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บทที่ 5
มาตรฐานการควบคุมการใชอาคาร
5.1 อาคารประเภทควบคุมการใช
อาคารประเภทควบคุมการใช ตามมาตรา 32 และกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527)
ไดแกอาคารดังตอไปนี้
1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
2) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่สําหรับประกอบกิจการคาหรือ
ธุรกิจ ตั้งแต 80 ตารางเมตรขึ้นไป
3) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ที่ใชเครื่องจักรในการผลิตมีกําลังรวมกัน
หรือกําลังเทียบเทา ตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป
4) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการการศึกษาที่มีพื้นที่สําหรับประกอบกิจการ เพื่อประโยชน
ในการใหการศึกษาตั้งแต 80 ตารางเมตรขึ้นไป
5) อาคารสําหรับใชเปนหอประชุม ที่มีพื้นที่ใชเปนที่ชุมนุมหรือประชุม ตั้งแต 300
ตารางเมตรขึ้นไป
6) อาคารสําหรับใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการ ที่มีพื้นที่ใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการ
ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
อาคารประเภทควบคุมการใชดังกลาว เมื่อได รับอนุ ญาตให ก อสร าง ดัด แปลง หรื อ
เคลื่อนยายอาคาร หรือไดรับใบรับแจงตามาตรา 39 ทวิ และดําเนินการเสร็จแลวกอนจะเขาใชพื้นที่
อาคารตองแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการกอสร าง ดั ดแปลง หรือ เคลื่ อนยายอาคารนั้นและออกใบรับรองใหแ กผูไ ดรับ
ใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหสามารถใชอาคารนั้นไดตามที่ไดรับใบอนุญาต
หรือตามที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ
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5.2 การออกใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นเพื่อขอใบรับรอง

1
2
3

4

เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคาร
แบบคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร
(แบบ ข. 6) จํานวน 1 ชุด
สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร (แบบ อ.1)
หรือ สําเนาใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.2) แลวแตกรณี จํานวน 1 ชุด
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) พรอม
สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูม ีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองของผูควบคุมงานตามใบอนุญาต ซึ่งรับรองวาไดควบคุมงานการกอสราง
หรือดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต จํานวน
1 ชุด

2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรอง
1) เมื่ อผู ไ ด รับ ใบอนุ ญ าต ได ยื่ น คํา ขอใบรับ รองการกอ สร า งอาคาร ดัด แปลง
อาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ ข.6) ใหลงทะเบียนเลขรับตามระเบียบงานสารบรรณ
2) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน หากไมครบถวนใหมีหนังสือแจง
ผูไดรับอนุญาตทราบและดําเนินการแกไขเอกสารใหถูกตองครบถวน
3) ตรวจสอบการดําเนินการของอาคาร โดยอาคารตองดําเนินการแลวเสร็จและ
ถูกตองตามแบบที่ไดรับอนุญาต
4) หากอาคารยังดําเนินการไมแลวเสร็จ หรือดําเนินการผิดไปจากแบบที่ไดรับ
อนุญาต ใหพิจารณาไมออกใบรับรอง สวนกรณีที่ดําเนินการผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต ให
ดําเนินการเชนเดียวกันกับ กรณีอาคารที่กอสราง ดัดแปลง ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต
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5) กรณีอาคารดําเนินการแลวเสร็จและถูกตอง ใหสรุปเสนอออกใบรับรองให
โดยเสนอตามลําดับชั้นเพื่อนําเสนอเจาพนักงานทองถิ่นลงนามในใบรับรองการกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร (แบบ อ.6)
6) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นลงนามในใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร
แลว ใหมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาตทราบตามแบบ น. 1
7) ระยะเวลานับจากวันที่ยื่นคําขอใบรับรอง (แบบ ข.6) จนถึงวันที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นลงนามในใบรับรอง (แบบ อ.5) ตองไมเกิน 30 วัน หากเกินระยะเวลาที่กําหนด เจาของ
อาคาร หรือผูครอบครองอาคารสามารถเขาใชอาคารไดทันที

5.3 การออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
อาคารที่ไมใชอาคารประเภทควบคุมการใช เชน อาคารพักอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม
อาคารจอดรถ เปนตน หากประสงคจะใชอาคารเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32
และกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) หรือประสงคจะเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใช
สําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชอีกกิจการหนึ่ง ตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น
1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นเพื่อขอใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
1
2

3
4
5

เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขอใบอนุญาตเปลีย่ นการใชอาคาร
แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ ข.3) จํานวน 1 ชุด
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) พรอม
สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล จํานวน 1 ชุด
หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองเปนผูขออนุญาต)
สําเนาใบรับรอง หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช ไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมาแลว)
สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร
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6

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด

7

รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชื่อ และเลขทะเบียนของผูออกแบบ จํานวน 1
ชุด (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใชอาคารนี้ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก
บรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม)

8

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบ และคํานวณ
โครงสรางอาคาร

2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
1) เมื่ อ ผู ข ออนุ ญ าตได ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นการใช อ าคาร (แบบ ข.3) ให
เจาหนาที่ลงทะเบียนเลขรับตามระเบียบสารบรรณ
2) เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน หากไมครบถวนใหมี
หนังสือแจงผูขออนุญาตทราบและดําเนินการแกไขเอกสารใหถูกตองครบถวน
3) นายตรวจตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร โดยอาคารตอง
ไมกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารผิดไปจากแบบตามใบอนุญาตเดิม
4) ผูพิจารณา ทําการพิจารณาแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการ
คํานวณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดใหถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมถึง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ แลวเสนอความเห็นวาควรมีคําสั่งแกไขแบบแปลน (แบบ ค.1) หรือมีคําสั่ง
อนุญาต/ไมอนุญาต
5) กรณีตองแกไขแบบแปลน สรุปเสนอตามลําดับชั้นถึงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อ
ลงนามในคําสั่ง ใหแกไขแบบแปลน (แบบ ค.1)
6) สรุปเสนอความเห็นตามลําดับชั้นถึงเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาลงนามใน
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ อ.5) หรือ ลงนามไมอนุญาตใหเปลี่ยนการใชอาคาร (กรณี
ไมแกไขแบบแปลนภายในกําหนด หรืออาคารมีลักษณะที่ขัดตอกฎกระทรวง)
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7) เมื่อเจาพนักงานลงนามในใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารแลว ใหมีหนังสือแจง
ผูไดรับอนุญาตทราบตามแบบ น.1 หรือ ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมอนุญาตใหเปลี่ยนการใชอาคาร
ใหมีหนังสือแจงผูขออนุญาตทราบตามแบบ น.2 พรอมเหตุผล
8) ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตนับ จากวันยื่ น คําขอเปลี่ยนการใช อาคาร
จนถึงวันที่อนุญาตใหเปลี่ยนการใชอาคาร หรือมีหนังสือแจงไมอนุญาต พรอมเหตุผลใหแจงผู
ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา (ตามมาตรา 25 วรรค 3)
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3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ)

ยื่นสงเอกสารใหม

ไมเกิน 1 วัน

แจงใหจัดสงเอกสาร ไมครบถวน
ใหครบถวน
ไมเกิน1วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
นายตรวจ
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกตอง

แจงผูขอ
ใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง
(แบบ ค.1)

ไมถูกตอง

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง/วิศวกร
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิ่น
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

ออก อ.5 และ แจงผูขอ (น.1)
สั่งไม อ.5 และแจงผูขอ (น.2)
(เจาพนักงานทองถิน่ )

หมายเหตุ ในกรณี ที่ไ มตองพิจ ารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน
15 วัน
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