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กฎกระทรวง 
กําหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการตรวจสอบ 

งานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ  ของโครงสรางอาคาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๕  (๒)  และ  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมาตรา  ๒๑  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  
มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ การกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทดังตอไปนี้   
ใหผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  จัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณ
สวนตาง ๆ  ของโครงสรางอาคาร 

(๑) โรงมหรสพ 
(๒) อาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๓) อาคารที่มีพื้นที่สวนหนึ่งสวนใดเปนที่ชุมนุมคนต้ังแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไปและมี

ความยาวของคานหรือโครงหลังคาชวงหนึ่งชวงใดเกินย่ีสิบเมตร 
(๔) อาคารที่มีความยาวของคานชวงหนึ่งต้ังแตสิบเมตรขึ้นไปและรับน้ําหนักเสาฝาก  ซ่ึงเสา

ดังกลาวรับน้ําหนักชั้นถัดไปมากกวาหนึ่งชั้น 
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(๕) อาคารที่มีพื้นของชั้นใตดินตํ่ากวาระดับพื้นดินที่กอสรางเกินเกาเมตร 
(๖) อาคารประเภทที่ใชพื้นไรคานและมีความยาวระหวางเสาชวงหนึ่งชวงใดต้ังแตแปดเมตร

ข้ึนไป 
(๗) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายที่มีความสูงจากระดับฐานต้ังแตสิบเมตร 

ข้ึนไป  หรือมีพื้นที่ต้ังแตหาสิบตารางเมตรขึ้นไป 
ขอ ๒ การตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ  ของโครงสรางอาคารใหกระทํา

โดยผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขาวิศวกรรมโยธา  ระดับวุฒิ
วิศวกร  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร   

ผูดําเนินการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งตองไมดําเนินการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณ
สวนตาง ๆ  ของโครงสรางอาคารที่ผูดําเนินการตรวจสอบ  หรือคูสมรส  พนักงาน  หรือตัวแทนของ
ผูดําเนินการตรวจสอบเปนผูจัดทําหรือรับผิดชอบ   

ขอ ๓ การตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ   ของโครงสรางอาคาร   
ใหผูดําเนินการตรวจสอบทําการตรวจสอบแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณ   
ในสวนที่เกี่ยวกับโครงสรางของอาคาร  โดยใหพิจารณาถึงหลักเกณฑและมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 

(๑) หลักเกณฑตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ  
หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการขอรับใบอนุญาตหรือแจงตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  และ 

(๒) มาตรฐานการออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคารของสถาบันของทางราชการ  หรือ
สภาวิศวกร  หรือซ่ึงเปนที่ยอมรับของสถาบันของทางราชการหรือสภาวิศวกร 

ในกรณีที่ผู ดําเนินการตรวจสอบเห็นวางานออกแบบและคํานวณเปนไปตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมายและมาตรฐานที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง  ใหผูดําเนินการตรวจสอบออกหนังสือรับรอง 
การตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ  ของโครงสรางอาคารตามแบบทายกฎกระทรวงนี้  
พรอมทั้งจัดทําเอกสารแสดงรายละเอียดการคํานวณโครงสรางหลักที่ใชในการคํานวณเพื่อตรวจสอบ
งานออกแบบและคํานวณดังกลาว  มอบใหแกผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา  ๓๙  ทวิ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



 
 

หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร 
 

เขียนท่ี ....................................... 
วันท่ี ....... เดือน ........................... พ.ศ. ...... 

 

ขาพเจา ........................................................................................................ 

เปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร  

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใบอนุญาตเลขท่ี ...............................................................................

ตั้งแต .......................................... และขณะนี้มิไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว

ท่ีอยูเลขท่ี .................... ตรอก/ซอย ....................................... ถนน ......................................

หมูท่ี ....................... ตําบล/แขวง ...................................... อําเภอ/เขต ................................

จังหวัด ........................... รหัสไปรษณีย ................. โทรศัพท ...................... โทรสาร ..............

ท่ีทํางาน ........................................ เลขท่ี ...................... ตรอก/ซอย ....................................

ถนน ....................... หมูท่ี ............. ตําบล/แขวง ......................อําเภอ/เขต ............................

จังหวัด ........................ รหัสไปรษณีย ................... โทรศัพท ....................... โทรสาร ..............

ไดทําการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคารท่ีจะทําการกอสราง/ดดัแปลง/

เคล่ือนยายอาคาร ของ .................................................................................. ในโฉนดท่ีดิน/

น.ส. ๓/น.ส. ๓ ก/ส.ค. ๑/อ่ืนๆ ................. เลขท่ี ................ ตรอก/ซอย ....................................

ถนน .....................หมูท่ี ............. ตําบล/แขวง ........................ อําเภอ/เขต .............................

จังหวัด .............................. รหัสไปรษณีย ........................... เปนอาคารชนิดหรือประเภท 

(๑) ชนิด/ประเภท ............................................... จํานวน ..................... หลัง 

เพ่ือใชเปน ...................................................... โดยมีพ้ืนท่ี ................................. ตารางเมตร

ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร ช่ือ .......................................

ใบอนุญาตเลขท่ี ................................ ตามเอกสารการคํานวณโครงสรางอาคารจํานวน .......... แผน

แบบแปลน จํานวน ............................ แผน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน ............ แผน 
(๒) ชนิด/ประเภท ................................................ จํานวน .................... หลัง

เพ่ือใชเปน ...................................................... โดยมีพ้ืนท่ี ................................. ตารางเมตร

ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร ช่ือ .......................................

ใบอนุญาตเลขท่ี ................................ ตามเอกสารการคํานวณโครงสรางอาคารจํานวน .......... แผน

แบบแปลน จํานวน ............................ แผน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน ............ แผน 
 

-/(๓) ชนิด 



 
 

๒ 

 

(๓) ชนิด/ประเภท ................................................. จํานวน ................... หลัง

เพ่ือใชเปน ...................................................... โดยมีพ้ืนท่ี ................................. ตารางเมตร

ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร ช่ือ .......................................

ใบอนุญาตเลขท่ี ................................ ตามเอกสารการคํานวณโครงสรางอาคารจํานวน .......... แผน

แบบแปลน จํานวน ............................ แผน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน ............ แผน 
 
ขอรับรองตอเจาพนักงานทองถ่ินวางานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของโครงสราง

อาคารของอาคารดังกลาวขางตนไดออกแบบและคํานวณโดยถูกตองตามหลักวิชาการและกฎหมายวาดวยการ

ควบคุมอาคารทุกประการ 
 

 

ลงช่ือ ............................................... ผูดําเนินการตรวจสอบ 
        (.............................................) 

 

 

หมายเหตุ 
๑. ผูดําเนินการตรวจสอบตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และตองไมดําเนินการ

ตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคารท่ีผูดําเนินการตรวจสอบ หรือ 

คูสมรส พนักงาน หรือตัวแทนของผูดําเนินการตรวจสอบเปนผูจัดทําหรือรับผิดชอบ  

๒. ผูดําเนินการตรวจสอบตองลงลายมือช่ือในแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

และรายการคํานวณทุกแผนท่ีไดทําการตรวจสอบ 
๓. ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก 
๔. ผูดําเนินการตรวจสอบตองแนบสําเนาใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่มีการ 

ลงนามรับรองสําเนาดวย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรกําหนดชนิดหรือ
ประเภทของอาคารที่ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ  ของโครงสรางอาคาร  
ตลอดจนหลักเกณฑ  วิ ธีการ   และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง  ๆ   
ของโครงสรางอาคาร  เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคาร  และโดยท่ีมาตรา  
๒๑  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  บัญญัติใหกําหนดโดยกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 


