
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2549)-1

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 

(พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3  

พ.ศ. 2543) 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 

พ.ศ. 2550 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2522 เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
กอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ
น้ีขึ้นไวโดยคําแนะนําและ ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภาดังตอไปนี้  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะใชบังคับ
ในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  

**“สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือเขต
ทองที่ท่ีไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัติน้ีบังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้น โดยไมตองตรา
เปน พระราชกฤษฏีกา สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ  

**ใหใชบทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองที่ที่อาคารน้ันตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาให
ใชบังคับพระราชบัญญัติ นี้หรือไมก็ตาม” 

(**วรรคสองและวรรคสาม ของมาตรา 2 บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

มาตรา 3 ใหยกเลิก  
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 

(2) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504  

(3) ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 192 ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม พ.ศ.2515  

(4) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 

(5) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496 
 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติน้ี  
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"อาคาร" หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืน ซ่ึง
บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง  

(1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น เพ่ือใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน  
(2) เข่ือน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพงหรือประตูที่

สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สรางข้ึนใหบุคคลทั่วไปใชสอย 

(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย  
(ก)  ท่ีติดหรือต้ังไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร หรือมีนํ้าหนักรวมทั้ง

โครงสรางเกินสิบกิโลกรัม  
(ข) ท่ีติดหรือตั้งไวในระยะหางจากท่ีสาธารณะ ซ่ึงเม่ือวัดในทางราบแลว ระยะหางจากที่

สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้น 

(ค) เม่ือวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีนํ้าหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 (4) พื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารที่
กําหนดตามมาตรา 8 (9)  

(5)  สิ่งที่สรางข้ึนอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ีใหหมายความรวมถึงสวนตางๆของอาคาร
ดวย  

**“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดท่ีมีความสูงต้ังแตย่ีสิบสามเมตร
ข้ึนไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินท่ีกอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา
ให วัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  

**“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของอาคาร
เปนที่ อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกัน
ต้ังแต หนึ่งหม่ืนตารางเมตรขึ้นไป  

**“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชน
ใน การชุมนุมคนที่มีพื้นท่ีตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนข้ึนไป  

**“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานท่ีสําหรับฉายภาพยนตร 
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงร่ืนเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดง
น้ันเปน ปกติธุระ โดยมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม  
(**อาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ  อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ  บัญญัติ เพิ่มโดยมาตรา  5 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

"ท่ีสาธารณะ" หมายความวา ท่ีซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได ท้ังนี้ไม
วาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม  

"แผนผังบริเวณ" หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ต้ัง และขอบเขตของที่ดินและอาคารที่กอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปล่ียนการใช รวมท้ังแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคาร
ในบริเวณท่ีดินท่ีติดตอโดยสังเขปดวย  
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"แบบแปลน" หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ
เปล่ียนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เคร่ืองหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ ของ
อาคารอยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได  

"รายการประกอบแบบแปลน" หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของ
วัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร 
เพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน  

"รายการคํานวณ" หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ การรับน้ําหนัก และกําลัง
ตานทานสวนตางๆ ของอาคาร  

"กอสราง" หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทนของเดิมหรือไม  
"ดัดแปลง" หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง 

สัดสวนนํ้าหนัก เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม 
และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลง ที่กําหนดในกฎกระทรวง  

"ซอมแซม" หมายความวา ซอมหรือเปล่ียนสวนตางๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม  
"รื้อถอน" หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง หรือสวนอื่นของ

โครงสรางตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง  
"เขตเพลิงใหม" หมายความวา บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมอาคารต้ังแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือมีเนื้อที่

ต้ังแตหน่ึงไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณท่ีอยูติดตอ ภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย  
"ผูควบคุมงาน" หมายความวา ผูซ่ึงรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง 

รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร  
"ผูดําเนินการ" หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งกระทําการ กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 

หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึง ผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทน
หรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง  

**“ผูครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพยสวนกลางตาม 
กฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย  

**“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซึ่งไดรับ
ใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการน้ัน แลวแตกรณีซึ่งไดข้ึนทะเบียนไว 
ตามพระราชบัญญัตินี้” 
(**นิยาม “ผูครอบครองอาคาร” และ ”ผูตรวจสอบ” บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

"นายตรวจ" หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ  
**“นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น

แตงต้ังให เปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแตงตั้งใหเปนนายชาง  
(**นิยาม “นายชาง” ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และให
ใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 
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"ราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้  

"ขอบัญญัติทองถ่ิน" หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการสวนทองถ่ิน เชน 
เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน  

**“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา 
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล  
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  
(3) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา  
(6) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองทองถิ่นอื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตองค กร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

(**ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหม
แทนดังที่พิมพไวน้ี) 

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และใหมีอํานาจออก

กฎกระทรวง  
(1) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวนคาธรรมเนียม  
(2) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสั่งหรือแบบอ่ืน

ใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
(3) กําหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  
 

 
หมวด 1 

บททั่วไป 
 
 

มาตรา 6 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกพระที่น่ังหรือพระราชวัง  
 
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ไมวาทั้งหมด หรือบางสวนเก่ียวกับอาคารดังตอไปน้ี 

(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณะประโยชน 
(2) อาคารของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณะประโยชน  
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(3) อาคารขององคการของรัฐที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการ หรือใชเพื่อ
สาธารณะประโยชน  

(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ท่ีใชเพื่อการศาสนา ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการกอสราง
ไวแลวโดยเฉพาะ  

(5) อาคารท่ีทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามความ
ตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ  

(6) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ  
(7) อาคารช่ัวคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใชประโยชนเปนการ

ช่ัวคราว ที่มีกําหนดเวลาการร้ือถอน 

***(8)  อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐท่ีจัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมาย หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จัดใหมีหรือพัฒนาเพื่อเปนท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ท้ังนี้ ตองมิใช
การยกเวนหรือผอนผันเง่ือนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคาร หรือความปลอดภัยของ
ผูซึ่งอยูอาศัยหรือใชอาคาร” 

(***มาตรา ขอ (8) 7 บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549) 
 
**“มาตรา 8 เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข

การ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจรตลอดจน 
การอ่ืนท่ีจําเปนเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมี 
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด  

(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งอาคาร  
(2) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช  
(3) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับอาคาร  
(4) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความปลอดภัย เกี่ยวกับอัคคีภัย 

หรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุนวาย  
(5) แบบ และจํานวนของหองน้ําและหองสวม  
(6) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง การระบาย อากาศ 

การปรับอากาศการฟอกอากาศ การระบายนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
(7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร  
(8) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก 

ซอย ทางเทา ทางหรือที่สาธารณะ  
(9) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถสําหรับอาคารบาง 

ชนิดหรือบางประเภทตลอดจนลักษณะและขนาดของพ้ืนที่หรือสิ่งท่ีสรางขึ้นดังกลาว  
(10) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือ 

ประเภทใด  
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(11) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 

(12) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอน 
ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้  

(13) หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการผูครอบครองอาคารและ 
เจาของอาคาร  

(14) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไข ใน
การขอข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ  

(15) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณประกอบ ของ
อาคารชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองหรือผูดําเนินการ ตองทําการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก” 

(**มาตรา 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังท่ีพิมพไวนี้) 

 
**“มาตรา 8 ทวิ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการ ควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชใน
การขนสง บุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอื่นใดที่สรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน
หรือออก กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน หรือออก
กฎ กระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งท่ีสรางข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อ่ืน 
ใดเพ่ือประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง การอนุญาตใหใช การ ตรวจสอบมาตรฐานการรับน้ําหนัก ความ
ปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ ที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับ สิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของส่ิงที่
สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตก ตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได”  
(**มาตรา 8 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

 
*มาตรา 9 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองใดตามมาตรา 8 แลวใหราชการสวนทองถ่ิน

ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 10  

ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองใดตามมาตรา 8 ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจ
ออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องนั้นได ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเร่ืองใดตามวรรคสอง
แลว ถาตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
ยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินใหมตามมาตรา 10 แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ  

การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ไดกระทําไป
แลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ินนั้น  
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(*มาตรา 9 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)  

 
*มาตรา 10 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองใดตามมาตรา 8 แลวใหราชการสวนทองถ่ิน 

มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินในเร่ืองน้ันไดในกรณีดังตอไปนี้  
(1) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวใน

กฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว  
(2) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว เนื่องจากมี

ความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน  
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือ
ไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถ่ินน้ัน 
ถาไมใหความเห็นชอบใหแจงเหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นน้ันทราบดวย  

ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ินนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม 
ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นน้ันแลว และใหราชการสวน
ทองถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติ
ทองถ่ินน้ัน ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง  
(*มาตรา 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้  
 

*มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวาขอบัญญัติ
ทองถิ่นใดท่ีออกตามมาตรา 10 (1) ขัด หรือแยงกับกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออก
ตามมาตรา 10 (2) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน หรือกอใหเกิด
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิตรางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถ่ิน
น้ันดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได  

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวัน
รับแจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการสวนทองถิ่นน้ัน  

การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหน่ึงยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ได
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นน้ัน  
(*มาตรา 10 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2535) 

 
มาตรา 11 ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ให

ใชบังคับได  
 
มาตรา 12 กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10ถา

ขัด หรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง  
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มาตรา 13 ในกรณีที่สมควรหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยายและใชหรือเปล่ียนการใช

อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใดแตยังไมมีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดการ
ตามมาตรา 8 (10) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี มี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคารในบริเวณนั้นเปนการช่ัวคราวได และใหดําเนินการออกกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในหน่ึงป
นับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ  

ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงใหประกาศ
ดังกลาวเปนอันยกเลิก  

 
*มาตรา 13 ทวิ เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะตองปฎิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้  
(1) ใหสวนราชการและหนวยงานตางๆที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอ่ืนแจงขอหาม ขอจํากัด หรือ

ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือการดําเนินการอยางอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหราชการสวนทองถิ่นท่ีเกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตาม (2)  

(2) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขออนุญาต
และการอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม (1) ไวจําหนายหรือใหแก
ประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

(3) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตท่ีไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้วา ผูไดรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารน้ันตามกฎหมายอ่ืนในสวนที่
เกี่ยวของตอไปดวย  

(4) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานและถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีไวจําหนายหรือใหแก
ประชาชนได  
(*มาตรา13 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 
  
 *มาตรา 13 ตรี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ  

(1) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับ
ถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือท่ีสาธารณะ หรือ  

(2) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใช หรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิด
ใด หรือประเภทใด ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถ่ินไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตอบขอหารือน้ันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีความจําเปนตอง
ขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาว
ออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน  
 ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร โดยถือ
ปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฏวา เจาพนักงานทองถิ่นไดตอบขอหารือไป
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โดยผิดพลาด เปนเหตุใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ผูน้ันไมตองรับโทษ 

(*มาตรา13ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 
 

 
หมวด 2 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
 
 
มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวย อธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ 

ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมทางหลวง *ผูแทน
กรมอัยการ *ผูแทนสํานักผังเมือง *ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนกรุงเทพมหานคร 
ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมแหงละหน่ึงคนและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนกรรมการ และใหหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปนกรรมการและเลขานุการ  

(หมายเหตุ *กรมอัยการ ปจจุบันคือ สํานักงานอัยการสูงสุด, สํานักผังเมือง ไดเปลี่ยนเปนกรมการผัง
เมือง และปจจุบัน เปนกรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปจจุบันคือ 
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม) 

 
มาตรา 15 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะ

เปนการแตงต้ังเพิ่มขึ้นหรือแตงต้ังซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการซ่ึง
ไดแตงตั้งไวแลวนั้น กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน 

มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึ่ง รัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงเม่ือ  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) รัฐมนตรีใหออก  
(4) เปนบุคคลลมละลาย  
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งท่ีชอบดวยกฎหมายใหจําคุกเวนแตเปนโทษ 

สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
 
มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียง
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ขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  

 
*มาตรา 18 ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปน้ี 

(1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ 

(2) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา 10 (2) 

**(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินหรือสวนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี  
**(4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระ

ราช บัญญัตินี”้  
**(5) รับข้ึนทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ  
**(6) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี”  

 
(*มาตรา 18 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้  
**ขอ 3 และ 4 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังท่ีพิมพไวนี้ 
**ขอ 5 และ 6 บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

 
มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณหรือปฏิบัติการอยางหน่ึง

อยางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได 
ใหนํามาตรา 17 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
**มาตรา 20 ใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารข้ึนในกรมโยธาธิการมีหนาที่ ดังน้ี 

(1) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร  
(2) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
(3) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถ่ิน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ ใน 

การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน  
(4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 

(**มาตรา 20 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังท่ีพิมพไวนี้) 

 
 

หมวดท่ี 3 

การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
 
 
*มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

หรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ  
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(*มาตรา 21 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
**มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทท่ีกฎกระทรวงกําหนดให

มีการตรวจสอบ งานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดใน กฎกระทรวง 

(**มาตรา 21 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 
 
*มาตรา 22 ผูใดจะร้ือถอนอาคารดังตอไปน้ี ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือแจงตอเจา

พนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ  
(1) อาคารท่ีมีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ

อาคาร  
(2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะนอยกวาสองเมตร  

(*มาตรา 22 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
มาตรา 23 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 

มาตรา 24 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
 
*มาตรา 25 ในกรณีที่เปนการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน ตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับ
แตวันท่ีไดรับคําขอ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราวคราวละไมเกินสี่สิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี 

ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตหรือคําส่ังไมอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 
(*มาตรา 25 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 
 

*มาตรา 26 ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารท่ีขออนุญาตนั้น มีลักษณะ
หรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเปน
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบใน
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การนั้นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถ่ินปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น 

(*มาตรา 26 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
*มาตรา 27 ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหผูขอรับ

ใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดย่ืน
ไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 10 และใหนํามาตรา 25 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ือผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
หรือรายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบ 

อนุญาตใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําส่ัง
ของเจาพนักงานทองถิ่น ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการย่ืนคําขอใหมและใหดําเนินการตามมาตรา 25 ตอไป  
(*มาตรา 27 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
**มาตรา 28 ในกรณีท่ี แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดยื่นมาพรอมกับ

คําขอรับใบอนุญาตกระทํา โดยผูท่ีไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนท่ีไมเก่ียวกับรายการคํานวณ 

(**มาตรา 28 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังท่ีพิมพไวนี้) 

 
**มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดานสถาปตยกรรม

ของอาคารซึ่งไม เปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดย่ืนมาพรอมกับคําขอใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผู ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจพิจารณาแต เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟ
และบันไดหนี ไฟ 

(**มาตรา 28 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 
 
*มาตรา29 เม่ือไดรับใบอนุญาตแลวใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตน

และวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบพรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย 

ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม 

(*มาตรา 29 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 
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*มาตรา 30 ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิก

การเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบแตทั้งน้ีไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาที่
ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น 

ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกตามวรรคหน่ึง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไว
กอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงช่ือและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงาน
ทองถ่ินแลว 

(*มาตรา 30 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
*มาตรา 31 หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารใหผิด

ไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไขที่
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ เวนแต 

(1) เจาของอาคารน้ันไดย่ืนคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงได 

(2) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปล่ียนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว หรือ 

(3) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีเกี่ยวของหรือเปนกรณีตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงใหนํามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แลวแต
กรณี โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร เปนการฝาฝนความในวรรคหน่ึง ใหถือ
วาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวา เปนการกระทําของผูอ่ืนซ่ึงผูควบคุมงาน
ไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลวแต
บุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม 

(*มาตรา 31 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
*มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปน้ี 

 **(1) อาคารสําหรับ ใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล  
 (2) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอ่ืน 
ท้ังนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจา
พนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารน้ันใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงหามมิใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพ่ือกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจง
ไวตามมาตรา 39 ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
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ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารนั้น
เปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารน้ันตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงตามมาตรา 
39 ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใด ใชอาคารนั้น เพ่ือกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจง
ไวตามมาตรา 39 ทวิ ตอไปได 

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารน้ัน 
เพื่อกิจการอื่นนอกจากท่ีระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ 

(**ขอ 1 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังท่ีพิมพไวนี้) 

 
**มาตรา 32 ทวิ เจาของอาคาร ดังตอไปน้ี 

(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ  
(2) อาคารชุมนุมคน  
อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือหรือผูตรวจสอบ ดาน

สถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพ อาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณประกอบ ตาง ๆ 
เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวางระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปอง กันอันตราย
เม่ือมีเหตุชุลมุนวุนวาน ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอื่น ๆ 
ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพย สิน แลวรายงานผล
การตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ในกฎกระทรวง ใหเจา
พนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหน่ึงโดยมิชักชา เพ่ือพิจารณาออกใบ รับรอง
การตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ แลวแตกรณี ตอไป 

(**มาตรา 32 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 
 

*มาตรา 33 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซ่ึงไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือ
ยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพ่ือกิจการตามมาตรา 32 เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว และใหนํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แลวแตกรณี 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 

(*มาตรา 33 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
*มาตรา 34 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนท่ีจอดรถ 

ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถตามท่ีระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลง
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หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถน้ันเพ่ือการอื่น ทั้งน้ีไมวาท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอหามตามวรรคหน่ึงใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยน้ันโดยตรงตราบที่อาคารน้ันยังมีอยู 
ท้ังนี้ ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอ่ืนหรือไมก็ตาม 

(*มาตรา 34 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
*มาตรา 35 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน

ใบอนุญาต 

ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเม่ือได
ย่ืนคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตน้ัน 

*มาตรา 36 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแกกันมิได เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

(*มาตรา 36 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 

 
**มาตรา37 ในกรณีที่ผูได รับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือ

ผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาว ซ่ึงประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายใชหรือเปล่ียนการใช
อาคารน้ันตอไป ตองมีหนังสือ แจงใหพนักงานทองถ่ินทราบภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย 
ในกรณีเชนวาน้ีใหถือวา ทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน 

(**มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังท่ีพิมพไวนี้) 

 
มาตรา 38 ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารแลวแตกรณี ผูไดรับ

ใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับ
อนุญาตใหกระทําการดังกลาวหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูได 

ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา 32 หรือใบอนุญาตตามมาตรา 
33 ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารน้ัน 

 
มาตรา 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับ

ใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสิบ
หาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับใบอนุญาต หรือใบรับรอง 
แลวแตกรณี 
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*มาตรา 39 ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและตองดําเนินการดังตอไปนี้ 
(1) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด พรอมท้ังแจงขอมูลและย่ืน

เอกสารดังตอไปนี้ดวย 

(ก) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผู
ไดรับการแจงเวียนช่ือตามมาตรา 49 ทวิ 

(ข) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผู
ไดรับการแจงเวียนช่ือตามมาตรา 49 ทวิ 

(ค) ช่ือของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือ ตามมาตรา 49 ทวิ  

(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 

(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร เปนผูออกแบบและ
คํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณีพรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนยายอาคารน้ันถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงและขอบัญญัติ ทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของทุกประการ  

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคารที่จะ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร
และเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารน้ัน 

(ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 

(2) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เปนการแจงการ
กอสรางหรือดัดแปลงอาคารถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลวใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง 
และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามท่ีไดแจงไวไดต้ังแตวันที่
ไดรับใบแจง ใหนํามาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

(*มาตรา 39 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 
 

*มาตรา 39 ตรี ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไว
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการ
แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่
ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารตามที่
ไดแจงไว แลวแตกรณี ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร
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ท่ีไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตาม
มาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี 

หนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว และใหมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 

มาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 43 แลวแตกรณี 

ถาเจาพนักงานทองถ่ินมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสองใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้

(1) การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ 

(2) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่
สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติทองถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(3) การกระทําดังกลาวท่ีเก่ียวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายและใชหรือเปล่ียน
การใชอาคารชนิดใด หรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

(*มาตรา39 ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 
 
 

**หมวด 3 ทวิ 
การอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ  

(**หมวด 3 ทวิ มาตรา บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 19แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543) 
 

 
**มาตรา 39 จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคล่ือนยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารท่ีใชเพื่อประกอบ

กิจการโรง มหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย  
(**มาตรา 39 จัตวา บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 19แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543) 

 
**มาตรา 39 เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือ

สวนใด ของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจาก
คณะ กรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตเพิกถอนใบ อนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทน
ใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอ ไปน้ี  

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ ผูแทน 
กรุงเทพมหานครผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการและ ให
ผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ  

(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เจาพนักงานทองถิ่น แหง
ทองที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และใหโยธาธิการจังหวัด เปน
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กรรมการและเลขานุการ ในการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก และใหประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบกิจ การโรงมหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอน
ใบอนุญาต ตออายุ ใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ประเภทของโรงมหรสพ 
ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจเกิดข้ึนกับคนดู และจํานวน และระยะหางของสิ่งของหรือ
สวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ เชนหองฉาย ทาง เขาออก ประตู ที่น่ังคนดู ทางเดิน 
เปนตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
(**มาตรา 39 เบญจ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 19แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543) 
 

**มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป โดยใหใชไดจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การ
อนุญาต การตอใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ ออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใช
อาคารเพ่ือประกอบกิจการ โรงมหรสพ ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อไดย่ืนคํา
ขอดังกลาวแลวให ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคําสั่งไมอนุญาต”  

(**มาตรา 39 ฉ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 19แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543) 
 
 

หมวดท่ี 4 

อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
 
*มาตรา 40 ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังน้ี 

(1) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจางหรือบริวารของบุคคล
ดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว 

(2) มีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใช หรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณท่ีมีการกระทําดังกลาว
และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว  และ 

(3) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําสั่ง
ตาม (1)  

(*มาตรา 40 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)  
 

*มาตรา 41 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีท่ีสามารถแกไขเปล่ียนแปลงใหถูกตองได ใหเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือ
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันสมควร 
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เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา 27 มาใชบังคับโดย
อนุโลม  
(*มาตรา 41 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)  

 
*มาตรา 42 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือ

เจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 41 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงานหรือผูดําเนินการ รื้อถอนอาคารน้ันท้ังหมดหรือบางสวนไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการร้ือถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (11) หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา10 

(*มาตรา 42 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)  
 

*มาตรา 43 ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 42 ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจดังตอไปน้ี  

(1) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา 42 ไดลวงพน
ไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคล ซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 

โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(2) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อถอน
ไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันและเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการจะตองรวมกันเสียคาใชจายใน
การน้ันเวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝน
กฎหมาย  

ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจา
พนักงานทองถิ่น ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลวบุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสียหาย
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได  

วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการร้ือถอนใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจยึด และเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน ให
ทรัพยสินหรือเงินนั้นตกเปนของราชการสวนทองถิ่นน้ันเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการร้ือถอนอาคารตาม
พระราชบัญญัตินี้  
(*มาตรา 43 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)  
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*มาตรา 44 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ในอนุญาต หรือที่ไมไดแจงไว
ตามมาตรา 39 ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา 39 ทวิแลว  
(*มาตรา 44 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)  

 
*มาตรา 45 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 34 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผู

ครอบครองอาคาร ผูครอบครองพ้ืนท่ีหรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาวหรือผูท่ีกระทําการฝาฝน มาตรา 34 ระงับการ
กระทํานั้นและสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีหรือสิ่งที่สรางข้ึนใหกลับคืนสูสภาพเดิมได 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหนํามาตรา 43 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(*มาตรา 45 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)  
 

มาตรา 46 ในกรณีท่ีอาคารซ่ึงกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายโดยไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปน
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินหรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือ
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถาอาคารนั้นอาจเปน
ภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนอาคาร
น้ันได โดยใหนํามาตรา 42 มาใชบังคับโดยอนุโลม  

 
**มาตรา 46 ทวิ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เก่ียวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวางระบบการ

เตือน การปองกันและ การระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ํา ระบบ บําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใช
ท่ีอาจเปน ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุ
รําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ ดังนี้  

(1) มีคําสั่งหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอุปกรณ 
ประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรือบริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงายที่ อยู
ใกลกับอุปกรณน้ัน  

(2) มีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ นั้น ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย 
หรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจา 
พนักงานทองถ่ินจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได  
 ในกรณีท่ีไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหน่ึง และหากอุปกรณดังกลาวมีผล
ทําให อาคารน้ันมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจา 



 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-21

พนักงานทองถ่ินสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได และตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการ 
หามนั้นไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว 

(**มาตรา 46 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

*มาตรา 47 การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากกรณีตามมาตรา
40 (2) และมาตรา 47 ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับ
ใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ณ 
ภูมิลําเนา ของผูนั้น หรือจะทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได  

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงได ใหปดประกาศสําเนาคําสั่งหรือ
หนังสือแจงแลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีต้ังอาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชน้ัน และใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 
39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานไดทราบคําสั่งหรือหนังสือแจงนั้นแลว เม่ือ
พนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว  
(*มาตรา 47 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
*มาตรา 47 ทวิ การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งใหระงับการกระทําท่ีเปนการฝาฝนบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัตินี้หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซึ่งจะตอง
รับคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูน้ัน และใหปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคาร 
หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งน้ันแลวเม่ือพนกําหนดสามวัน
นับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว  
(*มาตรา 47 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) 
 

มาตรา 48 ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือ
บริเวณที่ต้ังอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ในเวลาระหวางพระ
อาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่น้ัน และเพื่อการน้ีใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง 
หรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ีเกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่น้ัน  

 
**มาตรา 49 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงต้ังขาราขการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีความรูหรือ

คุณ วุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางไดในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรอง 
ขอจากเจาพนักงานทองถ่ิน อธิบดีกรมโยธาธิการมีอํานาจแตงต้ังวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลัก 
เกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(**มาตรา 49 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังท่ีพิมพไวนี้) 

 
**มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มี การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานทองถ่ิน
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ไดดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น และมีเหตุอัน ควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร หรือผูควบคุม งาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงให
บุคคลเชนวานั้น ทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง เพื่อพิสูจนวาเปน
การกระทํา ของผูอ่ืน หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแจง
ช่ือและ การกระทําของบุคคลเชนวาน้ันใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภา 
สถาปนิกทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก 

(**มาตรา 49 ทวิ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และให
ใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
 

หมวด 5 

การอุทธรณ 
 
 
*มาตรา 50 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
(1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ปลัดกระทรวง

มหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศกรรม และผูแทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมเปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง
จากผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนน้ีใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน และใหหัวหนาสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ  

กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหน่ึง (1) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ
กรุงเทพมหานคร หรือองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด  

**(2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด
เปน ประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาท่ีทําการอัยการจังหวัด และบุคคลอ่ืนอีกไมเกินหกคนซึ่ง
ปลัด กระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้ง ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ 
และใหโยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (2) ตองไมเปนผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ราชการของราชการสวน
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน  

ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบังคับแกคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม  
 (*มาตรา 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้ **ขอ 2 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 

มาตรา 51 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
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(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้  
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาว สงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืน

ท่ีเกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  
(3) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาท่ีจําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

มอบหมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร อันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ ในเวลาระหวางพระอาทิตย
ข้ึนถึงพระอาทิตยตกก็ได 

 
*มาตรา 51 ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนคณะหนึ่งหรือหลายคณะ

เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใด ตามที่มอบหมายก็ได ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และ
มาตรา 51 มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  
(*มาตรา 51 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 
 

*มาตรา 52 ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําสั่งจากเจา
พนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง  

การอุทธรณตามวรรคหน่ึงใหทําเปนหนังสือและย่ืนตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําส่ังดังกลาว และให
เจาพนักงานทองถ่ินจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของท้ังหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  

ใหคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูอุทธรณไม
เห็นดวยกบัคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ  

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปนประการใด ใหเจา
พนักงานทองถ่ินปฏิบัติตามนั้น  

ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณี
แหงการอุทธรณ เวนแตอาคารน้ันจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได ใหนํา
มาตรา 47 มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม  
(*มาตรา 52 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 

 
 

**หมวด 6 

นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ 

(** หมวด 6 ความเดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 และใหใช ความใหม
แทนดังพิมพไวน้ี) 
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มาตรา53 ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนยายอาคาร เพ่ือตรวจสอบวาไดมีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม และเพื่อการนี้ใหมี
อํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานใน
สถานที่น้ัน  

มาตรา 54 เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซ่ึงไดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายเสร็จแลว
น้ันไดกระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดมีการใชหรือ
เปล่ียนการใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา
46ใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารน้ันได และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของจากบุคคลท่ีอยูหรือทํางานในสถานท่ีนั้น  

 
มาตรา 55 ในการปฏิบัติการตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 นายชางหรือนายตรวจตองกระทําการในเวลา

ระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และในการน้ีใหนายชางหรือ
นายตรวจแสดงบัตรประจําตัวเม่ือบุคคลที่เกี่ยวของรองขอบัตรประจําตัวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
 **มาตรา 55 ทวิ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เวนแตผูนั้นเปนผูตรวจสอบตามพระ

ราช บัญญัตินี้  
(**มาตรา 55 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

 
**มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝาฝนบทบัญญัติ

แหงพระ ราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํามาตรา 49 ทวิ 
มาใช บังคับโดยอนุโลม 

(**มาตรา 55 ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 
 
 

หมวด 7 

เขตเพลิงไหม 
 
 
มาตรา 56 เมื่อเกิดเพลิงไหมบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศ

แสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถ่ินนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม โดยมีแผนท่ีสังเขป
แสดงแนวเขตเพลิงไหม พรอมท้ังระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัติน้ี  

 
*มาตรา 57 ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ

เคล่ือนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับ
อนุญาต หรือที่ไดแจงไวน้ันตามระยะ เวลาดังกลาวดวย ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแก
การฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก 

(1) การกอสรางอาคารช่ัวคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทางราชการ  
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(2) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอยช่ัวคราว  
(*มาตรา 57 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 

มาตรา 58 ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม โดยคํานึงถึง
ประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม 
และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเจาพนักงานทองถ่ินเสนอความเห็น พรอมดวยแผนที่สังเขป
แสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงาน
ทองถ่ินมากกวาหนึ่งทองที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองท่ีที่เก่ียวของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็น 
ท้ังนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม  

เม่ือคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถ่ินแลว ใหเสนอความเห็น
พรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรี เพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมี
การปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น และบริเวณที่เกิด
เพลิงไหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม  

 
มาตรา 59 ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา 57 วรรคหน่ึง 

เปนอันยกเลิก  
ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ยังคงมีผลใช

บังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวัน  นับแตวันที่ มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม น้ัน  และใหสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือประกาศใชบังคับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษาภายในกําหนดเวลาดังกลาว  

 
*มาตรา 60 เม่ือมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อ

ถอนหรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุง เขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่กําหนดในแผนผังน้ัน และ
บรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ ท่ีได
ออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก 

ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติ ในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

(*มาตรา 60 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 
 

*มาตรา 60 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามประกาศใชบังคับ
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 60 ภายในสองป นับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว  

ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพื่อใชประโยชนตามที่
กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอนเริ่มตน
ดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ที่ใชบังคับ
อยูในวันท่ีมีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม แตถาไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับ
ประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่ 1 มกราคมของปท่ีมีการ
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จายเงินคาทดแทน ถาเจาพนักงานทองถ่ินมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม ภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก  
(*มาตรา 60 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 

มาตรา 61 ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพ่ือใชประโยชนตามที่
กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นโดยใหนํากฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม  

 
มาตรา 62 เม่ือเกิดเพลิงไหมในทองที่ใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถาทองที่นั้นยังไมมีพระราช

กฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นตั้งแต
วันที่เกิดเพลิงไหม แตถาตอมามีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 58 ใหถือวาพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันที่เจาพนักงานทองถิ่นมีประกาศนั้น  

 
 

หมวดท่ี 8 

บทเบ็ดเตล็ด 
 
 
มาตรา 63 ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถ่ิน นายชาง หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูขอรับ
ใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซ่ึง
อยูในสถานที่นั้นตองใหความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร  

 
มาตรา 64 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณผูซึ่งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง และนายตรวจ เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

 
*มาตรา 64 ทวิ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือ

ดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจง ตามมาตรา 39 ทวิ ไวไดไมเกินรอยละสิบของเงิน
คาธรรมเนียมดังกลาว เพื่อนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจาพนักงานผูตรวจแบบแปลนกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจไดตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน  
(*มาตรา 64 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 

 
 

หมวด 9 

บทกําหนดโทษ 
 
 
*มาตรา 65 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 

มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท 
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หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา31 

มาตรา 32 มาตรา 34 หรือมาตรา 57 ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง  
(*มาตรา 65 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
**มาตรา 65 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกิน

หก หม่ืนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับนอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังตอง 
ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง  
(**มาตรา 65 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543) 

 
**มาตรา 65 ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไม

เกินหก หมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 39 เบญจ 
วรรค หนึ่ง ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง  
(**มาตรา 65 ตรี บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

 
**มาตรา 65 จัตวา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ ตอง

ระวางโทษ ปรับไมเกินสามหมื่นบาท นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติราม
มาตรา 46 ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีก วันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติให
ถูกตอง 

(**มาตรา 65 ทวิ จัตวา บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 
 

*มาตรา 66 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหน่ึง มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ตรี วรรคหน่ึง 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท  
(*มาตรา 66 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 

 
*มาตรา 66 ทวิ ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 42 โดยมิไดอยูใน

ระหวางการอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจํา
ท้ังปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีก วันละไมเกินสามหมื่นบาท
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น  
(*มาตรา 66 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 

 
*มาตรา 67 ผูใดฝาฝนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 มาตรา 

44 หรือมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําทั้งปรับ นอกจาก
ตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังฝา
ฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง  
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(*มาตรา 67 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 

 
มาตรา 68 ผูใด  
(1) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 51 

(2)โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ 

(2) ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มอบหมาย เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือมาตรา 54 หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือ มาตรา 63  

 แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ  
 มาตรา 69 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําของผูดําเนินการ ผูกระทําตอง
ระหวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ 
  
 *มาตรา 70 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยก
รรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเปนการกระทําในทางการคาเพื่อใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือ
จําหนายโดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใดผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
น้ัน ๆ  
(*มาตรา 70 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 
 
 *มาตรา 71 ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 

วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการผู
ควบคุมงาน หรือผูอุทธรณ ตามมาตรา 52 แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของบุคคลดังกลาว เวนแต
บุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน 

(*มาตรา 71 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 
 
 มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหถือวากรรมการ หรือผูจัดการทุก
คนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวา การกระทําของนิติบุคคลนั้นได
กระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  
 
 มาตรา 73 ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน 
หรืออาคารท่ีอยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูหรือการใช
สอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดดังกลาว เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวย
วิธีพิจารณาความอาญา  

 
**มาตรา 74 ใหมีคณะ กรรมการเปรียบเทียบคดี  
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(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูง สุด 
และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

(2) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาท่ีทําการอัยการ 
จังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด 

 ความผิดมาตรา 65 วรรคหน่ึง มาตรา 65 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ตรี วรรคหน่ึง มาตรา 65 จัตวา วรรค
หนึ่ง มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหน่ึง มาตรา 67 วรรคหน่ึง มาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตาม
วรรคสอง ถาผูกระทําความผิดดังกลาวและผูเสีย หาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่อง
ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรค หน่ึงภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ถา
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไม ควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ใหกําหนดคาปรับซึ่ง
ผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถา มี ยินยอมตามนั้น เม่ือผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาถาผูตองหาไมยินยอมตามที่ เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาตามวรรคสี่ให
ดําเนินคดีตอไป คาปรับที่เปรียบ เทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถิ่น โดยไมตองนําสง
เปนรายไดแผนดิน 

(**มาตรา 74 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังท่ีพิมพไวนี้) 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 
มาตรา 75 บรรดาคําขออนุญาตใด ๆท่ีไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวาง

การพิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ิน หรืออธิบดีกรมโยธาธิการและการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม หรือการปฏิบัติ
ของผูขอรับใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม  

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากการขออนุญาตหรือการ
พิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเปนไปตามพระราชบัญญัติ
น้ี และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา 27 เพื่อใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถูกตองภายในเวลา
สามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคํา
ขอรับใบอนุญาตน้ันเปนอันตกไป  

มาตรา 76 อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และไดกระทําการเสร็จแลวกอน
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามพระราชบัญญัติน้ี ก็ให
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคสอง  
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มาตรา 77 ทองที่ใดมีอาคารกอสรางข้ึนเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสม หรือไมปลอดภัยในการอยู
อาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวก
แกการจราจร เม่ือมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่น้ันแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ัง
อยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  

(1) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารร้ือถอนอาคารน้ันภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับ
แตวันท่ีไดรับคําสั่ง แตการสั่งรื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การพัฒนา
ทองถ่ินหรือประโยชนในการใชท่ีสาธารณะของประชาชน 

(2) มีคําสั่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผลใชบังคับ ให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาไม
เกินหกเดือนนับแตวันท่ีไดรับคําสั่ง 

(3) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพ่ือขจัดหรือระงับเหตุที่กอใหเกิดหรืออาจ
กอใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับ
แตวันท่ีไดรับคําสั่ง  

(4) มีคําสั่งใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาท่ีดินกับเจาพนักงานทองถ่ินตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข
และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหน่ึงแลว ใหผู
น้ันไดรับยกเวนโทษ แตถาผูน้ันไมปฏิบัติตาม ผูนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีคําสั่งใหผูน้ันรื้อถอนอาคารน้ันเสียภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไมรื้อถอนอาคารใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูนั้นตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการรื้อถอนอาคารน้ันเอง ในกรณีหลังน้ีใหนํามาตรา 42 

วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ใหมีแผนท่ีแสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราช
กฤษฎีกาดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินในบริเวณนั้น เพื่อเปนรายไดสําหรับบํารุง
ทองถ่ินได แตท่ีดินน้ันยังคงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน  
 สัญญาเชาท่ีดินที่ทําข้ึนตามวรรคหน่ึง (4) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกันแตตองไมเกินสิบป การตอ
ระยะเวลาเชาจะกระทํามิได เม่ือสิ้นกําหนดเวลาเชาที่ดินแลว เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดไมรื้อถอน ขน
ยายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
ปหรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารน้ันเอง  

ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา 42 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม  
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มาตรา 78 ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารท่ีไดยื่นไวกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เปนอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดยื่นตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งซึ่งได
ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุม
การกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476ใหคงใชบังคับไดตอไป ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 80 ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร 
พุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติน้ีในทองที่น้ันแลว  

 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ส.โหตระกิตย 
รองนายกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 
 

    (1) ใบอนุญาตกอสราง      ฉบับละ 200 บาท 

    (2) ใบอนุญาตดัดแปลง      ฉบับละ 100 บาท 

    (3) ใบอนุญาตร้ือถอน      ฉบับละ 50 บาท 

    (4) ใบอนุญาตเคล่ือนยาย     ฉบับละ 50 บาท 

    (5) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช     ฉบับละ 200 บาท 

**(6) ใบรับรอง       ฉบับละ  100  บาท 

**(6 ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบ กิจการโรงมหรสพ ฉบับละ  500  บาท  
**(6 ตร)ี ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร    ฉบับละ  100  บาท  
     (7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับละ 10 บาท 

     (8) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (1) ถึง (4) 
**(8 ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตราใน (6 ทว)ิ 
     (9) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับการกอสรางหรือสําหรับสวน
ท่ีมีการดัดแปลงดังนี ้

(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามช้ันหรือไมเกินสิบหาเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละช้ันรวมกัน
ตารางเมตรละ 2 บาท 

(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน ตาราง
เมตรละ 4 บาท 

(ค) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพื้นรับนํ้าหนักบรรทุกช้ันใดชั้นหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัมตอตารางเมตร 
คิดตามพ้ืนท่ีของพื้นอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท 

(ง) ปาย คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางท่ีสุด คูณดวยสวนยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท 

(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เข่ือน ทาง หรือทอระบายนํ้า รั้วหรือกําแพง รวมท้ังประตู
รั้ว หรือกําแพง คิดตามความยาว ตารางเมตรละ 1 บาท 

 ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแตกึ่งหน่ึงข้ึนไปให
ถือเปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวาก่ึงหนึ่งใหปดทิ้ง  

(**ขอ 6 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังท่ีพิมพไวนี้) 
(**ขอ 6 ทวิ และขอ 6 ตร ีบัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

(**ขอ 8 ทวิ บัญญัติเพ่ิมโดยมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 
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หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พุทธศักราช 2479 และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476ได
ประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกันอยูตลอดมาแตปจจุบันบานเมืองไดเจริญกาวหนาและ
ขยายตัวมากขึ้น ฉะน้ัน เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในดาน
การควบคุมเกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจรสมควรปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหมเสียใหม และ
สมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 

 
[ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนท่ี 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522] 
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 

เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เปนตนไป 

มาตรา 3 ใหยกเลิกความในมาตรา 9 และมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 9 ในกรณีท่ีไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองใดตามมาตรา 8 แลวใหราชการสวนทองถ่ิน
ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ันเวนแตเปนกรณีตามมาตรา 10  

ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองใดตามมาตรา 8 ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได 

ในกรณีท่ีไดมีการออกขอบัญญัติทองถ่ิน กําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว ถาตอมามีการออก
กฎกระทรวงเร่ือง ใหกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ขัดแยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และให
ขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นใหม ตามมาตรา 10 แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ 

การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ไดกระทําไป
แลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ินนั้น 

มาตรา 10 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเร่ืองใดตามมาตรา 8 แลว ใหราชการสวนทองถ่ิน
มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินในเร่ืองน้ันไดในกรณีดังตอไปนี ้

(1) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว ใหราชการสวนทองถิ่นมี
อํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินในเร่ืองน้ันไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(2) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเร่ืองนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว เน่ืองจากมี
ความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน 

การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติ
ทองถ่ินตาม (2) ใหเสร็จภายในหกสิบวันแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถ่ินนั้น ถาไมใหความเห็นชอบ ใหแจง
เหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นนั้นทราบดวย 
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ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ินนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม 
ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นน้ันแลว และใหราชการสวน
ทองถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติ
ทองถ่ินน้ัน ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง” 

มาตรา 4 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา 10 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

“มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวา ขอบัญญัติ
ทองถิ่นใดท่ีออกตามมาตรา 10 (1) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออก
ตามมาตรา 10 (2) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน หรือกอใหเกิด
ภยันตรายตอสุขภาพชีวิตรางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถิ่น
น้ันดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวัน
รับแจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการสวนทองถิ่นน้ัน 

การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหน่ึงยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ได
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นน้ัน” 

มาตรา 5 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 13 ทวิและมาตรา 13 ตรีแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

“มาตรา 13 ทวิ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชน ซึ่งจะตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  

(1) ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายอ่ืนแจงขอหาม ขอจํากัด
หรือขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือการดําเนินการอยางอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหราชการสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของทราบเพ่ือดําเนินการตาม (2) 

(2) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม (1) ไวจําหนาย
หรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

(3) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้วา ผู
ไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารน้ันตามกฎหมายอ่ืนในสวนที่
เกี่ยวของตอไปดวย 

(4) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานและถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไวจําหนาย
หรือใหแกประชาชนได 

มาตรา 13 ตรี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเก่ียวกับ 

(1) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตท่ีดินของผูอ่ืนหรือระหวางอาคาร
กับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ 
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(2) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร
ชนิดใดหรือประเภทใด  

ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงานทองถิ่นตอบขอ
หารือน้ัน ภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวามีความจําเปนตองขอ
คําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอน หรือมีเหตุจําเปนอื่นใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไป
ไดอีกเกินสองคราวคราวละไมเกินสามสิบวัน 

ในกรณีท่ีผูหารือตามวรรคหน่ึงไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยถือ
ปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถ่ิน ถาตอมาปรากฎวา เจาพนักงานทองถิ่นไดตอบขอหารือไป
โดยผิดพลาดเปนเหตุ 

ใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ ผูน้ันไมตองรับโทษ” 

มาตรา 6 ใหยกเลิกความในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 18 ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาทีดังตอไปนี ้
(1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ 

(2) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา 10 (2) 

(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
(4) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี”้ 
มาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 21 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ

ใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
หรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ 

มาตรา 22 ผูใดจะร้ือถอนอาคารดังตอไปน้ี ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือแจงตอ
เจาหนาที่พนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ 

(1) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูง
ของอาคาร 

(2)  อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร” 

มาตรา 8 ใหยกเลิกมาตรา 23 และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

มาตรา 9 ใหยกเลิกความในมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 

มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 24 มาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 25 ในกรณีท่ีเปนการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับคําขอ  
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โดยกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินส่ีสิบหาวัน ไมตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไมอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 

มาตรา 26 ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารที่ขออนุญาตน้ันมีลักษณะหรือ
อยูในประเภทท่ีไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือเปนวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบในการน้ัน
ตามท่ีระบุไวในคําขอมิไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายดังกลาวแลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอน้ัน 

มาตรา 27 ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูขอรับ
ใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดย่ืน
ไวเพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นออกตามมาตรา 9 หรือ 
มาตรา 10 และใหนํามาตรา 25 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เม่ือผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน หรือ
รายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต
ใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําส่ังของเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการย่ืนคําขอใหมและดําเนินการตามมาตรา 25 ตอไป 

มาตรา 28 ในกรณีที่ผูคํานวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดย่ืนมา
พรอมกับคําขอรับใบอนุญาต เปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพวิศวกรรม ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเก่ียวกับรายละเอียดตามหลัก
วิศวกรรมศาสตร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 29 เม่ือไดรับใบอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงช่ือผูควบคุมกับวันเริ่มตนและวัน
ส้ินสุดการดําเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ พรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอม
ของผูควบคุมงานดวย 

ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม 

มาตรา 30 ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิก
การเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถ่ินทราบ แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาที่ทาง
แพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานน้ัน 

ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกตามวรรคหน่ึง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไว
กอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงช่ือและสงหนังสือแสดงความคิดยิรยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจา
พนักงานทองถ่ินแลว 



 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-38

มาตรา 31 หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิด
ไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไขที่
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดกําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ เวนแต 

(1) เจาของอาคารน้ันไดย่ืนคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหทําการ
แกไขเปลี่ยนแปลงได 

(2) เจาของอาคารน้ันไดแจงการแกไขเปล่ียนแปลงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว หรือ 

(3) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของ หรือเปนกรณี
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนํามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิมาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี โดย
อนุโลม 

ในกรณีท่ีมีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร เปนการฝาฝนความในวรรคหน่ึง ใหถือ
วาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน ซ่ึงผูควบคุมงาน
ไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลว แต
บุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม 

มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้ 
(1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 

(2) อาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการ
อ่ืน ท้ังนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจา
พนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารน้ันใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

หามมิใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ 
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวา การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารน้ัน
เปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวในมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพ่ือใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตาม
มาตรา 39 ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของ
หรือ ผูครอบครองอาคารน้ันใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือท่ีได
แจงไวตาม มาตรา 39 ทวิ ตอไปได 

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้น
เพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 29 ทวิ 

มาตรา 33 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือ
ยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพ่ือกิจการตามมาตรา 32 เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน
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หรือไดแจงใหพนักงานทองถ่ินทราบแลว และใหนํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แลวแตกรณีมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา 34 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งท่ีสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่
กลับรถ และทางเขาออกของรถตามท่ีระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอ่ืน ทั้งน้ี ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

ขอหามตามวรรคหน่ึงใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรง ตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู 
ท้ังนี้ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม 

มาตรา 35 ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวใน
ใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ และเมื่อ
ไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

มาตรา 36 ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแกกันมิได เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

มาตรา 37 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผูจัดการ
มรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
น้ันตอไป ตองมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณี
เชนวาน้ีใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน” 

มาตรา 10 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

“มาตรา 39 ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(1) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด พรอมท้ังแจงขอมูล
และย่ืนเอกสารดังตอไปน้ีดวย 

(ก) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึงจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ  

(ข) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูรับไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกร ตามกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทว ิ

(ค) ช่ือของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับ
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ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 

(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 

(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร เปน
ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงานแลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวา 
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคล่ือนยายอาคารน้ันถูกตองตามบทบัญญัติแหง
กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของทุกประการ 

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของอาคาร
ท่ีจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ 
(ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารน้ัน 

(ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 

(2) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร ในกรณีท่ีเปนการแจง
การกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

ถาผูแจงไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงตาม
แบบที่เจาพนักงานทองถ่ินนั้นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันท่ีไดรับแจง  และใหผูรับแจง
เริ่มตนดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดต้ังแตวันที่ไดรับใบแจง 

ใหนํามาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

มาตรา 39 ตรี ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวา ผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไว
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการ
แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 

ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารตามที่ไดแจงไวแลวแตกรณี ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน หรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดย่ืนไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็วและใหอํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 

มาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 43 แลวแตกรณี 

ถาเจาพนักงานทองถ่ินมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถ่ินแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้

(1) การกระทําดังกลาวเปนการรุกลํ้าที่สาธารณะ 

(2) การกระทําดังกลาวที่เก่ียวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา  หรือ
ท่ีสาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 
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(3) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวของกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายและใชหรือ
เปล่ียนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ” 

มาตรา 11 ใหยกเลิกความในมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“มาตรา 40 ในกรณีท่ีมีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังน้ี 

(1) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวารของบุคคล
ดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว 

(2) มีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทํา
ดังกลาวและจัดใหมีเคร่ืองหมายการหามนั้นไวในที่เปดเผย และเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาวและ 

(3)  พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
คําสั่งตาม (1)  

มาตรา 41 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่สามารถแกไขเปล่ียนแปลงใหถูกตองได ใหเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือ
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีท่ีมีเหตุ
อันสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา 27 มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา 42 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง หรือเจาของ
อาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 41 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงานหรือผูดําเนินการร้ือถอนอาคารน้ันทั้งหมดหรือบางสวนไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการร้ือถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (11) หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10  

มาตรา 43 ถาไมมีการร้ือถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจดังตอไปน้ี 

(1) ย่ืนคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไว ตามมาตรา 42 ไดลวง
พนไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 42 

โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(2)  ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเอง โดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อ
ถอนไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการ จะตองรวมกันเสียคาใชจายใน
การน้ันเวนแตบุคคลดังกลาว จะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝน
กฎหมาย 
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ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เม่ือเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจา
พนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสียหาย
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได 

วัสดุกอสรางท่ีถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการร้ือถอนใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงและถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน ให
ทรัพยสินหรือเงินนั่นตกเปนของราชการสวนทองถิ่นน้ันเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการร้ือถอนอาคารตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 44 ในกรณีท่ีมีการฝาฝนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไมไดแจงไว
ตามมาตรา 39 ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา 39 ทวิแลว 

มาตรา 45 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 34 ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผูครอบครองพ้ืนท่ีหรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว หรือผูที่กระทําการฝาฝนมาตรา 34 ระงับการ
กระทําน้ัน และสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีหรือสิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสูสภาพเดิม
ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและใหนํามาตรา 43 มาใชบังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา 12 ใหยกเลิกความในมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 47 การสั่งหรือการแจงของพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี นอกจากกรณีตามมาตรา 40 

(2) และมาตรา 47 ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับ
ใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงานแลวแตกรณี ณ 
ภูมิลําเนาของผูน้ัน หรือจะทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือช่ือรับทราบก็ได 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงได ใหปดประกาศสําเนาคําสั่งหรือ
หนังสือแจงแลวแตกรณีไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีต้ังอาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน เคลื่อนยาย ใช หรือเปล่ียนการใชนั้นและใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 
39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงาน ไดทราบคําสั่งหรือหนังสือแจงนั้นแลวเม่ือ
พนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว” 

มาตรา 13 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 47 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

“มาตรา 47 ทวิ การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งใหระงับการกระทําท่ีเปนการฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซึ่งจะตอง
รับคําสั่งไดทราบคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูน้ัน และใหปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวในท่ีเปดเผยและเห็นได
งาย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมีการกระทําดังกลาว และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งนั้นแลว เมื่อพน
กําหนดวันนับแตวนัที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว 

มาตรา 14 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 49 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
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“มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของให
เจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งดังน้ี 

(1) แจงเวียนชื่อและการกระทําของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบ
และคํานวณอาคารและผูควบคุมงาน ซึ่งเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของของตนทราบเพ่ืองดการออกใบอนุญาตใหแกผูรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารหรืองดการออกใบรับแจงใหแกผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ซึ่งมีบุคคลเชนวาน้ันเปนผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารหรือผูควบคุมงาน เปนกําหนดเวลาคราวละหาปนับแตวันที่มี
คําสั่งดังกลาว และ  

(2) แจงช่ือและการกระทําของบุคคลเชนวาน้ันไปยังคณะกรรมการควบคุมอาคาร แลวให
คณะกรรมการควบคุมอาคารแจงเวียนช่ือและการกระทําของบุคคลเชนวาน้ันใหเจาพนักงานทองถ่ินอ่ืนทราบ เพื่อ
งดการออกใบอนุญาตหรือใบรับแจงดังที่ไดระบุไวใน (1) และใหคณะกรรมการควบคุมอาคารแจงช่ือและการ
กระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและ
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตอไป 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไดมีคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารท่ี
ไมถูกตอง หรือใหแกไขเปล่ียนแปลงการกระทําดังกลาวใหถูกตอง หรือใหรื้อถอนอาคารและไดมีการปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกลาวแลว เจาพนักงานทองถ่ินจะไมมีคําสั่งแจงเวียนชื่อตามวรรคหน่ึงก็ได 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหแจงคําสั่งน้ันใหผูซึ่งไดรับการแจงเวียนชื่อทราบ
ดวย 

ผูซึ่งไดรับการแจงเวียนช่ือตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง” 

มาตรา 15 ใหยกเลิกความในมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 50 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
(1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ปลัดกระทรวง

มหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผูแทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบอาชีพสถาปตยกรรม เปนกรรมการและกรรมการอ่ืนอีกไมเกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนน้ีใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน และใหหัวหนาสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหน่ึง (1) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด 
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(2) ในเขตเทศบาล  เขตสุขาภิบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถ่ินอ่ืน ประกอบดวย
ผูวาราชการสวนจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดเปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินเจ็ดคน ซ่ึง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง ในจํานวนนี้ใหมีกรรมการจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน  และให
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตงต้ังขาราชการคนหนึ่งเปนเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (2) ตองไมเปนผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ราชการของราชการสวน
ทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 

ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบังคับแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม” 

มาตรา 16 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 51 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

“มาตรา 51 ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามที่มอบหมายด็ได 

ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 

มาตรา 17 ใหยกเลิกความในมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความ
ตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 52 ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําสั่งจากเจา
พนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 

การอุทธรณตามวรรคหน่ึงใหทําเปนหนังสือและย่ืนตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําส่ังดังกลาว และให
เจาพนักงานทองถ่ินจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของท้ังหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณแลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถ่ิน 

ถาผูอุทธรณไมเปนดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําวินิจฉัยอุทธรณ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาเปรประการใด ใหเจา
พนักงานทองถ่ินปฏิบัติตามนั้น 

ในระหวางอุทธรณ หามมิใหอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถ่ินกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณี
แหงการอุทธรณ เวนแตอาคารน้ันจะเปนภยันตรายตอบุคคล หรือทรัพยสินหรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได 

ใหนํามาตรา 47 มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม” 

มาตรา 18 ใหยกเลิกความในมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความ
ตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 57 ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารในเขตเพลิงไหม และใหไดรับอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารหรือผูแจง
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ตามมาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาตหรือที่ไดแจง
ไวนั้นตามระยะเวลาดังกลาวดวย 

ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก 
(1) การกอสรางอาคารช่ัวคราวเพ่ือประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทาง

ราชการ 

(2) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาท่ีจําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอยชั่วคราว” 

มาตรา 19 ใหยกเลิกความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 60 เม่ือมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคล่ือนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่กําหนดในแผนผังน้ัน และ
บรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ ท่ีได
ออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ซ่ึงขัดกับแผนผังดังกลาวใหเปนอันยกเลิก 

ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม” 

มาตรา 20 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 60 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

“มาตรา 60 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม ตามประกาศใชบังคับ
แผนผังปรับ 

ปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 60 ภายในสองป นับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพื่อใชประโยชนตามที่
กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอนเริ่มตน
ดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายท่ีดินที่ใชบังคับอยู
ในวันท่ีมีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม แตถาไมสามารถจายเงินทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับ
ประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุน ทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่ 1 มกราคมของปท่ีมีการ
จายเงินคาทดแทน 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก” 

มาตรา 21 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 64 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

“มาตรา 64 ทวิ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ๆไวไดไมเกินรอยละสิบของ
คาธรรมเนียมดังกลาวเพ่ือนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจไดตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน” 

มาตรา 22 ใหยกเลิกความในมาตรา 65 และมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
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“มาตรา 65 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 

มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท
หรือทั้งจําท้ังปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 

มาตรา 34 หรือมาตรา 57 ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะ
ไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา 66 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ตรี วรรคหนึ่งตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท” 

มาตรา 23 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 66 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

“มาตรา 66 ทวิ ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 โดยมิไดอยูใน
ระหวาง 

การอุทธรณคําส่ังดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาท 
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น” 

มาตรา 24 ใหยกเลิกความในมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหใชความ
ตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 67 ผูใดฝาฝนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 มาตรา 
44 หรือมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง” 

มาตรา 25 ใหยกเลิกความในมาตรา 70 และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 70 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเปนการกระทําอันเก่ียวกับอาคารเพ่ือพาณิชยก
รรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเปนการกระทําในทางการคาเพื่อใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือ
จําหนายโดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใด ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
น้ัน ๆ 

มาตรา 71 ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 

วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของหรือผูครอบครอง ผูดําเนินการ ผูควบคุม
งาน หรือผูอุทธรณตามมาตรา 52 แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลน้ัน
จะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น” 

มาตรา 26 ใหยกเลิกความในมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความ
ตอไปน้ีแทน  

“มาตรา 74 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคด ี
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(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการ
สูงสุดและผูแทนกรมตํารวจ 

(2) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธร
จังหวัดหรือผูกํากับการตํารวจ แลวแตกรณี 

ความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 67 วรรคหน่ึง มาตรา 68 

มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบไดถาเห็นวา ผูตองหาไมควรถูก
ฟองรองหรือรับโทษถึงจําคุก ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหายถามี ยินยอม
ตามนั้น เมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีมีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวนพบวา ผูใดกระทําความผิดตามวรรคสองและผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบให
พนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดง
ความยินยอมใหเปรียบเทียบ” 

มาตรา 27 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับยังคง
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา 28 บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวาง
การพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูขอรับใบอนุญาตมิไดมาขอรับคืนจากเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาคําขออนุญาตดังกลาวตอไปตาม
บทบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้

มาตรา 29 บรรดาเขตเพลิงไหมที่ไดมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ตามมาตรา 60 

แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
เริ่มตนดําเนินการปรับปรุงภายในสองปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และใหนํามาตรา 60 ทวิ มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 30 บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 กอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 31 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

     ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 

      อานันท ปนยารชุน 

      นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 วาดวยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติน้ีใหเหมาะสมและคลองตัวมากย่ิงข้ึน เพิ่มเติม
บทบัญญัติวาดวยการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบกอนการดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร แทนการขออนุญาต เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนมากขึ้น ปรับปรุงอํานาจ
หนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับการ ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น ปรับปรุงบท
กําหนดโทษอัตราโทษ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และ
ลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืนท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัติ
ดังกลาวขางตนหรือใหเหมาะสมและชัดเจนย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ.2543 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2543 เปนปท่ี 55 ในรัชกาลปจจุบัน  
 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29ประกอบ กับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปน้ี  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543”  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป  

มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464  

มาตรา 4 ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสาม ของมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 “สําหรับเขตทองท่ีที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
หรือเขตทองที่ที่ ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้น โดยไม
ตองตราเปน พระราชกฤษฏีกา สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใช
บทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัติน้ีบังคับไมวาทองที่ที่อาคารน้ันตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ
พระราชบัญญัติ นี้หรือไมก็ตาม”  

มาตรา 5 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “อาคารสูง” คําวา “ อาคารขนาดใหญพิเศษ” คําวา” อาคารชุมนุมคน” และ
คํา วา”โรงมหรสพ” ระหวางบทนิยามคําวา”อาคาร” กับบทนิยามคําวา”ท่ีสาธารณะ” ในมาตรา 4 แหงพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูง
ต้ังแตย่ีสิบสามเมตรข้ึนไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปนหยาให วัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด “อาคารขนาดใหญพิเศษ” 

หมายความวา อาคารที่กอสรางข้ึนเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของอาคารเปนที่ อยูอาศัยหรือประกอบกิจการ
ประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันต้ังแต หนึ่งหม่ืนตารางเมตรข้ึนไป 
“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชนใน การ
ชุมนุมคนที่มีพื้นท่ีต้ังแตหน่ึงพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป “โรงมหรสพ” 

หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือ
การแสดงร่ืนเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปน ปกติธุระ โดยมี
คาตอบแทนหรือไมก็ตาม  
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มาตรา 6 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ผูครอบครองอาคาร”และคําวา“ผูตรวจสอบ” ระหวางบทนิยามคําวา“ผู
ดําเนิน การ” กับบทนิยามคําวา “นายตรวจ” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “ผู
ครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพยสวนกลางตาม กฎหมายวา
ดวยอาคารชุดดวย “ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซึ่ง
ไดรับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการน้ัน แลวแตกรณีซึ่งไดขึ้น
ทะเบียนไว ตามพระราชบัญญัตินี”้  

มาตรา 7 ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “นายชาง” และ”เจาพนักงานทองถิ่น” ในมาตรา 4 แหงพระราช 

บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน  
“นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงต้ัง

ให เปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแตงตั้งใหเปนนายชาง  
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
(7) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล  
(8) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  
(9) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
(10) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  
(11) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา  
(12) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองทองถิ่นอื่นท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตองค กร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้น”  

มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความ
ตอไปนี้ แทน “มาตรา 8 เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุขการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก
การจราจรตลอดจน การอ่ืนที่จําเปนเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมี อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด  

(16) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งอาคาร  
(17) การรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุท่ีใช  
(18) การรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร  
(19) แบบและวิธีการเก่ียวกับการติดตั้งประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความปลอดภัย เกี่ยวกับอัคคีภัย 

หรือภัยพิบัติอยางอ่ืน และการปองกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุนวาย  
(20) แบบ และจํานวนของหองน้ําและหองสวม  
(21) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง การระบาย 

อากาศ การปรับอากาศการฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล  

(22) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อท่ีของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร  
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(23) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน 
ตรอก ซอย ทางเทา ทางหรือที่สาธารณะ  

(24) พ้ืนที่หรือสิ่งท่ีสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถสําหรับอาคารบาง 
ชนิดหรือบางประเภทตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือส่ิงที่สรางข้ึนดังกลาว  

(25) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใดหรือ 
ประเภทใด  

(26) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคาร 

(27) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอน 
ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัติน้ี  

(28) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการผูครอบครองอาคารและ 
เจาของอาคาร  

(29) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไข ในการขอข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ  

(30) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณประกอบ 
ของอาคารชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจาของอาคารหรือผูครอบครองหรือผูดําเนินการตอง
ทําการประ กันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก”  

 
มาตรา 9 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

“มาตรา 8 ทวิ เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ ควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชใน
การขนสง บุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอื่นใดที่สรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน
หรือออก กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน หรือออก
กฎ กระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งท่ีสรางข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อ่ืน 
ใดเพ่ือประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง การอนุญาตใหใช การ ตรวจสอบมาตรฐานการรับน้ําหนัก ความ
ปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ ที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับ สิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของส่ิงที่
สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตก ตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได”  

มาตรา 10 ใหยกเลิกความใน (3) และ (4) ของมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่ง
แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน  

“(3)  ใหคําปรึกษาแนะนําแก เจาพนักงานทองถ่ินหรือสวนราชการในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้  

(4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซ่ึงมีหนาที่ปฏิบัติการ
ตามพระราช บัญญัติน้ี”  
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มาตรา 11 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปน (5) และ (6) ของมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535  

(5) รับข้ึนทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ  
(6) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี”้  
 
มาตรา 12 ใหยกเลิกความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหใชขอความ

ตอไป นี้แทน   
“มาตรา 20 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการมีหนาท่ี ดังนี้ 
(5) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร  
(6) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
(7) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ หนวยงานของรัฐ ใน 

การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน  
(8) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย”  

 
มาตรา 13 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 21 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

“มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทท่ีกฎกระทรวงกําหนดใหมี
การตรวจสอบ งานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 
39 ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑวิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด
ใน กฎกระทรวง”  

มาตรา 14 ใหยกเลิกความในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 28 ในกรณีที่ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดย่ืนมาพรอมกับ
คําขอรับใบอนุญาตกระทํา โดยผูท่ีไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกร ใหเจา พนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการคํานวณ”  

มาตรา 15 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 28 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

“มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดานสถาปตยกรรม
ของอาคารซึ่งไม เปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดย่ืนมาพรอมกับคําขอใบอนุญาตกระทําโดยผูท่ีไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผู ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจพิจารณาแต เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟ
และบันไดหนี ไฟ”  

มาตรา 16 ใหยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไข
เพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“(1) อาคารสําหรับ ใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล” 
 
มาตรา 17 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

“มาตรา 32 ทวิ เจาของอาคาร ดังตอไปนี้ 
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(3) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ  
(4) อาคารชุมนุมคน  
(5) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือหรือผู

ตรวจสอบ ดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพ อาคาร โครงสรางของตัว
อาคาร อุปกรณประกอบ ตาง ๆ เก่ียวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวางระบบการเตือน การ
ปองกันและการระงับอัคคีภัย การปอง กันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาน ระบบระบายอากาศ 
ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารที่จําเปนตอ
การปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพย สิน แลวรายงานผลการ
ตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนด ใน
กฎกระทรวง ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหน่ึงโดย
มิชักชา เพ่ือพิจารณาออกใบ รับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46 

หรือมาตรา 46 ทวิ แลวแตกรณี ตอไป”  
  
มาตรา 18 ใหยกเลิกความในมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม

โดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชขอความตอไปนี้แทน  

“มาตรา37 ในกรณีที่ผูได รับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผูจัดการ
มรดกของบุคคลดังกลาว ซึ่ง ประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร
น้ันตอไป ตองมีหนังสือ แจงใหพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณี
เชนวาน้ีใหถือวา ทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน”  

มาตรา 19 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนหมวด 3 ทวิ การอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกับโรง 
มหรสพ มาตรา 39 จัตวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

 
“หมวด 3 ทวิ”  

การอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ  
 

มาตรา 39 จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารท่ีใชเพื่อประกอบ
กิจการโรง มหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย  

มาตรา 39 เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือ
สวนใด ของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจาก
คณะ กรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตเพิกถอนใบ อนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทน
ใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอ ไปน้ี  

(3) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ ผูแทน 
กรุงเทพมหานครผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปนกรรมการและ ใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการเปนกรรมการและ
เลขานุการ  
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(4) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เจาพนักงานทองถ่ิน 
แหงทองที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และให
โยธาธิการจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ ในการวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียง
ขางมาก และใหประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจ การโรงมหรสพตามวรรค
สองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุ ใบอนุญาต 
โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ประเภทของโรงมหรสพ ระบบ
ความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู และจํานวน และระยะหางของ
ส่ิงของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ เชนหองฉาย ทาง เขา
ออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 39 ฉ 
ใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป โดยใหใชไดจนถึงวันที่ 
31 ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ
อนุญาต การอนุญาต การตอใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ ออกใบแทนใบอนุญาต
สําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เจาของอาคารหรือผูครอบครอง
อาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการ โรงมหรสพ ให
ย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเม่ือไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวให 
ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคําสั่งไมอนุญาต”  

 
มาตรา 20 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 46 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

“มาตรา 46 ทวิ ในกรณีท่ีอุปกรณประกอบตาง ๆ เก่ียวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวางระบบการ
เตือน การปองกันและ การระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ํา ระบบ บําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใช
ท่ีอาจเปน ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุ
รําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ ดังนี้  

(3) มีคําสั่งหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอุปกรณ 
ประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามน้ันไวที่อุปกรณ หรือบริเวณท่ีเปดเผย
และเห็นไดงายที่ อยูใกลกับอุปกรณน้ัน  

(4) มีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ น้ัน ใหอยูในสภาพที่
ปลอดภัย หรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ใน
กรณีมีเหตุอันสมควร เจา พนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได ในกรณีที่
ไมมีการปฏบัิติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหน่ึง และหากอุปกรณดังกลาวมีผล
ทําให อาคารน้ันมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย 
หรือทรัพยสิน ใหเจา พนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารน้ันทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได 
และตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการ หามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณอาคาร
หรือบริเวณดังกลาว”  
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มาตรา 21 ใหยกเลิกความในมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความ
ตอไปน้ี แทน  

“มาตรา 49 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราขการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีความรูหรือ
คุณ วุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางไดในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรอง 
ขอจากเจาพนักงานทองถ่ิน อธิบดีกรมโยธาธิการมีอํานาจแตงต้ังวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลัก 
เกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง”  

มาตรา 22 ใหยกเลิกความในมาตรา 49 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 49 ทวิ ในกรณีท่ีมี การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานทองถ่ิน
ไดดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น และมีเหตุอัน ควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร หรือผูควบคุม งาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงให
บุคคลเชนวานั้น ทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง เพื่อพิสูจนวาเปน
การกระทํา ของผูอ่ืน หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแจง
ช่ือและ การกระทําของบุคคลเชนวาน้ันใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภา 
สถาปนิกทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก”  

มาตรา 23 ใหยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไข
เพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน “(2) ในเขตเทศบาล 
เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปน ประธานกรรมการ อัยการ
จังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งปลัด กระทรวงมหาดไทยเปนผู
แตงต้ัง ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ และ ใหโยธาธิการจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการ”  

มาตรา 24 ใหยกเลิกความซึ่งเปนชื่อของหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให
ใช ความตอไปน้ีแทน  

 
“หมวด 6  

นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ” 
 
มาตรา 25 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 55 ทวิ และมาตรา 55 ตรี แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

 “มาตรา 55 ทวิ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เวนแตผูนั้นเปนผูตรวจสอบตามพระ
ราช บัญญัตินี้ มาตรา 55 ตรี ในกรณีท่ีผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระ ราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํามาตรา 49 ทวิ 
มาใช บังคับโดยอนุโลม” 
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 มาตรา 26 ใหเพิ่มความตอไปน้ีเปนมาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 จัตวา แหง
พระราชบัญญัติควบ คุมอาคาร พ.ศ. 2522  

“มาตรา 65 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหก 
หม่ืนบาท หรือทั้งจําท้ังปรับนอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังตอง 
ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง  

มาตรา 65 ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไม
เกินหก หมื่นบาท หรือทั้งจําท้ังปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 39 เบญจ 
วรรค หนึ่ง ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง  

มาตรา 65 จัตวา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 46 ทวิ ตองระวาง
โทษ ปรับไมเกินสามหม่ืนบาท นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติรามมาตรา 46 

ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีก วันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาท่ียังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง”  

มาตรา 27 ใหยกเลิกความในมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปน้ีแทน 

“มาตรา 74 ใหมีคณะ กรรมการเปรียบเทียบคดี  
(3) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูง 

สุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(4) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการ

อัยการ จังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด 

 ความผิดมาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ทวิ วรรคหน่ึง มาตรา 65 ตรี วรรคหน่ึง มาตรา 65 

จัตวา วรรคหน่ึง มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหน่ึง มาตรา 67 วรรคหน่ึง มาตรา 68 มาตรา 69 หรือ
มาตรา 70 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวา
ผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทําความผิดดังกลาวและผู เสีย หาย ถามี ยินยอมให
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรค หนึ่งภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไม ควรถูก
ฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ใหกําหนดคาปรับซ่ึงผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถา 
มี ยินยอมตามนั้น เม่ือผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
การ เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถาผูตองหาไมยินยอม
ตามท่ี เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาตามวรรคส่ีใหดําเนินคดีตอไป 
คาปรับที่เปรียบ เทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถ่ิน โดยไมตองนําสงเปน
รายไดแผนดิน”  
 
มาตรา 28 ใหยกเลิกความใน (6) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

และให ใชความตอไปนี้แทน  
“(6) ใบรับรองฉบับละ 100 บาท”  
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มาตรา 29 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (6 ทวิ) และ (6 ตรี) ของงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ
ควบคุม อาคาร พ.ศ.2522  

“(6 ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบ กิจการโรงมหรสพ ฉบับละ 500 บาท  
(6 ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ 100 บาท”  
 
มาตรา 30 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (8 ทวิ) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522  

“(8 ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตราใน (6 

ทว)ิ”  

มาตรา 31 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดที่อางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ
ปองกัน ภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 ใหถือวากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ 
หรือ คําสั่งน้ันอางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช 
บัญญัตินี้  

มาตรา 32 บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระ
พุทธ ศักราช 2464 ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจา 
พนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 33 ใบอนุญาตใหกอสรางโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมโรง
มหรสพที่ ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 กอน
วันที่พระ ราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปโดยใหถือเปนใบอนุญาตกอสรางโรงมหรสพหรือใบอนุญาต
ดัดแปลง โรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แลวแต
กรณี  

มาตรา 34 ใบอนุญาตใหใชเปนสถานท่ีแสดงการมหรสพที่ออกใหตามพระพระราชบัญญัติปองกัน
ภยันตราย อันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 กอนวันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหใชไดตอไป
จนกวา จะสิ้นอายุ ถาผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะใชสถานที่นั้นเปนโรงมหรสพตอไปหลังจาก
ใบอนุญาต สิ้นอายุ และไดย่ืนคําขออนุญาตใชสถานที่ดังกลาวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอไปกอนวันที่
ใบอนุญาต เดิมสิ้นอายุ ใหผูขอรับใบอนุญาตใชโรงมหรสพนั้นตอไปไดตามใบอนุญาตเดิมเวนแตผูมีอํานาจ
อนุญาตตาม มาตรา 39 เบญจ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
จะมีคํา สั่งไมอนุญาตใหใชสถานที่น้ันเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ  

มาตรา 35 บรรดาคําขออนุญาตที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และยังอยูในระหวางการ 
พิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ิน ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่ง 
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีที่คําขออนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขออนุญาตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
ส่ังใหแกไขเพ่ิมเติมไดตามความ จําเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
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มาตรา 36 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไป
จน กวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน  

มาตรา 37 บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ 
ท่ี 2) พ.ศ. 2535 ที่ใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือ แยงกับ
บทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่
ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ีในเร่ือง น้ันใชบังคับ  

มาตรา 38 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 

     ผูรับสนองพระราชโองการ  
 

     ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เนื่องจากปจจุบันการพัฒนาประเทศไดมี ความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอสรางอาคารเพิ่มมากข้ึน กฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สมควร แกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสียใหม โดยกําหนดมาตรการในดานการควบคุมเกี่ยวกับ ความม่ันคงแข็งแรง 
ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผัง เมือง การสถาปตยกรรม 
และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร นอกจากน้ี กฎหมายวาดวยการปองกัน ภยันตรายอันเกิดแตการเลน
มหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับโรงมหรสพก็เปน
อาคารอยางหนึ่ง สมควรที่จะนําหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชโรงมหรสพ มาบัญญัติรวมเปนฉบับเดียวกันกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเพ่ือสะดวกตอการใชกฎหมาย และสม ควรกําหนดใหสิ่งที่สรางข้ึนเพื่อใชใน
การขนสงบุคคลในลักษณะกระเชาไฟฟา หรือสิ่งที่สรางข้ึนโดยมีวัตถุ ประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก 
หรือสถานท่ีอื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกัน เปนอาคาร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
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พระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ 

เปนปท่ี ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปน้ี 
 
 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๘) ของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 “(๘) อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ จัดใหมีหรือพัฒนาเพ่ือเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

ท้ังนี ้ตองมิใชการยกเวนหรือผอนผันเง่ือนไขเกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคาร 

หรือความปลอดภัยของผูซึ่งอยูอาศัยหรือใชอาคาร” 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
นายกรัฐมนตรี 
 
เลม ๑๒๔ ตอนท่ี ๖๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี ้คือ โดยที่ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายแกไขปญหาความ
ยากจนและขยายโอกาสใหคนยากจน และคนดอยโอกาส ซ่ึงนโยบายประการหน่ึงคือการสงเสริมใหผูมีรายได
นอยมีที่อยูอาศัย รวมทั้งไดรับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดดีขึ้น ดังนั้น เพื่อใหกระทรวง ทบวง กรม 

ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐสามารถ
ดําเนินการจัดใหมีหรือพัฒนาที่อยูอาศัยตนทุนตํ่าสําหรับประชาชนผูมีรายไดนอย โดยไมมีปญหาอุปสรรคในดาน
การขออนุญาตกอสราง หรือดานขอกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเร่ืองที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับความมั่นคง
แข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เชน ระยะถอยรน เนื้อที่ของท่ีวางภายนอกอาคาร หรือระยะหางจากแนว
เขตที่ดิน เปนตน สมควรยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
บางประการ โดยออกเปนกฎกระทรวง เพื่อใหอาคารที่หนวยงานของรัฐดังกลาวจัดใหมีหรือพัฒนานั้นสอดคลอง
กับความตองการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีรายไดนอยอยางแทจริงจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้


