน 
เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทนของเดิมตามมาตรา 34 ใหเจาของ
อาคาร 
หรือผูครอบครองอาคารยื่นคําขออนุญาตตามแบบ ข.4 ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมดวย 
เอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.4 
  ใหนําความในขอ 1 วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการขออนุญาตตาม 
วรรคหนึ่งในสวนที่เกี่ยวกับเอกสารที่ตองแนบพรอมกับคําขอเกี่ยวกับแผนผังบริเวณแบบแปลน  
รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณ โดยอนุโลม 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลวใหดําเนินการตามขอ 2  
วรรคหนึ่ง และเมื่อเห็นวาถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตตามแบบ อ.4 
  ขอ 6  ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร  
ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารหรือใบอนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ  
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตามแบบ ข.5  
ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.5  กอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหพิจารณาคําขอพรอม
ดวย 
เหตุผลในการขอตออายุใบอนุญาต เมื่อเห็นเปนการสมควรใหเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหตอ
อายุ 
ใบอนุญาต โดยจะแสดงไวในรายการทายใบอนุญาตนั้น หรือจะออกใบอนุญาตใหใหมก็ได 
  ขอ 7  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระ 
สําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ตาม 
แบบ ข.7 ตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.7 ภายในสิบหาวันนับ
แต 
วันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาคําขอดังกลาว 
และเมื่อเห็นเปนการสมควร ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 
ใหแกผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 



   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    

  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองใหใชแบบใบอนุญาตหรือแบบใบรับรอง  
แลวแตกรณี โดยประทับตราสีแดงคําวา "ใบแทน" กํากับไวดวย และใหมีวัน เดือน ป ท่ีออกใบ
แทน  
พรอมทั้งลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 
  ขอ 8  ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง 
อาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนการใชอาคารใหแกบุคคลอื่น ใหย่ืนคําขอ
อนุญาต 
ตามแบบ ข.8 พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ ข.8 ตอเจาพนักงานทองถิ่น 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาคําขอดังกลาว 
และเมื่อเห็นเปนการสมควร ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือแจงการอนุญาตใหโอนใบอนุญาต 
ตามแบบ น.9 ใหแกผูขอโอนใบอนุญาต 
  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหโอนใบอนุญาต ใหประทับตราสีแดงคํา
วา  
"โอนแลว" ระบุชื่อผูรับโอน และใหมีวัน เดือน ป ท่ีอนุญาตใหโอนใบอนุญาตกํากับไวในใบ
อนุญาต 
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนการใชอาคาร พรอม
ท้ัง 
ลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่น 
  ขอ 9  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ 
คํานวณตองเปนสิ่งพิมพ สําเนา ภาพถาย หรือเขียนดวยหมึก และตองเปนไปตามหลักเกณฑ และ 
เง่ือนไข ดังตอไปนี ้
  (1) มาตราสวน ขนาด ระยะ น้ําหนัก และหนวยการคํานวณตาง ๆ ใหใช 
มาตราเมตริก 
  (2) แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 500 แสดงลักษณะท่ีต้ัง  
และขอบเขตของที่ดินและอาคารที่ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย เปลี่ยนการ
ใช  
ดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น และขออนุญาตกอสราง 
พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ แทนของเดิม พรอม
ดวย 
รายละเอียด ดังน้ี 
  (ก) แสดงขอบนอกของอาคารที่มีอยูแลว 
  (ข) ระยะหางจากขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกดาน 
  (ค) ระยะหางระหวางอาคารตาง ๆ ที่มีอยูแลวและอาคารที่ขออนุญาตใน
ขอบเขต 
ของท่ีดิน 



   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    

 
  (ง) ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดย 
สังเขปพรอมดวยเคร่ืองหมายทิศ 
  (จ) ในกรณีที่ไมมีทางน้ําสาธารณะสําหรับการขออนุญาตกอสรางอาคาร  
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงทางระบายน้ําออกจากอาคารไปสูทางระบายน้ํา 
สาธารณะหรือวิธีการระบายน้ําดวยวิธีอื่น พรอมท้ังแสดงเคร่ืองหมายช้ีทิศทางนํ้าไหลและสวนลาด 
  (ฉ) แสดงระดับของพื้นชั้นลางของอาคารและความสัมพันธกับระดับทางหรือ 
ถนนสาธารณะที่ใกลที่สุดและระดับพื้นดิน 
  (ซ) แผนผังบริเวณสําหรับการเคลื่อนยายอาคารใหแสดงแผนผังบริเวณของ 
อาคารที่มีอยูเดิม และใหแสดงแผนผังบริเวณท่ีจะทําการเคล่ือนยายอาคารไปอยูในท่ีใหมใหชัด
เจน 
  แผนผังบริเวณสําหรับอาคารตามมาตรา 4 เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ  
คลังสินคา สํานักงานและส่ิงท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดใหแสดง 
รายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรอื (ช) เทาที่จะตองมีตามลักษณะของอาคารนั้น 
ๆ 
  (3) แบบแปลนใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 100 โดยตองแสดงรปูรางตาง 
ๆ  
คือ แปลนพื้นชั้นตาง ๆ รูปดาน (ไมนอยกวาสองดาน) รูปตัดทางขวา รูปตัดทางยาว ผังคานรับ
พื้นชั้น 
ตาง ๆ และผังฐานรากของอาคารท่ีขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย เปลี่ยนการ
ใช  
หรือดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น พรอมดวยราย
ละเอียด  
ดังน้ี 
  (ก) แบบแปลนตองมีรูปรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เคร่ืองหมาย วัสดุ และ 
การใชสอยตาง ๆ ของอาคารอยางชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทอง
ถิ่น  
หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 
  (ข) แบบแปลนสําหรับการกอสรางอาคาร ใหแสดงสวนตาง ๆ ของอาคารท่ีจะ 
กอสรางใหชัดเจน 
  (ค) แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงอาคาร ใหแสดงสวนท่ีมีอยูเดิมและสวนท่ีจะ 
ดัดแปลงใหชัดเจน 
  (ง) แบบแปลนสําหรับการรื้อถอนอาคาร ใหแสดงข้ันตอน วิธีการตลอดจนความ 
ปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร 



   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    

  (จ) แบบแปลนสําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงขั้นตอนวิธีการ ความม่ัน
คง 
แข็งแรง ตลอดจนความปลอดภัยในการเคล่ือนยายอาคาร 
  สําหรับอาคารท่ีมีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคารมีความกวาง  
ความยาวหรือความสูงเกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใชมาตราสวนเล็กกวา 1 ใน 100 ก็ได แตตอง 
ไมเล็กกวา 1 ใน 250 
  (ฉ) แบบแปลนสําหรับการเปลี่ยนการใชอาคารใหแสดงสวนที่ใชอยูเดิมและ 
สวนท่ีจะเปล่ียนการใชใหมใหชัดเจน 
  (ช) แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออก 
ของรถเพื่อการอื่น ใหแสดงสวนท่ีมีอยูเดิมและสวนท่ีจะทําการกอสรางใหมแทนของเดิมใหชัดเจน  
สําหรับการกอสรางสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ 
แทนของเดิมตองแสดงสวนตาง ๆ ของอาคารที่จะกอสรางใหชัดเจน 
  แบบแปลนสําหรับอาคารตามมาตรา 4 เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ  
คลังสินคา สํานักงานและส่ิงท่ีสรางข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ใหแสดง 
รายละเอียดตาม (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) และ (ช) เทาที่จะตองมีตามลักษณะของอาคารนั้น 
ๆ 
  (4) รายการประกอบแบบแปลน ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพและชนิด 
ของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร  
เคลื่อนยายอาคาร เปลี่ยนการใชอาคาร หรือดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก
ของรถ 
เพื่อการอื่น 
  (5) รายการคํานวณ ใหแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร โดยคํานวณกําลัง 
ของวัสดุ การรับน้ําหนัก และกําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร 
  ขอ 10  ผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ 
ตองลงลายมือชื่อพรอมกับเขียนชื่อดวยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ 
แบบแปลน และรายการคํานวณทุกแผน และใหระบุสํานักงานหรือที่อยูพรอมกับคุณวุฒิของ 
ผูรับผิดชอบดังกลาวไวในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ
คํานวณ 
แตละชุดดวย หรือจะใชส่ิงพิมพ สําเนา ภาพถายที่ผูรับผิดชอบงานออกแบบ หรือผูรับผิดชอบงาน 
ออกแบบและคํานวณไดลงลายมือชื่อพรอมกับเขียนชื่อดวยตัวบรรจง และระบุรายละเอียดดัง
กลาว 
แทนก็ได 
  ในกรณีที่ผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ
เปน 
ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม หรือวิศวกรรมควบคุมตาม



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

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    

กฎหมาย 
วาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม ใหระบุเลขทะเบียนใบอนุญาต 
ไวดวย 
 
    ใหไว ณ วันที ่8 มกราคม พ.ศ. 2528 
               พลเอก สิทธิ จิรโรจน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา 8 (12) และมาตรา 
39  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ 
ขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต 
หรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ตองเปนไปตามที่
กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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