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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๕๗ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
-------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๘ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิม
เติม 
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบท
บัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑  
มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา 
ไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ  ๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๒/๑  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๑๐  
(พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "ขอ ๒/๑ ในการออกใบอนุญาตตามขอ ๒ ถาเปนกรณีที่เปนการอนุญาตให 
กอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคาร ใหเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดอายุใบอนุญาตตามขนาดของ 
พื้นที่อาคารสวนที่จะทําการกอสรางดัดแปลง ดังน้ี 
  (๑)  พื้นที่ของอาคารขนาดนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ใหกําหนดอายุใบ 
อนุญาตหนึ่งป 
  (๒)  พื้นที่ของอาคารขนาดตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐๐,๐๐๐  
ตารางเมตร ใหกําหนดอายุใบอนุญาตสองป 
  (๓)  พื้นที่ของอาคารขนาดตั้งแต ๑๐๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ใหกําหนดอายุ 
ใบอนุญาตสามป" 
  ขอ  ๒  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๖/๑ ขอ ๖/๒ และขอ ๖/๓ แหงกฎ
กระทรวง  
ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "ขอ ๖/๑ ในการพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลง 
อาคาร ถาเปนการขอตออายุใบอนุญาตครั้งแรก ใหเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหตออายุใบ 
อนุญาตไดเปนระยะเวลาไมเกินอายุใบอนุญาตตามขอ ๒/๑ 
  ในกรณีที่ไดมีการตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมาแลว เจาพนักงานทองถิ่น 
จะอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตไดตอเมื่อดําเนินการกอสรางฐานรากทั้งหมดของอาคารแลวเสร็จ  
หรือมีการกอสรางหรือดัดแปลงโครงสรางของอาคารไปแลวเกินรอยละสิบของพื้นที่อาคารที่ไดรับ 
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อนุญาต โดยเจาพนักงานทองถิ่นจะตออายุใบอนุญาตใหไดอีกไมเกินสามครั้ง คร้ังละหน่ึงป 
  ใหผูไดรับอนุญาตตามวรรคสองมีหนาที่รายงานความคืบหนาในการกอสราง 
หรือดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกเกาสิบวัน ท้ังน้ี ใหเจาพนักงานทองถ่ินส่ังการให 
นายชางหรือนายตรวจไปตรวจสอบการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุกครั้งท่ีไดรับรายงาน 
  การตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารทุกครั้ง ผูขอตออายุ 
ใบอนุญาตจะตองแกไขแบบแปลนของอาคารใหมีหรือปรับปรุงระบบการปองกันอัคคีภัยและ
ระบบ 
ความปลอดภัยภายในอาคารโดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชบังคับในขณะยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต 
นั้น 
  ขอ  ๖/๒  ผูไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารซึ่งมิไดยื่นคําขอ 
ตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ แตการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารไดดําเนินการไปจน 
ไมอาจแกไขแบบแปลนเพื่อขอรับใบอนุญาตใหมตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ขอ 
บัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใชบังคับในขณะนั้น หากประสงคจะดําเนินการตอไป ใหย่ืน 
คําขออนุญาตตามขอ ๑ ภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีใบอนุญาตส้ินอายุ ในการนี้ ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นพิจารณาออกใบอนุญาตใหมตามหลักเกณฑเดียวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตฉบับเดิม  
เวนแตในเรื่องระบบการปองกันอัคคีภัยและระบบความปลอดภัยภายในอาคาร ใหเปนไปตามกฎ 
กระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ท่ี 
ใชบังคับในขณะยื่นคําขออนุญาตใหม 
  ขอ  ๖/๓  ในกรณีที่ใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารมิไดรับการตอ 
อายุหรือไมสามารถตออายุไดอีกตามขอ ๖/๑ และมิไดรับใบอนุญาตใหมตามขอ ๖/๒ ถาปรากฏ
วา 
การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารยังดําเนินการไมแลวเสร็จ และไมสามารถแกไขแบบแปลนเพื่อขอ 
รับใบอนุญาตใหมตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศของ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  
๒๕๒๒ ที่ใชบังคับในขณะนั้น เจาของอาคารอาจยื่นคําขออนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อใหสามารถ 
สรางสวนตาง ๆ ของอาคารหรือติดตั้งงานระบบและอุปกรณตาง ๆ ตอไป ท้ังน้ี เพียงเทาท่ีจําเปน 
เพื่อใหอาคารนั้นสามารถใชงานไดอยางปลอดภัยซึ่งจะตองไมเปนการเพิ่มความสูงและพื้นที่ของ 
อาคาร เวนแตเปนการกอสรางสวนที่จําเปนสําหรับการติดตั้งงานระบบและอุปกรณตาง ๆ บนชั้น 
บนสุดของอาคาร เชน หองเคร่ืองลิฟต ถังเก็บน้ํา หรอืหองบันไดหนีไฟ เปนตน 
  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหส่ังการให 
นายชางหรือนายตรวจไปตรวจสอบอาคารนั้น ถาปรากฏวาการขออนุญาตดัดแปลงอาคารเปน 
เพียงเทาที่จําเปนเพื่อใหอาคารนั้นสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบ 
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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    

อนุญาตใหแกผูยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง 
  คําขออนุญาตตามวรรคหนึ่งและใบอนุญาตตามวรรคสอง ใหใชแบบ ข.๑ และ 
แบบ อ.๑ ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒" 
  ขอ  ๓  ใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารที่ออกไวกอนวันที่กฎ 
กระทรวงนี้ใชบังคับใหมีอายุเทาที่กําหนดไวในใบอนุญาต สําหรับการตออายุใบอนุญาตนั้น 
ใหดําเนินการตามที่กําหนดในขอ ๖/๑  
  ขอ ๔ ใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือคัดแปลงอาคารที่ไดมีการตออายุไวแลว 
กอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตอีก ใหดําเนินการตามที่
กําหนด 
ในขอ ๖/๑ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี 
 
     ใหไว ณ วันที ่๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 
       สรอรรถ  กลิ่นประทุม 
      รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
----------------------------------------------------------------
--- 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยที่กฎกระทรวงวาดวยการควบ
คุม 
อาคารที่ใชบังคับในปจจุบัน มิไดวางหลักเกณฑในการกําหนดอายุใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือ 
ดัดแปลงอาคาร ทั้งการตออายุใบอนุญาตดังกลาวก็มิไดมีการกําหนดขอบเขตวาจะตออายุใหเปน 
ระยะเวลาไมเกินเทาใด สงผลใหเจาพนักงานทองถ่ินแตละแหงใชดุลพินิจในเร่ืองดังกลาวแตกตาง 
กันไป สมควรกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดอายุและการตออายุใบอนุญาตดังกลาวใหเปนไปใน 
แนวทางเดียวกัน นอกจากนี ้ปจจุบันไดมีอาคารที่ยังกอสรางหรือดัดแปลงไมแลวเสร็จ ซึ่งอาจจะ 
เนื่องมาจากการขาดตออายุใบอนุญาตหรือประสบปญหาทางเศรษฐกิจ จึงสมควรกําหนดมาตร 
การผอนผันใหเจาของอาคารดังกลาวสามารถขออนุญาตเพื่อดําเนินการกอสรางหรือดัดแปลง 
อาคารตอไปจนเสร็จหรือจนสามารถใชงานไดอยางปลอดภัย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๔/๖๓ก/๓/๒ สิงหาคม ๒๕๔๔] 
 
 
       ภคิน/ีแกไข 



   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    

       ๘/๕/๒๕๔๕ 
             A+B 
 
 


