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พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวย
การควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ ให ใชบั งคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิ จจานุเบกษาและจะใช
บังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
* สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือเขต
ทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไมตองตราเปน
พระราชกฤษฎีกา
* สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใชบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไม
ก็ตาม
(* มาตรา ๒ วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติเพิ่มเติมโดย มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙
(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 สํานักงานและสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น
ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง

๒
(๑) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง หรือประตู
ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย
(๓) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครง
สรางเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวันในทางราบแลว ระยะหางจากที่สาธารณะ
มีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) พื้นที่ หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่ อใชเปน ที่จอดรถ ที่ก ลับ รถ และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารที่
กําหนดตามมาตรา ๘ (๙)
(๕) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย
*“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูง ตั้งแตยี่สิบสามเมตร
ขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟาสําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาให
วัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
*“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของอาคาร
เปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต
หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
*“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชน
ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
*“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับฉาย ภาพยนตร แสดง
ละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณะชนเขาชมการแสดงนั้นเปน
ปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
(*มาตรา ๔ คําวา “อาคารสูง” “อาคารขนาดใหญพิเศษ” “อาคารชุมนุมคน” และ “โรงมหรสพ” บัญญัติเพิ่มเติมโดย
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)
“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได ทั้งนี้ ไม
วาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดิน และอาคารที่กอสราง
ดัดแปลง รื้นถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารใน
บริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย
“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้นถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ ของอาคาร
อยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของ
วัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ การรับน้ําหนัก และกําลัง
ตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร
“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทนของเดิมหรือไม
“ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง

๓
สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม
และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง
“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตาง ๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตงหรือสวนอื่นของ
โครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือเนื้อที่
ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดขอบในการอํานายการหรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครองครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทน
หรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง
*“ผูครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพยสวนกลางตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย
*“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผูซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไว
ตามพระราชบัญญัตินี้
(* มาตรา ๔ คําวา “ผูครอบครองอาคาร” และ “ผูตรวจสอบ” บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๖ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)
“นายตรวจ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ
*“นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
แตงตั้งใหเปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแตงตั้งใหเปนนายชาง
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล *สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัตินี้
“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการสวนทองถิ่น เชน
เทศบัญญัติ *ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพ มหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา
เปนตน
*“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
* พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข าภิ บ าล พ.ศ. ๒๔๙๕ พระราชบั ญ ญั ติ สุ ข าภิ บ าล (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ และพระราช
บัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ถูกยกเลิกโดย มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาล เปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยสุขาภิบาล ตามกฎหมายวาดวยสุขาภิบาล ไดเปลี่ยนแปลงฐานะเปน
เทศบาลตําบล ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ขอบังคับสุขาภิบาลใหใชบังคับไดถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒

๔
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพนมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รฐั มนตรีประกาศกําหนดสําหรับในเขตองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(* มาตรา ๔ คําวา “นายชาง” และ “เจาพนักงานทองถิ่น” ความเดิมถูกยกเลิก โดยมาตรา ๗ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง
(๑) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้หรือยกเวนคาธรรมเนียม
(๒) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสั่งหรือแบบอื่นใดที่
จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคารดังตอไปนี้
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
(๒) อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
(๓) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการหรือใชเพื่อสาธารณ
ประโยชน
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการ
กอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
(๕) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามความ
ตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
(๖) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ
(๗) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใชประโยชนเปนการ
ชั่วคราว ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน
* มาตรา ๘ เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภยั การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวย ความสะดวกแกการ
จราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบ
คุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร

๕
(๒) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช
(๓) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
(๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย
หรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชลมุนวุนวาย
(๕) แบบ และจํานวนของหองน้ําและหองสวม
(๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวางการระบายอากาศ
การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(๘) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก
ซอย ทางเทา ทาง หรือที่สาธารณะ
(๙) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารบางชนิด
หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว
(๑๐) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือ
ประเภทใด
(๑๑) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคาร
(๑๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาตการโอนใบ
อนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินงาน ผูครอบครองอาคารและ
เจาของอาคาร
(๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขใน
การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(๑๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณประกอบ
ของอาคาร
(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครองครอบอาคารหรือผูดําเนินการตองทําการ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก
(* มาตรา ๘ ความเดิมถูกยกเลิก โดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
* มาตรา ๘ ทวิ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชในการขนสง
บุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน หรือออกกฎ
กระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นใดเพื่อ
ประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสรางการอนุญาตใหใช
การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ําหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณที่จําเปนเกี่ยวเนื่อง
กับสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตกตาง
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได
(* มาตรา ๘ ทวิ บัญ ญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)

๖
* มาตรา ๙ ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แลวใหราชการสวน
ทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๑๐
ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได
ในกรณี ที่ ได มี ก ารออกข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น กํ าหนดเรื่ องใดตามวรรคสองแล ว ถ าต อ มามี ก ารออกกฎ
กระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก
และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมี
การออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมตามมาตรา ๑๐แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ
การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ไดกระทําไปแลว
โดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
* มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แลวใหราชการ
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว
(๒) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาวเนื่องจากมีความ
จําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็บชอบหรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติ
ทองถิ่นตาม (๒) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้นถาไมใหความเห็นชอบ ใหแจง
เหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นนั้นทราบดวย
ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม
ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติ ทองถิ่นนั้นแลว และใหราชการสวนทอง
ถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง
(*มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ความเดิม ถูก ยกเลิก โดยมาตรา ๓ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ควบคุม อาคาร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
* มาตรา ๑๐ ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวาขอบัญญัติ
ทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่
ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความ ยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน หรือกอใหเกิด
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิตรางกายหรือทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถิ่นนั้น
ดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันรับ
แจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของ ราชการสวนทองถิ่นนั้น
การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ได
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
(*มาตรา ๑๐ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕)
มาตรา ๑๑ ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

๗
มาตรา ๑๒ กฎกระทรวงที่ อ อกตามมาตรา ๘ หรื อ ข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น ออกตามมาตรา ๙ หรื อ
มาตรา ๑๐ ถาขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สมควรหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แตยังไมมีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นกําหนด
การตามมาตรา ๘ (๑๐) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแต
กรณี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคารในบริเวณนั้น เปนการชั่วคราวได และใหดําเนินการออกกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นภายใน
หนึ่งปนบั แตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ
ถาไมมีการออกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหประกาศดังกลาว
เปนอันยกเลิก
* มาตรา ๑๓ ทวิ เพื่อประโยชนในการอํานายความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๑) ใหสว นราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจงขอหามขอจํากัด หรือ
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รืน้ ถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือการดําเนินการอยางอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตาม (๒)
(๒) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม (๑) ไวจําหนายหรือใหแก
ประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้วาผูไดรับใบ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของ
ตอไปดวย
(๔) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานและถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไวจําหนายหรือใหแก
ประชาชนได
* มาตรา ๑๓ ตรี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ
(๑) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผูอื่นหรือระหวางอาคารกับ
ถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ
(๒) การกําหนดบริเวณห ามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใช หรือ เปลี่ยนการใช
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด
ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงานทองถิ่นตอบขอ
หารือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีความจําเปนตองขอคํา
ปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุจําเปนอื่นใดก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปได
อีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยถือ
ปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฏวาเจาพนักงานทองถิ่นไดตอบขอหารือไปโดย
ผิดพลาดเป นเหตุ ให ผู หารือได ดําเนิ นการดังกลาวไปโดยไม ถู กตองตามบทบั ญ ญั ติ แห งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎ
กระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ผูนั้นไมตองรับโทษ
(* มาตรา ๑๓ ทวิ และมาตรา ๑๓ ตรี บั ญ ญั ติ เพิ่ ม เติ ม โดยมาตรา ๕ แห งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม
อาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕)

๘
หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมอาคาร
มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวย อธิบ ดีกรมโยธาธิการ เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรรมการ ปกครอง ผูแทน
กรมทางหลวง *ผูแทนกรมอัยการ *ผูแทนสํานักผังเมือง *ผูแทนสํานักงาน คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและ*ผูแทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมแหงละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปน
กรรมการ และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะ
เปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่ง
ไดแตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน
มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
พนจากตําแหนง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกเวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

*
*
*
*
*

กรมอัยการ ปจจุบัน คือ สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักผังเมือง ปจจุบัน คือ กรมการผังเมือง
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปจจุบัน คือ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ปจจุบัน คือ คณะกรรมการสภาวิศวกร
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม ปจจุบัน คือ คณะกรรมการสภาสถาปนิก

๙
* มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําแนะนําแกรฐั มนตรีในการดําเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ
(๒) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒)
*(๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นหรือสวนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
*(๔) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
*(๕) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
*(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัตไิ วในพระราชบัญญัตินี้
(* มาตรา ๑๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
* มาตรา ๑๘ (๓) และ (๔) ความเดิมถูกยกเลิกโดย มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้
* มาตรา ๑๘ (๕) และ (๖) บัญ ญัติเพิ่มเติมโดย มาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญ ญั ติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได
ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
* มาตรา ๒๐ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการ มีหนาที่ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(๓) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ หนวยงานของรัฐในการ
ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน
(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย
(* มาตรา ๒๐ ความเดิมถูกยกเลิก โดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
หมวด ๓
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
* มาตรา ๒๑ ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
* มาตรา ๒๑ ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวง
กําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคารผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
(* มาตรา ๒๑ ทวิ บัญญัตเิ พิ่มเติมโดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓)
* มาตรา ๒๒ ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ

๑๐
(๑) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ
อาคาร
(๒) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร
(* มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
มาตรา ๒๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
* มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่ง ไมอนุญาตไดภาย
ในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราวคราวละไมเกินสี่สิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนี่ง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไมอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูขอ
รับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา
* มาตรา ๒๖ ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ขออนุญาตนั้น มี
ลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควงคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือเปน
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรรมหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบ
ในการนั้ นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเป น ผูไดรับ ใบอนุญ าตใหป ระกอบวิชาชี พ วิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชี พ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น
* มาตรา ๒๗ ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูขอรับ
ใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ได
ยื่นไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตร ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙
หรือ มาตรา ๑๐ และใหนํามาตรา ๒๕วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบ
อนุญาตใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถิ่น ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่นคําขอใหมและใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕ ตอไป
* มาตรา ๒๘ ในกรณี ที่ แ บบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํ านวณที่ ไดยื่ น มา
พรอมกั บ คํ าขอรับ ใบอนุ ญ าตกระทํ าโดยผู ที่ ได รับ ใบอนุ ญ าตให เป น ผูป ระกอบวิช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม ตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการคํานวณ
(* มาตรา ๒๘ ความเดิมซึ่งแกไขโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตร ๑๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
* มาตรา ๒๘ ทวิ ในกรณี ที่ แ บบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอี ย ดด า น
สถาปตยกรรมของอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาต กระทํา
โดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ให

๑๑
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่เกีวยวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร
เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
(* มาตรา ๒๘ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดย มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓)
* มาตรา ๒๙ เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตน
และวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบพรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย
ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
* มาตรา ๓๐ ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและ
หนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น
* มาตรา ๓๑ ห ามมิ ให ผู ใ ดจัด ให มี ห รือ ดํ า เนิ น การก อ สราง ดั ด แปลง รื้น ถอน หรือ เคลื่ อ นย า ย
อาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาตหรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ เวนแต
(๑) เจาของอาคารนั้นไดยื่นคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงได
(๒) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลวหรือ
(๓) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของหรือเปนกรณีตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนํามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี
โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝนความ ในวรรคหนึ่ง ให
ถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่นซึ่งผูควบคุม
งานไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลว
แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม
* มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้
*(๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจงตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
หามมิใหบุคคลใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญ าต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้น
เปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญ าตหรือที่ไดแจงไวตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจา

๑๒
ของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้น เพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่
ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตอไปได
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือยินยอมใหบุคคล ใดใชอาคารนั้น
เพื่อกิจกรรมอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่แจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ
(* มาตรา ๓๒ (๑) ความเดิมซึ่งแกไขโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความ
ใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
* มาตรา ๓๒ ทวิ เจาของอาคาร ดังตอไปนี้
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
(๒) อาคารชุมนุมคน
(๓) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพ
อาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง ระบบการ
เตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกลหรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตาง
ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน แลวรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักชาเพื่อพิจารณาออก
ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือ มาตรา ๔๖ ทวิ แลวแตกรณี ตอไป
(* มาตรา ๓๒ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓)
* มาตรา ๓๓ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ใช
หรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทอง
ถิ่นหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลวและใหนํามาตร ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แลวแต
กรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่ง
ไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม
* มาตรา ๓๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่
จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่น
ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นตอไป ยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
* มาตรา ๓๕ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ในใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อ
ไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงาน ทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
* มาตรา ๓๖ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอนแกกันมิได
เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น

๑๓
(* มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๗ ความเดิมถูก ยกเลิกโดยมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
* มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ ตาย ทายาท
หรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคารนั้ นต อไป ตองมี หนั งสื อแจงให เจาพนัก งานท องถิ่ นทราบภายในเก าสิบ วันนั บแตวัน ที่ผู ไดรับใบ
อนุญาตตาย ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน
(* มาตรา ๓๗ ความเดิมซึ่งแกไขโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญ ญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ถูกยกเลิกโดย มาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
มาตรา ๓๘ ในระหวางกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แลวแตกรณี ผูไดรับ
ใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับ
อนุญาตใหกระทําการดังกลาวหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูได
ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ หรือ ใบอนุญาตตาม
มาตรา ๓๓ ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูได
รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตอเจาพนักงานทองถิ่นภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือ ใบแทนใบ
รับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับใบอนุญาตหรือใบรับรอง แลว
แตกรณี
* มาตรา ๓๙ ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด พรอมทั้งแจงขอมูลและ
ยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย
(ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชา
ชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ สถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูได
รับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ข) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับ ใบอนุญาตใหเปน
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจําตองไมเปนผู
ไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ค) ชื่อของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาติใหเปนผูประกอบวิชาชีพ สถาปตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคารเปนผูออกแบบ
และคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง รื้นถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทุกประการ

๑๔
(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของอาคารที่จะ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร
และเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น
(ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว
(๒) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เปนการแจงการ
กอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงตาม
แบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตน
ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้นถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง
ใหนํามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม
* มาตรา ๓๙ ตรี ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่น
เอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา ๓๙ ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา
ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไว แลวแตกรณี ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ
นี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตร ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว และใหมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา
๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือ มาตรา ๔๓ แลวแตกรณี
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายในกําหนด
เวลาตามวรรคสอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย อาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่นแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ
(๒) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่
สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(๓) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับการหามกอสราง ดัดแปลง รื้นถอน เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราช
บัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(* มาตรา ๓๙ ทวิ และมาตรา ๓๙ ตรี บั ญญั ติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญ ญั ติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕)
*หมวด ๓ ทวิ
การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ
* มาตรา ๓๙ จัตวา การก อ สราง ดั ด แปลง เคลื่ อ นย าย รื้ น ถอน หรื อ ตรวจสอบอาคารที่ ใช เพื่ อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย

๑๕
* มาตรา ๓๙ เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคาร
หรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจาก
คณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอาํ นาจพิจารณาออกใบอนุญาต เพิกถอนใบ
อนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุ ง เทพนมหานคร ประกอบด ว ยอธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารเป น ประธานกรรมการผู แ ทน
กรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ และ
ใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เจาพนักงาน
ทองถิ่นแหงทองถิ่นที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด เปนกรรมการ และให
โยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
ในการวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดของที่ ป ระชุ ม ให ถื อ เสี ย งข างมาก และให ป ระธานคณะกรรมการพิ จ ารณาการ
ประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต
ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง
ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดูและจํานวน
และระยะหางของสิ่งของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ เชน หองฉาย ทางเขา
ออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
* มาตรา ๓๙ ฉ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองปโดยใหใชได
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุในอนุญาตการโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพ ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวให
ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอนายอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ จะมีคําสั่งไมอนุญาต
(* หมวด ๓ ทวิ การอนุ ญ าตให ใชอาคารเพื่ อประกอบกิจการเกี่ยวกั บโรงมหรสพ มาตรา ๓๙ จัต วา
มาตรา ๓๙ เบญจ และมาตรา ๓๙ ฉ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับ
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)
หมวด ๔
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
* มาตรา ๔๐ ในกรณี ที่ มี ก ารก อ สรา ง ดั ด แปลง รื้ น ถอน หรื อ เคลื่ อ นย ายอาคารโดยฝ า ฝ น บท
บัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทอ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ทีเ่ กี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังนี้
(๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจางหรือบริวารของบุคคล
ดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว
(๒) มีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว
และจัดใหมเี ครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ
(๓) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแกกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
คําสั่งตาม (๑)

๑๖
* มาตรา ๔๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองไดให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือ
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอัน
สมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
* มาตรา ๔๒ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได
หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงานหรือ
ผูดําเนินการ รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวน
ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือขอบัญ ญั ติ ทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐
* มาตรา ๔๓ ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม มาตรา ๔๒ ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๒ ไดลวง
พนไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
๔๒ โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
(๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้นถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อถอน
ไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารผูควบคุมงาน และผูดําเนินการ จะตองรวมกันเสียคาใชจาย
ในการนั้นเวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝน
กฎหมาย
ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานงานทองถิ่น หรือผูซึ่งดําเนินการแทน
เจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสีย
หายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได
วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอน ให
เจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนไดทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน ให
ทรัพยสินหรือเงินนั้นตกเปนของราชการสวนทองถิ่นนั้นเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราช
บัญญัตินี้
* มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไม
ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว
* มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผูครอบครองพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาวหรือผูที่กระทําการฝาฝนมาตรา ๓๔ ระงับการ
กระทํานั้น และสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสูสภาพเดิมได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหนํามาตรา ๔๓มาใชบังคับโดยอนุโลม
(* มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ ความเดิมถูกยกเลิก
โดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไว
นี้)

๑๗
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาตตามพระราช
บัญญัตินี้ หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจ
เปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินหรืออาจ ไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุ
รําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหดําเนินการ
แกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถาอํานาจนั้นอาจเป น
ภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย และทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งไปรื้อถอน
อาคารนั้นไดโดยใหนํามาตรา ๔๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
* มาตรา ๔๖ ทวิ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง ระบบ
การเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ
ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือ ระบบอื่น ๆ ของอาคารตาม มาตรา ๓๒ ทวิ มีสภาพ
หรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือ
กอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังนี้
(๑) มีคํ าสั่ งห ามมิ ให เจาของอาคารหรือผู ครอบครองอาคาร ใชห รือยิ นยอมใหบุ ค คลใดใชอุ ปกรณ
ประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรือบริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงายที่อยู
ใกลกับอุปกรณนั้น
(๒) มีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ นั้น ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
หรือ สามารถใช งานได ภ ายในระยะเวลาที่ กํา หนด แต ต อ งไม น อ ยกว าสามสิ บ วั น ในกรณี มี เหตุ อัน สมควรเจ า
พนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณดังกลาวมีผล
ทําใหอาคารนั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอ สุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน
ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได และตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการ
หามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว
(* มาตรา ๔๖ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓)
* มาตรา ๔๗ การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากกรณีตาม
มาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต
ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน
แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนาของผูนั้นหรือจะทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหปดประกาศสําเนาคําสั่งหรือหนังสือ
แจง แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชนั้นและใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา
๓๙ ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานไดทราบคําสั่งหรือหนังสือแจงนั้นแลว
เมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว
(* มาตรา ๔๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
* มาตรา ๔๗ ทวิ การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งใหระงับการกระทําที่ เปนการฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซึ่ง
จะตองรับคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูนั้นและใหปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ

๑๘
อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวและใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งนั้นแลวเมื่อพนกําหนดสาม
วันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว
(* มาตรา ๔๗ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕)
มาตรา ๔๘ ในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เจาพนั กงานท อ งถิ่ น มี อํานาจเขาไปใน
อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ ในเวลา
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น
* มาตรา ๔๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวน ทองถิ่นซึ่งมีความรู
หรือคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถิ่น อธิบดีกรมโยธา ธิการมีอํานาจแตง
ตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
(* มาตรา ๔๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดย มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๔๓ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
* มาตรา ๔๙ ทวิ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝน
บทบัญ ญั ติแหงพระราชบัญ ญั ตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญ ญั ติทองถิ่นที่ออกตาม พระราชบัญ ญั ตินี้ และเจา
พนักงานทองถิ่นไดดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับ
ผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือ ผูควบคุมงาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ให
เจาพนักงานทองถิ่นแจงใหบุคคลเชนวานั้นทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวนั ที่ไดรับ
แจงเพื่อพิสูจนวาเปนการกระทําของผูอื่น หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการ ควบคุมอาคารทราบและใหแจง
สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิ จารณาดําเนิ นการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวย
สถาปนิก
(* มาตรา ๔๙ ทวิ ความเดิมซึ่งเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความใหมแทนดังที่พมิ พไวนี้)
หมวด ๕
การอุทธรณ
* มาตรา ๕๐ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(๑) ในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อ ในเขตองค ก ารบริ ห ารส ว นจั ง หวั ด ประกอบด ว ยปลั ด กระทรวง
มหาดไทยเป นประธานกรรมการ อธิบดีก รมโยธาธิก าร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดผู แ ทนสํานั กงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ*ผูแทนคณะกรรมการควบ
คุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมเปนกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรง
คุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรง คุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสามคน และใหหวั หนาสํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ

๑๙
กรรมการซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง (๑) ต อ งไม เ ป น ผู ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด
*(๒) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวย ผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัดและบุคคลอื่นอีกไมเกินหกคน
ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้ง ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ
และใหโยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
* คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ปจจุบันคือ คณะกรรมการสภาวิศวกร
* คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม ปจจุบันคือ คณะกรรมการสภาสถาปนิก
(* มาตรา ๕๐ (๒) ความเดิมซึ่ งแกไขโดยมาตรา ๑๕ แห งพระราชบัญ ญั ติ ควบคุ มอาคาร (ฉบับ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และ
ใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (๒) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของราชการสวนทอง
ถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
ให นํ ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช บั ง คั บ แก ค ณะกรรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ โดย
อนุโลม
(* มาตรา ๕๐ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
(๓) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบ
หมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตกก็ได
* มาตรา ๕๑ ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ จะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น คณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายก็ได
ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
อนุกรรมการโดยอนุโลม
(* มาตรา ๕๑ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕)
* มาตรา ๕๒ ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ และ ผูไดรับคําสั่ง
จากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่งดังกลาว และให
เจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรบอุทธรณ
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังอุทธรณและ เจาพนักงานทองถิ่น

๒๐
ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอ ศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรบั แจง
คําวินจิ ฉัยอุทธรณ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปนประการใด ให
เจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น
ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณี
แหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได
ใหนํามาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม
(* มาตรา ๕๒ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังนี้พิมพไวนี้)
*หมวด ๖
นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ
มาตรา ๕๓ ใหนายชางหรือนายตรวจมีอาํ นาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม และ
เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของกับบุคคลที่อยูหรือ
ทํางานในสถานที่นั้น
มาตรา ๕๔ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซึ่งไดกอ สราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายเสร็จ
แลวนั้น ไดกระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยวาอาคารใดมีการใช
หรือเปลี่ยนการใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัตติ ามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรืออาคารใดมีลักษณะ
ตามาตรา ๔๖ ใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
สอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น
มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายชางหรือนายตรวจตองกระทําการ
ในเวลาระหวางพระอาทิตยขนึ้ ถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และในการนี้ใหนายชางหรือนาย
ตรวจแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ
(* หมวด ๖ นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ แกไขโดยมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)
บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
* มาตรา ๕๕ ทวิ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เวนแตผูนั้นเปน ผูตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญัตินี้
* มาตรา ๕๕ ตรี ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ โดยฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใหนํามาตรา
๔๙ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม
(* มาตรา ๕๕ ทวิ และมาตรา ๕๕ ตรี บัญ ญั ติเพิ่ มเติมโดยมาตรา ๒๕ แหงพระราชบั ญ ญั ติควบคุ ม
อาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)

๒๑
หมวด ๗
เขตเพลิงไหม
มาตรา ๕๖ เมื่อเกิดเพลิงไหมบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม โดยมี
แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไม พรอมทั้งระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัตินี้
* มาตรา ๕๗ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการ กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อน
ยายอาคารหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับ
อนุญาต หรือที่ไดแจงไวนั้นตามระยะเวลาดังกลาวดวย
ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญ ญัติในวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(๑) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทางราชการ
(๒) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอยชั่วคราว
(* มาตรา ๕๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
มาตรา ๕๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิ จารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไมโดย
คํ านึ งถึ งประโยชน ในการป องกั นอั คคี ภั ย การสาธารณสุ ข การรั กษาคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล อม การผั ง เมื อ ง การ
สถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอความเห็นพรอมดวย
แผนที่สังเขปแดสงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของ
เจาพนักงานทองถิ่นมากวาหนึ่งทองที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของเปนผูรวมกันพิจารณาและ
เสนอความเห็น ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเสนอความเห็น
พรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมี
การปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิด
เพลิงไหมภายในสี่สิบวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
มาตรา ๕๙ ในกรณี ที่ มี ก ารประกาศไม ป รับ ปรุง เขตเพลิ งไหม แ ล ว ให ก ารห ามตามมาตรา ๕๗
วรรคหนึ่ง เปนอันยกเลิก
ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่งยังคงมีผลใช
บังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น และใหสํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอ รัฐมนตรีเพื่อประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขต
เพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษาภายในกําหนดเวลาดังกลาว
* มาตรา ๖๐ เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่นยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่กําหนดในแผนผัง
นั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือใบรับแจงตามมาตรา
๓๙ ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาว ใหเปนอัน
ยกเลิก

๒๒
ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญ ญัติในวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม
(* มาตรา ๖๐ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
* มาตรา ๖๐ ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามประกาศใช
บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา ๖๐ ภายในสองป นับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว
ในกรณี ที่ มีค วามจําเปน ตองดําเนิ นการเวนคืนที่ ดิน หรืออสังหาริมทรัพย ใด เพื่ อใชป ระโยชนต ามที่
กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอนเริ่มตน
ดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมโดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยู
ในวันที่มีประกาศปรัปปรุงเขตเพลิงไหม แตถาไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับ
ประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่ ๑ มกราคม ของปที่มกี าร
จายเงินคาทดแทน
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก
(* มาตรา ๖๐ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕)
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพื่อใชประโยชน
ตามที่ กําหนดในแผนผังปรับ ปรุงเขตเพลิ งไหม ใหดํ าเนิ นการเวนคืน ที่ดิ นหรืออสังหาริม ทรัพ ยนั้ นโดยให นํ า
กฎหมายวาดวยการเวรคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๒ เมื่อเกิดเพลิงไหมในทองที่ใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถาทองที่นั้นยังไมมี
พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้น
ตั้งแตวนั ที่เกิดเพลิงไหม แตถาตอมีการประกาศไมปรับปรุง เขตเพลิงไหมตามมาตรา ๕๘ ใหถอื วา
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันที่ เจาพนักงานทองถิ่นมีประกาศนั้น
หมวด ๘
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือ นายตรวจตามพระราชบัญญัตินี้
ผูข อรับใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงานหรือบุคคลที่
เกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่นั้นตองใหความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร
มาตรา ๖๔ ในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให ก รรมการพิ จารณาอุ ท ธรณ ผู ซึ่ งคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง และนายตรวจ
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
* มาตรา ๖๔ ทวิ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง
หรือดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไวไดไมเกินรอยละสิบของเงิน
คาธรรมเนียมดังกลาวเพื่อนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนใหแก

๒๓
เจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจไดตามหลักเกณฑและอัตราที่
กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น
(* มาตรา ๖๔ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕)
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
* มาตรา ๖๕ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา
๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือ
ปรับไมเกิดหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ มาตรา
๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือ
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
* มาตรา ๖๕ ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีกวัน
ละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัตใิ หถกู ตอง
* มาตรา ๖๕ ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ยังตองระวางโทษปรับ
อีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัตใิ หถูกตอง
* มาตรา ๖๕ จัตวา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๖ ทวิ
ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ทวิ ยังตองระวาง
โทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
(* มาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ตรี และมาตรา ๖๕ จัตวาบัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๖ แหงพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)
* มาตรา ๖๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา ๓๙ ตรี
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
(* มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
* มาตรา ๖๖ ทวิ ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดย
มิไดอยูในระหวางการอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาท
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น

๒๔
(มาตรา ๖๖ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕)
* มาตรา ๖๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๐
มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับ ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
(* มาตรา ๖๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
มาตรา ๖๘ ผูใด
(๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๑
(๒) โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบ
หมาย เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๓ แลวแตกรณี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการกระทําของผูดําเนินการ ผูกระทํา
ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ
*มาตรา ๗๐ ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญ ญัตินี้ เปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่ อ
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเปนการกระทําในทางการคาเพื่อใหเชา ให
เชาซื้อ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทน ซึ่งอาคารใด ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติ
ไวสําหรับความผิดนั้น ๆ
* มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ มาตรา
๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูดําเนินการ ผูควบคุมงาน หรือผูอุทธรณตามาตรา ๕๒ แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของบุคคล
ดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น
(* มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการ
ทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นได
กระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา ๗๓ ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองที่
ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่งความเปนอยูหรือการ
ใชสอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดดังกลาว เปนผูเสียหายตามกฎหมายวา
ดวยวิธีพิจารณาความอาญา
* มาตรา ๗๔ ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี

๒๕
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด
และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการ
จังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕
จัต วา วรรคหนึ่ ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือ
มาตรา ๗๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทําความผิดดังกลาวและผู
เสียหาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ
ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรบั โทษถึงจําคุกใหกําหนด
คาปรับซึ่งผูตองหาพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตาม
จํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาตามวรรคสี่ให
ดําเนินคดีตอไป
คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถิ่น โดยไมตองนําสงเปน
รายไดแผนดิน
(* มาตรา ๗๔ ความเดิมซึ่งแกไขโดยมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๓๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใช
ความใหมแทนดังที่พมิ พไวนี้)
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๕ บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและการอนุญ าตใด ๆ ที่ ไดใหไวตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม
หรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากการขออนุญาตหรือการ
พิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๒๗ เพื่อใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถกู ตองภายในเวลา
สามสิบวัน ถาผูรับขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคํา
ขอรับใบอนุญาตนั้นเปนอันตกไป
มาตรา ๗๖ อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และไดกระทําการเสร็จแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามพระราชบัญญัตินี้ ก็
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
มาตรา ๗๗ ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไม เหมาะสม หรือไมปลอดภัยในการ

๒๖
อยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความ
สะดวกแกการจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้นแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
คําสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกําหนดเวลา ไมเกินหกเดือนนับ
แตวันที่ไดรับคําสั่ง แตการสั่งรื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองการพัฒนา
ทองถิ่นหรือประโยชนในการใชที่สาธารณะของประชาชน
(๒) มีคําสั่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคาร มีผลใชบังคับ ให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองตาม พระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนด
เวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
(๓) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่กอใหเกิดหรืออาจ
กอใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัยการสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
(๔) มีคําสั่งใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑวิธีการ เงื่อนไข
และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งแลว ใหผู
นั้นไดรับยกเวนโทษ แตถาผูนั้นไมปฏิบัติตาม ผูนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีคําสั่งใหผูนั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไมรื้อถอนอาคารใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูนั้นตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจน
กวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา ๔๒ วรรคสี่
และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
พระราชกฤษฎีการตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกา
ดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินในบริเวณนั้นเพื่อเปนรายไดสําหรับบํารุงทองถิ่น
ได แตที่ดินนั้นยังคงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สัญญาเชาที่ดินที่ทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง (๔) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกันแตตองไมเกินสิบป การตอ
ระยะเวลาเชาจะกระทํามิได เมื่อสิ้นกําหนดเวลาเชาที่ดินแลวเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดไมรื้อถอน
ขนยายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณี
หลังนี้ใหนํามาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารที่ไดยื่นไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดยื่นตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ หรือ
คําสั่งซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖
ใหคงใชบังคับไดตอไป ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไมขัดของหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๐ ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการ กอสรางอาคาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นแลว

๒๗

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

๒๘
อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตกอสราง
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ ๕๐ บาท
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนยาย
ฉบับละ ๕๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๖) ใบรับรอง
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
*(๖ ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ฉบับละ ๕๐๐ บาท
*(๖ ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ ๑๐ บาท
(๘) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔)
*(๘ ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตรา
ใน (๖ ทวิ)
(๙) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับ
การกอสรางหรือสําหรับสวนที่มีการดัดแปลง ดังนี้
(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารและแตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ ๒ บาท
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือ เกินสิบหาเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ ๔ บาท
(ค) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุก
ชั้นใดชั้นหนึ่งเกินหารอยกิโลกรัมตอหนึ่งตารางเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ ๔ บาท
(ง) ปาย คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุด
คูณดวยสวนยาวที่สุด
ตารางเมตรละ ๔ บาท
(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทาง
หรือทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง รวมทั้งประตูรั้ว
หรือกําแพง คิดตามความยาว
เมตรละ ๑ บาท
ในการคิดคาอธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต กึ่งหนึ่งขึ้นไปใหถือ
เปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง
(*(๖) ของอัตราคาธรรมเนียม ความเดิมซึ่งแกไขโดยมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้
(*(๖ ทวิ) และ (๖ ตรี) ของอัตราคาธรรมเนียม บัญญัติเพิ่มเติมโดย มาตรา ๒๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)
(*(๘ ทวิ) ของอัตราคาธรรมเนียม บัญญัติเพิ่มเติมโดย มาตรา ๓๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓)

๒๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญ ญั ติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุท ธศักราช ๒๔๗๖ ได
ประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกันอยูตลอดมา แตปจจุบันบานเมืองไดเจริญกาวหนาและ
ขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดาน
การควบคุมเกี่ยวกับความ มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมการผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหมเสียใหม และ
สมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนที่ ๘๐ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒

