
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดแบบค ำขออนญุำต  ใบอนุญำต  ใบรบัรอง   
ค ำสั่ง  และแบบหนังสอืตำมกฎหมำยว่ำดว้ยกำรควบคมุอำคำร 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๕  วรรคหนึ่ง  (๒)  แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทยออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๘  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิ
ควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ข้อ ๒ ให้ก ำหนดแบบค ำขออนุญำต  แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำต  แบบค ำขอรับใบแทน
ใบอนุญำตหรือใบแทนใบรับรอง  แบบค ำขอโอนใบอนุญำต  แบบใบอนุญำต  และแบบใบรับรอง 
ตำมแบบท้ำยกฎกระทรวงนี้  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบค ำขออนุญำตกอ่สร้ำง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร  ให้ใช้แบบ  ข.  ๑ 
(๒) แบบค ำขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร  ให้ใช้แบบ  ข.  ๒ 
(๓) แบบค ำขออนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทำงเข้ำออกของรถเพ่ือกำรอื่น   

ให้ใช้แบบ  ข.  ๓ 
(๔) แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร   

ให้ใช้แบบ  ข.  ๔ 
(๕) แบบค ำขอรับใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบรับรอง  ให้ใช้แบบ  ข.  ๕ 
(๖) แบบค ำขออนุญำตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรำยกำรประกอบ

แบบแปลน  ให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำต  ให้ใช้แบบ  ข.  ๖ 
(๗) แบบค ำขอโอนใบอนุญำตก่อสร้ำง  ดัดแปลง  รื้อถอน  เคลื่อนย้ำย  หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร  

ให้ใช้แบบ  ข.  ๗ 
(๘) แบบใบอนุญำตก่อสร้ำง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร  ให้ใช้แบบ  อ.  ๑ 
(๙) แบบใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร  ส ำหรับกำรเคลื่อนย้ำยอำคำรไปยังท้องที่ที่อยู่ใน 

เขตอ ำนำจของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอื่น  ให้ใช้แบบ  อ.  ๒ 
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(๑๐) แบบใบอนุญำตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทำงเข้ำออกของรถเพ่ือกำรอื่น  
ให้ใช้แบบ  อ.  ๓ 

(๑๑) แบบใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร  ให้ใช้แบบ  อ.  ๔ 
(๑๒) แบบใบรับรองกำรก่อสร้ำง  กำรดัดแปลง  หรือกำรเคลื่อนย้ำยอำคำรประเภทควบคุม 

กำรใช ้ ให้ใช้แบบ  อ.  ๕ 
(๑๓) แบบใบอนุญำตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรำยกำรประกอบ

แบบแปลนที่ได้รับอนุญำต  ให้ใช้แบบ  อ.  ๖ 
ข้อ ๓ ให้ก ำหนดแบบค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตำมแบบท้ำยกฎกระทรวงนี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ค ำสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รำยกำรประกอบแบบแปลน   

หรือรำยกำรค ำนวณตำมมำตรำ  ๒๗  วรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ค.  ๑   
(๒) ค ำสั่งไม่อนุญำตดังต่อไปนี้  ให้ใช้แบบ  ค.  ๒   
 (ก) ก่อสร้ำง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ  ๒๕  วรรคหนึ่ง 
 (ข) แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรำยกำรประกอบแบบแปลน  

ตลอดจนวิธีกำรหรือเงื่อนไขที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด  ให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตหรือแจ้งไว้ 
ตำมมำตรำ  ๓๑  วรรคหนึ่ง 

 (ค) ใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ  ๓๓ 
 (ง) ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทำงเข้ำออกของรถเพ่ือกำรอื่นตำมมำตรำ  ๓๔   

วรรคหนึ่ง 
 (จ) กำรต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 

ตำมมำตรำ  ๓๕ 
(๓) ค ำสั่งให้ระงับกำรก่อสร้ำง  กำรดัดแปลง  กำรรื้อถอน  หรือกำรเคลื่อนย้ำยอำคำร   

ตำมมำตรำ  ๔๐  (๑)  ให้ใช้แบบ  ค.  ๓   
(๔) ค ำสั่ งห้ำมใช้หรือเข้ำไปในส่วนใด   ๆ  ของอำคำรหรือบริ เวณที่มีกำรก่อสร้ำง   

กำรดัดแปลง  กำรรื้อถอน  หรือกำรเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ  ๔๐  (๒)  ให้ใช้แบบ  ค.  ๔   
(๕) ค ำสั่งให้ยื่นค ำขออนุญำตหรือด ำเนินกำรแจ้ง   หรือด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

กำรก่อสร้ำง  กำรดัดแปลง  กำรรื้อถอน  หรือกำรเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ  ๔๑  ให้ใช้แบบ  ค.  ๕   
(๖) ค ำสั่งให้รื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ  ๔๒  ให้ใช้แบบ  ค.  ๖   
(๗) ค ำสั่งให้ระงับกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ  ๔๔  ให้ใช้แบบ  ค.  ๗ 
(๘) ค ำสั่งให้ระงับกำรดัดแปลงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ   ที่กลับรถ   

และทำงเข้ำออกของรถเพ่ือกำรอื่น  และให้ด ำเนินกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้น 
ให้กลับคืนสู่สภำพเดิมตำมมำตรำ  ๔๕  ให้ใช้แบบ  ค.  ๘   
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(๙) ค ำสั่งให้ระงับกำรใช้ พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ   ที่กลับรถ  และ
ทำงเข้ำออกของรถเพ่ือกำรอื่นตำมมำตรำ  ๔๕  ให้ใช้แบบ  ค.  ๙   

(๑๐) ค ำสั่งให้ด ำเนินกำรแก้ไขอำคำรตำมมำตรำ  ๔๖  วรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ค.  ๑๐ 
(๑๑) ค ำสั่งให้บรรเทำเหตุที่อำจก่อให้เกิดอันตรำยหรือห้ำมใช้อำคำร  กรณีฉุกเฉินตำมมำตรำ  ๔๖   

วรรคหนึ่ง  ประกอบกับข้อ  ๗  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตำมควำมใน 
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ให้ใช้แบบ  ค.  ๑๑ 

(๑๒) ค ำสั่งให้รื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ  ๔๖  วรรคสอง  ให้ใช้แบบ  ค.  ๑๒ 
(๑๓) ค ำสั่งห้ำมใช้อุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ  ของอำคำรตำมมำตรำ  ๔๖  ทวิ  วรรคหนึ่ง  (๑)  

ให้ใช้แบบ  ค.  ๑๓ 
(๑๔) ค ำสั่งให้ด ำเนินกำรแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่ำง  ๆ  ของอำคำรตำมมำตรำ  ๔๖  ทวิ   

วรรคหนึ่ง  (๒)  ให้ใช้แบบ  ค.  ๑๔ 
(๑๕) ค ำสั่งห้ำมใช้อำคำรตำมมำตรำ  ๔๖  ทวิ  วรรคสอง  ให้ใช้แบบ  ค.  ๑๕ 
(๑๖) ค ำสั่งให้รื้อถอนอำคำร  แก้ไขเปลี่ยนแปลงอำคำร  ด ำเนินกำรเพ่ือขจัดหรือระงับเหตุ  

หรือให้ท ำสัญญำเช่ำที่ดินตำมมำตรำ  ๗๗  วรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  ค.  ๑๖ 
ข้อ ๔ ให้ก ำหนดแบบหนังสือตำมแบบท้ำยกฎกระทรวงนี้  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หนังสือแจ้งผลกำรพิจำรณำกำรขออนุญำตดังต่อไปนี้  ให้ใช้แบบ  น.  ๑ 
 (ก) กำรพิจำรณำกำรขออนุญำตก่อสร้ำง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 

ตำมมำตรำ  ๒๕  วรรคสำม   
 (ข) กำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรำยกำรประกอบแบบแปลน  

ตลอดจนวิธีกำรหรือเงื่อนไขที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด  ให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำตหรือแจ้งไว้ 
ตำมมำตรำ  ๓๑  วรรคสอง   

 (ค) กำรใช้หรือกำรเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ  ๓๓   
 (ง) กำรดัดแปลงหรือกำรใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทำงเข้ำออกของรถเพ่ือกำรอื่น 

ตำมมำตรำ  ๓๔  วรรคหนึ่ง 
 (จ) กำรต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร   

ตำมมำตรำ  ๓๕   
(๒) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถำปัตยกรรมควบคุม   

ให้ใช้แบบ  น.  ๒ 
(๓) หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงำนตำมมำตรำ  ๒๙  วรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  น.  ๓ 
(๔) หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำนตำมมำตรำ  ๒๙  วรรคหนึ่ง  หรือผู้ควบคุมงำน 

คนใหม่ตำมมำตรำ  ๓๐  วรรคสอง  ให้ใช้แบบ  น.  ๔ 
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(๕) หนังสือแจ้งกำรบอกเลิกผู้ควบคุมงำนของผู้ได้รับใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๓๐  วรรคหนึ่ง  
ให้ใช้แบบ  น.  ๕ 

(๖) หนังสือแจ้งกำรบอกเลิกกำรเป็นผู้ควบคุมงำนของผู้ควบคุมงำนตำมมำตรำ   ๓๐   
วรรคหนึ่ง  ให้ใช้แบบ  น.  ๖ 

(๗) หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงำนคนใหม่ตำมมำตรำ  ๓๐  วรรคสอง  ให้ใช้แบบ  น.  ๗ 
(๘) หนังสือแจ้งผลกำรอนุญำตให้โอนใบอนุญำตตำมมำตรำ  ๓๖  ให้ใช้แบบ  น.  ๘ 
(๙) หนังสือแจ้งควำมประสงค์ของทำยำทหรือผู้จัดกำรมรดกจะท ำกำรก่อสร้ำง   ดัดแปลง   

รื้อถอน  เคลื่อนย้ำย  ใช ้ หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรต่อไปตำมมำตรำ  ๓๗  ให้ใช้แบบ  น.  ๙ 
(๑๐) หนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมมำตรำ  ๕๒  วรรคสำม   

ไปยังผู้อุทธรณ์  ให้ใช้แบบ  น.  ๑๐ 
(๑๑) หนังสือแจ้งค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ตำมมำตรำ  ๕๒  วรรคสำม   

ไปยังเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น  ให้ใช้แบบ  น.  ๑๑ 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  19  กุมภำพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖4 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
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