
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให(ไว( ณ วันท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป-นป.ที่ ๓๔ ในรัชกาลป1จจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล(าฯ 
ให(ประกาศว6า 

 
โดยท่ีเป-นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว6าด(วยการควบคุมการก6อสร(างอาคาร และ

กฎหมายว6าด(วยการควบคุมการก6อสร(างในเขตเพลิงไหม( และรวมเป-นกฎหมายฉบับเดียวกัน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล(าฯ ให(ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว(โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภานิติบัญญัติแห6งชาติ ทําหน(าท่ีรัฐสภา ดังต6อไปน้ี 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว6า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัติน้ีให(ใช(บังคับต้ังแต6วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา และจะใช(บังคับในท(องท่ีใด มีบริเวณเพียงใด ให(ตราเป-นพระราชกฤษฎีกา 
สําหรับเขตท(องท่ีท่ีได(มีการประกาศให(ใช(บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว6าด(วยการ

ผังเมืองหรือเขตท(องท่ีที่ได(เคยมีการประกาศดังกล6าว ให(ใช(พระราชบัญญัติน้ีบังคับตามเขตของผังเมือง
รวมน้ันโดยไม6ต(องตราเป-นพระราชกฤษฎีกา๒ 

สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ6พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ให(ใช(
บทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ีบังคับไม6ว6าท(องท่ีท่ีอาคารน้ันต้ังอยู6จะได(มีพระราชกฤษฎีกาให(ใช(
บังคับพระราชบัญญัติน้ีหรือไม6ก็ตาม๓ 

 
มาตรา ๓  ให(ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการก6อสร(างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการก6อสร(างอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๙๒ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการก6อสร(างในเขตเพลิงไหม( พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการก6อสร(างในเขตเพลิงไหม( (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๙๖/ตอนท่ี ๘๐/ฉบับพิเศษ หน(า ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
๒ มาตรา ๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มาตรา ๒ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“อาคาร” หมายความว6า ตึก บ(าน เรือน โรง ร(าน แพ คลังสินค(า สํานักงาน และ

สิ่งท่ีสร(างข้ึนอย6างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข(าอยู6หรือเข(าใช(สอยได( และหมายความรวมถึง 
(๑) อัฒจันทรOหรือสิ่งท่ีสร(างข้ึนอย6างอ่ืนเพ่ือใช(เป-นท่ีชุมนุมของประชาชน 
(๒) เข่ือน สะพาน อุโมงคO ทางหรือท6อระบายนํ้า อู6เรือ คานเรือ ท6านํ้า ท6าจอดเรือ 

ร้ัว กําแพง หรือประตู ท่ีสร(างข้ึนติดต6อหรือใกล(เคียงกับท่ีสาธารณะหรือสิ่งท่ีสร(างข้ึนให(บุคคลท่ัวไปใช(สอย 
(๓) ปPายหรือสิ่งท่ีสร(างข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปPาย 

(ก) ท่ีติดหรือต้ังไว(เหนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร หรือมี
นํ้าหนักรวมท้ังโครงสร(างเกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ท่ีติดหรือต้ังไว(ในระยะห6างจากท่ีสาธารณะซึ่งเม่ือวัดในทางราบแล(ว 
ระยะห6างจากท่ีสาธารณะมีน(อยกว6าความสูงของปPายน้ันเม่ือวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีนํ้าหนัก
เกินกว6าท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร(างข้ึนเพ่ือใช(เป-นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข(าออกของรถ
สําหรับอาคารท่ีกําหนดตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) สิ่งท่ีสร(างข้ึนอย6างอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ท้ังน้ี ให(หมายความรวมถึงส6วนต6าง ๆ ของอาคารด(วย 
“อาคารสูง”๔ หมายความว6า อาคารท่ีบุคคลอาจเข(าอยู6หรือเข(าใช(สอยได(ท่ีมีความสูง

ต้ังแต6ย่ีสิบสามเมตรข้ึนไป การวัดความสูงของอาคารให(วัดจากระดับพ้ืนดินท่ีก6อสร(างถึงพ้ืนดาดฟPา 
สําหรับอาคารทรงจ่ัว หรือป1Sนหยาให(วัดจากระดับพ้ืนดินท่ีก6อสร(างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญ6พิเศษ”๕ หมายความว6า อาคารท่ีก6อสร(างข้ึนเพ่ือใช(พ้ืนท่ีอาคาร 
หรือส6วนใดของอาคารเป-นท่ีอยู6อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมี
พ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันต้ังแต6หน่ึงหม่ืนตารางเมตรข้ึนไป 

“อาคารชุมนุมคน”๖ หมายความถึง อาคารหรือส6วนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเข(าไป
ภายในเพ่ือประโยชนOในการชุมนุมคนท่ีมีพ้ืนท่ีต้ังแต6หน่ึงพันตารางเมตรข้ึนไป หรือชุมนุมคนได(ต้ังแต6
ห(าร(อยคนข้ึนไป 

“โรงมหรสพ”๗ หมายความว6า อาคารหรือส6วนใดของอาคารท่ีใช(เป-นสถานท่ีสําหรับ
ฉายภาพยนตรO แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงร่ืนเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงคOเพ่ือเปTดให(
สาธารณชนเข(าชมการแสดงน้ันเป-นปกติธุระ โดยจะมีค6าตอบแทนหรือไม6ก็ตาม 

                                                 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําว6า “อาคารสูง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําว6า “อาคารขนาดใหญ6พิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําว6า “อาคารชุมนุมคน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําว6า “โรงมหรสพ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 

www.yotathai.com



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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“ท่ีสาธารณะ” หมายความว6า ท่ีซึ่งเปTดหรือยินยอมให(ประชาชนเข(าไปหรือใช(เป-น
ทางสัญจรได(  ท้ังน้ี ไม6ว6าจะมีการเรียกเก็บค6าตอบแทนหรือไม6 

“แผนผังบริเวณ” หมายความว6า แผนท่ีแสดงลักษณะ ท่ีต้ัง และขอบเขตของท่ีดิน
และอาคารท่ีก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย(าย ใช(หรือเปลี่ยนการใช( รวมท้ังแสดงลักษณะและ
ขอบเขตของท่ีสาธารณะ และอาคารในบริเวณท่ีดินท่ีติดต6อโดยสังเขปด(วย 

“แบบแปลน” หมายความว6า แบบเพ่ือประโยชนOในการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคลื่อนย(าย ใช(หรือเปลี่ยนการใช(อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส6วนสําคัญ ขนาดเคร่ืองหมายวัสดุ
และการใช(สอยต6าง ๆ ของอาคารอย6างชัดเจนพอท่ีจะใช(ในการดําเนินการได( 

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว6า ข(อความช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับ
คุณภาพ และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคลื่อนย(าย ใช(หรือเปลี่ยนการใช(อาคารเพ่ือให(เป-นไปตามแบบแปลน 

“รายการคํานวณ” หมายความว6า รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุการรับ
นํ้าหนักและกําลังต(านทานของส6วนต6าง ๆ ของอาคาร 

“ก6อสร(าง” หมายความว6า สร(างอาคารข้ึนใหม6ทั้งหมด ไม6ว6าจะเป-นการสร(างข้ึนแทน
ของเดิมหรือไม6 

“ดัดแปลง” หมายความว6า เปลี่ยนแปลง ต6อเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส6วน นํ้าหนัก เนื้อที่ของโครงสร(างของอาคารหรือส6วนต6าง ๆ ของอาคาร
ซึ่งได(ก6อสร(างไว(แล(วให(ผิดไปจากเดิม และมิใช6การซ6อมแซมหรือการดัดแปลงท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

“ซ6อมแซม” หมายความว6า ซ6อมหรือเปลี่ยนส6วนต6าง ๆ ของอาคารให(คงสภาพเดิม 
“ร้ือถอน” หมายความว6า ร้ือส6วนอันเป-นโครงสร(างของอาคารออกไป เช6น เสา คาน 

ตง หรือส6วนอ่ืนของโครงสร(างตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
“เขตเพลิงไหม(” หมายความว6า บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม(อาคารต้ังแต6สามสิบหลังคา

เรือนข้ึนไปหรือมีเน้ือท่ีต้ังแต6หน่ึงไร6ข้ึนไป รวมท้ังบริเวณท่ีอยู6ติดต6อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบ
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม(ด(วย 

“ผู(ควบคุมงาน” หมายความว6า ผู(ซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแล
การก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร 

“ผู(ดําเนินการ” หมายความว6า เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารซึ่งกระทําการ
ก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคารด(วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู(ซึ่งตกลงรับ
กระทําการดังกล6าวไม6ว6าจะมีค6าตอบแทนหรือไม6ก็ตาม และผู(รับจ(างช6วง 

“ผู(ครอบครองอาคาร”๘ หมายความรวมถึงผู(จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับ
ทรัพยOส6วนกลางตามกฎหมายว6าด(วยอาคารชุดด(วย 

“ผู(ตรวจสอบ”๙ หมายความว6า ผู(ซึ่งได(รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือผู(ซึ่งได(รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาป1ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว6าด(วยการน้ัน 
แล(วแต6กรณี ซึ่งได(ขึ้นทะเบียนไว(ตามพระราชบัญญัติน้ี 
                                                 

๘ มาตรา ๔ นิยามคําว6า “ผู(ครอบครองอาคาร” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๙ มาตรา ๔ นิยามคําว6า “ผู(ตรวจสอบ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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“นายตรวจ” หมายความว6า ผู(ซึ่งเจ(าพนักงานท(องถ่ินแต6งต้ังให(เป-นนายตรวจ 
“นายช6าง”๑๐ หมายความว6า ข(าราชการหรือพนักงานของราชการส6วนท(องถิ่น 

ซึ่งเจ(าพนักงานท(องถิ่นแต6งตั้งให(เป-นนายช6าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง*แต6งต้ังให(เป-นนายช6าง 

“ราชการส6วนท(องถ่ิน” หมายความว6า เทศบาล สุขาภิบาล องคOการบริหารส6วน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคOการปกครองท(องถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให(
เป-นราชการส6วนท(องถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี 

“ข(อบัญญัติท(องถ่ิน” หมายความว6า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของ
ราชการส6วนท(อง ถ่ิน เช6น เทศบัญญั ติ  ข(อบังคับสุขาภิบาล ข(อบัญญั ติ จังหวัด ข(อบัญญั ติ
กรุงเทพมหานคร หรือข(อบัญญัติเมืองพัทยา เป-นต(น 

“เจ(าพนักงานท(องถ่ิน”๑๑ หมายความว6า 
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) นายกองคOการบริหารส6วนจังหวัด สําหรับในเขตองคOการบริหารส6วนจังหวัด 
(๓) ประธานกรรมการบริหารองคOการบริหารส6วนตําบล สําหรับในเขตองคOการ

บริหารส6วนตําบล 
(๔) ผู(ว6าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผู(บริหารท(องถ่ินขององคOกรปกครองส6วนท(องถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สําหรับในเขตองคOกรปกครองส6วนท(องถ่ินน้ัน 
“รัฐมนตรี” หมายความว6า รัฐมนตรีผู(รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕  ให(รัฐมนตรีว6าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี

และให(มีอํานาจออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดค6าธรรมเนียมไม6 เ กินอัตราท(ายพระราชบัญญั ติ น้ี  หรือยกเว(น

ค6าธรรมเนียม 
(๒) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของ

คําสั่งหรือแบบอ่ืนใดท่ีจะใช(ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) กําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล(วให(ใช(บังคับได( 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

   
 

                                                 
๑๐ มาตรา ๔ นิยามคําว6า “นายช6าง” แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑ มาตรา ๔ นิยามคําว6า “เจ(าพนักงานท(องถ่ิน” แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๖  พระราชบัญญัติน้ีไม6ใช(บังคับแก6พระท่ีน่ังหรือพระราชวัง 
 
มาตรา ๗  ให(รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเว(น ผ6อนผัน หรือกําหนด

เง่ือนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีไม6ว6าท้ังหมดหรือบางส6วนเก่ียวกับอาคาร ดังต6อไปน้ี 
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีใช(ในราชการหรือใช(เพ่ือสาธารณประโยชนO 
(๒) อาคารของราชการส6วนท(องถ่ิน ท่ีใช(ในราชการหรือใช(เพ่ือสาธารณประโยชนO 
(๓) อาคารขององคOการของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ท่ีใช(ในกิจการขององคOการ

หรือใช(เพ่ือสาธารณประโยชนO 
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต6าง ๆ ท่ีใช(เพ่ือการศาสนา ซึ่งมีกฎหมาย

ควบคุมการก6อสร(างไว(แล(วโดยเฉพาะ 
(๕) อาคารท่ีทําการขององคOการระหว6างประเทศ หรืออาคารท่ีทําการของหน6วยงาน

ท่ีต้ังข้ึนตามความตกลงระหว6างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต6างประเทศ 
(๖) อาคารท่ีทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลต6างประเทศ 
(๗) อาคารช่ัวคราวเพ่ือใช(ประโยชนOในการก6อสร(างอาคารถาวร หรืออาคารเพ่ือใช(

ประโยชนOเป-นการช่ัวคราวท่ีมีกําหนดเวลาการร้ือถอน 
(๘)๑๒ อาคารท่ีกระทรวง ทบวง กรม ราชการส6วนท(องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคOการของ

รัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย หรือหน6วยงานอ่ืนของรัฐ จัดให(มีหรือพัฒนาเพ่ือเป-นท่ีอยู6อาศัยสําหรับผู(มี
รายได(น(อย  ท้ังน้ี ต(องมิใช6การยกเว(นหรือผ6อนผันเง่ือนไขเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง และความ
ปลอดภัยของอาคาร หรือความปลอดภัยของผู(ซึ่งอยู6อาศัยหรือใช(อาคาร 

 
มาตรา ๘๑๓  เพ่ือประโยชนOแห6งความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปPองกัน

อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อม การผังเมือง การสถาป1ตยกรรม และการ
อํานวยความสะดวกแก6การจราจร ตลอดจนการอ่ืนท่ีจําเป-นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ให(
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส6วน ขนาด เน้ือท่ี และท่ีต้ังของอาคาร 
(๒) การรับนํ้าหนัก ความต(านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะ และคุณสมบัติ

ของวัสดุที่ใช( 
(๓) การรับนํ้าหนัก ความต(านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับ

อาคาร 
(๔) แบบและวิธีการเก่ียวกับการติดต้ังระบบประปา กVาซ ไฟฟPา เคร่ืองกล ความ

ปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย6างอ่ืน และการปPองกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุ6นวาย 
(๕) แบบและจํานวนของห(องนํ้าและห(องส(วม 
(๖) ระบบการจัดการเก่ียวกับสภาพแวดล(อมของอาคาร เช6น ระบบการจัดแสงสว6าง 

การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย และการกําจัด
ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เน้ือท่ีของท่ีว6างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
                                                 

๑๒ มาตรา ๗ (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๑๓ มาตรา ๘ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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(๘) ระยะหรือระดับระหว6างอาคารกับอาคารหรือเขตท่ีดินของผู(อ่ืน หรือระหว6าง
อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท(า ทาง หรือท่ีสาธารณะ 

(๙) พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร(างข้ึนเพ่ือใช(เป-นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข(าออกของรถ
สําหรับอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร(างข้ึน
ดังกล6าว 

(๑๐) บริเวณห(ามก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย(าย และใช(หรือเปลี่ยนการใช(
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 

(๑๑) หลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขในการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย(าย 
ใช(หรือเปลี่ยนการใช(อาคาร 

(๑๒) หลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต6ออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๑๓) หน(าที่และความรับผิดชอบของผู(ออกแบบ ผู(ควบคุมงาน ผู(ดําเนินการ
ผู(ครอบครองอาคาร และเจ(าของอาคาร 

(๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต(องห(ามของผู(ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑO 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียน และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป-นผู(ตรวจสอบ 

(๑๕) หลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดต้ังและตรวจสอบ
อุปกรณOประกอบของอาคาร 

(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจ(าของอาคาร หรือผู(ครอบครองอาคาร หรือ
ผู(ดําเนินการต(องทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต6อชีวิต ร6างกาย และทรัพยOสินของ
บุคคลภายนอก 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดให(เร่ืองท่ีเป-นรายละเอียดทางด(านเทคนิค
เก่ียวกับการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป-นไปตาม
หลักเกณฑOท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษาก็ได(๑๔ 

 
มาตรา ๘ ทวิ๑๕  เพ่ือประโยชนOแห6งความปลอดภัยของประชาชน ให(รัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะ
ของสิ่งท่ีสร(างข้ึนเพ่ือใช(ในการขนส6งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเช(าไฟฟPาหรือสิ่งอ่ืนใดท่ีสร(างข้ึน
โดยมีวัตถุประสงคOอย6างเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งท่ีสร(างข้ึน
เพ่ือใช(เป-นเคร่ืองเล6นในสวนสนุก หรือในสถานท่ีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนOในลักษณะเดียวกันเป-นอาคาร
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงต(องกําหนดหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขในการ
ก6อสร(าง การอนุญาตให(ใช( การตรวจสอบ มาตรฐานการรับนํ้าหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของ
วัสดุ หรืออุปกรณOท่ีจําเป-นเก่ียวเน่ืองกับสิ่งน้ัน  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของสิ่งท่ีสร(างข้ึนแต6ละ
ประเภทหรือแต6ละลักษณะ โดยอาจกําหนดให(แตกต6างจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ีได( 

 
                                                 

๑๔ มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 
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มาตรา ๙๑๖  ในกรณีท่ีได(มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๘ แล(ว 
ให(ราชการส6วนท(องถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เว(นแต6เป-นกรณีตามมาตรา ๑๐ 

ในกรณีท่ียังมิได(มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๘ ให(ราชการส6วน
ท(องถ่ินมีอํานาจออกข(อบัญญัติท(องถ่ินกําหนดเร่ืองน้ันได( 

ในกรณีที่ได(มีการออกข(อบัญญัติท(องถ่ินกําหนดเร่ืองใดตามวรรคสองแล(ว ถ(าต6อมามี
การออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองน้ัน ให(ข(อกําหนดของข(อบัญญัติท(องถ่ินในส6วนท่ีขัดหรือแย(งกับ
กฎกระทรวงเป-นอันยกเลิก และให(ข(อกําหนดของข(อบัญญัติท(องถ่ินในส6วนท่ีไม6ขัดหรือแย(งกับ
กฎกระทรวงยังคงใช(บังคับต6อไปได(จนกว6าจะมีการออกข(อบัญญัติท(องถ่ินใหม6ตามมาตรา ๑๐ แต6ต(อง
ไม6เกินหน่ึงป.นับแต6วันท่ีกฎกระทรวงน้ันใช(บังคับ 

การยกเลิกข(อบัญญัติท(องถ่ินตามวรรคสามย6อมไม6กระทบกระเทือนต6อการ
ดําเนินการท่ีได(กระทําไปแล(วโดยถูกต(องตามข(อบัญญัติท(องถ่ินน้ัน 

 
มาตรา ๑๐๑๗  ในกรณีที่ได(มีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๘ แล(ว 

ให(ราชการส6วนท(องถ่ินมีอํานาจออกข(อบัญญัติท(องถ่ินในเร่ืองน้ันได(ในกรณี ดังต6อไปน้ี 
(๑) เป-นการออกข(อบัญญัติท(องถ่ินกําหนดรายละเอียดในเร่ืองน้ันเพ่ิมเติมจากท่ี

กําหนดไว(ในกฎกระทรวงโดยไม6ขัดหรือแย(งกับกฎกระทรวงดังกล6าว 
(๒) เป-นการออกข(อบัญญัติท(องถ่ินกําหนดเร่ืองน้ันขัดหรือแย(งกับกฎกระทรวง

ดังกล6าวเน่ืองจากมีความจําเป-น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท(องถ่ิน 
การออกข(อบัญญัติท(องถ่ินตาม (๒) ให(มีผลใช(บังคับได(เม่ือได(รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการควบคุมอาคารและได(รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต(องพิจารณาให(ความเห็นชอบหรือไม6ให(ความ

เห็นชอบในข(อบัญญัติท(องถ่ินตาม (๒) ให(เสร็จภายในหกสิบวันนับแต6วันท่ีได(รับข(อบัญญัติท(องถ่ินน้ัน 
ถ(าไม6ให(ความเห็นชอบให(แจ(งเหตุผลให(ราชการส6วนท(องถ่ินน้ันทราบด(วย 

ถ(าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข(อบัญญัติท(องถ่ินน้ันไม6เสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ให(ถือว6าคณะกรรมการควบคุมอาคารได(ให(ความเห็นชอบในข(อบัญญัติ
ท(องถ่ินน้ันแล(ว และให(ราชการส6วนท(องถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการต6อไป ถ(ารัฐมนตรีไม6สั่งการภายใน
สามสิบวันนับแต6วันท่ีได(รับข(อบัญญัติท(องถ่ินน้ัน ให(ถือว6ารัฐมนตรีได(อนุมัติตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๑๘  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม

อาคารเห็นว6าข(อบัญญัติท(องถ่ินใดท่ีออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแย(งกับกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๘ หรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีข(อกําหนดท่ีก6อภาระหรือความยุ6งยาก
ให(แก6ประชาชนเกินความจําเป-น หรือก6อให(เกิดภยันตรายต6อสุขภาพ ชีวิต ร6างกาย หรือทรัพยOสินของ
ประชาชน ให(รัฐมนตรีมีอํานาจแจ(งให(ราชการส6วนท(องถ่ินน้ันดําเนินการยกเลิกหรือแก(ไขข(อบัญญัติ
ท(องถ่ินดังกล6าวเสียใหม6ได( 

                                                 
๑๖ มาตรา ๙ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๗ มาตรา ๑๐ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๘ มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 
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ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให(ราชการส6วนท(องถ่ินดําเนินการให(แล(วเสร็จภายในหน่ึงร(อย
ย่ีสิบวันนับแต6วันรับแจ(งจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกล6าวให(หมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการส6วน
ท(องถ่ินน้ัน 

การยกเลิกหรือแก(ไขข(อบัญญัติท(องถ่ินตามวรรคหน่ึงย6อมไม6กระทบกระเทือนต6อ
การดําเนินการท่ีได(กระทําไปแล(วโดยถูกต(องตามข(อบัญญัติท(องถ่ินน้ัน 

 
มาตรา ๑๑  ข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เม่ือประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาแล(วให(ใช(บังคับได( 
 
มาตรา ๑๒  กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ หรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตาม

มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ถ(าขัดหรือแย(งกับกฎหมายว6าด(วยการผังเมืองให(บังคับตามกฎหมายว6าด(วย
การผังเมือง 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมควรห(ามการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย(าย และใช(

หรือเปลี่ยนการใช(อาคารชนิดใดหรือประเภทใด ในบริเวณหน่ึงบริเวณใด แต6ยังไม6มีกฎกระทรวงหรือ
ข(อบัญญัติท(องถ่ินกําหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ให(รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง*หรือเจ(าพนักงานท(องถ่ิน แล(วแต6กรณี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห(ามการ
ก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย(าย และใช(หรือเปลี่ยนการใช(อาคารในบริเวณน้ันเป-นการช่ัวคราว
ได( และให(ดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือข(อบัญญัติท(องถ่ินภายในหน่ึงป.นับแต6วันท่ีประกาศน้ันมีผล
ใช(บังคับ 

ถ(าไม6มีการออกกฎกระทรวงหรือข(อบัญญัติท(องถ่ินภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
ให(ประกาศดังกล6าวเป-นอันยกเลิก 

 
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๙  เพ่ือประโยชนOในการอํานวยความสะดวกแก6ประชาชนซึ่งจะต(อง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๑) ให(ส6วนราชการและหน6วยงานต6าง ๆ ท่ีมีอํานาจหน(าท่ีตามกฎหมายอ่ืนแจ(งข(อ

ห(าม ข(อจํากัด หรือข(อมูลอ่ืนท่ีเก่ียวข(องกับการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร หรือ
การดําเนินการอย6างอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี ให(ราชการส6วนท(องถ่ินท่ีเก่ียวข(องทราบเพ่ือดําเนินการ
ตาม (๒) 

(๒) ให(ราชการส6วนท(องถ่ินจัดให(มีเอกสารเผยแพร6หลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขใน
การขออนุญาตและการอนุญาตดําเนินการต6าง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี ตลอดจนข(อมูลท่ีได(รับแจ(ง
ตาม (๑) ไว(จําหน6ายหรือให(แก6ประชาชนซึ่งจะต(องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓)  ให( เจ( าพนักงานท(อง ถ่ินแจ( ง คํา เ ตือนไว( ในใบอนุญาตท่ีได(ออกให(ตาม
พระราชบัญญัติน้ีว6า ผู(ได(รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ียังคงมีหน(าท่ีต(องขออนุญาตเก่ียวกับ
อาคารน้ันตามกฎหมายอ่ืนในส6วนท่ีเก่ียวข(องต6อไปด(วย 

                                                 
๑๙ มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 
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(๔) ราชการส6วนท(องถ่ินอาจจัดให(มีแบบแปลนอาคารต6าง ๆ ท่ีได(มาตรฐานและ
ถูกต(องตามบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง และหรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ีไว(จําหน6ายหรือให(แก6ประชาชนได( 

 
มาตรา ๑๓ ตรี๒๐  ถ(าผู(ซึ่งจะต(องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีมีข(อสงสัยเก่ียวกับ 
(๑) การกําหนดระยะหรือระดับระหว6างอาคารกับอาคาร หรือเขตท่ีดินของผู(อ่ืนหรือ

ระหว6างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท(า หรือท่ีสาธารณะ หรือ 
(๒) การกําหนดบริเวณห(ามก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย(าย และใช(หรือ

เปลี่ยนการใช(อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
ผู(น้ันมีสิทธิหารือไปยังเจ(าพนักงานท(องถ่ินได(โดยทําเป-นหนังสือ และให(เจ(าพนักงาน

ท(องถ่ินตอบข(อหารือน้ันภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีได(รับหนังสือ แต6ถ(าเจ(าพนักงานท(องถ่ินเห็นว6ามี
ความจําเป-นต(องขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียก6อนหรือมีเหตุจําเป-นอ่ืนใด ก็ให(
ขยายกําหนดเวลาดังกล6าวออกไปได(อีกไม6เกินสองคราว คราวละไม6เกินสามสิบวัน 

ในกรณีท่ีผู(หารือตามวรรคหน่ึงได(ดําเนินการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ
เคลื่อนย(ายอาคารโดยถือปฏิบัติตามคําตอบข(อหารือของเจ(าพนักงานท(องถ่ิน ถ(าต6อมาปรากฏว6าเจ(า
พนักงานท(องถ่ินได(ตอบข(อหารือไปโดยผิดพลาดเป-นเหตุให(ผู(หารือได(ดําเนินการดังกล6าวไปโดยไม6
ถูกต(องตามบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข(อง ผู(น้ันไม6ต(องรับโทษ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
   

 
มาตรา ๑๔  ให(มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด(วยอธิบดีกรมโยธาธิการ

และผังเมือง๒๑*เป-นประธานกรรมการ ผู(แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู(แทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
ผู(แทนกรมการปกครอง ผู(แทนกรมทางหลวง ผู(แทนสํานักงานอัยการสูงสุด๒๒* ผู(แทนสํานักผังเมือง๒๓ 

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑ มาตรา ๔๗ แห6งพระราชกฤษฎีกาแก(ไขบทบัญญัติให(สอดคล(องกับการโอนอํานาจหน(าท่ีของ

ส6วนราชการให(เป-นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให(แก(ไขคําใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคําว6า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป-น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง”  

๒๒ ข(อ ๖ แห6งประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร(อยแห6งชาติ ฉบับท่ี ๔๗ เร่ือง การแก(ไข
เพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธO พ.ศ. 
๒๕๓๔ กําหนดให(บทบัญญัติแห6งกฎหมาย กฎ ข(อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใดอ(างถึงกรมอัยการ รัฐมนตรีว6าการ
กระทรวงมหาดไทยในส6วนท่ีเ ก่ียวกับการปฏิบั ติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข(อบังคับ ซ่ึงกรมอัยการ 
กระทรวงมหาดไทยเป-นเจ(าหน(าท่ี อธิบดีกรมอัยการ รองอธิบดีกรมอัยการ ให(ถือว6า บทบัญญัติแห6งกฎหมาย กฎ 
ข(อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งน้ันอ(างถึงสํานักงานอัยการสูงสุด นายกรัฐมนตรี อัยการสูงสุด และรองอัยการสูงสุด 

๒๓ “สํานักผังเมือง” ได(เปลี่ยนชื่อเป-น “กรมการผังเมือง” เม่ือวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ต6อมาได(มีการปฏิรูประบบราชการเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได(มีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมการผัง
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ผู(แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม๒๔* ผู(แทนกรุงเทพมหานคร 
ผู(แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผู(แทนคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพสถาป1ตยกรรม๒๕ แห6งละหน่ึงคน และผู(ทรงคุณวุฒิอีกไม6เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ัง 
เป-นกรรมการ และให(หัวหน(าสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เป-นกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๕  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังมีวาระอยู6ในตําแหน6งคราวละสามป. 
ในกรณีมีการแต6งต้ังกรรมการในระหว6างท่ีกรรมการซึ่งแต6งต้ังไว(แล(วยังมีวาระอยู6ใน

ตําแหน6ง ไม6ว6าจะเป-นการแต6งต้ังเพ่ิมข้ึนหรือแต6งต้ังซ6อม ให(ผู(ได(รับแต6งต้ังน้ันอยู6ในตําแหน6งเท6ากับ
วาระท่ีเหลืออยู6ของกรรมการซึ่งได(แต6งต้ังไว(แล(วน้ัน 

กรรมการซึ่งพ(นจากตําแหน6งอาจได(รับแต6งต้ังอีกได( แต6ต(องไม6เกินสองคราวติดต6อกัน 
 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ(นจากตําแหน6งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแต6งต้ังพ(นจากตําแหน6ง เม่ือ 
(๑) ตาย 

                                                                                                                                            
เมืองเข(าด(วยกัน เป-น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ซ่ึงมาตรา ๔๗ แห6งพระราชกฤษฎีกาแก(ไขบทบัญญัติให(
สอดคล(องกับการโอนอํานาจหน(าท่ีของส6วนราชการให(เป-นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ได(บัญญัติให(แก(ไขถ(อยคํา ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให(ตัดคําว6า 
“ผู(อํานวยการสํานักผังเมือง” ออก เพ่ือให(สอดคล(องกับการยุบเลิกกรมการผังเมือง แต6ไม6ปรากฏว6ามีการแก(ไข
องคOประกอบของคณะกรรมการควบคุมอาคารท่ีเป-นผู(แทนสํานักผังเมือง 

๒๔ มาตรา ๔๗ แห6งพระราชกฤษฎีกาแก(ไขบทบัญญัติให(สอดคล(องกับการโอนอํานาจหน(าท่ีของ
ส6วนราชการให(เป-นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให(แก(ไขคําใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคําว6า “ผู(แทนสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล(อม” เป-น 
“ผู(แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม” 

๒๕ บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การต้ังผู(แทนคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาป1ตยกรรมในคณะกรรมการควบคุม
อาหาร และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (เร่ืองเสร็จท่ี ๔๗๓/
๒๕๔๔) สรุปความได(ว6า คณะกรรมการสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และคณะกรรมการสภา
สถาปนิกตามพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ สามารถส6งผู(แทนเป-นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ตามมาตรา ๑๔ แห6งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. ๒๕๐๕ และคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาป1ตยกรรม ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาป1ตยกรรม พ.ศ. ๒๕๐๘ ท่ีถูกยกเลิกแล(วได( เพราะพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดอํานาจหน(าท่ีของสภาวิศวกรและสภา
สถาปนิกตามกฎหมายใหม6ไว(ครอบคลุมกว(างกว6าอํานาจหน(าท่ีของคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและสถาป1ตยกรรมตามกฎหมายเก6า โดยกําหนดให(มีคณะกรรมการสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภา
สถาปนิก ซ่ึงมีอํานาจหน(าท่ีตามมาตรา ๓๓ แห6งพระราชบัญญัติวิศวกรฯ และมาตรา ๓๓ แห6งพระราชบัญญัติ
สถาปนิกฯ ในการดําเนินการให(เป-นไปตามวัตถุประสงคOและข(อบังคับของสภาวิศวกรและสภาสถาปนิก แล(วแต6กรณี  
ดังน้ัน คณะกรรมการสภาวิศวกรและคณะกรรมการสภาสถาปนิกจึงสามารถสวมบทบาทและอํานาจหน(าท่ีของ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาป1ตยกรรม
ตามกฎหมายเก6า และสามารถส6งผู(แทนเป-นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมอาคารและคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณO ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ได(  
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(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีให(ออก 
(๔) เป-นบุคคลล(มละลาย 
(๕) เป-นคนไร(ความสามารถหรือคนเสมือนไร(ความสามารถ 
(๖) ได(รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดหรือคําสั่งท่ีชอบด(วยกฎหมายให(จําคุก 

เว(นแต6เป-นโทษสําหรับความผิดท่ีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคารต(องมีกรรมการมาประชุม

ไม6น(อยกว6าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมดจึงเป-นองคOประชุม ถ(าประธานกรรมการไม6อยู6หรือไม6
สามารถปฏิบัติหน(าท่ีได( ให(กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป-นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให(ถือเสียงข(างมาก 
กรรมการคนหน่ึงให(มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถ(าคะแนนเสียงเท6ากันให(ประธาน

ในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป-นเสียงช้ีขาด 
 
มาตรา ๑๘๒๖  ให(คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหน(าท่ี ดังต6อไปน้ี 
(๑) ให(คําแนะนําแก6รัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ 
(๒) ให(ความเห็นชอบในการออกข(อบัญญัติท(องถ่ินตามมาตรา ๑๐ (๒) 
(๓)๒๗ ให(คําปรึกษาแนะนําแก6เจ(าพนักงานท(องถ่ินหรือส6วนราชการในการปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๔)๒๘ กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ(าพนักงานท(องถ่ินและผู(ซึ่งมี

หน(าท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๕)๒๙ รับข้ึนทะเบียนและเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป-นผู(ตรวจสอบ 
(๖)๓๐ ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไว(ในพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอย6างหน่ึงอย6างใดตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได( 
ให(นํามาตรา ๑๗  มาใช(บังคับแก6การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๐๓๑  ให(จัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารข้ึนในกรมโยธาธิการ

และผังเมือง๓๒* มีหน(าท่ีดังน้ี 

                                                 
๒๖ มาตรา ๑๘ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๗ มาตรา ๑๘ (๓) แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๘ มาตรา ๑๘ (๔) แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๙ มาตรา ๑๘ (๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๐ มาตรา ๑๘ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๑ มาตรา ๒๐ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๒ เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได(มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรม

โยธาธิการและกรมการผังเมืองเข(าด(วยกัน เป-น “กรมโยธาธิการและผังเมือง”  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 
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(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให(แก6คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
(๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข(อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก6คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณO 
(๓) ประสานงานและให(ความช6วยเหลือแก6ราชการส6วนท(องถ่ิน ส6วนราชการ 

หน6วยงานของรัฐในการปฏิบัติหน(าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ตลอดจนให(คําแนะนําแก6ภาคเอกชน 
(๔) ปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
การก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย(าย 

และใช(หรือเปลี่ยนการใช(อาคาร 
   

 
มาตรา ๒๑๓๓  ผู(ใดจะก6อสร(าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย(ายอาคารต(องได(รับใบอนุญาต

จากเจ(าพนักงานท(องถ่ิน หรือแจ(งต6อเจ(าพนักงานท(องถ่ิน และดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
 
มาตรา ๒๑ ทวิ๓๔  การก6อสร(าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย(ายอาคารชนิดหรือประเภทท่ี

กฎกระทรวงกําหนดให(มีการตรวจสอบงานออกแบบ และคํานวณส6วนต6าง ๆ ของโครงสร(างอาคาร ผู(
ขอรับใบอนุญาต หรือผู(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต(องจัดให(มีการตรวจสอบงานออกแบบ และคํานวณ
ดังกล6าวตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒๓๕  ผู(ใดจะร้ือถอนอาคารดังต6อไปน้ี ต(องได(รับใบอนุญาตจากเจ(าพนักงาน

ท(องถ่ิน หรือแจ(งต6อเจ(าพนักงานท(องถ่ินและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
(๑) อาคารท่ีมีส6วนสูงเกินสิบห(าเมตรซึ่งอยู6ห6างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน(อย

กว6าความสูงของอาคาร 
(๒) อาคารท่ีอยู6ห6างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน(อยกว6าสองเมตร 
 
มาตรา ๒๓๓๖  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๔๓๗  (ยกเลิก) 
 

                                                                                                                                            
 
๓๓ มาตรา ๒๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๔ มาตรา ๒๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๕ มาตรา ๒๒ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๖ มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๗ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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มาตรา ๒๕๓๘  ในกรณีที่เป-นการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ(งคําสั่งไม6อนุญาตพร(อมด(วยเหตุผล ให(ผู(ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบห(าวันนับแต6วันท่ีได(รับคําขอ 

ในกรณีมีเหตุจําเป-นท่ีเจ(าพนักงานท(องถ่ินไม6อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม6อาจมี
คําสั่งไม6อนุญาตได(ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให(ขยายเวลาออกไปได(อีกไม6เกินสองคราว คราว
ละไม6เกินสี่สิบห(าวัน แต6ต(องมีหนังสือแจ(งการขยายเวลาและเหตุจําเป-นแต6ละคราวให(ผู(ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก6อนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง หรือตามท่ีได(ขยายเวลาไว(น้ัน แล(วแต6กรณี 

ในกรณีท่ีเจ(าพนักงานท(องถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไม6อนุญาต ให(เจ(าพนักงาน
ท(องถ่ินแจ(งให(ผู(ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม6ชักช(า 

 
มาตรา ๒๖๓๙  ในกรณีท่ีการก6อสร(าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร

ท่ีขออนุญาตน้ันมีลักษณะหรืออยู6ในประเภทที่ได(กําหนดเป-นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว6าด(วยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเป-นวิชาชีพสถาป1ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว6าด(วยวิชาชีพ
สถาป1ตยกรรม ถ(าวิศวกรหรือสถาปนิกผู(รับผิดชอบในการน้ันตามท่ีระบุไว(ในคําขอมิได(เป-นผู(ได(รับ
ใบอนุญาตให(ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาป1ตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ดังกล6าว แล(วแต6กรณี ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินปฏิเสธไม6รับพิจารณาคําขอน้ัน 

 
มาตรา ๒๗๔๐  ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ให(เจ(าพนักงานท(องถิ่น

มีอํานาจสั่งให(ผู(ขอรับใบอนุญาตแก(ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคํานวณท่ีได(ย่ืนไว( เพ่ือให(ถูกต(องและเป-นไปตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๘ หรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให(นํามาตรา ๒๕ วรรคสาม 
มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

เม่ือผู(ขอรับใบอนุญาตได(แก(ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณตามคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินแล(ว ให(เจ(าพนักงาน
ท(องถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให(ภายในสามสิบวัน แต6ถ(าผู(ขอรับใบอนุญาตได(แก(ไข
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ิน ในกรณีน้ีให(ถือว6าเป-นการย่ืนคําขอ
ใหม6 และให(ดําเนินการตามมาตรา ๒๕ ต6อไป 

 
มาตรา ๒๘๔๑  ในกรณีท่ีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ

คํานวณท่ีได(ย่ืนมาพร(อมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผู(ที่ได(รับใบอนุญาตให(เป-นผู(ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว6าด(วยวิศวกร ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินตรวจพิจารณาแต6เฉพาะในส6วนท่ี
ไม6เก่ียวกับรายการคํานวณ 

 

                                                 
๓๘ มาตรา ๒๕ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๙ มาตรา ๒๖ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๐ มาตรา ๒๗ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๑ มาตรา ๒๘ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 
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มาตรา ๒๘ ทวิ๔๒  ในกรณีท่ีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ
รายละเอียดด(านสถาป1ตยกรรมของอาคารซึ่งไม6เป-นอาคารประเภทควบคุมการใช(ท่ีได(ย่ืนมาพร(อมกับ
คําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผู(ท่ีได(รับใบอนุญาตให(เป-นผู(ประกอบวิชาชีพสถาป1ตยกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว6าด(วยสถาปนิก ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินตรวจพิจารณาแต6เฉพาะในส6วนท่ีไม6เก่ียวกับ
รายละเอียดด(านสถาป1ตยกรรมส6วนภายในอาคาร เว(นแต6ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ 

 
มาตรา ๒๙๔๓  เมื่อได(รับใบอนุญาตแล(ว ให(ผู(ได(รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ(งชื่อ

ผู(ควบคุมงานกับวันเร่ิมต(นและวันสิ้นสุดการดําเนินการตามท่ีได(รับอนุญาตให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินทราบ 
พร(อมท้ังแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู(ควบคุมงานมาด(วย 

ผู(ควบคุมงานจะเป-นบุคคลใดหรือเป-นเจ(าของอาคารก็ได( เว(นแต6จะเป-นการต(องห(าม
ตามกฎหมายว6าด(วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายว6าด(วยวิชาชีพสถาป1ตยกรรม 

 
มาตรา ๓๐๔๔  ถ(าผู (ได(รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู (ควบคุมงานที่ได(แจ(งชื่อไว( 

หรือผู(ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป-นผู(ควบคุมงาน ให(มีหนังสือแจ(งให(เจ(าพนักงานท(องถิ่นทราบ 
แต6ท้ังน้ีไม6เป-นการกระทบถึงสิทธิและหน(าท่ีทางแพ6งระหว6างผู(ได(รับใบอนุญาตกับผู(ควบคุมงานน้ัน 

ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกตามวรรคหน่ึง ผู(ได(รับใบอนุญาตต(องระงับการดําเนินการ
ตามท่ีได(รับอนุญาตไว(ก6อนจนกว6าจะได(มีหนังสือแจ(งช่ือและส6งหนังสือแสดงความยินยอมของผู(ควบคุมงาน
คนใหม6ให(แก6เจ(าพนักงานท(องถ่ินแล(ว 

 
มาตรา ๓๑๔๕  ห(ามมิให(ผู(ใดจัดให(มีหรือดําเนินการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ

เคลื่อนย(ายอาคารให(ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนท่ีได(รับ
อนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไขท่ีเจ(าพนักงานท(องถ่ินกําหนดไว(ในใบอนุญาต หรือให(ผิดไปจากท่ี
ได(แจ(งไว(ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว(นแต6 

(๑) เจ(าของอาคารน้ันได(ย่ืนคําขออนุญาตและได(รับใบอนุญาตจากเจ(าพนักงาน
ท(องถ่ินให(ทําการแก(ไขเปลี่ยนแปลงได( 

(๒) เจ(าของอาคารน้ันได(แจ(งการแก(ไขเปลี่ยนแปลงให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินทราบแล(ว 
หรือ 

(๓) การดําเนินการดังกล6าวไม6ขัดต6อกฎกระทรวงหรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีเก่ียวข(อง 
หรือเป-นกรณีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ให(นํามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช(บังคับแก6การดําเนินการตาม (๑) หรือ 
(๒) แล(วแต6กรณี โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร เป-นการฝYาฝZน
ความในวรรคหน่ึง ให(ถือว6าเป-นการกระทําของผู(ควบคุมงาน เว(นแต6ผู(ควบคุมงานจะพิสูจนOได(ว6าเป-น

                                                 
๔๒ มาตรา ๒๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๓ มาตรา ๒๙ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๔ มาตรา ๓๐ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๕ มาตรา ๓๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 
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การกระทําของผู(อ่ืนซึ่งผู(ควบคุมงานได(มีหนังสือแจ(งข(อทักท(วงการกระทําดังกล6าวให(เจ(าของหรือผู(
ครอบครองอาคาร และผู(ดําเนินการทราบแล(ว แต6บุคคลดังกล6าวไม6ยอมปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๓๒๔๖  อาคารประเภทควบคุมการใช( คือ อาคารดังต6อไปน้ี 
(๑)๔๗ อาคารสําหรับใช(เป-นคลังสินค(า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารสําหรับใช(เพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การ

สาธารณสุข หรือกิจการอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เม่ือผู(ได(รับใบอนุญาตให(ก6อสร(าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย(ายอาคารประเภทควบคุม

การใช( หรือผู(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได(กระทําการดังกล6าวเสร็จแล(ว ให(แจ(งเป-นหนังสือให(
เจ(าพนักงานท(องถ่ินทราบตามแบบท่ีเจ(าพนักงานท(องถ่ินกําหนด เพ่ือทําการตรวจสอบการก6อสร(าง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย(ายอาคารน้ันให(แล(วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีได(รับแจ(ง 

ห(ามมิให(บุคคลใดใช(อาคารน้ันเพ่ือกิจการดังท่ีระบุไว(ในใบอนุญาตหรือท่ีได(แจ(งไว(
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถ(าเจ(าพนักงานท(องถ่ินได(ทําการตรวจสอบแล(วเห็นว6าการก6อสร(าง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย(ายอาคารน้ันเป-นไปโดยถูกต(องตามท่ีได(รับใบอนุญาตหรือท่ีได(แจ(งไว(ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล(ว 
ก็ให(ออกใบรับรองให(แก6ผู(ได(รับใบอนุญาตหรือผู(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ือให(มีการใช(อาคารน้ัน
ตามท่ีได(รับใบอนุญาตหรือท่ีได(แจ(งไว(ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได( แต6ถ(าเจ(าพนักงานท(องถ่ินมิได(ทําการ
ตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารน้ันใช(หรือยินยอมให(
บุคคลใดใช(อาคารน้ันเพ่ือกิจการดังท่ีระบุไว(ในใบอนุญาตหรือท่ีได(แจ(งไว(ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต6อไปได( 

ห(ามมิให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช(หรือยินยอมให(บุคคล
ใดใช(อาคารน้ันเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว(ในใบอนุญาตหรือท่ีได(แจ(งไว(ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

 
มาตรา ๓๒ ทวิ๔๘  เจ(าของอาคารดังต6อไปน้ี 
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ6พิเศษ 
(๒) อาคารชุมนุมคน 
(๓) อาคารตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ต(องจัดให(มีผู(ตรวจสอบด(านวิศวกรรมหรือผู(ตรวจสอบด(านสถาป1ตยกรรม แล(วแต6กรณี ทําการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร(างของตัวอาคาร อุปกรณOประกอบต6าง ๆ เก่ียวกับระบบไฟฟPา และ
การจัดแสงสว6าง ระบบการเตือน การปPองกันและการระงับอัคคีภัย การปPองกันอันตรายเม่ือมีเหตุ
ชุลมุนวุ6นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอ่ืน ๆ 
ของอาคารท่ีจําเป-นต6อการปPองกันภยันตรายต6าง ๆ ท่ีมีผลต6อสุขภาพ ชีวิต ร6างกาย หรือทรัพยOสิน 
แล(วรายงานผลการตรวจสอบต6อเจ(าพนักงานท(องถิ่น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑO วิธีการ และเงื่อนไข
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๔๖ มาตรา ๓๒ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๗ มาตรา ๓๒ (๑) แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๔๘ มาตรา ๓๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 
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ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหน่ึงโดยมิชักช(า 
เพ่ือพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ 
แล(วแต6กรณี ต6อไป 

 
มาตรา ๓๒ ตรี๔๙  เจ(าของอาคาร ผู(ครอบครองอาคาร หรือผู(ดําเนินการ สําหรับ

อาคารชนิดหรือประเภทตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ (๑๖) ต(องจัดให(มีการ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต6อชีวิต ร6างกาย และทรัพยOสินของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑO 
วิธีการ เง่ือนไขและจํานวนเงินเอาประกันภัยท่ีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 
มาตรา ๓๓๕๐  ห(ามมิให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารซึ่งไม6เป-นอาคารประเภท

ควบคุมการใช( ใช(หรือยินยอมให(บุคคลใดใช(อาคารดังกล6าวเพ่ือกิจการตามมาตรา ๓๒ เว(นแต6จะได(รับ
ใบอนุญาตจากเจ(าพนักงานท(องถ่ินหรือได(แจ(งให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินทราบแล(ว และให(นํามาตรา ๒๕ 
และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แล(วแต6กรณี มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

ให(นําความในวรรคหน่ึงมาใช(บังคับแก6การเปลี่ยนการใช(อาคารประเภทควบคุมการ
ใช(สําหรับกิจการหน่ึงไปใช(เป-นอาคารประเภทควบคุมการใช(สําหรับอีกกิจการหน่ึง โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔๕๑  ห(ามมิให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารท่ีต(องมีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร(างข้ึน

เพ่ือใช(เป-นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข(าออกของรถตามท่ีระบุไว(ในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลงหรือใช( 
หรือยินยอมให(บุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใช(ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข(าออกของรถน้ันเพ่ือการอ่ืน  
ท้ังน้ี ไม6ว6าท้ังหมดหรือบางส6วน เว(นแต6จะได(รับใบอนุญาตจากเจ(าพนักงานท(องถ่ิน 

ข(อห(ามตามวรรคหน่ึงให(ถือว6าเป-นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยOน้ันโดยตรงตราบท่ี
อาคารน้ันยังมีอยู6  ท้ังน้ี ไม6ว6าจะมีการโอนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข(าออกของรถน้ันต6อไปยัง
บุคคลอ่ืนหรือไม6ก็ตาม 

 
มาตรา ๓๕๕๒  ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ให(ใช(ได(ตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว(ในใบอนุญาต ถ(าผู(ได(รับใบอนุญาตประสงคOจะขอต6ออายุใบอนุญาตจะต(องย่ืนคํา
ขอก6อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเม่ือได(ย่ืนคําขอดังกล6าวแล(ว ให(ดําเนินการต6อไปได(จนกว6าเจ(าพนักงาน
ท(องถ่ินจะสั่งไม6อนุญาตให(ต6ออายุใบอนุญาตน้ัน 

 
มาตรา ๓๖๕๓  ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอน

แก6กันมิได( เว(นแต6ได(รับอนุญาตเป-นหนังสือจากเจ(าพนักงานท(องถ่ิน 
 

                                                 
๔๙ มาตรา ๓๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๐ มาตรา ๓๓ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๑ มาตรา ๓๔ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๒ มาตรา ๓๕ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๓ มาตรา ๓๖ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 
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มาตรา ๓๗๕๔  ในกรณีที่ผู(ได(รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ 
ตาย ทายาทหรือผู(จัดการมรดกของบุคคลดังกล6าวซึ่งประสงคOจะทําการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคลื่อนย(าย ใช(หรือเปลี่ยนการใช(อาคารน้ันต6อไป ต(องมีหนังสือแจ(งให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินทราบ
ภายในเก(าสิบวันนับแต6วันท่ีผู(ได(รับใบอนุญาตตาย ในกรณีเช6นว6าน้ีให(ถือว6าทายาทหรือผู(จัดการมรดก
ดังกล6าวเป-นผู(ได(รับใบอนุญาตน้ันแทน 

 
มาตรา ๓๘  ในระหว6างการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร 

แล(วแต6กรณี ผู(ได(รับใบอนุญาตต(องเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ
แบบแปลนไว(ในบริเวณท่ีได(รับอนุญาตให(กระทําการดังกล6าวหน่ึงชุด และพร(อมท่ีจะให(นายช6างหรือ
นายตรวจตรวจดูได( 

ให(ผู(ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช(แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ หรือ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ไว(ในท่ีเปTดเผยและเห็นได(ง6าย ณ อาคารน้ัน 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน

สาระสําคัญ ให(ผู(ได(รับใบอนุญาตหรือใบรับรองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองต6อ
เจ(าพนักงานท(องถ่ินภายในสิบห(าวันนับแต6วันท่ีได(ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง ให(เป-นไปตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให(มีผลตามกฎหมายเช6นเดียวกับใบอนุญาต
หรือใบรับรอง แล(วแต6กรณี 

 
มาตรา ๓๙ ทวิ๕๕  ผู(ใดจะก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร โดยไม6ย่ืนคําขอรับ

ใบอนุญาตจากเจ(าพนักงานท(องถ่ินก็ได( โดยการแจ(งต6อเจ(าพนักงานท(องถ่ินตามแบบท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารกําหนดพร(อมด(วยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุไว(ในแบบดังกล6าว โดยอย6างน(อยต(อง
แจ(งข(อมูลและย่ืนเอกสารและหลักฐาน ดังต6อไปน้ี 

(๑) ช่ือของผู(รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งเป-นผู(ได(รับใบอนุญาตให(เป-นผู(
ประกอบวิชาชีพสถาป1ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว6าด(วยสถาปนิก และต(องไม6เป-นผู(ได(รับการแจ(ง
ช่ือตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(๒) ช่ือของผู(รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ซึ่งเป-นผู(ได(รับใบอนุญาตให(
เป-นผู(ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว6าด(วยวิศวกร และต(องไม6เป-นผู(ได(รับการแจ(งช่ือ
ตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(๓) ช่ือของผู(ควบคุมงาน ซึ่งต(องประกอบด(วยผู(ได(รับใบอนุญาตให(เป-นผู(ประกอบ
วิชาชีพสถาป1ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว6าด(วยสถาปนิก และผู(ได(รับใบอนุญาตให(เป-นผู(ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว6าด(วยวิศวกร และต(องไม6เป-นผู(ได(รับการแจ(งช่ือตามมาตรา ๔๙ 
ทวิ 

                                                 
๕๔ มาตรา ๓๗ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๕ มาตรา ๓๙ ทวิ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 
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(๔) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) พร(อมรับรองสําเนาถูกต(อง 
และหนังสือรับรองการได(รับอนุญาตให(เป-นผู(ประกอบวิชาชีพสถาป1ตยกรรมควบคุมหรือผู(ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ีออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล(วแต6กรณี 

(๕) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ
ของอาคารท่ีจะก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอน ซึ่งลงลายมือช่ือพร(อมกับระบุช่ือของบุคคลตาม (๑) 
และ (๒) ให(ชัดเจนว6าตนเป-นผู(รับผิดชอบงานออกแบบอาคารและเป-นผู(รับผิดชอบงานออกแบบและ
คํานวณอาคารน้ัน 

(๖) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ซึ่งรับรองว6าตนเป-นผู(รับผิดชอบงาน
ออกแบบอาคารหรือเป-นผู(รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร แล(วแต6กรณี พร(อมท้ังรับรองว6า
การออกแบบอาคารและการออกแบบและคํานวณอาคารดังกล6าว ถูกต(องตามบทบัญญัติแห6ง
พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงและข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข(อง  ท้ังน้ี สําหรับอาคารท่ีต(องจัดให(มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู(พิการ ผู(ทุพพลภาพ 
คนชรา หรือผู(สูงอายุ ตามท่ีกฎหมายกําหนดให(รับรองการเข(าถึงและใช(ประโยชนOได(จากอาคารและสิ่ง
อํานวยความสะดวกน้ันด(วย 

(๗) หนังสือรับรองของผู(ควบคุมงานตาม (๓) ซึ่งรับรองว6าจะควบคุมการก6อสร(าง 
ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารน้ัน ให(ถูกต(องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ
คํานวณตามท่ีได(แจ(งไว(และท่ีได(มีการแก(ไขตามข(อทักท(วง หรือดําเนินการให(เป-นไปตามบทบัญญัติ
แห6งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงและข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข(อง 

(๘) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส6วนต6าง ๆ ของ
โครงสร(างอาคาร ในกรณีอาคารท่ีจะก6อสร(างหรือดัดแปลงน้ัน เป-นอาคารชนิดหรือประเภทท่ี
กําหนดให(ต(องมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส6วนต6าง ๆ ของโครงสร(างอาคารตามมาตรา 
๒๑ ทวิ 

(๙) หนังสือแสดงการให(ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหOผลกระทบสิ่งแวดล(อม 
หรือรายงานการวิเคราะหOผลกระทบสิ่งแวดล(อมเบ้ืองต(น ในกรณีท่ีเป-นอาคารในโครงการหรือกิจการ
ซึ่งต(องจัดทํารายงานการวิเคราะหOผลกระทบสิ่งแวดล(อมหรือรายงานการวิเคราะหOผลกระทบ
สิ่งแวดล(อมเบ้ืองต(นตามกฎหมายว6าด(วยการส6งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อมแห6งชาติ แล(วแต6
กรณี 

(๑๐) หนังสือรับรองจากผู(แจ(ง พร(อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให(ข(อมูลและ
การแจ(งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต6อเจ(าพนักงานท(องถ่ินแก6บุคคลท่ีอยู6บริเวณข(างเคียง เก่ียวกับ
การก6อสร(าง ดัดแปลงหรือการดําเนินโครงการหรือกิจการ ในกรณีท่ีอาคารท่ีจะก6อสร(าง ดัดแปลง 
หรือดําเนินโครงการหรือกิจการเป-นอาคารท่ีไม6ต(องจัดทํารายงานการวิเคราะหOผลกระทบสิ่งแวดล(อม
หรือรายงานการวิเคราะหOผลกระทบสิ่งแวดล(อมเบ้ืองต(นตาม (๙) แต6อาคารดังกล6าวเป-นอาคาร
ประเภทควบคุมการใช(ตามมาตรา ๓๒  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารกําหนด 

ในกรณีอาคารท่ีจะก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนตามวรรคหน่ึง เป-นอาคารสูง 
อาคารขนาดใหญ6พิเศษ หรืออาคารตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ผู(รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร
ตาม (๑) ต(องเป-นผู(ได(รับใบอนุญาตให(เป-นผู(ประกอบวิชาชีพสถาป1ตยกรรมควบคุม ระดับวุฒิสถาปนิก 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 
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ตามกฎหมายว6าด(วยสถาปนิก และผู(รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (๒) ต(องเป-นผู(
ได(รับใบอนุญาตให(เป-นผู(ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว6าด(วย
วิศวกร 

ในกรณีอาคารท่ีจะก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนตามวรรคหน่ึง เป-นอาคารท่ีมี
ลักษณะ ขนาด หรืออยู6ในประเภทท่ีได(กําหนดให(เป-นงานวิชาชีพสถาป1ตยกรรมควบคุม ตามกฎหมาย
ว6าด(วยสถาปนิกหรือเป-นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว6าด(วย
วิศวกร และมิได(เป-นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ6พิเศษ หรืออาคารตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ผู( รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต(องเป-นผู(ได(รับใบอนุญาตให(เป-นผู(ประกอบวิชาชีพ
สถาป1ตยกรรมควบคุมไม6ตํ่ากว6าระดับสามัญสถาปนิก ตามกฎหมายว6าด(วยสถาปนิก และผู(รับผิดชอบ
งานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (๒) ต(องเป-นผู(ได(รับใบอนุญาตให(เป-นผู(ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมไม6ตํ่ากว6าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว6าด(วยวิศวกร 

ในกรณีอาคารท่ีจะก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนตามวรรคหน่ึง มิได(เป-นอาคารตาม
วรรคสอง และวรรคสาม ผู(รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต(องเป-นผู(ได(รับใบอนุญาตให(เป-นผู(
ประกอบวิชาชีพสถาป1ตยกรรมควบคุม สาขาสถาป1ตยกรรมหลัก ตามกฎหมายว6าด(วยสถาปนิก และ
ผู(รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (๒) ต(องเป-นผู(ได(รับใบอนุญาตให(เป-นผู(ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว6าด(วยวิศวกร 

 
มาตรา ๓๙ ตรี๕๖  เม่ือเจ(าพนักงานท(องถ่ินได(รับข(อมูล และเอกสารและหลักฐาน

จากผู(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู(แจ(งได(ชําระค6าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก6อสร(าง 
ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารครบถ(วนแล(ว ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินออกใบรับแจ(งภายในสามวันทําการ
นับแต6วันท่ีได(รับชําระค6าธรรมเนียมและให(ผู(แจ(งก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารตามท่ีได(แจ(งไว(
ได(ต้ังแต6วันท่ีผู(แจ(งได(รับใบรับแจ(ง 

ในกรณีท่ีผู(แจ(งไม6ก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารตามท่ีได(แจ(งไว(ภายในหน่ึง
ร(อยย่ีสิบวันนับแต6วันท่ีได(ออกใบรับแจ(ง ให(ถือว6าผู(แจ(งไม6ประสงคOจะก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอน
อาคารตามใบรับแจ(งอีกต6อไป และให(ใบรับแจ(งเป-นอันยกเลิก 

ภายในหน่ึงร(อยย่ีสิบวันนับแต6วันท่ีได(ออกใบรับแจ(งตามวรรคสอง หรือนับแต6วันท่ี
เร่ิมการก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร แล(วแต6กรณี หากเจ(าพนักงานท(องถ่ินตรวจพบเหตุไม6
ถูกต(อง ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินดําเนินการ ดังต6อไปน้ี 

(๑) ผู(แจ(งได(แจ(งข(อมูลหรือย่ืนเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว(ไม6ถูกต(อง
ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีหนังสือแจ(งข(อทักท(วงให(ผู(แจ(งดําเนินการแก(ไขให(ถูกต(องภายในสิบห(าวันนับ
แต6วันท่ีได(รับแจ(ง ในกรณีที่ผู(แจ(งไม6ดําเนินการแก(ไขให(แล(วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และมีการ
ก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารแล(ว ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ
หากอาคารได(ก6อสร(าง หรือดัดแปลง จนแล(วเสร็จตามท่ีได(แจ(งไว( เจ(าพนักงานท(องถ่ินจะดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว6าจะดําเนินการแก(ไขให(ถูกต(องด(วยก็ได( 

(๒) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณ
ของอาคารท่ีผู(แจ(งได(ย่ืนไว(ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม6ถูกต(องตามบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
๕๖ มาตรา ๓๙ ตรี แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

www.yotathai.com



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 
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กฎกระทรวงหรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข(อง ให(เจ(า
พนักงานท(องถ่ินมีหนังสือแจ(งข(อทักท(วงให(ผู(แจ(งแก(ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคํานวณดังกล6าว ให(ถูกต(องตามบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง
หรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข(องภายในระยะเวลาท่ีเจ(า
พนักงานท(องถ่ินกําหนดแต6ต(องไม6น(อยกว6าสามสิบวัน 

(๓) การก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารท่ีได(แจ(งไว(ไม6ถูกต(องตามบทบัญญัติ
แห6งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข(อง ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีหนังสือแจ(งข(อทักท(วงให(ผู(แจ(งดําเนินการก6อสร(าง ดัดแปลง 
หรือร้ือถอนอาคารดังกล6าว ให(ถูกต(องตามบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือ
ข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข(องภายในระยะเวลาท่ีเจ(า
พนักงานท(องถ่ินกําหนดแต6ต(องไม6น(อยกว6าสามสิบวัน และในระหว6างระยะเวลาท่ีผู(แจ(งดําเนินการ
แก(ไขตามหนังสือแจ(งข(อทักท(วง ให(ผู(แจ(งระงับการก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารในส6วนท่ีไม6
ถูกต(องน้ันจนกว6าจะได(ปฏิบัติให(ถูกต(อง เว(นแต6เป-นการกระทําเพ่ือแก(ไขให(เป-นไปตามข(อทักท(วงของ
เจ(าพนักงานท(องถ่ิน 

ในกรณีท่ีผู(แจ(งไม6ดําเนินการแก(ไขให(แล(วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจ(าพนักงาน
ท(องถ่ินได(กําหนดไว(ในหนังสือแจ(งข(อทักท(วงตามวรรคสาม (๒) หรือ (๓) ให(ถือว6าผู(แจ(งไม6ประสงคOจะ
ก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารตามท่ีได(แจ(งไว(น้ันอีกต6อไป และให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีคําสั่ง
ยกเลิกใบรับแจ(งท่ีได(ออกไว(และมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ 
แล(วแต6กรณี 

ถ(าเจ(าพนักงานท(องถ่ินมิได(มีหนังสือแจ(งข(อทักท(วงให(ผู(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให(ถือว6าการก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคารดังกล6าว
ได(รับอนุญาตจากเจ(าพนักงานท(องถ่ินแล(ว เว(นแต6กรณีดังต6อไปน้ี เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจแจ(งข(อ
ทักท(วงได(ตลอดเวลา 

(๑) กรณีเก่ียวกับการรุกล้ําท่ีสาธารณะ 
(๒) กรณีเก่ียวกับระยะ หรือระดับระหว6างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท(า หรือ

ท่ีสาธารณะ ท่ีเป-นการฝYาฝZนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข(องท่ีใช(บังคับอยู6ในขณะท่ีผู(แจ(งได(ย่ืนแจ(ง หรือ 

(๓) กรณีเก่ียวกับข(อกําหนดในการห(ามก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน ใช( หรือเปลี่ยน
การใช(อาคารชนิดใดหรือประเภทใดท่ีเป-นการฝYาฝZนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ี
ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข(องท่ีใช(บังคับอยู6ในขณะท่ีผู(แจ(งได(ย่ืนแจ(ง 

ใบรับแจ(งและหนังสือแจ(งข(อทักท(วง ให(เป-นไปตามแบบท่ีคณะกรรมการควบคุม
อาคารกําหนด 

ให(นําบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา ๘ (๑๒) และให(นํามาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ 
มาใช(บังคับแก6ใบรับแจ(งโดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ ทวิ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 
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การอนุญาตให(ใช(อาคารเพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกับโรงมหรสพ๕๗ 
   

 
มาตรา ๓๙ จัตวา๕๘  การก6อสร(าง ดัดแปลง เคลื่อนย(าย ร้ือถอน หรือตรวจสอบ

อาคารท่ีใช( เ พ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ต(องดําเนินการให( เป-นไปตามบทบัญญั ติแห6ง
พระราชบัญญัติน้ีด(วย 

 
มาตรา ๓๙ เบญจ๕๙  ห(ามมิให(เจ(าของอาคารหรือผู(ครอบครองอาคารใช(หรือยินยอม

ให(ผู(ใดใช(อาคารหรือส6วนใดของอาคารเป-นโรงมหรสพ เว(นแต6จะได(รับใบอนุญาตให(ใช(อาคารเพ่ือ
ประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แล(วแต6กรณี 

ให(มีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออก
ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ต6ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพ่ือ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังต6อไปน้ี 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด(วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง๖๐*
เป-นประธานกรรมการ ผู(แทนกรุงเทพมหานคร ผู(แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู(แทน
สํานักงานตํารวจแห6งชาติ เป-นกรรมการ และให(ผู(อํานวยการกองควบคุมการก6อสร(าง กรมโยธาธิการ
และผังเมือง๖๑* เป-นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด(วยผู(ว6าราชการจังหวัด เป-นประธานกรรมการ เจ(า
พนักงานท(องถ่ินแห6งท(องท่ีท่ีเก่ียวข(อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน(าตํารวจภูธรจังหวัดเป-นกรรมการ 
และให(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด* เป-นกรรมการและเลขานุการ 

ในการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให(ถือเสียงข(างมาก และให(ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสอง แล(วแต6กรณี เป-นผู(มีอํานาจลงนามออก
ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ต6ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตาม
วรรคสอง 

ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัย และการปPองกันอันตรายอันอาจเกิด
ข้ึนกับคนดู และจํานวนและระยะห6างของสิ่งของหรือส6วนต6าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารท่ีใช(เป-น
โรงมหรสพ เช6น ห(องฉาย ทางเข(าออก ประตู ท่ีน่ังคนดู ทางเดิน เป-นต(น ให(เป-นไปตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
                                                 

๕๗ หมวด ๓ ทวิ การอนุญาตให(ใช(อาคารเพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกับโรงมหรสพ มาตรา ๓๙ 
จัตวา ถึง มาตรา ๓๙ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

๕๘ มาตรา ๓๙ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕๙ มาตรา ๓๙ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๐ มาตรา ๔๗ แห6งพระราชกฤษฎีกาแก(ไขบทบัญญัติให(สอดคล(องกับการโอนอํานาจหน(าท่ีของ

ส6วนราชการให(เป-นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให(แก(ไขคําใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคําว6า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป-น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง”  

๖๑ เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได(มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรม
โยธาธิการและกรมการผังเมืองเข(าด(วยกัน เป-น “กรมโยธาธิการและผังเมือง”  
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 
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มาตรา ๓๙ ฉ๖๒  ใบอนุญาตให(ใช(อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพให(มีอายุสอง
ป. โดยให(ใช(ได(จนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของป.ที่สองนับแต6ป.ที่ออกใบอนุญาต 

หลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต6ออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ให(เป-นไปตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

เจ(าของอาคารหรือผู(ครอบครองอาคารผู(ใดประสงคOจะขอต6ออายุใบอนุญาตให(ใช(
อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ให(ย่ืนคําขอต6ออายุใบอนุญาตก6อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และ
เม่ือได(ย่ืนคําขอดังกล6าวแล(วให(ประกอบกิจการต6อไปได(จนกว6าผู(มีอํานาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ 
เบญจ จะมีคําสั่งไม6อนุญาต 

 
หมวด ๔ 

อํานาจหน(าท่ีของเจ(าพนักงานท(องถ่ิน 
   

 
มาตรา ๔๐๖๓  ในกรณีท่ีมีการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคารโดย

ฝYาฝZนบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติ
น้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข(อง ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจดําเนินการดังน้ี 

(๑) มีคําสั่งให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคาร ผู(ควบคุมงาน ผู(ดําเนินการ ลูกจ(าง 
หรือบริวารของบุคคลดังกล6าว ระงับการกระทําดังกล6าว 

(๒) มีคําสั่งห(ามมิให(บุคคลใดใช(หรือเข(าไปในส6วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณท่ีมี
การกระทําดังกล6าว และจัดให(มีเคร่ืองหมายแสดงการห(ามน้ันไว(ในท่ีเปTดเผยและเห็นได(ง6าย ณ อาคาร
หรือบริเวณดังกล6าว และ 

(๓) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล(วแต6กรณี ภายในสามสิบวัน
นับแต6วันท่ีได(มีคําสั่งตาม (๑) 

 
มาตรา ๔๑๖๔  ถ(าการกระทําตามมาตรา ๔๐ เป-นกรณีท่ีสามารถแก(ไขเปลี่ยนแปลง

ให(ถูกต(องได( ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจสั่งให(เจ(าของอาคารย่ืนคําขออนุญาต หรือดําเนินการแจ(ง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแก(ไขเปลี่ยนแปลงให(ถูกต(องภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต6ต(องไม6
น(อยกว6าสามสิบวัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เจ(าพนักงานท(องถ่ินจะขยายระยะเวลาดังกล6าวออกไป
อีกก็ได( และให(นํามาตรา ๒๗ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒๖๕  ถ(าการกระทําตามมาตรา ๔๐ เป-นกรณีท่ีไม6สามารถแก(ไข

เปลี่ยนแปลงให(ถูกต(องได( หรือเจ(าของอาคารมิได(ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินตามมาตรา 
๔๑ ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจสั่งให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคาร ผู(ควบคุมงาน หรือ
                                                 

๖๒ มาตรา ๓๙ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๓ มาตรา ๔๐ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๔ มาตรา ๔๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๕ มาตรา ๔๒ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 
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ผู(ดําเนินการร้ือถอนอาคารน้ันท้ังหมดหรือบางส6วนได(ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต6ต(องไม6น(อยกว6า
สามสิบวัน โดยให(ดําเนินการร้ือถอนตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ี
ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

 
มาตรา ๔๓๖๖  ถ(าไม6มีการร้ือถอนอาคารตามคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินตาม

มาตรา ๔๒ ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจ ดังต6อไปน้ี 
(๑) ย่ืนคําขอฝYายเดียวโดยทําเป-นคําร(องต6อศาล นับแต6ระยะเวลาท่ีกําหนดไว(ตาม

มาตรา ๔๒ ได(ล6วงพ(นไป ขอให(ศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได(ปฏิบัติการตามคําสั่งของ
เจ(าพนักงานท(องถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยให(นําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ6งมาใช(บังคับ
โดยอนุโลม 

(๒) ดําเนินการหรือจัดให(มีการร้ือถอนอาคารดังกล6าวได(เอง โดยจะต(องปTดประกาศ
กําหนดการร้ือถอนไว(ในบริเวณน้ันแล(วเป-นเวลาไม6น(อยกว6าเจ็ดวัน และเจ(าของหรือผู(ครอบครอง
อาคาร ผู(รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู(รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผู(ควบคุมงาน 
และผู(ดําเนินการจะต(องร6วมกันเสียค6าใช(จ6ายในการน้ัน เว(นแต6บุคคลดังกล6าวจะพิสูจนOได(ว6าตนมิได(
เป-นผู(กระทําหรือมีส6วนร6วมในการกระทําท่ีเป-นการฝYาฝZนกฎหมาย 

ในการดําเนินการร้ือถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เม่ือเจ(าพนักงานท(องถ่ินหรือผู(ซึ่ง
ดําเนินการแทนเจ(าพนักงานท(องถ่ินได(ใช(ความระมัดระวังตามสมควรแก6พฤติการณOแล(ว บุคคลตาม
วรรคหน่ึงจะเรียกร(องค6าเสียหายจากเจ(าพนักงานท(องถ่ินหรือผู(ซึ่งดําเนินการแทนเจ(าพนักงานท(องถ่ิน
ไม6ได( 

วัสดุก6อสร(างท่ีถูกร้ือถอนและสิ่งของท่ีขนออกจากอาคารส6วนท่ีมีการร้ือถอน ให(เจ(า
พนักงานท(องถ่ินมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไว( หรือขายและถือเงินไว(แทนได(  ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑO 
วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และถ(าเจ(าของมิได(เรียกเอาทรัพยOสินหรือเงินน้ันคืน
ภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีมีการร้ือถอน ให(ทรัพยOสินหรือเงินน้ันตกเป-นของราชการส6วนท(องถ่ินน้ัน
เพ่ือนํามาเป-นค6าใช(จ6ายในการร้ือถอนอาคารตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๔๔๖๗  ในกรณีท่ีมีการฝYาฝZนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให(เจ(า

พนักงานท(องถ่ินมีอํานาจสั่งให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารระงับการใช(อาคารส6วนท่ียังไม6ได(รับ
ใบรับรอง ใบอนุญาต หรือท่ีไม6ได(แจ(งไว(ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว6าจะได(รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือ
ได(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล(ว 

 
มาตรา ๔๕๖๘  ในกรณีท่ีมีการฝYาฝZนมาตรา ๓๔ ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจสั่ง

ให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคาร ผู(ครอบครองพ้ืนท่ีหรือสิ่งที่สร(างขึ้นดังกล6าว หรือผู(ที่กระทําการ
ฝYาฝZนมาตรา ๓๔ ระงับการกระทําน้ัน และสั่งให(บุคคลดังกล6าวดําเนินการแก(ไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีหรือ
สิ่งท่ีสร(างข้ึนให(กลับคืนสู6สภาพเดิมได(ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และให(นํามาตรา ๔๓ มาใช(บังคับ
โดยอนุโลม 
                                                 

๖๖ มาตรา ๔๓ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๗ มาตรา ๔๔ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๘ มาตรา ๔๕ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 
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มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีอาคารซึ่งก6อสร(าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย(ายโดยได(รับอนุญาต

ตามพระราชบัญญัติน้ี หรือได(ก6อสร(าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย(ายก6อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช(บังคับ 
มีสภาพหรือมีการใช(ที่อาจเป-นภยันตรายต6อสุขภาพ ชีวิต ร6างกาย หรือทรัพยOสิน หรืออาจไม6ปลอดภัย
จากอัคคีภัย หรือก6อให(เกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนต6อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อม ให(เจ(า
พนักงานท(องถ่ินมีอํานาจสั่งให(ดําเนินการแก(ไขตามหลักเกณฑO วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีไม6มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินตามวรรคหน่ึง และถ(า
อาคารน้ันอาจเป-นภยันตรายอย6างร(ายแรงต6อสุขภาพ ชีวิต ร6างกาย หรือทรัพยOสิน ให(เจ(าพนักงาน
ท(องถ่ินมีอํานาจสั่งให(รื้อถอนอาคารน้ันได(โดยให(นํามาตรา ๔๒ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๖ ทวิ๖๙  ในกรณีที่อุปกรณOประกอบต6าง ๆ เก่ียวกับระบบไฟฟPาและการจัด

แสงสว6าง ระบบการเตือน การปPองกันและการระงับอัคคีภัย การปPองกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุน
วุ6นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอ่ืน ๆ 
ของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ มีสภาพหรือมีการใช(ที่อาจเป-นภยันตรายต6อสุขภาพ ชีวิต ร6างกาย หรือ
ทรัพยOสิน หรืออาจไม6ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก6อให(เกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนต6อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อม ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจ ดังน้ี 

(๑) มีคําสั่งห(ามมิให(เจ(าของอาคารหรือผู(ครอบครองอาคารใช( หรือยินยอมให(บุคคล
ใดใช(อุปกรณOประกอบต6าง ๆ และจัดให(มีเคร่ืองหมายแสดงการห(ามน้ันไว(ท่ีอุปกรณOหรือบริเวณท่ี
เปTดเผยและเห็นได(ง6ายท่ีอยู6ใกล(กับอุปกรณOน้ัน 

(๒) มีคําสั่งให(เจ(าของอาคารดําเนินการแก(ไขอุปกรณOประกอบต6าง ๆ น้ัน ให(อยู6ใน
สภาพท่ีปลอดภัยหรือสามารถใช(งานได(ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แต6ต(องไม6น(อยกว6าสามสิบวัน ใน
กรณีมีเหตุอันสมควรเจ(าพนักงานท(องถ่ินจะขยายระยะเวลาดังกล6าวออกไปอีกก็ได( 

ในกรณีท่ีไม6มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินตามวรรคหน่ึง และหาก
อุปกรณOดังกล6าวมีผลทําให(อาคารน้ันมีสภาพหรือการใช(ท่ีอาจเป-นภยันตรายอย6างร(ายแรงต6อสุขภาพ 
ชีวิต ร6างกาย หรือทรัพยOสิน ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินสั่งห(ามใช(อาคารน้ันท้ังหมดหรือบางส6วนไว(ก6อนก็ได( 
และต(องจัดให(มีเคร่ืองหมายแสดงการห(ามน้ันไว(ในท่ีเปTดเผยและเห็นได(ง6าย ณ บริเวณอาคาร หรือ
บริเวณดังกล6าว 

 
มาตรา ๔๗๗๐  การสั่งหรือการแจ(งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี 

นอกจากกรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ให(ทําเป-นหนังสือส6งทางไปรษณียOลงทะเบียน
ตอบรับให(ผู(ขอรับใบอนุญาต ผู(ได(รับใบอนุญาต ผู(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ(าของหรือผู(ครอบครอง
อาคาร ผู(ดําเนินการ หรือผู(ควบคุมงาน แล(วแต6กรณี ณ ภูมิลําเนาของผู(น้ัน หรือจะทําเป-นบันทึกและ
ให(บุคคลดังกล6าวลงลายมือช่ือรับทราบก็ได( 

ในกรณีท่ีเจ(าพนักงานท(องถ่ินไม6อาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงได( ให(ปTดประกาศ
สําเนาคําสั่งหรือหนังสือแจ(ง แล(วแต6กรณี ไว(ในท่ีเปTดเผยและเห็นได(ง6าย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีต้ัง
                                                 

๖๙ มาตรา ๔๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๐ มาตรา ๔๗ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 
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อาคารท่ีทําการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย(าย ใช(หรือเปลี่ยนการใช(น้ัน และให(ถือว6าผู(ขอรับ
ใบอนุญาต ผู(ได(รับใบอนุญาต ผู(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคาร ผู(ดําเนินการ  
หรือผู(ควบคุมงานได(ทราบคําสั่งหรือหนังสือแจ(งน้ันแล(ว เม่ือพ(นกําหนดเจ็ดวันนับแต6วันท่ีได(มีการปTด
ประกาศดังกล6าว 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๗๑  การแจ(งคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินท่ีสั่งให(ระงับการกระทําท่ี

เป-นการฝYาฝZนบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ีหรือให(รื้อถอนอาคาร ให(ทําเป-นหนังสือส6งทางไปรษณียO
ลงทะเบียนตอบรับให(ผู(ซึ่งจะต(องรับคําสั่งดังกล6าว ณ ภูมิลําเนาของผู(น้ัน และให(ปTดประกาศคําสั่ง
ดังกล6าวไว(ในท่ีเปTดเผยและเห็นได(ง6าย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมีการกระทําดังกล6าว และให(ถือว6าผู(ซึ่ง
จะต(องรับคําสั่งได(ทราบคําสั่งน้ันแล(วเม่ือพ(นกําหนดสามวันนับแต6วันท่ีได(มีการปTดประกาศดังกล6าว 

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหน(าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจ

เข(าไปในอาคารหรือบริเวณท่ีต้ังอาคารท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว6ามีการฝYาฝZนหรือไม6ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ี ในเวลาระหว6างพระอาทิตยOข้ึนถึงพระอาทิตยOตกหรือในเวลาทําการของสถานท่ีน้ัน 
และเพ่ือการน้ีให(มีอํานาจสอบถามข(อเท็จจริงหรือสั่งให(แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข(องจาก
บุคคลท่ีอยู6หรือทํางานในสถานท่ีน้ัน 

 
มาตรา ๔๙๗๒  ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจแต6งต้ังข(าราชการหรือพนักงานส6วน

ท(องถ่ินซึ่งมีความรู(หรือคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงให(เป-นนายตรวจหรือนายช6างได( 
ในกรณีท่ีมีความจําเป-นหรือได(รับการร(องขอจากเจ(าพนักงานท(องถ่ิน อธิบดีกรม

โยธาธิการและผังเมือง๗๓* มีอํานาจแต6งต้ังวิศวกรหรือสถาปนิกเป-นนายช6างได(ตามหลักเกณฑOท่ี
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๙ ทวิ๗๔  ในกรณีท่ีมีการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร

โดยฝYาฝZนบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี และเจ(าพนักงานท(องถ่ินได(ดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ 
แล(วแต6กรณี แต6มิได(มีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ิน และมีเหตุอันควรสงสัยว6า
ผู(รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผู(รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผู(ควบคุมงาน 
อาจเป-นผู(กระทําหรือมีส6วนร6วมในการกระทําดังกล6าว ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินแจ(งให(บุคคลเช6นว6าน้ันทราบ 
และให(มีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีได(รับแจ(ง เพ่ือพิสูจนOว6าเป-นการกระทําของ
ผู(อ่ืน หากไม6สามารถพิสูจนOได(ว6าเป-นการกระทําของผู(อ่ืน ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินดําเนินการแจ(งช่ือ

                                                 
๗๑ มาตรา ๔๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๒ มาตรา ๔๙ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๓ มาตรา ๔๗ แห6งพระราชกฤษฎีกาแก(ไขบทบัญญัติให(สอดคล(องกับการโอนอํานาจหน(าท่ีของ

ส6วนราชการให(เป-นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ให(แก(ไขคําใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคําว6า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป-น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง”  

๗๔ มาตรา ๔๙ ทวิ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 
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และการกระทําของบุคคลเช6นว6าน้ันให(คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบ และให(แจ(งสภาวิศวกรและ
สภาสถาปนิกทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว6าด(วยวิศวกรและกฎหมายว6าด(วยสถาปนิก 

 
หมวด ๕ 

การอุทธรณO 
   

 
มาตรา ๕๐๗๕  ให(มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณO 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคOการบริหารส6วนจังหวัด ประกอบด(วย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป-นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* ผู(แทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผู(แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู(แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม และผู(แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาป1ตยกรรม เป-นกรรมการ 
และกรรมการอ่ืนอีกไม6เกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังจากผู(ทรงคุณวุฒิ ในจํานวนน้ีให(มีผู(ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนไม6น(อยกว6าสองคน และให(หัวหน(าสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เป-นกรรมการ
และเลขานุการ 

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต6งต้ังตามวรรคหน่ึง (๑) ต(องไม6เป-นผู(ซึ่งปฏิบัติหน(าท่ีราชการ
ของกรุงเทพมหานครหรือองคOการบริหารส6วนจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด 

(๒)๗๖ ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส6วนท(องถ่ินอ่ืน ประกอบด(วย 
ผู(ว6าราชการจังหวัด เป-นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป-นหัวหน(าท่ีทําการอัยการจังหวัด และ
บุคคลอ่ืนอีกไม6เกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป-นผู(แต6งต้ัง ในจํานวนน้ีให(แต6งต้ังจาก
ภาคเอกชนไม6น(อยกว6าสองคนเป-นกรรมการ และให(โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*เป-นกรรมการและ
เลขานุการ 

ให(นํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช(บังคับแก6คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณOโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๑  ให(คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOมีอํานาจหน(าท่ี ดังต6อไปน้ี 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณOคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวข(องมาให(ถ(อยคํา หรือสั่งให(บุคคลดังกล6าวส6งเอกสาร 

หรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณO 
(๓) สอบถามข(อเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เท6าท่ีจําเป-น เพ่ือประกอบการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณO 
ในการปฏิบัติหน(าท่ีตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณOหรือผู(ซึ่งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณOมอบหมายจะเข(าไปในอาคารหรือบริเวณท่ีต้ังอาคาร อันเป-นมูลกรณีแห6งการอุทธรณO
ในเวลาระหว6างพระอาทิตยOขึ้นถึงพระอาทิตยOตกก็ได( 

 
                                                 

๗๕ มาตรา ๕๐ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๖ มาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง (๒) แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 
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มาตรา ๕๑ ทวิ๗๗  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOจะแต6งต้ังคณะอนุกรรมการข้ึน
คณะหน่ึงหรือหลายคณะ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย6างหน่ึงอย6างใดตามท่ีมอบหมายก็ได( 

ให(นํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใช(บังคับแก6การปฏิบัติ
หน(าท่ีของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๒๗๘  ผู(ขอรับใบอนุญาต ผู(ได(รับใบอนุญาต ผู(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และ

ผู( ได( รับคําสั่งจากเจ(าพนักงานท(องถ่ินตามพระราชบัญญัติน้ีมีสิทธิอุทธรณOคําสั่ งดังกล6าวต6อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOได(ภายในสามสิบวันนับแต6วันทราบคําสั่ง 

การอุทธรณOตามวรรคหน่ึง ให(ทําเป-นหนังสือและย่ืนต6อเจ(าพนักงานท(องถ่ินผู(ออก
คําสั่งดังกล6าว และให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินจัดส6งอุทธรณOและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข(องท้ังหมดไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOภายในสิบวันนับแต6วันท่ีได(รับอุทธรณO 

ให(คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOมีคําวินิจฉัยอุทธรณOตามวรรคหน่ึงภายในหกสิบ
วันนับแต6วันท่ีได(รับอุทธรณO แล(วแจ(งคําวินิจฉัยพร(อมด(วยเหตุผลเป-นหนังสือไปยังผู(อุทธรณOและเจ(า
พนักงานท(องถ่ิน 

ถ(าผู(อุทธรณOไม6เห็นด(วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณO ให(เสนอคดีต6อศาลภายในสามสิบวัน
นับแต6วันท่ีได(รับแจ(งคําวินิจฉัยอุทธรณO 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOหรือศาลได(มีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษา
เป-นประการใด ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินปฏิบัติตามน้ัน 

ในระหว6างอุทธรณO ห(ามมิให(ผู(อุทธรณOหรือเจ(าพนักงานท(องถ่ินกระทําการใดแก6
อาคารอันเป-นมูลกรณีแห6งการอุทธรณO เว(นแต6อาคารน้ันจะเป-นภยันตรายต6อบุคคลหรือทรัพยOสิน หรือ
มีลักษณะซึ่งไม6อาจรอได( 

ให(นํามาตรา ๔๗ มาใช(บังคับแก6การแจ(งคําวินิจฉัยอุทธรณOโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
นายช6าง นายตรวจ และผู(ตรวจสอบ๗๙ 

   
 

มาตรา ๕๓  ให(นายช6างหรือนายตรวจมีอํานาจเข(าไปในบริเวณท่ีมีการก6อสร(าง 
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร เพ่ือตรวจสอบว6าได(มีการฝYาฝZนหรือไม6ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ีหรือไม6 และเพ่ือการน้ีให(มีอํานาจสอบถามข(อเท็จจริง หรือสั่งให(แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข(องจากบุคคลท่ีอยู6หรือทํางานในสถานท่ีน้ัน 

 
มาตรา ๕๔  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว6าอาคารใดซึ่งได(ก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ

เคลื่อนย(ายเสร็จแล(วน้ัน ได(กระทําข้ึนโดยฝYาฝZนหรือไม6ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือมีเหตุอันควร
                                                 

๗๗ มาตรา ๕๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๘ มาตรา ๕๒ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๙ ชื่อ หมวด ๖ นายช6าง นายตรวจ และผู(ตรวจสอบ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 
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สงสัยว6าอาคารใดมีการใช(หรือเปลี่ยนการใช(โดยฝYาฝZนหรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือ
มาตรา ๓๔ หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ให(นายช6างมีอํานาจเข(าไปตรวจอาคารและบริเวณ
ท่ีต้ังอาคารน้ันได( และเพ่ือการน้ีให(มีอํานาจสอบถามข(อเท็จจริง หรือสั่งให(แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน
ท่ีเก่ียวข(องจากบุคคลท่ีอยู6หรือทํางานในสถานท่ีน้ัน 

 
มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายช6างหรือ

นายตรวจต(องกระทําการในเวลาระหว6างพระอาทิตยOข้ึนถึงพระอาทิตยOตก หรือในเวลาทําการของ
สถานท่ีน้ัน และในการน้ีให(นายช6างหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัวเม่ือบุคคลท่ีเก่ียวข(องร(องขอ 

บัตรประจําตัวให(เป-นไปตามแบบท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๕ ทวิ๘๐  ห(ามมิให(ผู(ใดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เว(นแต6ผู(น้ัน

เป-นผู(ตรวจสอบตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
มาตรา ๕๕ ตรี๘๑  ในกรณีท่ีผู(ตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ 

โดยฝYาฝZนบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง หรือข(อบัญญัติท(องถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี ให(นํามาตรา ๔๙ ทวิ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

เขตเพลิงไหม( 
   

 
มาตรา ๕๖  เม่ือเกิดเพลิงไหม(ในบริเวณใดอันเข(าลักษณะเป-นเขตเพลิงไหม( ให(เจ(า

พนักงานท(องถ่ินประกาศแสดงเขตเพลิงไหม(ไว( ณ สํานักงานของราชการส6วนท(องถ่ินน้ัน และบริเวณท่ี
เกิดเพลิงไหม( โดยมีแผนท่ีสังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม( พร(อมท้ังระบุให(ทราบถึงการกระทําอัน
ต(องห(ามตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๕๗๘๒  ภายในสี่สิบห(าวันนับแต6วันท่ีเกิดเพลิงไหม( ห(ามมิให(ผู(ใดก6อสร(าง 

ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคารในเขตเพลิงไหม( และให(ผู(ได(รับใบอนุญาตให(ทําการก6อสร(าง 
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร หรือผู(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกล6าวอยู6แล(วก6อน
วันท่ีเกิดเพลิงไหม(ระงับการกระทําตามท่ีได(รับอนุญาตหรือท่ีได(แจ(งไว(น้ันตามระยะเวลาดังกล6าวด(วย 

ให(นํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช(บังคับแก6การฝYาฝZนบทบัญญัติใน
วรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงไม6ใช(บังคับแก6 
(๑) การก6อสร(างอาคารช่ัวคราวเพ่ือประโยชนOในการบรรเทาทุกขO ซึ่งจัดทําหรือ

ควบคุมโดยทางราชการ 
                                                 

๘๐ มาตรา ๕๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๑ มาตรา ๕๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๒ มาตรา ๕๗ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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(๒) การดัดแปลงหรือซ6อมแซมอาคารเพียงเท6าท่ีจําเป-น เพ่ืออยู6อาศัยหรือใช(สอย
ช่ัวคราว 

 
มาตรา ๕๘  ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินพิจารณาว6าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิง

ไหม(หรือไม6 โดยคํานึงถึงประโยชนOในการปPองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล(อม การผังเมือง การสถาป1ตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก6การจราจร และให(เจ(า
พนักงานท(องถ่ินเสนอความเห็นพร(อมด(วยแผนท่ีสังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม(ต6อคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร ในกรณีท่ีเขตเพลิงไหม(อยู6ในเขตอํานาจของเจ(าพนักงานท(องถ่ินมากกว6าหน่ึงท(องท่ี ให(
เจ(าพนักงานท(องถ่ินแห6งท(องท่ีท่ีเก่ียวข(องเป-นผู(ร6วมกันพิจารณาและเสนอความเห็น  ท้ังน้ี ภายในสิบ
ห(าวันนับแต6วันท่ีเกิดเพลิงไหม( 

เม่ือคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ(าพนักงานท(องถ่ินแล(ว ให(
เสนอความเห็นพร(อมท้ังข(อสังเกตต6อรัฐมนตรี เพ่ือสั่งให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินประกาศให(ประชาชนใน
เขตเพลิงไหม(ทราบว6าจะมีการปรับปรุงหรือไม6 ประกาศดังกล6าวให(ประกาศไว( ณ สํานักงานของ
ราชการส6วนท(องถ่ินน้ันและบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม( ภายในสี่สิบห(าวันนับแต6วันท่ีเกิดเพลิงไหม( 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีท่ีมีการประกาศไม6ปรับปรุงเขตเพลิงไหม(แล(ว ให(การห(ามตาม

มาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง เป-นอันยกเลิก 
ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม(แล(ว ให(การห(ามตามมาตรา ๕๗ วรรค

หน่ึง ยังคงมีผลใช(บังคับต6อไปอีกเป-นเวลาหกสิบวันนับแต6วันท่ีมีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม(น้ัน 
และให(สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม(เสนอต6อรัฐมนตรี 
เพ่ือประกาศใช(บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม(ในราชกิจจานุเบกษาภายในกําหนดเวลาดังกล6าว 

 
มาตรา ๖๐๘๓  เม่ือมีประกาศใช(บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม(แล(ว ห(ามมิให(

ผู(ใดก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม(ให(ผิดไป
จากท่ีกําหนดในแผนผังน้ัน และบรรดาใบอนุญาตให(ทําการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(าย
อาคาร หรือใบรับแจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ท่ีได(ออกไว(ก6อนวันประกาศใช(บังคับแผนผังปรับปรุงเขต
เพลิงไหม(ซึ่งขัดกับแผนผังดังกล6าวให(เป-นอันยกเลิก 

ให(นํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช(บังคับแก6การฝYาฝZนบทบัญญัติใน
วรรคหน่ึง โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐ ทวิ๘๔  ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินเร่ิมต(นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม(

ตามประกาศใช(บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม(ตามมาตรา ๖๐ ภายในสองป.นับแต6วันใช(บังคับ
ประกาศดังกล6าว 

ในกรณีท่ีมีความจําเป-นต(องดําเนินการเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยOใด เพ่ือใช(
ประโยชนOตามท่ีกําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม( ให(จ6ายเงินค6าทดแทนให(แก6ผู(มีสิทธิได(รับเงิน
ค6าทดแทนก6อนเร่ิมต(นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม( โดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยOตาม
                                                 

๘๓ มาตรา ๖๐ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๔ มาตรา ๖๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 
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ประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีใช(บังคับอยู6ในวันท่ีมีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม( แต6ถ(าไม6สามารถจ6ายเงิน
ค6าทดแทนได(ภายในสองป.นับแต6วันใช(บังคับประกาศดังกล6าว ให(กําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยO
ดังกล6าวท่ีใช(บังคับอยู6ในวันท่ี ๑ มกราคมของป.ที่มีการจ6ายเงินค6าทดแทน 

ถ(าเจ(าพนักงานท(องถ่ินมิได( เ ร่ิมต(นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม(ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให(ประกาศดังกล6าวเป-นอันยกเลิก 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีมีความจําเป-นต(องจัดให(ได(มาซึ่งท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยOใด

เพ่ือใช(ประโยชนOตามท่ีกําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม( ให(ดําเนินการเวนคืนท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพยOน้ันโดยให(นํากฎหมายว6าด(วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยOมาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๒  เม่ือเกิดเพลิงไหม(ในท(องท่ีใดอันเข(าลักษณะเป-นเขตเพลิงไหม( ถ(าท(องท่ี

น้ันยังไม6มีพระราชกฤษฎีกาให(ใช(พระราชบัญญัติน้ีบังคับ ให(ถือว6าได(มีพระราชกฤษฎีกาให(ใช(
พระราชบัญญัติน้ีในท(องท่ีน้ันต้ังแต6วันท่ีเกิดเพลิงไหม( แต6ถ(าต6อมามีการประกาศไม6ปรับปรุงเขตเพลิง
ไหม(ตามมาตรา ๕๘ ให(ถือว6าพระราชกฤษฎีกาดังกล6าวเป-นอันยกเลิกต้ังแต6วันท่ีเจ(าพนักงานท(องถ่ินมี
ประกาศน้ัน 

 
หมวด ๘ 

บทเบ็ดเตล็ด 
   

 
มาตรา ๖๓  ในการปฏิบัติหน(าท่ีของกรรมการพิจารณาอุทธรณO ผู(ซึ่งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณOมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ(าพนักงานท(องถ่ิน นายช6างหรือนายตรวจ
ตามพระราชบัญญัติ น้ี ผู(ขอรับใบอนุญาต ผู( ได( รับอนุญาต เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคาร 
ผู(ดําเนินการ ผู(ควบคุมงาน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข(องซึ่งอยู6ในสถานท่ีน้ันต(องให(ความสะดวกและ
ช6วยเหลือตามสมควร 

 
มาตรา ๖๔  ในการปฏิบัติหน(าท่ีตามพระราชบัญญัติน้ี ให(กรรมการพิจารณาอุทธรณO 

ผู(ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ(าพนักงานท(องถ่ิน นาย
ช6าง และนายตรวจ เป-นเจ(าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๖๔ ทวิ๘๕  ให(ราชการส6วนท(องถ่ินมีอํานาจหักเงินค6าธรรมเนียมการตรวจ

แบบแปลนก6อสร(างหรือดัดแปลงอาคารท่ีได(รับจากผู(ขอรับใบอนุญาตหรือผู(แจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว(
ได(ไม6เกินร(อยละสิบของเงินค6าธรรมเนียมดังกล6าว เพ่ือนํามาจัดสรรเป-นเงินค6าตอบแทนให(แก6
เจ(าหน(าท่ีผู(ตรวจแบบแปลนก6อสร(างหรือดัดแปลงอาคาร นายช6าง และนายตรวจได(ตามหลักเกณฑO
และอัตราท่ีกําหนดในข(อบัญญัติท(องถ่ิน 

 
                                                 

๘๕ มาตรา ๖๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

   
 

มาตรา ๖๕๘๖  ผู(ใดฝYาฝZนหรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ต(องระวางโทษ
จําคุกไม6เกินสามเดือน หรือปรับไม6เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

นอกจากต(องระวางโทษตามวรรคหน่ึงแล(ว ผู(ฝYาฝZนหรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ 
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังต(องระวางโทษปรับอีกวันละไม6เกินหน่ึงหม่ืนบาท
ตลอดเวลาท่ียังฝYาฝZนหรือจนกว6าจะได(ปฏิบัติให(ถูกต(อง 

 
มาตรา ๖๕ ทวิ๘๗  ผู(ใดไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือมาตรา ๓๒ ตรี ต(องระวาง

โทษจําคุกไม6เกินสามเดือน หรือปรับไม6เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
นอกจากต(องระวางโทษตามวรรคหน่ึงแล(ว ผู(ไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือ

มาตรา ๓๒ ตรี ยังต(องระวางโทษปรับอีกวันละไม6เกินหน่ึงหม่ืนบาทจนกว6าจะได(ปฏิบัติให(ถูกต(อง 
 
มาตรา ๖๕ ตรี๘๘  ผู(ใดฝYาฝZนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ต(องระวางโทษจําคุก

ไม6เกินสามเดือน หรือปรับไม6เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
นอกจากระวางโทษตามวรรคหน่ึงแล(ว ผู(ฝYาฝZนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหน่ึง ยังต(อง

ระวางโทษปรับอีกวันละไม6เกินหน่ึงหม่ืนบาทจนกว6าจะได(ปฏิบัติให(ถูกต(อง 
 
มาตรา ๖๕ จัตวา๘๙  ผู(ใดฝYาฝZนหรือไม6ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินตาม

มาตรา ๔๖ ทวิ ต(องระวางโทษปรับไม6เกินสามหม่ืนบาท 
นอกจากต(องระวางโทษตามวรรคหน่ึงแล(ว ผู(ฝYาฝZนหรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ทวิ 

ยังต(องระวางโทษปรับอีกวันละไม6เกินห(าพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝYาฝZนหรือจนกว6าจะได(ปฏิบัติให(
ถูกต(อง 

 
มาตรา ๖๖๙๐  ผู(ใดไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือ

มาตรา ๓๙ ตรี วรรคสาม (๓) ต(องระวางโทษปรับไม6เกินหน่ึงหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๖๖ ทวิ๙๑  ผู(ใดมิได(ร้ือถอนอาคารตามคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินตาม

มาตรา ๔๒ โดยมิได(อยู6ในระหว6างการอุทธรณOคําสั่งดังกล6าว ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม6เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

                                                 
๘๖ มาตรา ๖๕ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๗ มาตรา ๖๕ ทวิ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๘ มาตรา ๖๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๙ มาตรา ๖๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๐ มาตรา ๖๖ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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นอกจากต(องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล(ว ผู(ฝYาฝZนยังต(องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม6เกินสามหม่ืนบาทจนกว6าจะได(ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ิน 

 
มาตรา ๖๗๙๒  ผู(ใดฝYาฝZนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝYาฝZนคําสั่งของเจ(าพนักงาน

ท(องถิ่นตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม6เกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

นอกจากต(องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล(ว ผู(ฝYาฝZนยังต(องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม6เกินสามหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียังฝYาฝZนหรือจนกว6าจะได(ปฏิบัติให(ถูกต(อง 

 
มาตรา ๖๘  ผู(ใด 
(๑) ไม6มาให(ถ(อยคําหรือส6งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณOตามมาตรา ๕๑ (๒) โดยไม6มีเหตุอันสมควร หรือ 
(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหน(าท่ีของกรรมการพิจารณาอุทธรณO ผู(ซึ่งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณOมอบหมาย เจ(าพนักงานท(องถ่ิน นายช6าง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ หรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๓ 
แล(วแต6กรณี 

ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม6เกินหน่ึงพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๖๙  ถ(าการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเป-นการกระทําของ

ผู(ดําเนินการ ผู(กระทําต(องระวางโทษเป-นสองเท6าของโทษท่ีบัญญัติไว(สําหรับความผิดน้ัน ๆ 
 
มาตรา ๗๐๙๓  ถ(าการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเป-นการกระทําอัน

เก่ียวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเป-นการกระทํา
ในทางการค(าเพ่ือให(เช6า ให(เช6าซื้อ ขาย หรือจําหน6ายโดยมีค6าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู(กระทําต(อง
ระวางโทษเป-นสองเท6าของโทษท่ีบัญญัติไว(สําหรับความผิดน้ัน ๆ 

 
มาตรา ๗๑๙๔  ในกรณีท่ีมีการฝYาฝZนหรือไม6ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ให(ถือว6าเป-นการกระทํา
ของเจ(าของ หรือผู(ครอบครองอาคาร ผู(ดําเนินการ ผู(ควบคุมงาน หรือผู(อุทธรณOตามมาตรา ๕๒ 
แล(วแต6กรณี หรือเป-นการกระทําตามคําสั่งของบุคคลดังกล6าว เว(นแต6บุคคลน้ันจะพิสูจนOได(ว6าเป-นการ
กระทําของผู(อ่ืน 

 

                                                                                                                                            
๙๑ มาตรา ๖๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๒ มาตรา ๖๗ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๓ มาตรา ๗๐ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๙๔ มาตรา ๗๑ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 
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มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให(ถือว6า
กรรมการหรือผู(จัดการทุกคนของนิติบุคคลน้ันเป-นผู(ร6วมกระทําผิดกับนิติบุคคลน้ัน เว(นแต6จะพิสูจนOได(
ว6าการกระทําของนิติบุคคลน้ันได(กระทําโดยตนมิได(รู(เห็นหรือยินยอมด(วย 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ให(ถือว6าเจ(าของ

หรือผู(ครอบครองท่ีดินหรืออาคารท่ีอยู6ใกล(ชิดหรือติดต6อกับอาคารท่ีมีการกระทําความผิดเกิดข้ึน หรือ
บุคคลซึ่งความเป-นอยู6หรือการใช(สอยท่ีดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเน่ืองจากการกระทํา
ความผิดดังกล6าว เป-นผู(เสียหายตามกฎหมายว6าด(วยวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๗๔๙๕  ให(มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด(วย ผู(ว6าราชการกรุงเทพมหานคร ผู(แทน

สํานักงานอัยการสูงสุด และผู(แทนสํานักงานตํารวจแห6งชาติ 
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด(วย ผู(ว6าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเป-นหัว

หน(าท่ีทําการอัยการจังหวัด และหัวหน(าตํารวจภูธรจังหวัด 
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๕ ตรี วรรค

หน่ึง มาตรา ๖๕ จัตวา วรรคหน่ึง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง 
มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ให(คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได( 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบว6าผู(ใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถ(าผู(กระทํา
ความผิดดังกล6าวและผู(เสียหาย ถ(ามี ยินยอมให(เปรียบเทียบ ให(พนักงานสอบสวนส6งเร่ืองให(
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ดวันนับแต6วันท่ีผู(น้ันยินยอมให(เปรียบเทียบ 

ถ(าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว6าผู(ต(องหาไม6ควรถูกฟPองร(องหรือได(รับโทษถึง
จําคุก ให(กําหนดค6าปรับซึ่งผู(ต(องหาจะพึงชําระ  ถ(าผู(ต(องหาและผู(เสียหาย ถ(ามี ยินยอมตามน้ัน เม่ือ
ผู(ต(องหาได(ชําระค6าปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีมีการเปรียบเทียบ ให(
ถือว6าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ(าผู(ต(องหาไม6ยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือยินยอมแล(วไม6ชําระเงินค6าปรับภายในเวลา
ตามวรรคสี่ ให(ดําเนินคดีต6อไป 

ค6าปรับท่ีเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีให(ตกเป-นของราชการส6วนท(องถ่ิน โดย
ไม6ต(องนําส6งเป-นรายได(แผ6นดิน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

มาตรา ๗๕  บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ท่ีได(ย่ืนไว(ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ 
และยังอยู6ในระหว6างการพิจารณาของเจ(าพนักงานท(องถ่ิน หรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* 
และการอนุญาตใด ๆ ท่ีได(ให(ไว(ตามกฎหมายว6าด(วยการควบคุมการก6อสร(างอาคาร หรือกฎหมายว6า

                                                 
๙๕ มาตรา ๗๔ แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 
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ด(วยการควบคุมการก6อสร(างในเขตเพลิงไหม( หรือการปฏิบัติของผู(ขอรับใบอนุญาตตามท่ีได(รับ
ใบอนุญาต แล(วแต6กรณี ให(ถือว6าเป-นคําขออนุญาต และการอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกล6าวมีข(อแตกต6างไปจากการ
ขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ให(การขออนุญาตหรือการพิจารณา
อนุญาตน้ันเป-นไปตามพระราชบัญญัติน้ี และให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีคําสั่งตามมาตรา ๒๗ เพ่ือให(ผู(
ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามให(ถูกต(องภายในเวลาสามสิบวัน ถ(าผู(ขอรับใบอนุญาตไม6ปฏิบัติตามคําสั่ง
ของเจ(าพนักงานท(องถ่ินภายในกําหนดเวลาดังกล6าว ให(คําขอรับใบอนุญาตน้ันเป-นอันตกไป 

 
มาตรา ๗๖  อาคารซึ่งได(รับใบอนุญาตให(ทําการก6อสร(างหรือดัดแปลง และได(

กระทําการเสร็จแล(วก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ แม(จะเข(าลักษณะเป-นอาคารประเภทควบคุม
การใช(ตามพระราชบัญญัติน้ี ก็ให(ได(รับยกเว(นไม6ต(องปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 

 
มาตรา ๗๗  ท(องท่ีใดมีอาคารก6อสร(างข้ึนเป-นจํานวนมากในท่ีดินท่ีเป-นสาธารณ

สมบัติของแผ6นดินก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ และมีสภาพหรืออาจทําให(เกิดสภาพท่ีไม6
เหมาะสมหรือไม6ปลอดภัยในการอยู6อาศัย การปPองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล(อม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแก6การจราจร เม่ือมีพระราชกฤษฎีกากําหนด
เขตปรับปรุงอาคารในท(องท่ีน้ันแล(ว ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีคําสั่งอย6างใดอย6างหน่ึงหรือหลายอย6าง 
ดังต6อไปน้ี 

(๑) มีคําสั่งให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารร้ือถอนอาคารน้ันภายในกําหนดเวลา
ไม6เกินหกเดือนนับแต6วันท่ีได(รับคําสั่ง แต6การสั่งร้ือถอนอาคารจะต(องกระทําเพ่ือความเป-นระเบียบ
เรียบร(อยของบ(านเมือง การพัฒนาท(องถ่ิน หรือประโยชนOในการใช(ที่สาธารณะของประชาชน 

(๒) มีคําสั่งภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคาร
มีผลใช( บังคับ ให( เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารแก(ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให( ถูกต(องตาม
พระราชบัญญัติน้ี ภายในกําหนดเวลาไม6เกินหกเดือนนับแต6วันท่ีได(รับคําสั่ง 

(๓) มีคําสั่งให(เจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารดําเนินการเพ่ือขจัดหรือระงับเหตุท่ี
ก6อให(เกิดหรืออาจก6อให(เกิดสภาพท่ีไม6เหมาะสมหรือไม6ปลอดภัยในการอยู6อาศัย การปPองกันอัคคีภัย 
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแก6การจราจร 
ภายในกําหนดเวลาไม6เกินหกเดือนนับแต6วันท่ีได(รับคําสั่ง 

(๔) มีคําสั่งให(เจ(าของอาคารทําสัญญาเช6าท่ีดินกับเจ(าพนักงานท(องถ่ินตาม
หลักเกณฑO วิธีการ เง่ือนไข และอัตราค6าเช6าท่ีกระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถ(าเจ(าของหรือผู(ครอบครองอาคารผู(ใดปฏิบัติตามคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินตาม
วรรคหน่ึงแล(ว ให(ผู(น้ันได(รับยกเว(นโทษ แต6ถ(าผู(น้ันไม6ปฏิบัติตาม ผู(น้ันต(องระวางโทษปรับไม6เกินห(า
หม่ืนบาท และให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีคําสั่งให(ผู(น้ันร้ือถอนอาคารน้ันเสียภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
ถ(าผู(น้ันไม6ร้ือถอนอาคารให(แล(วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล6าว ผู(น้ันต(องระวางโทษปรับเป-นรายวัน
อีกวันละหน่ึงพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝYาฝZนอยู6 หรือจนกว6าผู( น้ันยินยอมให(เจ(าพนักงานท(องถ่ิน
ดําเนินการร้ือถอนอาคารน้ันเอง ในกรณีหลังน้ีให(นํามาตรา ๔๒ วรรคสี่ และวรรคห(า มาใช(บังคับโดย
อนุโลม 

www.yotathai.com



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 
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พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ให(มีแผนท่ีแสดงแนวเขตบริเวณท่ีกําหนดน้ันแนบ
ท(ายพระราชกฤษฎีกาด(วย และให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจดําเนินการให(เช6าท่ีดินในบริเวณน้ัน 
เพ่ือเป-นรายได(สําหรับบํารุงท(องถ่ินได( แต6ที่ดินน้ันยังคงเป-นสาธารณสมบัติของแผ6นดิน 

สัญญาเช6าท่ีดินท่ีทําข้ึนตามวรรคหน่ึง (๔) ให(มีระยะเวลาเช6าตามท่ีตกลงกันแต6ต(อง
ไม6เกินสิบป. การต6อระยะเวลาเช6าจะกระทํามิได( เม่ือสิ้นกําหนดเวลาเช6าท่ีดินแล(วเจ(าของหรือผู(
ครอบครองอาคารผู(ใดไม6ร้ือถอนขนย(ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร(างของตนออกจากบริเวณท่ีกําหนดใน
พระราชกฤษฎีกา ต(องระวางโทษจําคุกไม6เกินสามป. หรือปรับไม6เกินสามหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
และต(องระวางโทษปรับเป-นรายวันอีกวันละหน่ึงพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝYาฝZน หรือจนกว6าผู(น้ัน
ยินยอมให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินเข(าดําเนินการร้ือถอนอาคารน้ันเอง ในกรณีหลังน้ีให(นํามาตรา ๔๒ 
วรรคสี่และวรรคห(า มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๘  ให(ถือว6าอุทธรณOตามกฎหมายว6าด(วยการควบคุมการก6อสร(างอาคารท่ี

ได(ย่ืนไว(ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ เป-นอุทธรณOคําสั่งของเจ(าพนักงานท(องถ่ินท่ีได(ย่ืนต6อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๗๙  บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข(อบัญญัติจังหวัด กฎ ข(อบังคับ 

ประกาศ หรือคําสั่งซึ่งได(ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการก6อสร(างอาคาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก6อสร(างในเขตเพลิงไหม( พุทธศักราช ๒๔๗๖ ให(
คงใช(บังคับได(ต6อไป  ท้ังน้ี เพียงเท6าท่ีไม6ขัดหรือแย(งกับบทแห6งพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๘๐  ท(องท่ีใดได(มีพระราชกฤษฎีกาให(ใช(บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการ

ก6อสร(างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก6อสร(างในเขตเพลิงไหม( 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ อยู6ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(ถือว6าได(มีพระราชกฤษฎีกาให(ใช(บังคับ
พระราชบัญญัติน้ีในท(องท่ีน้ันแล(ว 

 
 

ผู(รับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตยO 

รองนายกรัฐมนตรี 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 
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อัตราค6าธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตก6อสร(าง ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตร้ือถอน ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย(าย ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช( ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๖)๙๖ ใบรับรอง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๖ ทวิ)๙๗ ใบอนุญาตให(ใช(อาคารเพ่ือประกอบ 

  กิจการโรงมหรสพ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๖ ตรี)๙๘ ใบรับรองการตรวจสอบ 

  สภาพอาคาร  ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ ๑๐ บาท 
(๘) การต6ออายุใบอนุญาตให(เป-นไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔) 
(๘ ทวิ)๙๙ การต6ออายุใบอนุญาตให(ใช(อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพให(เป-นไปตาม

อัตราใน (๖ ทวิ) 
(๙) การตรวจแบบแปลนก6อสร(าง หรือดัดแปลงอาคาร ให(คิดค6าธรรมเนียมสําหรับการ

ก6อสร(าง หรือสําหรับส6วนท่ีมีการดัดแปลง ดังน้ี 
(ก) อาคารซึ่งสูงไม6เกินสามช้ันหรือ 

ไม6เกินสิบห(าเมตร 
คิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคาร 
แต6ละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ  ๒ บาท 

(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือ 
 เกินสิบห(าเมตร  
 คิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคาร 
 แต6ละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ  ๔ บาท 

(ค) อาคารประเภทซึ่งจะต(องมีพ้ืนรับนํ้าหนักบรรทุก 
ช้ันใดช้ันหน่ึงเกินห(าร(อยกิโลกรัมต6อหน่ึงตารางเมตร  
คิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคาร 
แต6ละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ  ๔ บาท 

(ง) ปPาย คิดตามพ้ืนท่ีของปPายโดยเอาส6วนกว(างท่ีสุด 
คูณด(วยส6วนยาวท่ีสุด ตารางเมตรละ  ๔ บาท 

                                                 
๙๖ อัตราค6าธรรมเนียม (๖) แก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๙๗ อัตราค6าธรรมเนียม (๖ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๘ อัตราค6าธรรมเนียม (๖ ตรี) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙๙ อัตราค6าธรรมเนียม (๘ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 
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(จ) อาคารประเภทซึ่งต(องวัดความยาว เช6น เข่ือน  
 ทางหรือท6อระบายนํ้า ร้ัว หรือกําแพง 
 รวมท้ังประตูรั้วหรือกําแพง 
 คิดตามความยาว เมตรละ  ๑ บาท 

ในการคิดค6าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรต้ังแต6ก่ึงหน่ึงข้ึนไป
ให(ถือเป-นหน6วยเต็ม ถ(าตํ่ากว6าก่ึงหน่ึงให(ป1ดท้ิง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

�����ก����	
ก���ก��ก���ก�            �����ก����	
ก���ก��ก���ก�                 �����ก����	
ก���ก��ก���ก� 

 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมการ
ก6อสร(างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการก6อสร(างในเขตเพลิงไหม( 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได(ประกาศใช(มานานแล(ว แม(ว6าได(มีการแก(ไขเพ่ิมเติมกันอยู6ตลอดมา แต6ป1จจุบัน
บ(านเมืองได(เจริญก(าวหน(าและขยายตัวมากข้ึน  ฉะน้ัน เพ่ือให(เหมาะสมและสอดคล(องกับสถานการณO
ป1จจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในด(านการควบคุมเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย 
การปPองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อม การผังเมือง การสถาป1ตยกรรม 
และการอํานวยความสะดวกแก6การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายว6าด(วยการควบคุมการก6อสร(าง
อาคารและกฎหมายว6าด(วยการควบคุมการก6อสร(างในเขตเพลิงไหม(เสียใหม6 และสมควรรวมกฎหมาย
ท้ังสองฉบับดังกล6าวเข(าเป-นฉบับเดียวกัน  จึงจําเป-นต(องตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕๑๐๐ 
 

มาตรา ๒๗  ให(คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณOซึ่งดํารงตําแหน6งอยู6ในวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับยังคงปฏิบัติหน(าท่ีต6อไปจนกว6าจะมีการแต6งต้ังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณOขึ้นใหม6ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๘  บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ท่ีได(ย่ืนไว(ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ 

และยังอยู6ในระหว6างการพิจารณาของเจ(าพนักงานท(องถ่ิน ถ(าผู(ขอรับใบอนุญาตมิได(มาขอรับคืนจาก
เจ(าพนักงานท(องถ่ินภายในสามสิบวันนับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ิน
พิจารณาคําขออนุญาตดังกล6าวต6อไปตามบทบัญญัติแห6งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๒๙  บรรดาเขตเพลิงไหม(ท่ีได(มีประกาศใช(บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม(

ตามมาตรา ๖๐ แห6งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู6ก6อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี
ใช(บังคับ ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินเร่ิมต(นดําเนินการปรับปรุงภายในสองป.นับแต6วันท่ีพระราชบัญญัติน้ี
ใช(บังคับและให(นํามาตรา ๖๐ ทวิ มาใช(บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  บรรดากฎกระทรวง ข(อบัญญัติท(องถ่ิน หรือคําสั่งท่ีได(ออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก6อนการแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให(ยังคง
ใช(บังคับได(ต6อไปเท6าท่ีไม6ขัดหรือแย(งกับบทบัญญัติที่ได(รับการแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป-นการสมควรปรับปรุง
บทบัญญั ติในพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว6าด(วยการออกอนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ให(เหมาะสมและคล6องตัวมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติมบทบัญญัติว6าด(วยการแจ(งให(
เจ(าพนักงานท(องถ่ินทราบก6อนการดําเนินการก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร แทน
การขออนุญาต เพ่ือให(เกิดความสะดวก และรวดเร็วแก6ประชาชนมากย่ิงข้ึน ปรับปรุงอํานาจหน(าท่ี

                                                 
๑๐๐ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๙/หน(า ๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 
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ของเจ(าพนักงานท(องถ่ินในการบังคับการตามพระราชบัญญัติน้ีให(มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ปรับปรุง
บทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหน(าท่ีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให(เหมาะสมกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจ และลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวข(องให(
สอดคล(องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล6าวข(างต(นหรือให(เหมาะสม และชัดเจนยิ่ง ขึ้น  
จึงจําเป-นต(องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓๑๐๑ 
 

มาตรา ๓๑  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข(อบังคับ มติ หรือคําสั่งใดท่ีอ(างถึงโรงมหรสพ
ตามพระราชบัญญัติปPองกันภยันตรายอันเกิดแต6การเล6นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให(ถือว6า
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข(อบังคับ มติ หรือคําสั่งน้ัน อ(างถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๓๒  บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปPองกันภยันตรายอันเกิดแต6

การเล6นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ท่ีได(ย่ืนไว(ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ และยังอยู6ใน
ระหว6างการพิจารณาของเจ(าพนักงานซึ่ ง รัฐมนตรีแต6ง ต้ัง ให( ถือว6าเป-นคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๓๓  ใบอนุญาตให(ก6อสร(างโรงมหรสพ และใบอนุญาตให(เปลี่ยนแปลงแก(ไข 

หรือเพิ่มเติมโรงมหรสพที่ออกให(ตามพระราชบัญญัติปPองกันภยันตรายอันเกิดแต6การเล6นมหรสพ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(ใช(ได(ต6อไปโดยให(ถือเป-นใบอนุญาต
ก6อสร(างโรงมหรสพ หรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี แล(วแต6กรณี 

 
มาตรา ๓๔  ใบอนุญาตให( ใช( เป-นสถานท่ีแสดงการมหรสพท่ีออกให(ตาม

พระราชบัญญัติปPองกันภยันตรายอันเกิดแต6การเล6นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ก6อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(ใช(ได(ต6อไปจนกว6าจะสิ้นอายุ ถ(าผู(ขอรับใบอนุญาตดังกล6าวประสงคOจะใช(
สถานท่ีน้ันเป-นโรงมหรสพต6อไปหลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ และได(ย่ืนคําขออนุญาตใช(สถานท่ีดังกล6าว
เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพต6อไปก6อนวันท่ีใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให(ผู(ขอรับใบอนุญาตใช(
โรงมหรสพน้ันต6อไปได(ตามใบอนุญาตเดิม เว(นแต6ผู(มีอํานาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ แห6ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี จะมีคําสั่ง
ไม6อนุญาตให(ใช(สถานท่ีน้ันเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๓๕  บรรดาคําขออนุญาตท่ีได(ย่ืนไว(ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ และ

ยังอยู6ในระหว6างการพิจารณาของเจ(าพนักงานท(องถ่ิน ให(ถือว6าเป-นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีท่ีคําขออนุญาตดังกล6าวมี

                                                 
๑๐๑ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๔๒ ก/หน(า ๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 

www.yotathai.com



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 
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ข(อความแตกต6างไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจสั่งให(แก(ไขเพ่ิมเติมได(ตามความจําเป-น
เ พ่ือให(การเป-นไปตามพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแก( ไขเ พ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๓๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให(แก6บุคคลใดก6อนวันที่พระราชบัญญัติน้ี

ใช(บังคับให(คงใช(ได(ต6อไปจนกว6าจะสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 
 
มาตรา ๓๗  บรรดากฎกระทรวง ข(อบัญญัติท(องถ่ิน หรือคําสั่งท่ีได(ออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใช(บังคับอยู6ก6อนวันท่ี
พระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับให(ยังคงใช(บังคับต6อไปเท6าท่ีไม6ขัดหรือแย(งกับบทบัญญัติท่ีได(รับการแก(ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี จนกว6าจะมีกฎกระทรวง ข(อบัญญัติท(องถ่ิน หรือคําสั่งท่ีออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีในเร่ืองน้ัน ๆ ใช(
บังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากป1จจุบันการพัฒนาประเทศ
ได(มีความเจริญก(าวหน(าอย6างรวดเร็ว โดยเฉพาะได(มีการขยายตัวของเมืองในด(านการก6อสร(างอาคาร
เพ่ิมมากข้ึน กฎหมายว6าด(วยการควบคุมอาคารท่ีใช(บังคับอยู6ไม6เหมาะสม และสอดคล(องกับ
สภาพการณOป1จจุบัน สมควรแก(ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว6าด(วยการควบคุมอาคารเสียใหม6 โดยกําหนด
มาตรการในด(านการควบคุมเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปPองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อม การผังเมือง การสถาป1ตยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแก6การจราจร นอกจากน้ี กฎหมายว6าด(วยการปPองกันภยันตรายอันเกิดแต6การเล6นมหรสพได(ใช(
บังคับมาเป-นเวลานานแล(ว ไม6เหมาะสมกับสภาพการณOในป1จจุบัน ประกอบกับโรงมหรสพก็เป-น
อาคารอย6างหน่ึง สมควรท่ีจะนําหลักการเก่ียวกับการอนุญาตให(ใช(โรงมหรสพมาบัญญัติรวมเป-นฉบับ
เดียวกันกับกฎหมายว6าด(วยการควบคุมอาคารเพ่ือสะดวกต6อการใช(กฎหมาย และสมควรกําหนดให(สิ่ง
ท่ีสร(างข้ึนเพ่ือใช(ในการขนส6งบุคคลในลักษณะกระเช(าไฟฟPาหรือสิ่งท่ีสร(างข้ึนโดยมีวัตถุประสงคOเพ่ือใช(
เป-นเคร่ืองเล6นในสวนสนุก หรือสถานท่ีอ่ืนใดเพ่ือประโยชนOในลักษณะเดียวกันเป-นอาคารตาม
กฎหมายว6าด(วยการควบคุมอาคารด(วย  จึงจําเป-นต(องตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแก(ไขบทบัญญัติให(สอดคล(องกับการโอนอํานาจหน(าท่ีของส6วนราชการให(เป-นไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๑๐๒ 
 

มาตรา ๔๗  ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑) ให(แก(ไขคําว6า “กรมโยธาธิการ” เป-น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คําว6า 

“อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป-น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และคําว6า “ผู(แทนสํานักงาน

                                                 
๑๐๒ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน(า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 
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นโยบายและแผนสิ่งแวดล(อม” เป-น “ผู(แทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล(อม” และคําว6า “โยธาธิการจังหวัด” เป-น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 

(๒) ให(ตัดคําว6า “ผู(อํานวยการสํานักผังเมือง” ออก เพ่ือให(สอดคล(องกับการยุบเลิก
กรมการผังเมือง 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได(บัญญัติให(จัดต้ังส6วนราชการข้ึนใหม6โดยมีภารกิจใหม6 ซึ่งได(มี
การตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอํานาจหน(าท่ีของส6วนราชการให(เป-นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแล(ว และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกล6าวได(
บัญญัติให(โอนอํานาจหน(าท่ีของส6วนราชการ รัฐมนตรีผู(ดํารงตําแหน6ง หรือผู(ซึ่งปฏิบัติหน(าท่ีในส6วน
ราชการเดิมมาเป-นของส6วนราชการใหม6 โดยให(มีการแก(ไขบทบัญญัติต6าง ๆ ให(สอดคล(องกับอํานาจ
หน(าท่ีท่ีโอนไปด(วย  ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติให(เป-นไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราช
กฤษฎีกาดังกล6าว จึงสมควรแก(ไขบทบัญญัติของกฎหมายให(สอดคล(องกับการโอนส6วนราชการ เพ่ือให(
ผู(เก่ียวข(องมีความชัดเจนในการใช(กฎหมายโดยไม6ต(องไปค(นหาในกฎหมายโอนอํานาจหน(าท่ีว6าตาม
กฎหมายใดได(มีการโอนภารกิจของส6วนราชการ หรือผู( รับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเป-นของ
หน6วยงานใด หรือผู(ใดแล(ว โดยแก(ไขบทบัญญัติของกฎหมายให(มีการเปลี่ยนช่ือส6วนราชการ รัฐมนตรี 
ผู(ดํารงตําแหน6ง หรือผู(ซึ่งปฏิบัติหน(าท่ีของส6วนราชการให(ตรงกับการโอนอํานาจหน(าท่ี และเพ่ิมผู(แทน
ส6วนราชการในคณะกรรมการให(ตรงตามภารกิจท่ีมีการตัดโอนจากส6วนราชการเดิมมาเป-นของส6วน
ราชการใหม6 รวมท้ังตัดส6วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล(ว ซึ่งเป-นการแก(ไขให(ตรงตามพระราชบัญญัติ 
และพระราชกฤษฎีกาดังกล6าว  จึงจําเป-นต(องตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๑๐๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีป1จจุบันรัฐบาลมีนโยบายแก(ไข
ป1ญหาความยากจน และขยายโอกาสให(คนยากจนและคนด(อยโอกาส ซึ่งนโยบายประการหน่ึงคือการ
ส6งเสริมให(ผู(มีรายได(น(อยมีที่อยู6อาศัย รวมท้ังได(รับการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได(ดีข้ึน ดังน้ัน 
เพ่ือให(กระทรวง ทบวง กรม ราชการ ส6วนท(องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคOการของรัฐท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย 
หรือหน6วยงานอ่ืนของรัฐสามารถดําเนินการจัดให(มีหรือพัฒนาท่ีอยู6อาศัยต(นทุนตํ่าสําหรับประชาชนผู(
มีรายได(น(อย โดยไม6มีป1ญหาอุปสรรคในด(านการขออนุญาตก6อสร(าง หรือด(านข(อกําหนดมาตรฐาน
อาคารในบางเร่ืองท่ีไม6เก่ียวข(องโดยตรงกับความม่ันคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช6น 
ระยะถอยร6น เน้ือท่ีของท่ีว6างภายนอกอาคาร หรือระยะห6างจากแนวเขตท่ีดิน เป-นต(น สมควรยกเว(น 
ผ6อนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว6าด(วยการควบคุมอาคารบางประการ โดย
ออกเป-นกฎกระทรวง เพ่ือให(อาคารท่ีหน6วยงานของรัฐดังกล6าวจัดให(มีหรือพัฒนาน้ันสอดคล(องกับ
ความต(องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผู( มีรายได(น(อยอย6างแท(จริง  จึงจําเป-นต(องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 
 

                                                 
๑๐๓ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๖๘ ก/หน(า ๑/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

www.yotathai.com



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘๑๐๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีให(ใช(บังคับต้ังแต6วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป-นต(นไป 

 
มาตรา ๘  แบบการแจ(งและใบรับแจ(งท่ีใช(อยู6ในวันก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(

บังคับให(ยังคงใช(ได(ต6อไปจนกว6าจะได(มีการกําหนดข้ึนใหม6ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินกําหนดแบบหนังสือแจ(งข(อทักท(วงเพ่ือใช(ไปพลางก6อนจนกว6า
จะได(มีการกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๙  ผู(แจ(งซึ่งได(รับใบรับแจ(งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห6งพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว(
แล(วก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(ก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคารตามท่ีได(
มีการแจ(งไว(ต6อไปได(จนกว6าระยะเวลาตามท่ีระบุไว(ในใบรับแจ(งจะสิ้นสุดลง และให(ถือว6าใบรับแจ(ง
ดังกล6าวเป-นใบรับแจ(งตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีท่ีผู(แจ(งตามวรรคหน่ึงได(ก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร
ตามท่ีได(แจ(งไว(แต6ยังไม6แล(วเสร็จ และระยะเวลาตามท่ีระบุไว(ในใบรับแจ(งสิ้นสุดลง เจ(าพนักงาน
ท(องถ่ินจะขยายระยะเวลาก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคาร โดยนําหลักเกณฑOการต6อ
อายุใบอนุญาตตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๘ (๑๒) แห6งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓ มาใช(บังคับโดยอนุโลมก็ได( 

ในกรณีท่ีเจ(าพนักงานท(องถ่ินได(มีหนังสือแจ(งข(อทักท(วงตามมาตรา ๓๙ ตรี แห6ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว(ก6อนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช(บังคับ ให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินและผู(ได(รับการแจ(ง
ข(อทักท(วงปฏิบัติตามความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห(า ของมาตรา ๓๙ ตรี แห6งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก(ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๑๐  ให(รัฐมนตรีว6าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช(พระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยท่ีเป-นการสมควรแก(ไขเพ่ิมเติม
กฎหมายว6าด(วยการควบคุมอาคาร ให(รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
สามารถออกกฎกระทรวงกําหนดให(เร่ืองท่ีเป-นรายละเอียดทางด(านเทคนิคเก่ียวกับการก6อสร(าง 
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ให(เป-นไปตามหลักเกณฑOท่ี

                                                 
๑๐๔ ราชกิจจานุเบกษา เล6ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๒ ก/หน(า ๓๒/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

www.yotathai.com



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 
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รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดได( เพ่ือใช(เป-นข(อปฏิบัติใน
การก6อสร(าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย(ายอาคารให(เป-นไปอย6างถูกต(องและเหมาะสมตาม
มาตรฐานสากลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู6ตลอดเวลาตามพัฒนาการของเทคโนโลยีเก่ียวกับการก6อสร(าง 
เพ่ิมเติมบทบัญญัติที่กําหนดให(เจ(าของอาคาร ผู(ครอบครองอาคาร หรือผู(ดําเนินการสําหรับอาคารบาง
ชนิดหรือประเภทต(องจัดให(มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต6อชีวิต ร6างกาย และทรัพยOสิน
ของบุคคลภายนอก เพ่ือให(บุคคลดังกล6าวได(รับการชดใช(ค6าเสียหายในเบ้ืองต(นในกรณีท่ีบุคคลน้ัน
ได(รับความเสียหายต6อชีวิต ร6างกาย หรือทรัพยOสินจากอาคารน้ัน ปรับปรุงกระบวนการเก่ียวกับการ
แจ(งการก6อสร(าง ดัดแปลง หรือร้ือถอนอาคาร โดยไม6ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ให(มีความเหมาะสมกับ
การพัฒนาบุคลากรและองคOกรวิชาชีพด(านวิศวกรรมและสถาป1ตยกรรม อันเป-นการอํานวยความ
สะดวกให(แก6ประชาชนมากย่ิงข้ึน และปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวข(องให(สอดคล(องกับการปรับปรุง
บทบัญญัติดังกล6าวข(างต(น  จึงจําเป-นต(องตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วศิน/แก(ไข 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 

 
จุฑามาศ/แก(ไข 

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ 
 

ภคมน/ตรวจ 
๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 
สุเมธ/เพ่ิมเติม 

๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ 
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