พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขน
ึ้ ไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตน
ิ ี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒* พระราชบัญญัตน
ิ ี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
หรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตน
ิ ี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดย
ไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพเิ ศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพใหใชบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองทีท
่ ี่อาคารนั้นตัง้ อยูจ ะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ
พระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม
*[มาตรา ๒ วรรคสองและวรรคสาม เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓]
*[รก.๒๕๒๒/๘๐/๑พ/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒]
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙
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๒
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและสิ่งที่สรางขึ้น
อยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(๑) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชม
ุ นุมของประชาชน
(๒) เขือ
่ น สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเ รือ คานเรือ ทาน้าํ ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง
หรือประตู ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย
(๓) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีนา้ํ หนัก
รวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ตด
ิ หรือตั้งไวในระยะหางจากทีส
่ าธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลวระยะหางจากที่
สาธารณะมีนอ
 ยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวาทีก
่ ําหนดใน
กฎกระทรวง
(๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับ
อาคารที่กําหนดตามมาตรา ๘ (๙)
(๕) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย
*”อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บค
ุ คลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มค
ี วามสูงตั้งแต
ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปน
 หยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
*”อาคารขนาดใหญพเิ ศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวน
ใดของอาคารเปนที่อยูอ
 าศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันตัง้ แตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึน
้ ไป
*”อาคารชุมนุมคน” หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บค
ุ คลอาจเขาไปภายใน
เพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นทีต
่ งั้ แตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคน
ขึ้นไป
*”โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉาย
ภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชน
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๓
เขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
*[บทนิยามคําวา “อาคารสูง” คําวา “อาคารขนาดใหญพเิ ศษ” คําวา “อาคารชุมนุมคน” และ
คําวา “โรงมหรสพ” เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจร
ได ทั้งนี้ ไมวา จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของทีด
่ ินและอาคาร
ที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลีย่ นการใช รวมทัง้ แสดงลักษณะและขอบเขตของที่
สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ตด
ิ ตอโดยสังเขปดวย
“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสรางดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนยาย
ใชหรือเปลีย่ นการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาดเครือ
่ งหมายวัสดุและการใชสอยตาง
ๆ ของอาคาร อยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับคุณภาพ
และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบต
ั ิหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนยาย ใชหรือ
เปลีย่ นการใชอาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุการรับน้ําหนัก
และกําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร
“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทนของเดิม
หรือไม
“ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิม
่ ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ
รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวให
ผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง
“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลีย่ นสวนตาง ๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความวา รือ
้ สวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสาคาน ตง หรือ
สวนอื่นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้น
ไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูต
 ิดตอภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณทีเ่ กิด
เพลิงไหมดวย
“ผูค
 วบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
“ผูด
 ําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึง่ กระทําการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาว
ไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูร ับจางชวง
© ๒๐๐๓ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๔
*”ผูครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพย
สวนกลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย
*”ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือผูซึ่งไดรบ
ั ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี
ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
*[บทนิยามคําวา “ผูค
 รอบครองอาคาร” และคําวา “ผูตรวจสอบ” เพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
“นายตรวจ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ
*”นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นแตงตัง้ ใหเปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแตงตัง้ ใหเปนนายชาง
*[นิยามคําวา “นายชาง” แกไขโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวน
ทองถิ่นตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการสวน
ทองถิ่น เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัตจิ ังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติ
เมืองพัทยา เปนตน
*”เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวน
ตําบล
(๔) ผูว าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
*[นิยามคําวา “เจาพนักงานทองถิ่น” แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓]
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินแ
ี้ ละใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง
© ๒๐๐๓ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๕
(๑) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวนคาธรรมเนียม
(๒) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสั่งหรือ
แบบอื่นใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตน
ิ ี้ไมใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการ
ปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกีย่ วกับอาคาร ดังตอไปนี้
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
(๒) อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพือ
่ สาธารณประโยชน
(๓) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการหรือใช
เพื่อสาธารณประโยชน
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุม
การกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
(๕) อาคารที่ทาํ การขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้น
ตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
(๖) อาคารที่ทาํ การสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ
(๗) อาคารชัว่ คราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพือ
่ ใชประโยชน
เปนการชั่วคราว ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน
มาตรา ๘* เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภยั
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวก
แกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพือ
่ ปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนือ
้ ที่ และที่ตั้งของอาคาร
(๒) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ
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๖
ที่ใช
(๓) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
(๔) แบบและวิธีการเกีย่ วกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครือ
่ งกลความปลอดภัย
เกีย่ วกับอัคคีภัยหรือภัยพิบต
ั ิอยางอื่น และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย
(๕) แบบ และจํานวนของหองน้ําและหองสวม
(๖) ระบบการจัดการเกีย่ วกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง
การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล
(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อทีข
่ องทีว่ างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(๘) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตทีด
่ น
ิ ของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับ
ถนน ตรอก ซอย ทางเทา ทาง หรือที่สาธารณะ
(๙) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับ
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว
(๑๐) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลีย่ นการใชอาคาร
ชนิดใดหรือประเภทใด
(๑๑) หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ
่ นไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายใชหรือ
เปลีย่ นการใชอาคาร
(๑๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ
่ นไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต
การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการผูครอบครอง
อาคารและเจาของอาคาร
(๑๔) คุณสมบัตเิ ฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑวธิ ีการและ
เงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูต
 รวจสอบ
(๑๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ
่ นไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ
ประกอบของอาคาร
(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารทีเ่ จาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือผูด
 ําเนินการ
ตองทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวต
ิ รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก
*[มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๘ ทวิ* เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้น
เพื่อใชในการขนสงบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
© ๒๐๐๓ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๗
อยางเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องเลนใน
สวนสนุกหรือในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึง่ ตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง การ
อนุญาตใหใช การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ําหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณที่
จําเปนเกีย่ วเนือ
่ งกับสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สรางขึน
้ แตละประเภทหรือแตละลักษณะโดย
อาจกําหนดใหแตกตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได
*[มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๙* ในกรณีที่ไดมก
ี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แลวให
ราชการสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๑๐
ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ใหราชการสวน
ทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรือ
่ งนั้นได
ในกรณีที่ไดมก
ี ารออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลวถาตอมามีการ
ออกกฎกระทรวงกําหนดเรือ
่ งนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิน
่ ในสวนที่ขด
ั หรือแยงกับกฎกระทรวง
เปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขด
ั หรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับ
ตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทอ
 งถิ่นใหมตามมาตรา ๑๐ แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ
การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ได
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทอ
 งถิ่นนั้น
*[มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๐* ในกรณีที่ไดมก
ี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แลว
ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนการออกขอบัญญัตท
ิ องถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิม
่ เติมจากที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงโดยไมขด
ั หรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว
(๒) เปนการออกขอบัญญัตท
ิ องถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว
เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรบ
ั อนุมัติจากรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบใน
ขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรบ
ั ขอบัญญัติทอ
 งถิ่นนั้น ถาไมให
ความเห็นชอบ ใหแจงเหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นนัน
้ ทราบดวย
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๘
ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทอ
 งถิ่นนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสาม ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นนั้นแลว และ
ใหราชการสวนทองถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพือ
่ สั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนัน
้ ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมต
ั ิตามวรรคสอง
*[มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๐ ทวิ* ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวา
ขอบัญญัติทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความยุง ยากใหแกประชาชนเกิน
ความจําเปนหรือกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวต
ิ รางกายหรือทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมี
อํานาจแจงใหราชการสวนทองถิ่นนั้นดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบ
วันนับแตวันรับแจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการสวนทองถิ่น
นั้น
การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอการ
ดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
*[มาตรา ๑๐ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๑ ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
มาตรา ๑๒ กฎกระทรวงทีอ
่ อกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิน
่ ที่ออกตามมาตรา ๙
หรือมาตรา ๑๐ ถาขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สมควรหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนเคลือ
่ นยายและใชหรือ
เปลีย่ นการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แตยังไมมก
ี ฎกระทรวง หรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นกําหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่น แลวแตกรณี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารในบริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได และใหดําเนินการออกกฎกระทรวง หรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ
ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก
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๙

มาตรา ๑๓ ทวิ* เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจงขอหาม
ขอจํากัด หรือขอมูลอื่นทีเ่ กีย่ วของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือการ
ดําเนินการอยางอื่นตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ใหราชการสวนทองถิ่นทีเ่ กีย่ วของทราบเพื่อดําเนินการตาม (๒)
(๒) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมเี อกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม (๑) ไว
จําหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้
วาผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นใน
สวนที่เกีย่ วของตอไปดวย
(๔) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานและถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไว
จําหนายหรือใหแกประชาชนได
*[มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๑๓ ตรี* ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตินี้มีขอ
 สงสัยเกีย่ วกับ
(๑) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตทีด
่ ินของผูอื่นหรือระหวาง
อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ
(๒) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลีย่ นการใช
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด
ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตอบขอหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีความ
จําเปนตองขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด ก็ใหขยาย
กําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ
่ นยาย
อาคารโดยถือปฏิบัตต
ิ ามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฏวาเจาพนักงานทองถิ่นได
ตอบขอหารือไปโดยผิดพลาดเปนเหตุใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอืน
่
ที่เกีย่ วของ ผูน
 ั้นไมตองรับโทษ
*[มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
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๑๐

หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมอาคาร

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปน
ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรมผูแ
 ทนกรมการปกครอง ผูแทน
กรมทางหลวง ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแ
 ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผูแทน
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม แหงละหนึ่งคน และผูท
 รงคุณวุฒิอก
ี ไมเกินสีค
่ น
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ เปนกรรมการและใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปนกรรมการและ
เลขานุการ
มาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีมีการแตงตัง้ กรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูใน
ตําแหนง ไมวา จะเปนการแตงตัง้ เพิ่มขึ้นหรือแตงตัง้ ซอม ใหผูไดรบ
ั แตงตัง้ นั้นอยูใ นตําแหนงเทากับวาระ
ที่เหลืออยูข
 องกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตัง้ อีกได แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน
มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี
แตงตัง้ พนจากตําแหนง เมือ
่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส
่ ุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแต
เปนโทษสําหรับความผิดทีก
่ ระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
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๑๑
การวินิจฉัยชีข
้ าดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชีข
้ าด
มาตรา ๑๘* ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ
(๒) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒)
*(๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นหรือสวนราชการในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
*(๔) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบต
ั งิ านของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
*(๕) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูต
 รวจสอบ
*(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตน
ิ ี้
*[มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] และมาตรา
๑๘ (๓) (๔) แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] และมาตรา ๑๘ (๕) (๖)
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามทีค
่ ณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได
ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐* ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการ มีหนาที่
ดังนี้
(๑) ปฏิบัตงิ านธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(๒) ปฏิบต
ั ิงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ
(๓) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการหนวยงานของ
รัฐในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน
(๔) ปฏิบต
ั ิงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย
*[มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
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๑๒
หมวด ๓
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร

มาตรา ๒๑* ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
*[มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
“มาตรา ๒๑ ทวิ* การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่
กฎกระทรวงกําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับ
ใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา ๒๑ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๒๒* ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรบ
ั ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
(๑) อาคารที่มส
ี วนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความ
สูงของอาคาร
(๒) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร
*[มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๒๓*
*[มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๒๔* [ยกเลิกแลวโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
*[มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๒๕* ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสัง่ ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายในสีส
่ ิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนทีเ่ จาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคาํ สั่งไม
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๑๓
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราวคราวละไมเกินสีส
่ ิบ
หาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้น
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
แจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชก
ั ชา
*[มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๒๖* ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารทีข
่ ออนุญาต
นั้น มีลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือ
สถาปนิกผูรับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น
*[มาตรา ๒๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๒๗* ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
ใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเปลีย่ นแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
คํานวณที่ไดยน
ื่ ไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่
ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และใหนํามาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อผูข
 อรับใบอนุญาตไดแกไขเปลีย่ นแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคํานวณตามคําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิ่นแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลีย่ นแปลงในสาระสําคัญผิดจาก
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่นคําขอใหมและใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕
ตอไป
*[มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๒๘* ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดยื่น
มาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกีย่ วกับรายการ
คํานวณ
*[มาตรา ๒๘ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
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๑๔
มาตรา ๒๘ ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดาน
สถาปตยกรรมของอาคารซึง่ ไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชทไี่ ดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาต
กระทําโดยผูทไี่ ดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกีย่ วกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวน
ภายในอาคารเวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
*[มาตรา ๒๘ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๒๙* เมื่อไดรบ
ั ใบอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผูค
 วบคุมงาน
กับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบพรอมทั้งแนบ
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย
ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหามตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
*[มาตรา ๒๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๐* ถาผูไดรบ
ั ใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูค
 วบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุม
งานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมห
ี นังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ แตทั้งนี้ไมเปนการ
กระทบถึงสิทธิและหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูค
 วบคุมงานนั้น
ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไ ดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่
ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชือ
่ และสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูค
 วบคุมงานคน
ใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
*[มาตรา ๓๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๑* หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยาย
อาคารใหผด
ิ ไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจน
วิธีการหรือเงือ
่ นไขทีเ่ จาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา
๓๙ ทวิ เวนแต
(๑) เจาของอาคารนั้นไดยน
ื่ คําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นให
ทําการแกไขเปลี่ยนแปลงได
(๒) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว หรือ
(๓) การดําเนินการดังกลาวไมขด
ั ตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่เกีย่ วของ หรือเปน
กรณีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนํามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (๑)หรือ (๒)
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๑๕
แลวแตกรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝนความใน
วรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผค
ู วบคุมงานจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของ
ผูอื่นซึ่งผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และ
ผูดําเนินการทราบแลว แตบค
ุ คลดังกลาวไมยอมปฏิบต
ั ิตาม
*[มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๒* อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้
(๑)* อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาการสาธารณสุข
หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช
หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
หามมิใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทาํ การตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรบ
ั ใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิแลว ก็ใหออก
ใบรับรองใหแกผูไดรบ
ั ใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามทีไ่ ดรับ
ใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดทําการตรวจสอบภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้น
เพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือทีไ่ ดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตอไปได
หามมิใหเจาของหรือผูค
 รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใช
อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ
*[มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕] และ
[มาตรา ๓๒ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๓๒ ทวิ* เจาของอาคาร ดังตอไปนี้
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
(๒) อาคารชุมนุมคน
(๓) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองจัดใหมีผต
ู รวจสอบดานวิศวกรรมหรือผู
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๑๖
ตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณ
ประกอบตาง ๆ เกีย่ วกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภยั
การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบัดบัดน้าํ เสีย ระบบ
เครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จาํ เปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มผ
ี ลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย
หรือทรัพยสิน แลวรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักชา
เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ
แลวแตกรณี ตอไป
*[มาตรา ๓๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๓๓* หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการ
ใชใชหรือยินยอมใหบค
ุ คลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว และใหนํามาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือ
มาตรา ๓๙ ทวิ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลีย่ นการใชอาคารประเภทควบคุมการใช
สําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม
*[มาตรา ๓๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๔* หามมิใหเจาของหรือผูค
 รอบครองอาคารที่ตองมีพื้นทีห
่ รือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใช
เปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอม
ใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมด
หรือบางสวน เวนแตจะไดรบ
ั ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนน
ั้ โดยตรงตราบที่อาคาร
นั้นยังมีอยู ทั้งนี้ ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็
ตาม
*[มาตรา ๓๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๕* ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ใหใชไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาตนั้น
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๑๗
*[มาตรา ๓๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๖* ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอนแกกัน
มิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
*[มาตรา ๓๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๗* ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ ตาย
ทายาทหรือผูจ ัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
ใชหรือเปลีย่ นการใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตนั้นแทน
*[มาตรา ๓๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๓๘ ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารแลวแตกรณี
ผูไดรับใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวใน
บริเวณที่ไดรบ
ั อนุญาตใหกระทําการดังกลาวหนึ่งชุด และพรอมทีจ่ ะใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูได
ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ หรือ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงา ย ณ อาคารนั้น
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญ
ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบ
แทนใบรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงือ
่ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง แลวแตกรณี
มาตรา ๓๙ ทวิ* ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยน
ื่ คํา
ขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบทีเ่ จาพนักงานทองถิ่นกําหนดพรอมทั้งแจง
ขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย
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๑๘
(ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึง่ จะตองเปนผูไดรบ
ั ใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชือ
่ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ข) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวศ
ิ วกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ค) ชื่อของผูค
 วบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อ
ตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูอ
 อกแบบอาคาร
เปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทัง้ รับรองวาการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนัน
้ ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและ
ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของทุกประการ
(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของ
อาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายซึง่ มีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปน
ผูออกแบบอาคารและเปนผูอ
 อกแบบและคํานวณอาคารนั้น
(ช) วันเริม
่ ตนและวันสิน
้ สุดการดําเนินการดังกลาว
(๒) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณีทเี่ ปนการ
แจงการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
ถาผูแจงไดดําเนินการตามทีร่ ะบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออก
ใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผน
ู ั้นภายในวันที่ไดรับแจง
และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดตงั้ แตวันที่
ไดรับใบแจง
ใหนํามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบงั คับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม
*[มาตรา ๓๙ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๓๙ ตรี* ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูล
หรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา ๓๙ ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
ภายในหนึ่งรอยยี่สบ
ิ วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแตวันทีเ่ ริ่ม
© ๒๐๐๓ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑๙
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไว แลวแตกรณีถาเจาพนักงานทองถิ่นได
ตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิน
่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้หรือ
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบ
โดยเร็วและใหมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ แลวแตกรณี
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิทราบภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดังกลาวไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ
(๒) การกระทําดังกลาวทีเ่ กีย่ วกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอกซอย ทางเทา
หรือที่สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(๓) การกระทําดังกลาวทีเ่ กีย่ วกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนยาย และใช
หรือเปลีย่ นการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวงประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่น
ที่ออกตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของ
*[มาตรา ๓๙ ตรี เพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
*หมวด ๓ ทวิ
การอนุญาตใหใชอาคารเพือ
่ ประกอบกิจการเกีย่ วกับโรงมหรสพ

มาตรา ๓๙ จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย รือ
้ ถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใชเพือ
่
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัตแ
ิ หงพระราชบัญญัตินี้ดว ย
มาตรา ๓๙ เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใช
อาคารหรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสองแลวแตกรณี
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออก
ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพือ
่ ประกอบ
กิจการโรงมหรสพ ดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ
ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแ
 ทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแ
 ทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปน
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๒๐
กรรมการ และใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการเจาพนักงาน
ทองถิ่นแหงทองที่ที่เกีย่ วของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และใหโยธาธิการ
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของทีป
่ ระชุมใหถือเสียงขางมาก และใหประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต
เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง
ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคน
ดูและจํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ เชน
หองฉาย ทางเขาออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ฉ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพือ
่ ประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป โดยให
ใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่สองนับแตปทอ
ี่ อกใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การ
โอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพือ
่
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอ
ดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ จะมีคําสั่งไมอนุญาต
*[ความในหมวด ๓ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓]
หมวด ๔
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น

มาตรา ๔๐* ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิน
่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ หรือ
กฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังนี้
(๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูค
 รอบครองอาคาร ผูค
 วบคุมงาน ผูดําเนินการลูกจางหรือบริวาร
ของบุคคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว
(๒) มีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มก
ี าร
กระทําดังกลาว และจัดใหมเี ครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงายณ อาคารหรือ
© ๒๐๐๓ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๑
บริเวณดังกลาว และ
(๓) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณีภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดมค
ี ําสัง่ ตาม (๑)
*[มาตรา ๔๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๔๑* ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลีย่ นแปลงใหถูกตอง
ได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙
ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาทีก
่ ําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา
๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา ๔๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๔๒* ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีทไี่ มสามารถแกไขเปลีย่ นแปลงให
ถูกตองได หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัตต
ิ ามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูค
 รอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้น
ทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตอ
 งไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอน
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐
*[มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๔๓* ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๒
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาทีก
่ ําหนดไวตามมาตรา ๔๒
ไดลวงพนไป ขอใหศาลมีคาํ สั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึง่ มิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา ๔๒ โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
(๒) ดําเนินการหรือจัดใหมก
ี ารรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศ
กําหนดการรื้อถอนไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูค
 รอบครองอาคาร
ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรบ
ั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูค
 วบคุมงาน และ
ผูดําเนินการ จะตองรวมกันเสียคาใชจายในการนั้นเวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทํา
หรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย
ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่ง
ดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรค
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๒๒
หนึ่งจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได
วัสดุกอสรางทีถ
่ ูกรื้อถอนและสิ่งของทีข
่ นออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอนใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแตวันทีม
่ ี
การรื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินนั้นตกเปนของราชการสวนทองถิ่นนัน
้ เพื่อนํามาเปนคาใชจายในการรื้อ
ถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้
*[มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๔๔* ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูค
 รอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนทีย่ ังไมไดรบ
ั ใบรับรอง
ใบอนุญาต หรือที่ไมไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรองใบอนุญาต หรือไดแจงตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ แลว
*[มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๔๕* ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร ผูค
 รอบครองพืน
้ ที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาวหรือผูที่กระทําการฝาฝนมาตรา ๓๔
ระงับการกระทํานั้น และสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปลีย่ นแปลงพื้นทีห
่ รือสิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสู
สภาพเดิมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหนํามาตรา ๔๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา ๔๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ มีสภาพหรือ
มีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภยั หรือ
กอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัตต
ิ ามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งและถาอาคารนั้น
อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวต
ิ รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
รื้อถอนอาคารนั้นไดโดยใหนํามาตรา ๔๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๖ ทวิ* ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เกีย่ วกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง
ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภยั การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชลุ มุนวุนวาย ระบบระบาย
อากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครือ
่ งกล หรือระบบอื่น ๆของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ มี
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๒๓
สภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวต
ิ รางกายหรือทรัพยสินหรืออาจไมปลอดภัยจาก
อัคคีภยั หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจดังนี้
(๑) มีคําสั่งหามมิใหเจาของอาคารหรือผูค
 รอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบค
ุ คลใดใช
อุปกรณประกอบตาง ๆ และจัดใหมเี ครือ
่ งหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรือบริเวณทีเ่ ปดเผยและเห็น
ไดงายที่อยูใกลกับอุปกรณนั้น
(๒) มีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆนัน
้ ใหอยูในสภาพที่
ปลอดภัยหรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอัน
สมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัตต
ิ ามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณ
ดังกลาวมีผลทําใหอาคารนัน
้ มีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย
หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอ
 นก็ได และตองจัดให
มีเครี่องหมายแสดงการหามนั้นไวในทีเ่ ปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว
*[มาตรา ๔๖ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๔๗* การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้นอกจาก
กรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับ
ใบอนุญาต ผูไ ดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูด
 ําเนินการหรือผู
ควบคุมงาน แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น หรือจะทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อ
รับทราบก็ได
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหปดประกาศสําเนาคําสั่ง
หรือหนังสือแจง แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลีย่ นการใชนั้นและใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับ
ใบอนุญาต ผูแ
 จงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงาน
ไดทราบคําสั่งหรือหนังสือแจงนั้นแลวเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว
*[มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๔๗ ทวิ* การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งใหระงับการกระทําที่เปนการฝา
ฝนบทบัญญัตแ
ิ หงพระราชบัญญัตินี้หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับใหผูซึ่งจะตองรับคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูนน
ั้ และใหปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยและ
เห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวและใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งนั้น
แลวเมื่อพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว
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๒๔
*[มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจเขาไป
ในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มเี หตุอน
ั ควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบต
ั ต
ิ ามพระราชบัญญัตินี้
ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นน
ั้ และเพื่อการนี้ใหมี
อํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกีย่ วของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานใน
สถานที่นั้น
มาตรา ๔๙* ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น
ซึ่งมีความรูหรือคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการ
มีอํานาจแตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
*[มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๔๙ ทวิ* ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ
่ นยายอาคารโดยฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิน
่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ และเจา
พนักงานทองถิ่นไดดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบต
ั ิ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร
หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูควบคุมงาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสว นรวมในการกระทํา
ดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหบุคคลเชนวานัน
้ ทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงเพือ
่ พิสูจนวาเปนการกระทําของผูอื่น หากไมสามารถพิสจู นไดวาเปนการกระทํา
ของผูอื่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพือ
่ พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก
*[มาตรา ๔๙ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
หมวด ๕
การอุทธรณ

มาตรา ๕๐* ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวย
© ๒๐๐๓ สถาบันกฎหมายพัฒนาเศรษฐกิจ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๒๕
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทน
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม เปนกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ จากผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผท
ู รงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน และให
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้ ตามวรรคหนึ่ง (๑) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด
*(๒) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอืน
่ ประกอบดวย ผูว า
ราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาทีท
่ ําการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีก
ไมเกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้ง ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสอง
คนเปนกรรมการ และใหโยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (๒) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ราชการสวนทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
โดยอนุโลม
*[มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕และ มาตรา
๕๐ (๒) แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลทีเ่ กี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสงเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เกีย่ วของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
(๓) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาทีจ่ ําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ
ในการปฏิบัตห
ิ นาที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณมอบหมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตงั้ อาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขน
ึ้ ถึงพระอาทิตยตกก็ได
มาตรา ๕๑ ทวิ* คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตัง้ คณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายก็ได
ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกการปฏิบัตห
ิ นาที่
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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๒๖
*[มาตรา ๕๑ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๕๒* ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิและผูไ ดรับ
คําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินม
ี้ ส
ี ิทธิอุทธรณคาํ สั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่ง
ดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกีย่ วของทัง้ หมดไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสิบวันนับแตวน
ั ที่ไดรับอุทธรณ
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมค
ี ําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึง่ ภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอท
ุ ธรณและเจาพนักงาน
ทองถิ่น
ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปน
ประการใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัตต
ิ ามนั้น
ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแกอาคารอัน
เปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลก
ั ษณะซึ่งไม
อาจรอได
ใหนํามาตรา ๔๗ มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม
*[มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
หมวด ๖
*นายชาง นายตรวจ และผูต
 รวจสอบ

*[ชื่อของหมวด ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]

มาตรา ๕๓ ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มก
ี ารกอสรางดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบต
ั ิตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม
และเพื่อการนีใ้ หมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกีย่ วของจากบุคคลที่
อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น
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๒๗

มาตรา ๕๔ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซึ่งไดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายเสร็จแลวนั้น ไดกระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัตต
ิ ามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ หรือมีเหตุอน
ั ควรสงสัย
วาอาคารใดมีการใชหรือเปลี่ยนการใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัตต
ิ ามมาตรา ๓๒มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔
หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได
และเพื่อการนีใ้ หมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกีย่ วของจากบุคคลที่
อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น
มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายชางหรือนายตรวจตอง
กระทําการในเวลาระหวางพระอาทิตยขน
ึ้ ถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และในการนี้
ใหนายชางหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกีย่ วของรองขอ
บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ทวิ* หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เวนแตผูนั้นเปนผู
ตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้
*[มาตรา ๕๕ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๕๕ ตรี* ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ โดยฝา
ฝนบทบัญญัตแ
ิ หงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนํามาตรา ๔๙ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม
*[มาตรา ๕๕ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
หมวด ๗
เขตเพลิงไหม

มาตรา ๕๖ เมื่อเกิดเพลิงไหมในบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหมใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้นและบริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหม
โดยมีแผนทีส
่ งั เขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหามตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๗* ภายในสีส
่ ิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสรางดัดแปลง
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๒๘
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนยายอาคารหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแ
 ลวกอนวันทีเ่ กิดเพลิงไหมระงับการ
กระทําตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่ไดแจงไวนั้นตามระยะเวลาดังกลาวดวย
ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัตใิ นวรรค
หนึ่ง โดยอนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(๑) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึง่ จัดทําหรือควบคุมโดย
ทางราชการ
(๒) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอยชัว่ คราว
*[มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๕๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม
หรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผัง
เมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอ
ความเห็นพรอมดวยแผนทีส
่ ังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขต
เพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นมากกวาหนึ่งทองที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่
เกีย่ วของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันทีเ่ กิดเพลิงไหม
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นแลวใหเสนอ
ความเห็นพรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหม
ทราบวา จะมีการปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น
และบริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหมภายในสีส
่ ิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา
๕๗ วรรคหนึง่ เปนอันยกเลิก
ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา ๕๗วรรคหนึ่ง
ยังคงมีผลใชบงั คับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวน
ั ที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น และให
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรีเพือ
่ ประกาศใช
บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษาภายในกําหนดเวลาดังกลาว
มาตรา ๖๐* เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใด
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผด
ิ ไปจากที่
กําหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารหรือ
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๒๙
ใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบงั คับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับ
แผนผังดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก
ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัตใิ นวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม
*[มาตรา ๖๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๖๐ ทวิ* ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตาม
ประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา ๖๐ ภายในสองป นับแตวันใชบังคับประกาศ
ดังกลาว
ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพื่อใชประโยชน
ตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอน
เริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมโดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินที่
ใชบังคับอยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม แตถาไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับ
แตวันใชบังคับประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดงั กลาวที่ใชบังคับอยูใ นวันที่ ๑
มกราคมของปที่มีการจายเงินคาทดแทน
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก
*[มาตรา ๖๐ ทวิ เพิ่มความเติมโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึง่ ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพื่อใช
ประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหดําเนินการเวนคืนทีด
่ ินหรืออสังหาริมทรัพยนั้น
โดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๒ เมื่อเกิดเพลิงไหมในทองที่ใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหมถาทองที่นั้นยังไม
มีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตน
ิ ี้บังคับ ใหถือวาไดมพ
ี ระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้ใน
ทองที่นั้นตั้งแตวันทีเ่ กิดเพลิงไหม แตถาตอมามีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา ๕๘ ใหถือ
วาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันทีเ่ จาพนักงานทองถิ่นมีประกาศนั้น
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๓๐
หมวด ๘
บทเบ็ดเตล็ด

มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซงึ่ คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่นนายชาง หรือนายตรวจตาม
พระราชบัญญัตินี้ ผูข
 อรับใบอนุญาต ผูไ ดรับอนุญาต เจาของหรือผูค
 รอบครองอาคาร ผูด
 ําเนินการ ผูควบคุม
งานหรือบุคคลที่เกีย่ วของซึง่ อยูในสถานที่นั้นตองใหความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร
มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงาน
ทองถิ่น นายชาง และนายตรวจ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๔ ทวิ* ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
กอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูข
 อรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ทวิ ไวไดไมเกินรอยละ
สิบของเงินคาธรรมเนียมดังกลาวเพื่อนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลน
กอสรางหรือดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจ ไดตามหลักเกณฑและอัตราทีก
่ ําหนดในขอบัญญัติ
ทองถิ่น
*[มาตรา ๖๔ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๖๕* ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบต
ั ิตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบต
ั ิตามมาตรา ๒๑ มาตรา
๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่
ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
*[มาตรา ๖๕ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
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๓๑
มาตรา ๖๕ ทวิ* ผูใดไมปฏิบัตต
ิ ามมาตรา ๓๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบต
ั ิตามมาตรา ๓๒ ทวิยงั ตองระวางโทษ
ปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัตใิ หถูกตอง
*[มาตรา ๖๕ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๖๕ ตรี* ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือนหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่งยังตอง
ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบต
ั ิใหถูกตอง
*[มาตรา ๖๕ ตรี เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๖๕ จัตวา* ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
๔๖ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบต
ั ิตามมาตรา ๔๖ทวิ ยังตอง
ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาทีย่ ังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
*[มาตรา ๖๕ จัตวา เพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
มาตรา ๖๖* ผูใดไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา
๓๙ ตรี วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมืน
่ บาท
*[มาตรา ๖๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๖๖ ทวิ* ผูใดมิไดรอ
ื้ ถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๒
โดยมิไดอยูในระหวางการอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน
สามหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัตต
ิ ามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
*[มาตรา ๖๖ ทวิ เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๖๗* ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝาฝนคําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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๓๒
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน
สามหมื่นบาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
*[มาตรา ๖๗ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๖๘ ผูใ ด
(๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ตามมาตรา ๕๑ (๒) โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณมอบหมาย เจาพนักงานทองถิ่น นายชางหรือนายตรวจตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ หรือ
มาตรา ๕๔ หรือไมปฏิบต
ั ต
ิ ามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔หรือมาตรา ๖๓ แลวแตกรณี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้เปนการกระทําของผูดําเนินการ
ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ
มาตรา ๗๐* ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการกระทําอันเกีย่ วกับอาคาร
เพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาหรือการสาธารณสุขหรือเปนการกระทําในทางการคาเพื่อใหเชา
ใหเชาซือ
้ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทน ซึ่งอาคารใดผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนัน
้ ๆ
*[มาตรา ๗๐ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๗๑* ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัตต
ิ ามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผูด
 ําเนินการ ผูควบคุมงาน หรือผูอุทธรณตามมาตรา ๕๒ แลวแตกรณี หรือเปนการ
กระทําตามคําสั่งของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น
*[มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕]
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่นิติบค
ุ คลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ใหถือวากรรมการ
หรือผูจัดการทุกคนของนิตบ
ิ ุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบค
ุ คลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวา การกระทํา
ของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรเู ห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา ๗๓ ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเจาของหรือผู
ครอบครองทีด
่ ินหรืออาคารที่อยูใกลชด
ิ หรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่ง
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๓๓
ความเปนอยูห
 รือการใชสอยทีด
่ ินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนือ
่ งจากการกระทําความผิดดังกลาว
เปนผูเ สียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพจิ ารณาความอาญา
มาตรา ๗๔* ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่ทํา
การอัยการจังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ตรีวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๕ จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ มาตรา
๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทําความผิด
ดังกลาวและผูเ สียหาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ
ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก
ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเ สียหาย ถามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผูต
 องหาได
ชําระคาปรับตามจํานวนทีเ่ ปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มก
ี ารเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธพ
ี ิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาตาม
วรรคสี่ ใหดําเนินคดีตอไป
คาปรับทีเ่ ปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถิ่นโดยไมตอง
นําสงเปนรายไดแผนดิน
*[มาตรา ๗๔ แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๕ บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ทีไ่ ดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับและยัง
อยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นหรืออธิบดีกรมโยธาธิการ และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดให
ไวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขต
เพลิงไหม หรือการปฏิบัตข
ิ องผูข
 อรับใบอนุญาตตามทีไ่ ดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขอ
อนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
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๓๔
ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากการขอ
อนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้น
เปนไปตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้ และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๒๗ เพื่อใหผข
ู อรับใบอนุญาต
ปฏิบัตต
ิ ามใหถูกตองภายในเวลาสามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัตต
ิ ามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอรับใบอนุญาตนั้นเปนอันตกไป
มาตรา ๗๖ อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และไดกระทําการ
เสร็จแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตาม
พระราชบัญญัตินี้ ก็ใหไดรบ
ั ยกเวนไมตองปฏิบต
ั ิตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
มาตรา ๗๗ ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของ
แผนดินกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพทีไ่ มเหมาะสม หรือไม
ปลอดภัยในการอยูอ
 าศัย การปองกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง
และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้น
แลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูค
 รอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกําหนดเวลาไมเกิน
หกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง แตการสัง่ รื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของ
บานเมือง การพัฒนาทองถิน
่ หรือประโยชนในการใชที่สาธารณะของประชาชน
(๒) มีคําสั่งภายในสามสิบวันนับแตวันทีพ
่ ระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผล
ใชบังคับ ใหเจาของหรือผูค
 รอบครองอาคารแกไขเปลีย่ นแปลงอาคารใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ภายใน
กําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันทีไ่ ดรับคําสั่ง
(๓) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูค
 รอบครองอาคารดําเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่กอ
 ใหเกิด
หรืออาจกอใหเกิดสภาพทีไ่ มเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอ
 าศัย การปองกันอัคคีภยั การสาธารณสุข
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ภายในกําหนดเวลาไม
เกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
(๔) มีคําสั่งใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑ
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัตต
ิ ามคําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรค
หนึ่งแลว ใหผูนั้นไดรับยกเวนโทษ แตถาผูนั้นไมปฏิบต
ั ิตาม ผูนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหผูนน
ั้ รื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไมรื้อถอน
อาคารใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูนั้นตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท
ตลอดเวลาทีย่ งั ฝาฝนอยู หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง
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๓๕
ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณทีก
่ ําหนดนั้นแนบทายพระ
ราชกฤษฎีกาดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการใหเชาทีด
่ ินในบริเวณนั้น เพือ
่ เปนรายได
สําหรับบํารุงทองถิ่นได แตที่ดินนั้นยังคงเปนสาธารณสมบัตข
ิ องแผนดิน
สัญญาเชาที่ดน
ิ ที่ทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง (๔) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกันแตตอ
 งไมเกิน
สิบป การตอระยะเวลาเชาจะกระทํามิได เมื่อสิ้นกําหนดเวลาเชาที่ดน
ิ แลวเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูใดไมรื้อถอนขนยายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับเปน
รายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาทีย่ ังฝาฝนหรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นเขา
ดําเนินการรื้อถอนอาคารนัน
้ เอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารทีไ่ ดยื่นไว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอุทธรณคําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดยื่นตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับประกาศ หรือ
คําสั่งซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ใหคงใชบังคับไดตอไป ทั้งนี้ เพียง
เทาที่ไมขด
ั หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๐ ทองที่ใดไดมพ
ี ระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหมพุทธศักราช ๒๔๗๖
อยูกอนวันทีพ
่ ระราชบัญญัตน
ิ ี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมพ
ี ระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ในทองที่
นั้นแลว

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
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๓๖
อัตราคาธรรมเนียม

(๑) ใบอนุญาตกอสราง

ฉบับละ ๒๐๐ บาท

(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน

ฉบับละ

๕๐ บาท

(๔) ใบอนุญาตเคลือ
่ นยาย

ฉบับละ

๕๐ บาท

(๕) ใบอนุญาตเปลีย่ นการใช

ฉบับละ ๒๐๐ บาท

*(๖) ใบรับรอง

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

*(๖ ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพือ
่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ ฉบับละ ๕๐๐ บาท
*(๖ ตรี) ใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร

ฉบับละ ๑๐๐ บาท

(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง

ฉบับละ

๑๐ บาท

(๘) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔)
*(๘ ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพือ
่ ประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตรา
ใน ๖ ทวิ
(๙) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร
ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับการกอสราง หรือสําหรับสวนที่มีการดัดแปลง ดังนี้
(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร
คิดตามพื้นทีข
่ องพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน

ตารางเมตรละ

๒ บาท

ตารางเมตรละ

๔ บาท

(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบหาเมตร
คิดตามพื้นทีข
่ องพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน

(ค) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่ง เกินหารอยกิโลกรัมตอหนึ่ง
ตารางเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ

๔ บาท

(ง) ปาย คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สด
ุ คูณดวยสวนยาวที่สด
ุ
ตารางเมตรละ

๔ บาท

(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํารัว้ หรือกําแพง
รวมทั้งประตูรวั้ หรือกําแพง คิดตามความยาว

เมตรละ

๑ บาท

ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแตกึ่งหนึ่ง
ขึ้นไปใหถือเปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง
*[(๖) ของอัตราคาธรรมเนียม แกไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ และ(๖ ทวิ) (๖ ตรี) (๘ ทวิ) ของอัตราคาธรรมเนียม เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓]
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๓๗

หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช
๒๔๗๖ ไดประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกันอยูต
 ลอดมา แตปจจุบันบานเมืองได
เจริญกาวหนาและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพือ
่ ใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในดานการควบคุมเกีย่ วกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภยั การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมการผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก
การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการควบคุม
การกอสรางในเขตเพลิงไหมเสียใหม และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตน
ิ ี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับยังคงปฏิบต
ั ิหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นใหมตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๘ บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ทีไ่ ดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับและยัง
อยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูขอรับใบอนุญาตมิไดมาขอรับคืนจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันทีพ
่ ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขออนุญาต
ดังกลาวตอไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ บรรดาเขตเพลิงไหมที่ไดมีประกาศใชบงั คับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตาม
มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจา
พนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงภายในสองปนับแตวันทีพ
่ ระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับและใหนํา
มาตรา ๖๐ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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๓๘

มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งทีไ่ ดออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไม
ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติทไี่ ดรับการแกไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ วาดวยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ใหเหมาะสมและ
คลองตัวมากยิง่ ขึ้น เพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบกอนการดําเนินการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แทนการขออนุญาต เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
แกประชาชนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับการตามพระราชบัญญัติ
นี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ปรับปรุงบทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุง
บทบัญญัติอื่นที่เกีย่ วของใหสอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัตด
ิ ังกลาวขางตนหรือใหเหมาะสมและชัดเจน
ยิ่งขึ้นจึงจําเปนตองตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
*[รก.๒๕๓๕/๓๙/๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕]

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตน
ิ ี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิกพระราชบัญญัตป
ิ องกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ
พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
มาตรา ๓๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดที่อางถึงโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช๒๔๖๔ ใหถือวากฎหมาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งนั้นอางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปอ
 งกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน
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๓๙
มหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ไดยน
ื่ ไวกอนวันทีพ
่ ระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ และยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของเจาพนักงานซึง่ รัฐมนตรีแตงตั้ง ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ ใบอนุญาตใหกอสรางโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเปลีย่ นแปลงแกไขหรือ
เพิ่มเติมโรงมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัตป
ิ องกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ ใหใชไดตอ
 ไปโดยใหถอ
ื เปนใบอนุญาตกอสรางโรง
มหรสพหรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึง่ แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
ิ ี้แลวแตกรณี
มาตรา ๓๔ ใบอนุญาตใหใชเปนสถานทีแ
่ สดงการมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติ
ปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิน
้ อายุ ถาผูข
 อรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะใชสถานที่นั้นเปนโรงมหรสพตอไป
หลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ และไดยื่นคําขออนุญาตใชสถานที่ดังกลาวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอไป
กอนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ใหผข
ู อรับใบอนุญาตใชโรงมหรสพนั้นตอไปไดตามใบอนุญาตเดิม เวนแตผู
มีอํานาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิม
่ เติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ จะมีคําสั่งไมอนุญาตใหใชสถานที่นั้นเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๕ บรรดาคําขออนุญาตที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตน
ิ ี้ใชบังคับและยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คําขออนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไป
จากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคงใชไดตอ
 ไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๗ บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งทีไ่ ดออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับอยูก
 อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับ
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๔๐
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติทไี่ ดรับการแกไขเพิม
่ เติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมี
กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสัง่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตน
ิ ี้ในเรื่องนั้น ๆ ใชบังคับ
มาตรา ๓๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตน
ิ ี้
หมายเหตุ: เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัตฉ
ิ บับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการพัฒนาประเทศไดมี
ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอสรางอาคารเพิม
่ มาก
ขึ้น กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารทีใ่ ชบังคับอยูไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน
สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสียใหม โดยกําหนดมาตรการในดานการควบคุม
เกีย่ วกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยการปองกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร นอกจากนี้ กฎหมาย
วาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับโรงมหรสพก็เปนอาคารอยางหนึ่ง สมควรทีจ่ ะนําหลักการเกี่ยวกับการ
อนุญาตใหใชโรงมหรสพมาบัญญัติรวมเปนฉบับเดียวกันกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวก
ตอการใชกฎหมาย และสมควรกําหนดใหสิ่งที่สรางขึน
้ เพื่อใชในการขนสงบุคคลในลักษณะกระเชาไฟฟา
หรือสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก หรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชนใน
ลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
[รก.๒๕๔๓/๔๒ก/๑/๑๕พฤษภาคม ๒๕๔๓]
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