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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  ดังตอไปน้ี 
  
 มาตรา     ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา   “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาและจะใช
บังคับในทองที่ใด  มีบริเวณเพียงใด  ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
 * สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือเขต
ทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัติน้ีบังคับตามเขตของผังเมืองรวมน้ันโดยไมตองตราเปน
พระราชกฤษฎีกา 
 * สําหรับอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ  อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ  ใหใชบทบัญญัติแหง 
พระราชบัญญัติน้ีบังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติน้ีหรือไม 
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 ในพระราชบัญญัติน้ี 
“อาคาร”  หมายความวา  ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืน  

ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได  และหมายความรวมถึง 



  ๒  

 

(๑) อัฒจันทรหรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอ่ืนเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน 
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายนํ้า อูเรือ คานเรือ ทานํ้า ทาจอดเรือ ร้ัว  กําแพง หรือประตู 

ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือส่ิงที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย 
(๓) ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย 

(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร หรือมีนํ้าหนักรวมทั้งโครง
สรางเกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวันในทางราบแลว ระยะหางจากที่สาธารณะ
มีนอยกวาความสูงของปายน้ันเมื่อวัดจากพื้นดิน  และมีขนาดหรือมีนํ้าหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) พื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารที่
กําหนดตามมาตรา  ๘  (๙) 

(๕) ส่ิงที่สรางขึ้นอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ทั้งน้ี  ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย 
 *“อาคารสูง”  หมายความวา  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูง ตั้งแตยี่สิบสามเมตร
ขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟาสําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาให
วัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
 *“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของอาคาร
เปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต
หน่ึงหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 
 *“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชน
ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหน่ึงพันตารางเมตรขึ้นไป  หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป 
 *“โรงมหรสพ”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับฉาย ภาพยนตร  แสดง
ละคร  แสดงดนตรี  หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด  และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณะชนเขาชมการแสดงนั้นเปน
ปกติธุระ  โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
(*มาตรา ๔ คําวา “อาคารสูง” “อาคารขนาดใหญพิเศษ” “อาคารชุมนุมคน” และ “โรงมหรสพ” บัญญัติเพิ่มเติมโดย 
มาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓)  
 “ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซ่ึงเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได  ทั้งน้ี ไม
วาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 
 “แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ  ที่ตั้ง  และขอบเขตของที่ดิน และอาคารที่กอสราง 
ดัดแปลง ร้ืนถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารใน
บริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย 
 “แบบแปลน” หมายความวา  แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ืนถอน  เคล่ือนยาย ใชหรือ
เปล่ียนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาดเคร่ืองหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ ของอาคาร
อยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได 
 “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของ
วัสดุ  ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยาย  ใชหรือเปล่ียนการใช
อาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน 
 “รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ การรับนํ้าหนัก และกําลัง
ตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร 
 “กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทนของเดิมหรือไม 
 “ดัดแปลง” หมายความวา เปล่ียนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซ่ึงลักษณะขอบเขตแบบ รูปทรง  
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สัดสวน นํ้าหนัก เน้ือที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม 
และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปล่ียนสวนตาง ๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม 
 “ร้ือถอน” หมายความวา ร้ือสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตงหรือสวนอ่ืนของ
โครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 “เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือเน้ือที่
ตั้งแตหน่ึงไรขึ้นไป  รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย 
 “ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซ่ึงรับผิดขอบในการอํานายการหรือควบคุมดูแลการกอสราง  ดัดแปลง  
ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยายอาคาร 
 “ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครองครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง  ดัดแปลง ร้ือถอน 
หรือเคล่ือนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซ่ึงตกลงรับกระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทน
หรือไมก็ตาม  และผูรับจางชวง 
 *“ผูครอบครองอาคาร”  หมายความรวมถึง  ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพยสวนกลางตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย 
 *“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือผูซ่ึงไดรับ 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลวแตกรณี ซ่ึงไดขึ้นทะเบียนไว
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 (* มาตรา  ๔  คําวา “ผูครอบครองอาคาร”  และ  “ผูตรวจสอบ”  บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา  ๖  แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓) 
 “นายตรวจ” หมายความวา ผูซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ 
 *“นายชาง”  หมายความวา   ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น  ซ่ึงเจาพนักงานทองถิ่น
แตงตั้งใหเปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซ่ึงอธิบดีกรมโยธาธิการแตงตั้งใหเปนนายชาง 
 “ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล *สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตาม 
พระราชบัญญัติน้ี 
 “ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการสวนทองถิ่น เชน 
เทศบัญญัติ *ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพ      มหานคร  หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา  
เปนตน 
 *“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
 
* พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๔๙๕  พระราชบัญญัติสุขาภิบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๑ และพระราช
บัญญัติสุขาภิบาล  (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๘ ถูกยกเลิกโดย มาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของ
สุขาภิบาล เปนเทศบาล พ.ศ.  ๒๕๔๒ โดยสุขาภิบาล ตามกฎหมายวาดวยสุขาภิบาล ไดเปล่ียนแปลงฐานะเปน
เทศบาลตําบล ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ขอบังคับสุขาภิบาลใหใชบังคับไดถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓  ตามมาตรา ๑๑  แหงพระราชบัญญัติ 
เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เปนเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ 
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(๑) นายกเทศมนตรี  สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  สําหรับในเขตกรุงเทพนมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา  สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดสําหรับในเขตองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 
 (* มาตรา ๔ คําวา “นายชาง” และ “เจาพนักงานทองถิ่น” ความเดิมถูกยกเลิก โดยมาตรา ๗ แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและใหมีอํานาจ 
ออกกฎกระทรวง 

(๑) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติน้ีหรือยกเวนคาธรรมเนียม 
(๒) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําส่ังหรือแบบอ่ืนใดที่

จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 กฎกระทรวงนั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
มาตรา ๖ พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับแกพระที่น่ังหรือพระราชวัง 
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติน้ีไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคารดังตอไปน้ี 
(๑) อาคารของกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
(๒) อาคารของราชการสวนทองถิ่น  ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
(๓) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย  ที่ใชในกิจการขององคการหรือใชเพื่อสาธารณ

ประโยชน 
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการ 

กอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
(๕) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามความ

ตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 
(๖) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ 
(๗) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใชประโยชนเปนการ 

ชั่วคราว  ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน 
 * มาตรา ๘ เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัยการ 
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวย  ความสะดวกแกการ
จราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบ
คุมอาคาร  มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

(๑) ประเภท  ลักษณะ  แบบ  รูปทรง  สัดสวน  ขนาด  เน้ือที่  และที่ตั้งของอาคาร 



  ๕  

 

(๒) การรับนํ้าหนัก  ความตานทาน  ความคงทน  ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช 
(๓) การรับนํ้าหนัก  ความตานทาน  ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร 
(๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เคร่ืองกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย

หรือภัยพิบัติอยางอ่ืน  และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชลมุนวุนวาย 
(๕) แบบ  และจํานวนของหองนํ้าและหองสวม 
(๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร  เชน  ระบบการจัดแสงสวางการระบายอากาศ  

การปรับอากาศ  การฟอกอากาศ  การระบายน้ํา  การบําบัดนํ้าเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
(๗) ลักษณะ  ระดับ  ความสูง  เน้ือที่ของที่วางภายนอกอาคาร  หรือแนวอาคาร 
(๘) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอ่ืน  หรือระหวางอาคารกับถนน  ตรอก  

ซอย  ทางเทา  ทาง  หรือที่สาธารณะ 
(๙) พื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารบางชนิด

หรือบางประเภท  ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นดังกลาว 
(๑๐) บริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยาย  และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใดหรือ

ประเภทใด 
(๑๑) หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยาย  ใชหรือเปล่ียน

การใชอาคาร 
(๑๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาตการโอนใบ

อนุญาต  การออกใบรับรอง  และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัติน้ี 
(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  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 * มาตรา ๘  ทวิ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อใชในการขนสง
บุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือส่ิงอ่ืนใดที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน  หรือออกกฎ
กระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อ่ืนใดเพื่อ
ประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัติน้ี 
 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการกอสรางการอนุญาตใหใช  
การตรวจสอบ  มาตรฐานการรับนํ้าหนัก  ความปลอดภัย  และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณที่จําเปนเกี่ยวเน่ือง
กับส่ิงน้ัน  ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตกตาง
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ีได 
 (* มาตรา ๘ ทวิ  บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๔๓  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 



  ๖  

 

 * มาตรา ๙ ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘  แลวใหราชการสวน
ทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น  เวนแตเปนกรณีตามมาตรา  ๑๐ 
 ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘  ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องน้ันได 
 ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว  ถาตอมามีการออกกฎ
กระทรวงกําหนดเรื่องน้ัน  ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก  
และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมี
การออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมตามมาตรา ๑๐แตตองไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ 
 การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ไดกระทําไปแลว
โดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นน้ัน 
 * มาตรา ๑๐ ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘  แลวใหราชการ 
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเร่ืองน้ันไดในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องน้ันเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวใน 
กฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว 

(๒) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาวเนื่องจากมีความ
จําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น 
 การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒)  ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
 คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็บชอบหรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติ 
ทองถิ่นตาม (๒)  ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นน้ันถาไมใหความเห็นชอบ  ใหแจง
เหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นน้ันทราบดวย 
 ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นน้ันไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม  
ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติ  ทองถิ่นน้ันแลว และใหราชการสวนทอง
ถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อส่ังการตอไป ถารัฐมนตรีไมส่ังการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นน้ัน 
ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง 
 (*มาตรา ๙  และมาตรา ๑๐  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 * มาตรา ๑๐  ทวิ  ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวาขอบัญญัติ
ทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา  ๑๐ (๑)  ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘  หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่
ออกตามมาตรา ๑๐ (๒)  มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความ ยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน  หรือกอใหเกิด
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิตรางกายหรือทรัพยสินของประชาชน  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถิ่นน้ัน
ดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได 
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง  ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยยี่สิบวันนับแตวันรับ
แจงจากรัฐมนตรี  กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของ   ราชการสวนทองถิ่นน้ัน 
 การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ได
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นน้ัน 
 (*มาตรา ๑๐ ทวิ  บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๓๕) 
 มาตรา ๑๑ ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐  เมื่อประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาแลว  ใหใชบังคับได 



  ๗  

 

 มาตรา ๑๒ กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นออกตามมาตรา ๙  หรือ
มาตรา ๑๐  ถาขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
 มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สมควรหามการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยายและใชหรือเปล่ียนการ
ใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหน่ึงบริเวณใด  แตยังไมมีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นกําหนด
การตามมาตรา ๘ (๑๐)   ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเจาพนักงานทองถิ่น  แลวแต
กรณี  มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา  หามการกอสราง ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยาย  และใชหรือเปล่ียน
การใชอาคารในบริเวณนั้น เปนการชั่วคราวได  และใหดําเนินการออกกฎกระทรวง  หรือขอบัญญัติทองถิ่นภายใน
หน่ึงปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ 
 ถาไมมีการออกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหประกาศดังกลาว
เปนอันยกเลิก 
 * มาตรา ๑๓  ทวิ เพื่อประโยชนในการอํานายความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัติน้ี 

(๑) ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ  ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจงขอหามขอจํากัด  หรือ
ขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของกับการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ืนถอน  หรือเคล่ือนยายอาคาร  หรือการดําเนินการอยางอ่ืนตาม
พระราชบัญญัติน้ี  ใหราชการสวนทองถิ่นที่เก่ียวของทราบเพื่อดําเนินการตาม (๒) 

(๒) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตดําเนินการตาง ๆ  ตามพระราชบัญญัติน้ี  ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม (๑)  ไวจําหนายหรือใหแก
ประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๓) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัติน้ีวาผูไดรับใบ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ียังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่เก่ียวของ
ตอไปดวย 

(๔) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานและถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีไวจําหนายหรือใหแก
ประชาชนได 
 * มาตรา ๑๓  ตรี ถาผูซ่ึงจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับ 

(๑) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร  หรือเขตที่ดินของผูอ่ืนหรือระหวางอาคารกับ
ถนน  ตรอก  ซอย  ทางเทา  หรือที่สาธารณะ  หรือ 

(๒) การกําหนดบริเวณหามกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยาย  และใช  หรือ  เปล่ียนการใช
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
 ผูน้ันมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นไดโดยทําเปนหนังสือ  และใหเจาพนักงานทองถิ่นตอบขอ
หารือน้ันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ  แตถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีความจําเปนตองขอคํา
ปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใดก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปได
อีกไมเกินสองคราว  คราวละไมเกินสามสิบวัน 
 ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหน่ึงไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยถือ
ปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฏวาเจาพนักงานทองถิ่นไดตอบขอหารือไปโดย
ผิดพลาดเปนเหตุใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎ
กระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ  ผูน้ันไมตองรับโทษ 
 (* มาตรา ๑๓ ทวิ  และมาตรา ๑๓ ตรี  บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๕  แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕) 
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หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 
 มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวย อธิบดีกรมโยธาธิการ เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรรมการ  ปกครอง  ผูแทน 
กรมทางหลวง  *ผูแทนกรมอัยการ  *ผูแทนสํานักผังเมือง  *ผูแทนสํานักงาน  คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ผูแทนกรุงเทพมหานคร  ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและ*ผูแทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมแหงละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง เปน
กรรมการ และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร  เปนกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
 ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง  ไมวาจะ
เปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม  ใหผูไดรับแตงตั้งน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่ง
ไดแตงตั้งไวแลวน้ัน 
 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได  แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน 
 มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา  ๑๕  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
พนจากตําแหนง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุกเวนแตเปนโทษ

สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ 
 มาตรา ๑๗   การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงเปนองคประชุม  ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
 กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถาคะแนนเสียงเทากัน  ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 
 
 
 
 
 
 
*  กรมอัยการ  ปจจุบัน  คือ  สํานักงานอัยการสูงสุด 
*  สํานักผังเมือง  ปจจุบัน  คือ  กรมการผังเมือง 
*  สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  ปจจุบัน  คือ  สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 
*  คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ปจจุบัน  คือ  คณะกรรมการสภาวิศวกร 
*  คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม  ปจจุบัน  คือ  คณะกรรมการสภาสถาปนิก 



  ๙  

 

 * มาตรา ๑๘ ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ 
(๒) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒) 

 *(๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นหรือสวนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 *(๔) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 *(๕)  รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 
 *(๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 
 (* มาตรา ๑๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  
๒๕๓๕  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 * มาตรา ๑๘  (๓)  และ  (๔)  ความเดิมถูกยกเลิกโดย  มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี 
 * มาตรา ๑๘ (๕)  และ  (๖)  บัญญัติเพิ่มเติมโดย  มาตรา ๑๑  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง
หน่ึงอยางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได 
 ใหนํามาตรา ๑๗  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 * มาตรา ๒๐ ใหจดัตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการ  มีหนาที่  ดังน้ี 

(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
(๒) ปฏิบัติงานธุรการ  ตรวจสอบขอเท็จจริง  และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
(๓) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ หนวยงานของรัฐในการ

ปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี  ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน 
(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 

 (* มาตรา ๒๐ ความเดิมถูกยกเลิก  โดยมาตรา ๑๒  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๔๓  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 

หมวด  ๓ 
การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร 

 
 * มาตรา ๒๑ ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปน้ี  ตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา  ๓๙ ทวิ  
 * มาตรา ๒๑  ทวิ การกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคล่ือนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวง
กําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคารผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ  ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (* มาตรา ๒๑ ทวิ  บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  
๒๕๔๓) 
 * มาตรา ๒๒ ผูใดจะร้ือถอนอาคารดังตอไปน้ี  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  หรือ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 



  ๑๐  

 

(๑) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ
อาคาร 

(๒) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร 
 (* มาตรา ๒๑  และมาตรา  ๒๒  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา  ๗  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 มาตรา ๒๓ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 มาตรา ๒๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 * มาตรา ๒๕ ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล  ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวัน
นับแตวันที่ไดรับคําขอ 
 ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ัง ไมอนุญาตไดภาย
ในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราวคราวละไมเกินส่ีสิบหาวัน  แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนี่ง
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวน้ันแลวแตกรณี 
 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคําส่ังไมอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูขอ
รับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 
 * มาตรา ๒๖ ในกรณีที่การกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารที่ขออนุญาตน้ัน  มี
ลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควงคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือเปน
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม  ถาวิศวกรรมหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบ
ในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปน ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี  ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น 
 * มาตรา ๒๗ ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูขอรับ
ใบอนุญาตแกไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  หรือรายการคํานวณที่ได
ยื่นไว  เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตร ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ 
หรือ มาตรา ๑๐ และใหนํามาตรา ๒๕วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน 
หรือรายการคํานวณตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบ
อนุญาตใหภายในสามสิบวัน  แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําส่ังของ 
เจาพนักงานทองถิ่น  ในกรณีน้ีใหถือวาเปนการยื่นคําขอใหมและใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕ ตอไป 
 * มาตรา ๒๘ ในกรณีที่แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดยื่นมา
พรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกร  ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเก่ียวกับรายการคํานวณ 
 (* มาตรา ๒๘ ความเดิมซ่ึงแกไขโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร      (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๓๕   ถูกยกเลิกโดยมาตร  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใชความ
ใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 * มาตรา ๒๘ ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายละเอียดดาน
สถาปตยกรรมของอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาต  กระทํา
โดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก  ให 



  ๑๑  

 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่เกีวยวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร  
เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ 
 (* มาตรา ๒๘ ทวิ  บัญญัติเพิ่มเติมโดย มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๔๓) 
 * มาตรา ๒๙ เมื่อไดรับอนุญาตแลว  ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเร่ิมตน
และวันส้ินสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบพรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความ 
ยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย 
 ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได  เวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม 
 * มาตรา ๓๐ ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ แตทั้งน้ีไมเปนการกระทบถึงสิทธิและ
หนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น 
 * มาตรา ๓๑ หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ืนถอน  หรือเคล่ือนยาย
อาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต  ตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาตหรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ  เวนแต 

(๑) เจาของอาคารนั้นไดยื่นคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหทําการแกไข
เปล่ียนแปลงได 

(๒) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปล่ียนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลวหรือ 
(๓) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่เก่ียวของหรือเปนกรณีตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
 ใหนํามาตรา ๒๕  หรือมาตรา ๓๙ ทวิ  มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒)  แลวแตกรณี  
โดยอนุโลม 
 ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร เปนการฝาฝนความ ในวรรคหนึ่ง  ให
ถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน  เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืนซ่ึงผูควบคุม
งานไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  และผูดําเนินการทราบแลว  
แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม 
 * มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช  คือ  อาคารดังตอไปน้ี 
 *(๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา  โรงแรม  อาคารชุด  หรือสถานพยาบาล 
  (๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข  หรือกิจการอื่น  
ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจงตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง  หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นใหเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
 หามมิใหบุคคลใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต  หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
 ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารนั้น
เปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ  แลว  ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ  เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ  ได   แตถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหเจา



  ๑๒  

 

ของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้น  เพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่
ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ  ตอไปได 
 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช  ใชหรือยินยอมใหบุคคล  ใดใชอาคารนั้น  
เพื่อกิจกรรมอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่แจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
 (* มาตรา ๓๒ (๑)  ความเดิมซ่ึงแกไขโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๓๕  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๖  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  และใหใชความ
ใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 * มาตรา ๓๒ ทวิ เจาของอาคาร  ดังตอไปน้ี 

(๑) อาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๒) อาคารชุมนุมคน 
(๓) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม  แลวแตกรณี  ทําการตรวจสอบสภาพ
อาคาร  โครงสรางของตัวอาคาร  อุปกรณประกอบตาง ๆ  เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง ระบบการ
เตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย  ระบบระบายอากาศ  ระบบ
ระบายน้ํา  ระบบบําบัดนํ้าเสีย  ระบบเครื่องกลหรือระบบอ่ืน ๆ  ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตาง 
ๆ  ที่มีผลตอสุขภาพ  ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน แลวรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งน้ี 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 ซ่ึงไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช  ใช
หรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทอง
ถิ่นหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลวและใหนํามาตร ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ  แลวแต
กรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปล่ียนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่ง
ไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 
 * มาตรา ๓๔ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่
จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่น
ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถน้ันเพื่อการอื่น ทั้งน้ีไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 ขอหามตามวรรคหน่ึงใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยน้ันโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู  
ทั้งน้ี ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถน้ันตอไป  ยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม 
 * มาตรา ๓๕ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒  ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ในใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ และเมื่อ
ไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงาน  ทองถิ่นจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตน้ัน 
 * 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  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 * มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓  ตาย ทายาท
หรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซ่ึงประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน  เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียน
การใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบ
อนุญาตตาย ในกรณีเชนวาน้ีใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตน้ันแทน 
 (* มาตรา ๓๗ ความเดิมซ่ึงแกไขโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  
๒๕๓๕   ถูกยกเลิกโดย  มาตรา  ๑๘   แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 มาตรา ๓๘ ในระหวางกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยายอาคาร  แลวแตกรณี  ผูไดรับ
ใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาต  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับ
อนุญาตใหกระทําการดังกลาวหน่ึงชุด  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 ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(๑) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  พรอมทั้งแจงขอมูลและ
ยื่นเอกสารดังตอไปน้ีดวย 

(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 ร้ืนถอน หรือ
เคล่ือนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี  กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของทุกประการ 



  ๑๔  

 

(ฉ) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของอาคารที่จะ
กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายซ่ึงมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข)  วาตนเปนผูออกแบบอาคาร
และเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น 

(ช) วันเร่ิมตนและวันส้ินสุดการดําเนินการดังกลาว 
(๒) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เปนการแจงการ 

กอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
 ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงตาม
แบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเร่ิมตน
ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ืนถอน หรือเคล่ือนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง 
 ใหนํามาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
 * มาตรา ๓๙ ตรี ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่น
เอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา ๓๙ ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูแจงมา
ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 
 ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ  หรือนับแตวันที่เร่ิมการกอสราง  
ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารตามที่ไดแจงไว  แลวแตกรณี  ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการ
กอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา  ๓๙  ทวิ    ไมถูกตองตามบทบัญญัติพระราชบัญญัติ
น้ี  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ ใหเจาพนักงาน   
ทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตร  ๓๙  ทวิ  ทราบโดยเร็ว  และใหมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา  
๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา ๔๒  หรือ มาตรา ๔๓  แลวแตกรณี 
 ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายในกําหนด
เวลาตามวรรคสอง  ใหถือวาการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยาย อาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่นแลว  เวนแตในกรณีดังตอไปน้ี 

(๑) การกระทําดังกลาวเปนการรุกลํ้าที่สาธารณะ 
(๒) การกระทําดังกลาวที่เก่ียวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน  ตรอก  ซอย  ทางเทา หรือที่

สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือ 
(๓) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับการหามกอสราง ดัดแปลง ร้ืนถอน เคล่ือนยายและใชหรือเปล่ียนการ

ใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด  เปนการฝาฝน  กฎกระทรวง  ประกาศหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราช
บัญญัติน้ี  หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 
 (* มาตรา ๓๙ ทวิ  และมาตรา ๓๙ ตรี  บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๐  แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๕) 
 

*หมวด ๓ ทวิ 
การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ 

 
 * มาตรา ๓๙ จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคล่ือนยาย ร้ืนถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใชเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ  ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีดวย 
 



  ๑๕  

 

 * มาตรา ๓๙ เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคาร
หรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจาก
คณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง   แลวแตกรณี 
 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาต เพิกถอนใบ
อนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  ดังตอไปน้ี 

(๑) ในเขตกรุงเทพนมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการผูแทน
กรุงเทพมหานคร  ผูแทนกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ  และ
ใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง  กรมโยธาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ     เจาพนักงาน 
ทองถิ่นแหงทองถิ่นที่ที่เก่ียวของ  สาธารณสุขจังหวัด  หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด  เปนกรรมการ  และให 
โยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 
 ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  และใหประธานคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต  เพิกถอนใบอนุญาต  
ตออายุใบอนุญาต  โอนใบอนุญาต  และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง 
 ประเภทของโรงมหรสพ  ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดูและจํานวน
และระยะหางของส่ิงของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ เชน  หองฉาย  ทางเขา
ออก  ประตู  ที่น่ังคนดู  ทางเดิน  เปนตน  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 * มาตรา ๓๙ ฉ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองปโดยใหใชได
จนถึงวันที่  ๓๑  ธันวาคม  ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต 
 หลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต  การตออายุในอนุญาตการโอน 
ใบอนุญาต  และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ 
กิจการโรงมหรสพ  ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวให
ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอนายอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ  จะมีคําส่ังไมอนุญาต 
 (* หมวด ๓ ทวิ การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ มาตรา ๓๙  จัตวา  
มาตรา ๓๙  เบญจ  และมาตรา ๓๙ ฉ  บัญญัตเิพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๙ แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร  (ฉบับ
ที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓) 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 * มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ืนถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารโดยฝาฝนบท
บัญญัตแิหงพระราชบัญญัติน้ี  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวของ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังน้ี 

(๑) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจางหรือบริวารของบุคคล
ดังกลาว  ระงับการกระทําดังกลาว 

(๒) มีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว 
และจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ 

(๓) พิจารณามีคําส่ังตามมาตรา ๔๑  หรือมาตรา ๔๒  แลวแกกรณี  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
คําส่ังตาม (๑) 



  ๑๖  

 

 * มาตรา ๔๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐  เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงใหถูกตองไดให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ  หรือ
ดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอัน
สมควร  เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได  และใหนํามาตรา ๒๗  มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 * มาตรา ๔๒ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงใหถูกตองได  
หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ัง
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงานหรือ          ผูดําเนินการ ร้ือถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวน
ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน  โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ  วิธีการและ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา ๘ (๑๑)  หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙  หรือ
มาตรา ๑๐ 
 * มาตรา ๔๓ ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตาม  มาตรา ๔๒  ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังตอไปน้ี 

(๑) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล  นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๒  ไดลวง
พนไป  ขอใหศาลมีคําส่ังจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 
๔๒ โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้นถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อถอน
ไวในบริเวณน้ันแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร  ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารผูควบคุมงาน และผูดําเนินการ จะตองรวมกันเสียคาใชจาย
ในการน้ันเวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝน
กฎหมาย 
 ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง  เมื่อเจาพนักงานงานทองถิ่น  หรือผูซ่ึงดําเนินการแทน
เจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว  บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสีย
หายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซ่ึงดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได 
 วัสดุกอสรางที่ถูกร้ือถอนและส่ิงของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอน  ให       เจาพนักงานทองถ่ิน
มีอํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนไดทั้งน้ีตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวง  และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินน้ันคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน  ให
ทรัพยสินหรือเงินน้ันตกเปนของราชการสวนทองถิ่นน้ันเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราช
บัญญัติน้ี 
 * มาตรา ๔๔ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม  หรือมาตรา ๓๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง  ใบอนุญาต  หรือที่ไม
ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙  ทวิ  จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต  หรือไดแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว 
 * มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร  ผูครอบครองพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นดังกลาวหรือผูที่กระทําการฝาฝนมาตรา ๓๔ ระงับการ
กระทําน้ัน  และส่ังใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นใหกลับคืนสูสภาพเดิมได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหนํามาตรา ๔๓มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 (* มาตรา ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา ๔๒  มาตรา ๔๓  มาตรา ๔๔  และมาตรา ๔๕  ความเดิมถูกยกเลิก
โดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไว
น้ี) 



  ๑๗  

 

 มาตรา ๔๖ ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายโดยไดรับอนุญาตตามพระราช
บัญญัติน้ี หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจ
เปนภยันตรายตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสินหรืออาจ   ไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุ
รําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหดําเนินการ
แกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และ  เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถาอํานาจนั้นอาจเปน
ภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกาย  และทรัพยสิน  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังไปร้ือถอน
อาคารนั้นไดโดยใหนํามาตรา ๔๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 * มาตรา ๔๖ ทวิ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เก่ียวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง  ระบบ
การเตือน  การปองกันและการระงับอัคคีภัย  การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย  ระบบระบายอากาศ  
ระบบระบายน้ํา  ระบบบําบัดนํ้าเสีย  ระบบเครื่องกล  หรือ  ระบบอ่ืน ๆ ของอาคารตาม มาตรา ๓๒ ทวิ มีสภาพ
หรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสิน  หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย  หรือ
กอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังน้ี 

(๑) มีคําส่ังหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร  ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอุปกรณ
ประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวที่อุปกรณ หรือบริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงายที่อยู
ใกลกับอุปกรณน้ัน 

(๒) มีคําส่ังใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ น้ัน  ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
หรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันในกรณีมีเหตุอันสมควรเจา
พนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได 
 ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณดังกลาวมีผล
ทําใหอาคารนั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอ   สุขภาพ  ชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสิน  
ใหเจาพนักงานทองถิ่นส่ังหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได และตองจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการ
หามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว 
 (* มาตรา ๔๖ ทวิ  บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๐  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๔๓) 
 * มาตรา ๔๗ การส่ังหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี   นอกจากกรณีตาม
มาตรา ๔๐ (๒)  และมาตรา ๔๗ ทวิ   ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต  
ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน  
แลวแตกรณี  ณ  ภูมิลําเนาของผูน้ันหรือจะทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได 
 ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได  ใหปดประกาศสําเนาคําส่ังหรือหนังสือ
แจง  แลวแตกรณี   ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลง 
ร้ือถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชน้ันและใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต  ผูไดรับใบอนุญาต  ผูแจงตามมาตรา 
๓๙ ทวิ  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร   ผูดําเนินการ  หรือผูควบคุมงานไดทราบคําส่ังหรือหนังสือแจงน้ันแลว
เมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว 
 (* มาตรา ๔๗ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๓๕  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 * มาตรา ๔๗ ทวิ การแจงคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่ส่ังใหระงับการกระทําที่  เปนการฝาฝน 
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีหรือใหร้ือถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซ่ึง
จะตองรับคําส่ังดังกลาว  ณ  ภูมิลําเนาของผูน้ันและใหปดประกาศคําส่ังดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ 



  ๑๘  

 

อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวและใหถือวาผูซ่ึงจะตองรับคําส่ังไดทราบคําส่ังน้ันแลวเมื่อพนกําหนดสาม
วนันับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว 
 (* มาตรา ๔๗ ทวิ  บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  
๒๕๓๕) 
 มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี  เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจเขาไปใน
อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม  พระราชบัญญัติน้ี  ในเวลา
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  หรือในเวลาทําการของสถานที่น้ัน  และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่น้ัน 
 * มาตรา ๔๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวน ทองถ่ินซ่ึงมีความรู
หรือคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได 
 ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถิ่น  อธิบดีกรมโยธา ธิการมีอํานาจแตง
ตัง้วิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 (* มาตรา ๔๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดย มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. 
๒๕๔๓  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 * มาตรา ๔๙ ทวิ ในกรณีที่มีการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารโดยฝาฝน 
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม    พระราชบัญญัติน้ี และเจา
พนักงานทองถิ่นไดดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี  แตมิไดมีการปฏิบัติตาม
คําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร  หรือผูรับ
ผิดชอบงานออกแบบอาคาร  หรือ     ผูควบคุมงาน  อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว   ให
เจาพนักงานทองถิ่นแจงใหบุคคลเชนวาน้ันทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงเพื่อพิสูจนวาเปนการกระทําของผูอ่ืน  หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน  ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวาน้ันใหคณะกรรมการ  ควบคุมอาคารทราบและใหแจง
สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวย
สถาปนิก 
 (* มาตรา ๔๙ ทวิ ความเดิมซ่ึงเพิ่มเติมโดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕  ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๒  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 

หมวด ๕ 
การอุทธรณ 

 
 * มาตรา ๕๐ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  ประกอบดวยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมโยธาธิการ  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุดผูแทนสํานักงานคณะ
กรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  และ*ผูแทนคณะกรรมการควบ
คุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมเปนกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรง
คุณวุฒิ  ในจํานวนนี้ใหมีผูทรง คุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสามคน  และใหหวัหนาสํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ 



  ๑๙  

 

 กรรมการซึ่ ง รัฐมนต รีแต งตั้ งตามวรรคหนึ่ ง (๑) ตองไม เปนผู ซ่ึ งปฏิบัติหน าที่ ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด 
 *(๒) ในเขตเทศบาล  เขตเมืองพัทยา  หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวย   ผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานกรรมการ  อัยการจังหวัดซ่ึงเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัดและบุคคลอื่นอีกไมเกินหกคน
ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้ง  ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ  
และใหโยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 
 
*  คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  ปจจุบันคือ  คณะกรรมการสภาวิศวกร 
*  คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม  ปจจุบันคือ  คณะกรรมการสภาสถาปนิก 
 (* มาตรา ๕๐ (๒) ความเดิมซ่ึงแกไขโดยมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕   ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๓   แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร     (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  และ
ใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (๒)  ตองไมเปนผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ราชการของราชการสวนทอง
ถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น 
 ใหนํามาตรา ๑๕  มาตรา ๑๖  และมาตรา ๑๗  มาใชบังคับแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดย
อนุโลม 
 (* มาตรา ๕๐ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๕  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๓๕  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคําหรือส่ังใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่

เก่ียวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
(๓) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 

 ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบ
หมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ  ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึง
พระอาทิตยตกก็ได 
 * มาตรา ๕๑ ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น  คณะหน่ึงหรือ
หลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามที่มอบหมายก็ได 
 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 ผูไดรับคําส่ัง
จากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ีมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 
 การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําส่ังดังกลาว  และให
เจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรบอุทธรณ 
 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ  แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังอุทธรณและ  เจาพนักงานทองถิ่น 



  ๒๐  

 

 ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ  ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําวินิจฉัยอุทธรณ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย  หรือคําพิพากษาเปนประการใด  ให
เจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามน้ัน 
 ในระหวางอุทธรณ  หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณี
แหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได 
 ใหนํามาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม 
 (* มาตรา ๕๒ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๓๕  และใหใชความใหมแทนดังน้ีพิมพไวน้ี) 
 

*หมวด ๖ 
นายชาง  นายตรวจ  และผูตรวจสอบ 

 
 มาตรา ๕๓ ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง      ดัดแปลง   
ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยายอาคาร  เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือไม  และ
เพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของกับบุคคลที่อยูหรือ
ทํางานในสถานที่น้ัน 
 มาตรา ๕๔ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซึ่งไดกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายเสร็จ
แลวน้ัน  ไดกระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดมีการใช
หรือเปล่ียนการใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒  มาตรา ๓๓  หรือมาตรา ๓๔  หรืออาคารใดมีลักษณะ
ตามาตรา ๔๖  ใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได  และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจ 
สอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่น้ัน 
 มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายชางหรือนายตรวจตองกระทําการ
ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่น้ัน และในการนี้ใหนายชางหรือนาย
ตรวจแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เก่ียวของรองขอ 
 
(* หมวด ๖  นายชาง  นายตรวจ  และผูตรวจสอบ  แกไขโดยมาตรา ๒๔  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓) 
 บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 * มาตรา ๕๕ ทวิ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เวนแตผูน้ันเปน ผูตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 * มาตรา ๕๕ ตรี ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ  โดยฝาฝน 
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี  หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีใหนํามาตรา 
๔๙ ทวิ  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 (* มาตรา ๕๕ ทวิ  และมาตรา ๕๕ ตรี  บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓) 
 



  ๒๑  

 

หมวด ๗ 
เขตเพลิงไหม 

 
 มาตรา ๕๖ เมื่อเกิดเพลิงไหมบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม  ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว  ณ  สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นน้ัน  และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม  โดยมี 
แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไม  พรอมทั้งระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัติน้ี 
 * มาตรา ๕๗ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม  หามมิใหผูใดกอสราง   ดัดแปลง  ร้ือถอน  
หรือเคล่ือนยายอาคารในเขตเพลิงไหม  และใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการ  กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือน
ยายอาคารหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามท่ีไดรับ
อนุญาต  หรือที่ไดแจงไวน้ันตามระยะเวลาดังกลาวดวย 
 ใหนํามาตรา ๔๐  มาตรา ๔๒  และมาตรา ๔๓  มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม 
 บทบัญญัติในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแก 

(๑) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซ่ึงจัดทําหรือควบคุมโดยทางราชการ 
(๒) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอยชั่วคราว 

 (* มาตรา ๕๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๘  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  
๒๕๓๕  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 มาตรา ๕๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไมโดย
คํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  การ
สถาปตยกรรม  และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอความเห็นพรอมดวย
แผนที่สังเขปแดสงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร  ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของ
เจาพนักงานทองถิ่นมากวาหน่ึงทองที่  ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของเปนผูรวมกันพิจารณาและ
เสนอความเห็น  ทั้งน้ี  ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม 
 เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นแลว  ใหเสนอความเห็น
พรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรีเพื่อส่ังใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมี
การปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว  ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นน้ันและบริเวณที่เกิด
เพลิงไหมภายในสี่สิบวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม 
 มาตรา ๕๙ ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว  ใหการหามตามมาตรา ๕๗  
วรรคหน่ึง  เปนอันยกเลิก 
 ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา ๕๗ วรรคหน่ึงยังคงมีผลใช
บังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมน้ัน  และใหสํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอ     รัฐมนตรีเพื่อประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขต
เพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษาภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
 * มาตรา ๖๐ เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว  หามมิใหผูใดกอสราง  
ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ืนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่กําหนดในแผนผัง
น้ัน  และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารหรือใบรับแจงตามมาตรา 
๓๙ ทวิ  ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซ่ึงขัดกับแผนผังดังกลาว  ใหเปนอัน
ยกเลิก 



  ๒๒  

 

 ใหนํามาตรา ๔๐  มาตรา ๔๒  และมาตรา ๔๓  มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม 
 (* มาตรา ๖๐  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  
๒๕๓๕  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 * มาตรา ๖๐ ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเร่ิมตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามประกาศใช
บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา ๖๐  ภายในสองป นับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด  เพื่อใชประโยชนตามที่
กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม  ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอนเร่ิมตน
ดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมโดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยู
ในวันที่มีประกาศปรัปปรุงเขตเพลิงไหม แตถาไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับ
ประกาศดังกลาว  ใหกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่  ๑  มกราคม  ของปที่มีการ
จายเงินคาทดแทน 
 ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเร่ิมตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  
ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก 
 (* มาตรา ๖๐ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๐  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  
๒๕๓๕) 
 มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซ่ึงที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพื่อใชประโยชน
ตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม  ใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยน้ันโดยใหนํา
กฎหมายวาดวยการเวรคนือสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๖๒ เมื่อเกิดเพลิงไหมในทองที่ใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม  ถาทองที่น้ันยังไมมี 
พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติน้ีบังคับ  ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติน้ีในทองที่น้ัน
ตัง้แตวนัที่เกิดเพลิงไหม  แตถาตอมีการประกาศไมปรับปรุง    เขตเพลิงไหมตามมาตรา ๕๘  ใหถือวา 
พระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันที่     เจาพนักงานทองถิ่นมีประกาศนั้น 
 

หมวด ๘ 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
 มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ  ผูซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มอบหมาย  กรรมการเปรียบเทียบคดี  เจาพนักงานทองถิ่น  นายชาง  หรือ  นายตรวจตามพระราชบัญญัติน้ี   
ผูขอรับใบอนุญาต  ผูไดรับอนุญาต  เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงานหรือบุคคลที่ 
เก่ียวของซ่ึงอยูในสถานที่น้ันตองใหความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร 
 มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี  ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณผูซ่ึงคณะ
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   ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือ
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 * มาตรา ๖๕ ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว  ผูไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ  ยังตองระวางโทษปรับอีกวัน
ละไมเกินหน่ึงหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 * มาตรา ๖๕ ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ  วรรคหน่ึง  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว  ผูฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ยังตองระวางโทษปรับ
อีกวันละไมเกินหน่ึงหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 * มาตรา ๖๕ จัตวา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๖ ทวิ  
ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
 นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว   ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ทวิ  ยังตองระวาง
โทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท  ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 (* มาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ตรี  และมาตรา ๖๕ จัตวาบัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๖  แหงพระราช
บัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓) 
 * มาตรา ๖๖ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง  มาตรา ๓๘  มาตรา ๓๙  หรือมาตรา ๓๙ ตรี  
วรรคหน่ึง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 
 (* มาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 * มาตรา ๖๖ ทวิ ผูใดมิไดร้ือถอนอาคารตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดย 
มิไดอยูในระหวางการอุทธรณคําส่ังดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว  ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหม่ืนบาท
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น 



  ๒๔  

 

 (มาตรา ๖๖ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา ๒๓  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  
๒๕๓๕) 
 * มาตรา ๖๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๐  
มาตรา ๔๔  หรือมาตรา ๔๕  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับ  ไมเกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
 นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว  ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหม่ืนบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 (* มาตรา ๖๗  ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  
๒๕๓๕  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 มาตรา ๖๘ ผูใด 

(๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา ๕๑ 
(๒)  โดยไมมีเหตุอันสมควร  หรือ 

(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ  ผูซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบ
หมาย  เจาพนักงานทองถิ่น  นายชาง  หรือนายตรวจ  ตามมาตรา ๔๘  มาตรา ๕๑  มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ 
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๑  มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔  หรือมาตรา ๖๓  แลวแตกรณี 
 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน  หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 มาตรา ๖๙ ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี เปนการกระทําของผูดําเนินการ  ผูกระทํา
ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ 
 *มาตรา ๗๐ ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  เปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อ
พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การศึกษา  หรือการสาธารณสุข  หรือเปนการกระทําในทางการคาเพื่อใหเชา ให 
เชาซ้ือ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทน  ซ่ึงอาคารใด  ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติ
ไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ 
 * มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑  มาตรา ๒๒  มาตรา ๓๔  มาตรา 
๔๒  มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  
ผูดําเนินการ  ผูควบคุมงาน  หรือผูอุทธรณตามาตรา ๕๒  แลวแตกรณี  หรือเปนการกระทําตามคําส่ังของบุคคล
ดังกลาว  เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน 
 (* มาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๑ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 มาตรา ๗๒ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการ
ทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น  เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคลนั้นได
กระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
 มาตรา ๗๓ ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี  ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองที่
ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่งความเปนอยูหรือการ 
ใชสอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเน่ืองจากการกระทําความผิดดังกลาว  เปนผูเสียหายตามกฎหมายวา
ดวยวิธีพิจารณาความอาญา 
 * มาตรา ๗๔ ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 



  ๒๕  

 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด  
และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด  อัยการจังหวัด  ซ่ึงเปนหัวหนาที่ทําการอัยการ
จังหวัด  และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด 
 ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๖๕ ตรี วรรคหน่ึง  มาตรา ๖๕ 
จัตวา วรรคหนึ่ง  มาตรา ๖๖  มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง  มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือ
มาตรา ๗๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทําความผิดดังกลาวและผู 
เสียหาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูน้ันยินยอมใหเปรียบเทียบ 
 ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุกใหกําหนด 
คาปรับซ่ึงผูตองหาพึงชําระ  ถาผูตองหาและผูเสียหาย  ถามี  ยินยอมตามนั้น  เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตาม
จํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ  เปรียบเทียบ  ใหถอืวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมาย
วิธีพจิารณาความอาญา 
 ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาตามวรรคสี่ให
ดําเนินคดีตอไป 
 คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีใหตกเปนของราชการสวนทองถิ่น  โดยไมตองนําสงเปน 
รายไดแผนดิน 
 (* มาตรา ๗๔ ความเดิมซ่ึงแกไขโดยมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. 
๒๕๓๕   ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๒๗   แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๔๓  และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี) 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 มาตรา ๗๕ บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ  ที่ไดยื่นไดกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับและยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและการอนุญาตใด ๆ  ที่ไดใหไวตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร  หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม  
หรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาต  แลวแตกรณี  ใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการ
อนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากการขออนุญาตหรือการ
พิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี  ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตน้ันเปนไปตามพระราชบัญญัติ
น้ี  และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังตามมาตรา ๒๗  เพื่อใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถกูตองภายในเวลา
สามสิบวัน ถาผูรับขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาดังกลาว  ใหคํา
ขอรับใบอนุญาตน้ันเปนอันตกไป 
 มาตรา ๗๖ อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง  และไดกระทําการเสร็จแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามพระราชบัญญัติน้ี  ก็
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 
 มาตรา ๗๗ ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไม เหมาะสม หรือไมปลอดภัยในการ



  ๒๖  

 

อยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ  ส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  และการอํานวยความ
สะดวกแกการจราจร  เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่น้ันแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
คําส่ังอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง  ดังตอไปน้ี 

(๑) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกําหนดเวลา  ไมเกินหกเดือนนับ
แตวันที่ไดรับคําส่ัง  แตการส่ังร้ือถอนอาคารจะตองกระทําเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองการพัฒนา
ทองถิ่นหรือประโยชนในการใชที่สาธารณะของประชาชน 

(๒) มีคําส่ังภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคาร มีผลใชบังคับ  ให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองตาม    พระราชบัญญัติน้ี  ภายในกําหนด
เวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

(๓) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่กอใหเกิดหรืออาจ 
กอใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย  การปองกันอัคคีภัยการสาธารณสุข  การรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร  ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือน
นับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

(๔) มีคําส่ังใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑวิธีการ  เงื่อนไข  
และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
 ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหน่ึงแลว  ใหผู
น้ันไดรับยกเวนโทษ  แตถาผูน้ันไมปฏิบัติตาม  ผูน้ันตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  และใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีคําส่ังใหผูน้ันร้ือถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูน้ันไมร้ือถอนอาคารใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูน้ันตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหน่ึงพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู  หรือจน
กวาผูน้ันยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง  ในกรณีหลังน้ีใหนํามาตรา ๔๒ วรรคส่ี
และวรรคหา  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 พระราชกฤษฎีการตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกา
ดวย  และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินในบริเวณน้ันเพื่อเปนรายไดสําหรับบํารุงทองถิ่น
ได  แตที่ดินน้ันยังคงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 
 สัญญาเชาที่ดินที่ทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง (๔)  ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกันแตตองไมเกินสิบป  การตอ
ระยะเวลาเชาจะกระทํามิได  เมื่อส้ินกําหนดเวลาเชาที่ดินแลวเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดไมร้ือถอน   
ขนยายอาคารหรือส่ิงปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป  หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหน่ึงพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาผูน้ันยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง  ในกรณี
หลังน้ีใหนํามาตรา ๔๒  วรรคส่ีและวรรคหา  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา ๗๘ ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารที่ไดยื่นไวกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ  เปนอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดยื่นตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง  เทศบัญญัติ  ขอบัญญัติจังหวัด  กฎ  ขอบังคับ  ประกาศ  หรือ 
คําส่ังซ่ึงไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช ๒๔๗๙  หรือ 
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖   
 ใหคงใชบังคับไดตอไป  ทั้งน้ี  เพียงเทาที่ไมขัดของหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 
 มาตรา ๘๐ ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการ  กอสรางอาคาร  
พุทธศักราช ๒๔๗๙  หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม  พุทธศักราช ๒๔๗๖ อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติน้ีในทองที่น้ันแลว 



  ๒๗  

 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

  ส. โหตระกิตย 
รองนายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ๒๘  

 

อัตราคาธรรมเนียม 
 
(๑) ใบอนุญาตกอสราง       ฉบับละ   ๒๐๐   บาท 
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง       ฉบับละ   ๑๐๐   บาท 
(๓) ใบอนุญาตร้ือถอน       ฉบับละ     ๕๐   บาท 
(๔) ใบอนุญาตเคล่ือนยาย      ฉบับละ     ๕๐   บาท 
(๕) ใบอนุญาตเปล่ียนการใช      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  ดังน้ี 
(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร  

คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารและแตละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ  ๒  บาท 
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือ  เกินสิบหาเมตร   

คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน   ตารางเมตรละ  ๔  บาท 
(ค) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพื้นรับนํ้าหนักบรรทุก   
  ชั้นใดชั้นหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัมตอหน่ึงตารางเมตร 
  คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน   ตารางเมตรละ  ๔  บาท 
(ง) ปาย  คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุด 

คูณดวยสวนยาวที่สุด     ตารางเมตรละ  ๔  บาท 
(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว  เชน  เขื่อน  ทาง 
  หรือทอระบายน้ํา  ร้ัวหรือกําแพง  รวมทั้งประตูร้ัว 
  หรือกําแพง  คิดตามความยาว    เมตรละ  ๑  บาท 

 
 ในการคิดคาอธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน  เศษของตารางเมตรหรือเมตร  ตั้งแต  ก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถือ
เปนหนวยเต็ม  ถาต่ํากวากึ่งหน่ึงใหปดทิ้ง 
 
(*(๖) ของอัตราคาธรรมเนียม  ความเดิมซ่ึงแกไขโดยมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓  และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวน้ี  
(*(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  :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ  เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได
ประกาศใชมานานแลว  แมวาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกันอยูตลอดมา แตปจจุบันบานเมืองไดเจริญกาวหนาและ
ขยายตัวมากขึ้น ฉะน้ัน เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดาน
การควบคมุเก่ียวกับความ มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอมการผังเมือง  การสถาปตยกรรม  และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร  สมควรปรับปรุงกฎหมาย
วาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหมเสียใหม  และ
สมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศ  ในราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖ ตอนที่  ๘๐  ลงวันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
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