
 
กฎกระทรวง 

ก าหนดแบบค าขออนญุาต  ใบอนุญาต  ใบรบัรอง   
ค าสั่ง  และแบบหนังสอืตามกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๒ ใหก าหนดแบบค าขออนุญาต  แบบค าขอตออายุใบอนุญาต  แบบค าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  แบบค าขอโอนใบอนุญาต  แบบใบอนุญาต  และแบบใบรับรอง 
ตามแบบทายกฎกระทรวงนี้  ดังตอไปนี้ 

(๑) แบบค าขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร  ใหใชแบบ  ข.  ๑ 
(๒) แบบค าขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร  ใหใชแบบ  ข.  ๒ 
(๓) แบบค าขออนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถเพ่ือการอื่น   

ใหใชแบบ  ข.  ๓ 
(๔) แบบค าขอตออายุใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร   

ใหใชแบบ  ข.  ๔ 
(๕) แบบค าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ใหใชแบบ  ข.  ๕ 
(๖) แบบค าขออนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบ

แบบแปลน  ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต  ใหใชแบบ  ข.  ๖ 
(๗) แบบค าขอโอนใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคลื่อนยาย  หรือเปลี่ยนการใชอาคาร  

ใหใชแบบ  ข.  ๗ 
(๘) แบบใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร  ใหใชแบบ  อ.  ๑ 
(๙) แบบใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร  ส าหรับการเคลื่อนยายอาคารไปยังทองที่ที่อยูใน 

เขตอ านาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่น  ใหใชแบบ  อ.  ๒ 

้หนา   ๔
่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๑๐) แบบใบอนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถเพ่ือการอื่น  
ใหใชแบบ  อ.  ๓ 

(๑๑) แบบใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร  ใหใชแบบ  อ.  ๔ 
(๑๒) แบบใบรับรองการกอสราง  การดัดแปลง  หรือการเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุม 

การใช  ใหใชแบบ  อ.  ๕ 
(๑๓) แบบใบอนุญาตใหแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบ

แบบแปลนที่ไดรับอนุญาต  ใหใชแบบ  อ.  ๖ 
ขอ ๓ ใหก าหนดแบบค าสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบทายกฎกระทรวงนี้  ดังตอไปนี้ 
(๑) ค าสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน   

หรือรายการค านวณตามมาตรา  ๒๗  วรรคหนึ่ง  ใหใชแบบ  ค.  ๑   
(๒) ค าสั่งไมอนุญาตดังตอไปนี้  ใหใชแบบ  ค.  ๒   
 (ก) กอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา  ๒๕  วรรคหนึ่ง 
 (ข) แกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน  

ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นก าหนด  ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตหรือแจงไว 
ตามมาตรา  ๓๑  วรรคหนึ่ง 

 (ค) ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา  ๓๓ 
 (ง) ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถเพ่ือการอื่นตามมาตรา  ๓๔   

วรรคหนึ่ง 
 (จ) การตออายุใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร 

ตามมาตรา  ๓๕ 
(๓) ค าสั่งใหระงับการกอสราง  การดัดแปลง  การรื้อถอน  หรือการเคลื่อนยายอาคาร   

ตามมาตรา  ๔๐  (๑)  ใหใชแบบ  ค.  ๓   
(๔) ค าสั่ งหามใชหรือเขาไปในสวนใด   ๆ  ของอาคารหรือบริ เวณที่มีการกอสราง   

การดัดแปลง  การรื้อถอน  หรือการเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา  ๔๐  (๒)  ใหใชแบบ  ค.  ๔   
(๕) ค าสั่งใหยื่นค าขออนุญาตหรือด าเนินการแจง   หรือด าเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง 

การกอสราง  การดัดแปลง  การรื้อถอน  หรือการเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา  ๔๑  ใหใชแบบ  ค.  ๕   
(๖) ค าสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา  ๔๒  ใหใชแบบ  ค.  ๖   
(๗) ค าสั่งใหระงับการใชอาคารตามมาตรา  ๔๔  ใหใชแบบ  ค.  ๗ 
(๘) ค าสั่งใหระงับการดัดแปลงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ   ที่กลับรถ   

และทางเขาออกของรถเพ่ือการอื่น  และใหด าเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้น 
ใหกลับคืนสูสภาพเดิมตามมาตรา  ๔๕  ใหใชแบบ  ค.  ๘   

้หนา   ๕
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(๙) ค าสั่งใหระงับการใช พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ   ที่กลับรถ  และ
ทางเขาออกของรถเพ่ือการอื่นตามมาตรา  ๔๕  ใหใชแบบ  ค.  ๙   

(๑๐) ค าสั่งใหด าเนินการแกไขอาคารตามมาตรา  ๔๖  วรรคหนึ่ง  ใหใชแบบ  ค.  ๑๐ 
(๑๑) ค าสั่งใหบรรเทาเหตุที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือหามใชอาคาร  กรณีฉุกเฉินตามมาตรา  ๔๖   

วรรคหนึ่ง  ประกอบกับขอ  ๗  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใหใชแบบ  ค.  ๑๑ 

(๑๒) ค าสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา  ๔๖  วรรคสอง  ใหใชแบบ  ค.  ๑๒ 
(๑๓) ค าสั่งหามใชอุปกรณประกอบตาง ๆ  ของอาคารตามมาตรา  ๔๖  ทวิ  วรรคหนึ่ง  (๑)  

ใหใชแบบ  ค.  ๑๓ 
(๑๔) ค าสั่งใหด าเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง  ๆ  ของอาคารตามมาตรา  ๔๖  ทวิ   

วรรคหนึ่ง  (๒)  ใหใชแบบ  ค.  ๑๔ 
(๑๕) ค าสั่งหามใชอาคารตามมาตรา  ๔๖  ทวิ  วรรคสอง  ใหใชแบบ  ค.  ๑๕ 
(๑๖) ค าสั่งใหรื้อถอนอาคาร  แกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร  ด าเนินการเพ่ือขจัดหรือระงับเหตุ  

หรือใหท าสัญญาเชาที่ดินตามมาตรา  ๗๗  วรรคหนึ่ง  ใหใชแบบ  ค.  ๑๖ 
ขอ ๔ ใหก าหนดแบบหนังสือตามแบบทายกฎกระทรวงนี้  ดังตอไปนี้ 
(๑) หนังสือแจงผลการพิจารณาการขออนุญาตดังตอไปนี้  ใหใชแบบ  น.  ๑ 
 (ก) การพิจารณาการขออนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร 

ตามมาตรา  ๒๕  วรรคสาม   
 (ข) การแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน  

ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นก าหนด  ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตหรือแจงไว 
ตามมาตรา  ๓๑  วรรคสอง   

 (ค) การใชหรือการเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา  ๓๓   
 (ง) การดัดแปลงหรือการใชที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถเพ่ือการอื่น 

ตามมาตรา  ๓๔  วรรคหนึ่ง 
 (จ) การตออายุใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร   

ตามมาตรา  ๓๕   
(๒) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม   

ใหใชแบบ  น.  ๒ 
(๓) หนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ใหใชแบบ  น.  ๓ 
(๔) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามมาตรา  ๒๙  วรรคหนึ่ง  หรือผูควบคุมงาน 

คนใหมตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  ใหใชแบบ  น.  ๔ 

้หนา   ๖
่เลม   ๑๓๘   ตอนที่   ๒๐    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๙   มีนาคม   ๒๕๖๔



(๕) หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานของผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๐  วรรคหนึ่ง  
ใหใชแบบ  น.  ๕ 

(๖) หนังสือแจงการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานของผูควบคุมงานตามมาตรา   ๓๐   
วรรคหนึ่ง  ใหใชแบบ  น.  ๖ 

(๗) หนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา  ๓๐  วรรคสอง  ใหใชแบบ  น.  ๗ 
(๘) หนังสือแจงผลการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตตามมาตรา  ๓๖  ใหใชแบบ  น.  ๘ 
(๙) หนังสือแจงความประสงคของทายาทหรือผูจัดการมรดกจะท าการกอสราง   ดัดแปลง   

รื้อถอน  เคลื่อนยาย  ใช  หรือเปลี่ยนการใชอาคารตอไปตามมาตรา  ๓๗  ใหใชแบบ  น.  ๙ 
(๑๐) หนังสือแจงค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา  ๕๒  วรรคสาม   

ไปยังผูอุทธรณ  ใหใชแบบ  น.  ๑๐ 
(๑๑) หนังสือแจงค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา  ๕๒  วรรคสาม   

ไปยังเจาพนักงานทองถิ่น  ใหใชแบบ  น.  ๑๑ 
 

ใหไว  ณ  วนัที่  19  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก อนุพงษ  เผาจินดา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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