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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่7 (พ.ศ. 2528) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (1) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหกําหนดคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังน้ี 
  (1) ใบอนุญาตกอสราง    ฉบบัละ  20 บาท 
  (2) ใบอนุญาตดัดแปลง    ฉบบัละ  10 บาท 
  (3) ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบบัละ  10 บาท 
  (4) ใบอนุญาตเคลื่อนยาย    ฉบบัละ  10 บาท 
  (5) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช    ฉบบัละ  20 บาท 
  (6) ใบรับรอง      ฉบบัละ  10 บาท 
  (7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบบัละ   5 บาท 
  ขอ 2  ใหกําหนดคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต ดังน้ี 
  (1) ใบอนุญาตกอสราง    ฉบบัละ  20 บาท 
  (2) ใบอนุญาตดัดแปลง    ฉบบัละ  10 บาท 
  (3) ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบบัละ  10 บาท 
  (4) ใบอนุญาตเคลื่อนยาย    ฉบบัละ  10 บาท 
  ขอ 3  ใหกําหนดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลง
อาคาร 
สําหรับการกอสรางหรือสําหรับสวนท่ีมีการดัดแปลง ดังน้ี 
  (1) อาคารซ่ึงสูงไมเกินสองช้ันหรือสูงไมเกินสิบสองเมตรใหคิดตามพ้ืนท่ีของ 
พื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
  (2) อาคารซ่ึงสูงเกินสองช้ันแตไมเกินสามช้ัน หรือสูงเกินสิบสองเมตร แตไมเกิน 
สิบหาเมตร ใหคิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ2 บาท 
  (3) อาคารซ่ึงสูงเกินสามช้ันหรือสูงเกินสิบหาเมตร ใหคิดตามพ้ืนท่ีของอาคาร 
แตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท 
  (4) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินหารอย 
กิโลกรัมตอหน่ึงตารางเมตร ใหติดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท 
  (5) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ  
สําหรับอาคารท่ีกําหนดตามมาตรา 8 (9) ใหคิดตามพ้ืนท่ีของท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา



   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    

ออก 
ของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
  ในกรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก 
ของรถ สําหรับอาคารท่ีกําหนดตามมาตรา 8 (9) อยูในอาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร  
ไมตองคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึ่งอีก 
  (6) ปาย ใหคิดตามพ้ืนท่ีของปาย โดยเอาสวนกวางท่ีสุดคูณดวยสวนท่ียาวท่ีสุด  
ตารางเมตรละ 4 บาท 
  (7) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้วหรือ 
กําแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกําแพง ใหคิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท 
  ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร  
ต้ังแตก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถือเปนหนวยเต็ม ถาตํ่ากวาก่ึงหน่ึงใหปดท้ิง 
  ในการคิดความสูงของอาคารเปนชั้น ใหนับจํานวนชั้นของพื้นอาคารที่บุคคล 
เขาใชสอยไดยกเวนพื้นชั้นลอย 
  ในการคิดความสูงของอาคารเปนเมตร ใหวัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคา หรอื 
สวนของอาคารท่ีสูงท่ีสุด 
  ในกรณีที่อาคารมีพื้นชั้นลอย ใหคิดพื้นชั้นลอยเปนพื้นที่ของพื้นอาคารในการคิด 
คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนดวย 
  ขอ 4  ใหอาคารดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตาม 
ขอ 1 การตออายุใบอนุญาตตามขอ 2 และการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตาม
ขอ 3 
  (1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณ
ประโยชน 
  (2) อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
  (3) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใชในกิจการขององคการ 
หรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
  (4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซ่ึงมี
กฎหมาย 
ควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
  (5) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวย
งาน 
ท่ีต้ังข้ึนตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 
  (6) อาคารที่ทําการสถานฑูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ 
  (7) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวร ซ่ึงสูงไมเกินสอง
ชั้น 
หรือสูงไมเกินเกาเมตร และมีกําหนดเวลารื้อถอน 



   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    

  (8) อาคารเพื่อใชประโยชนเปนการชั่วคราวซึ่งสูงไมเกินสองชั้นหรือสูงไมเกินเกา
เมตร  
และไมใชอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรอือาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32 และ 
มีกําหนดเวลารื้อถอน 
 
    ใหไว ณ วันที ่8 มกราคม พ.ศ. 2528 
               พลเอก สิทธิ จิรโรจน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา 5 (1) แหงพระราช
บัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดใหคาธรรมเนียมหรือการยกเวนคาธรรมเนียม ตองเปนไป
ตามท่ี 
กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2528/58/7พ - 10/05/2528] 
 
 


