
พระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีที่ ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ

ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่า

ด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

และจะใช้บังคับในท้องที่ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ส าหรับเขตท้องที่ที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
หรือเขตท้องที่ที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไม่
ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา[๒] 

ส าหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ให้ใช้บทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องที่ที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้
หรือไม่ก็ตาม[๓] 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 

(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
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(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ 

(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งทีส่ร้าง

ขึ้นอย่างอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 

(๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 

(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว ก าแพง 
หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 

(๓) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย 

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่
สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(๔) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับ
อาคารที่ก าหนดตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย 

“อาคารสูง”[๔] หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่
ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรง
จั่ว หรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ”[๕] หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างข้ึนเพื่อใช้พ้ืนที่อาคาร หรือส่วน
ใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 

“อาคารชุมนุมคน”[๖] หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน
เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 

“โรงมหรสพ”[๗] หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับฉาย
ภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้สาธารณชนเข้าชม
การแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจร
ได ้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและอาคาร
ที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะ 
และอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย 

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้สอยต่าง ๆ 
ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการด าเนินการได้ 

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ 
และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารเพ่ือให้เป็นไปตามแบบแปลน 

“รายการค านวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการค านวณก าลังของวัสดุการรับน้ าหนัก
และก าลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิม
หรือไม่ 

“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ 
รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่ง ได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิด
ไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม 

“รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือ
ส่วนอื่นของโครงสร้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป
หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณท่ีอยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้
ด้วย 

“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระท าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับกระท าการดังกล่าวไม่
ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง 

“ผู้ครอบครองอาคาร”[๘] หมายความรวมถึงผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดส าหรับทรัพย์
ส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย 
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“ผู้ตรวจสอบ”[๙] หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้
ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ 

“นายช่าง”[๑๐] หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*
แต่งตั้งให้เป็นนายช่าง 

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วน
ท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจนิติบัญญัติของราชการส่วน
ท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือข้อบัญญัติเมือง
พัทยา เป็นต้น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น”[๑๑] หมายความว่า 

(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 

(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

(๓) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

(๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(๕) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 

(๖) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ส าหรับใน
เขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง 

(๑) ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 

(๒) ก าหนดแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของค าสั่งหรือแบบ
อ่ืนใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
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หมวด ๑ 

บททั่วไป 

                   
  

มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่พระที่นั่งหรือพระราชวัง 

  
มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร ดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(๒) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
(๓) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพ่ือ

สาธารณประโยชน์ 
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ  ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการ

ก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ 

(๕) อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ท าการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้น
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 

(๖) อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 

(๗) อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร หรืออาคารเพ่ือใช้ประโยชน์
เป็นการชั่วคราวที่มีก าหนดเวลาการรื้อถอน 

(๘)[๑๒] อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้ง
ขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย  ทั้งนี้ 
ต้องมิใช่การยกเว้นหรือผ่อนผันเงื่อนไขเก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยของอาคาร หรือความ
ปลอดภัยของผู้ซึ่งอยู่อาศัยหรือใช้อาคาร 

  
มาตรา ๘[๑๓]  เพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การ

สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่
การจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 

(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อท่ี และที่ตั้งของอาคาร 

(๒) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ 
(๓) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคาร 
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(๔) แบบและวิธีการเก่ียวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอ่ืน และการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย 

(๕) แบบและจ านวนของห้องน้ าและห้องส้วม 

(๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง การ
ระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสีย และการก าจัดขยะมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล 

(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อท่ีของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 

(๘) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตท่ีดินของผู้อ่ืน หรือระหว่างอาคารกับ
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ 

(๙) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับ
อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว 

(๑๐) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิด
ใดหรือประเภทใด 

(๑๑) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร 

(๑๒) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการผู้
ครอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร 

(๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 

(๑๕) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์
ประกอบของอาคาร 

(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ด าเนินการ
ต้องท าการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งจะก าหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได้[๑๔] 

  
มาตรา ๘ ทวิ[๑๕]  เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า

ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือ
ใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นใดที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์อย่าง
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เดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องเล่นในสวนสนุก 
หรือในสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งต้องก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การ
อนุญาตให้ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ าหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่
จ าเป็นเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สร้างข้ึนแต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะ โดย
อาจก าหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได้ 

  
มาตรา ๙[๑๖]  ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้ราชการ

ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ 

ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นได้ 

ในกรณีที่ได้มีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออก
กฎกระทรวงก าหนดเรื่องนั้น ให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็นอัน
ยกเลิก และให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถิ่นในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้
จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นใหม่ตามมาตรา ๑๐ แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้
บังคับ 

การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการที่ได้
กระท าไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 

  
มาตรา ๑๐[๑๗]  ในกรณีที่ได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แล้ว ให้

ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพ่ิมเติมจากท่ีก าหนดไว้ใน

กฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 

(๒) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
เนื่องจากมีความจ าเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 

การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบใน
ข้อบัญญัติท้องถิ่นตาม (๒) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบ
ให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่วนท้องถิ่นนั้นทราบด้วย 

ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นไม่เสร็จภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสาม ให้ถือว่าคณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้นแล้ว และให้ราชการ
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ส่วนท้องถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สั่งการภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นนั้น ให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง 

  
มาตรา ๑๐ ทวิ[๑๘]  ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นว่า

ข้อบัญญัติท้องถิ่นใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีข้อก าหนดที่ก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชนเกินความจ าเป็น หรือ
ก่อใหเ้กิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแจ้งให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้นด าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นดังกล่าวเสียใหม่ได้ 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันรับแจ้งจากรัฐมนตรี ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

การยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการ
ด าเนินการที่ได้กระท าไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถิ่นนั้น 

  
มาตรา ๑๑  ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  
มาตรา ๑๒  กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือ

มาตรา ๑๐ ถ้าขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บังคับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 

  
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมควรห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือ

เปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด ในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แต่ยังไม่มีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นก าหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจ้า
พนักงานท้องถิ่น แล้วแต่กรณี มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา ห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารในบริเวณนั้นเป็นการชั่วคราวได้ และให้ด าเนินการออกกฎกระทรวง
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ 

ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้
ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

  
มาตรา ๑๓ ทวิ[๑๙]  เพ่ือประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๑) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนแจ้งข้อ
ห้าม ข้อจ ากัด หรือข้อมูลอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือการ
ด าเนินการอย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นที่เก่ียวข้องทราบเพ่ือด าเนินการตาม (๒) 

(๒) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับแจ้งตาม (๑) ไว้จ าหน่าย
หรือให้แก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งค าเตือนไว้ในใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ว่า ผู้
ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

(๔) ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีแบบแปลนอาคารต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไว้
จ าหน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้ 

  
มาตรา ๑๓ ตรี[๒๐]  ถ้าผู้ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 

(๑) การก าหนดระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตท่ีดินของผู้อื่นหรือระหว่าง
อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ หรือ 

(๒) การก าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 

ผู้นั้นมีสิทธิหารือไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้โดยท าเป็นหนังสือ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตอบข้อหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่ามีความจ าเป็นต้อง
ขอค าปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียก่อนหรือมีเหตุจ าเป็นอื่นใด ก็ให้ขยายก าหนดเวลาดังกล่าว
ออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่ผู้หารือตามวรรคหนึ่งได้ด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
โดยถือปฏิบัติตามค าตอบข้อหารือของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตอบข้อ
หารือไปโดยผิดพลาดเป็นเหตุให้ผู้หารือได้ด าเนินการดังกล่าวไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 

  
หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
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มาตรา ๑๔  ให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
[๒๑]*เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการปกครอง 
ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด[๒๒]* ผู้แทนส านักผังเมือง[๒๓] ผู้แทนส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมแห่งละหนึ่งคน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการควบคุม
อาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
มาตรา ๑๕  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในต าแหน่ง 

ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
กรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้วนั้น 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน 

  
มาตรา ๑๖  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี

แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) รัฐมนตรีให้ออก 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดหรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่เป็น
โทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคารต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย

กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๑๘[๒๔]  ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการด าเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ 
(๒) ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒) 
(๓)[๒๕] ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
(๔)[๒๖] ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕)[๒๗] รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 

(๖)[๒๘] ปฏิบัติการอ่ืนตามทีบ่ัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได้ 
ให้น ามาตรา ๑๗  มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๒๐[๒๙]  ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการและผัง

เมือง[๓๐]* มีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร 

(๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ 

(๓) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ภาคเอกชน 

(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 

  
หมวด ๓ 

การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

                   
  

มาตรา ๒๑[๓๑]  ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

  
มาตรา ๒๑ ทวิ[๓๒]  การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่

กฎกระทรวงก าหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบ และค านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับ
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ใบอนุญาต หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบ และค านวณดังกล่าวตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๒๒[๓๓]  ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นและด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
(๑) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง

ของอาคาร 

(๒) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 

  
มาตรา ๒๓[๓๔]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๔[๓๕]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๒๕[๓๖]  ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต หรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่
อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี่สิบ
ห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น
ก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีค าสั่งไม่อนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้ง
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า 

  
มาตรา ๒๖[๓๗]  ในกรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ขอ

อนุญาตนั้นมีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวิชาชีพ
วิศวกรรม หรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าวิศวกรหรือ
สถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไว้ในค าขอมิได้เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิเสธไม่
รับพิจารณาค าขอนั้น 

  
มาตรา ๒๗[๓๘]  ในการตรวจพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ

สั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือ
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รายการค านวณที่ได้ยื่นไว้ เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และให้น ามาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน หรือรายการค านวณตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญผิดจากค าสั่งของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนี้ให้ถือว่าเป็นการยื่นค าขอใหม่ และให้ด าเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป 

  
มาตรา ๒๘[๓๙]  ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่ได้ยื่น

มาพร้อมกับค าขอรับใบอนุญาตกระท าโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายการค านวณ 

  
มาตรา ๒๘ ทวิ[๔๐]  ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดด้าน

สถาปัตยกรรมของอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับค าขอรับใบอนุญาตกระท า
โดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียดด้านสถาปัตยกรรมส่วนภายในอาคาร 
เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ 

  
มาตรา ๒๙[๔๑]  เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุม

งานกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ พร้อมทั้งแนบ
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย 

ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรือเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

  
มาตรา ๓๐[๔๒]  ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งชื่อไว้ หรือผู้

ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ แต่ทั้งนี้ ไม่เป็น
การกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น 

ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับการด าเนินการตามที่ได้รับ
อนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งชื่อและส่งหนงัสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแล้ว 
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มาตรา ๓๑[๔๓]  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไปจากท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เว้นแต่ 

(๑) เจ้าของอาคารนั้นได้ยื่นค าขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ท า
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ 

(๒) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว หรือ 

(๓) การด าเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง หรือเป็น
กรณีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้น ามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใช้บังคับแก่การด าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แล้วแต่
กรณี โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรค
หนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าของผู้ควบคุมงาน เว้นแต่ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผู้อ่ืนซึ่งผู้
ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงการกระท าดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร และ
ผู้ด าเนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม 

  
มาตรา ๓๒[๔๔]  อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้ 
(๑)[๔๕] อาคารส าหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 

(๒) อาคารส าหรับใช้เพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือ
กิจการอ่ืน  ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ 
หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้กระท าการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือท าการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
นั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพ่ือกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 
๓๙ ทวิ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรอง
ให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ือให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้
แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ท าการตรวจสอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง 
ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ใน
ใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ต่อไปได้ 
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ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนั้นเพ่ือกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

  
มาตรา ๓๒ ทวิ[๔๖]  เจ้าของอาคารดังต่อไปนี้ 
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

(๒) อาคารชุมนุมคน 

(๓) อาคารตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ท าการตรวจสอบสภาพ
อาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการ
เตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารที่จ าเป็นต่อการป้องกันภยันตรายต่าง 
ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักช้า เพ่ือ
พิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือด าเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทว ิแล้วแต่กรณ ี
ต่อไป 

  
มาตรา ๓๒ ตรี[๔๗]  เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ด าเนินการ ส าหรับอาคารชนิด

หรือประเภทตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๖) ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและจ านวนเงินเอา
ประกันภัยที่รัฐมนตรีก าหนดในกฎกระทรวงโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

  
มาตรา ๓๓[๔๘]  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการ

ใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพ่ือกิจการตามมาตรา ๓๒ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว และให้น ามาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา 
๓๙ ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ให้น าความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับ
กิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจการหนึ่ง โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๔[๔๙]  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็น

ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลงหรือใช้ หรือยินยอมให้บุคคล

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-20-9999-update.htm#_ftn46
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-20-9999-update.htm#_ftn47
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-20-9999-update.htm#_ftn48
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-20-9999-update.htm#_ftn49


-16- 
 
อ่ืนดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพ่ือการอ่ืน  ทั้งนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน 
เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้น
ยังมีอยู่  ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่ก็ตาม 

  
มาตรา ๓๕[๕๐]  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่

ก าหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้น
อายุ และเม่ือได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้ว ให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตนั้น 

  
มาตรา ๓๖[๕๑]  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอนแก่กัน

มิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  
มาตรา ๓๗[๕๒]  ในกรณีท่ีผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ ตาย 

ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของบุคคลดังกล่าวซึ่งประสงค์จะท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารนั้นต่อไป ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกดังกล่าวเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นแทน 

  
มาตรา ๓๘  ในระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่กรณี ผู้

ได้รับใบอนุญาตต้องเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว้ในบริเวณท่ี
ได้รับอนุญาตให้กระท าการดังกล่าวหนึ่งชุด และพร้อมที่จะให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ 

ให้ผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ หรือใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๓ ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น 

  
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดในสาระส าคัญ ให้

ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๓๙ ทวิ[๕๓]  ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
ก าหนดพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยื่น
เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ 
ทวิ 

(๒) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ 
ทวิ 

(๓) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(๔) ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง และหนังสือ
รับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี 

(๕) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณของอาคารที่
จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ให้ชัดเจนว่าตน
เป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารและเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคารนั้น 

(๖) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ซึ่งรับรองว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
อาคารหรือเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งรับรองว่าการออกแบบ
อาคารและการออกแบบและค านวณอาคารดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ส าหรับอาคารที่ต้องจัดให้
มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ คนชรา หรือผู้สูงอายุ ตามท่ีกฎหมายก าหนดให้รับรองการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ่งอ านวยความสะดวกนั้นด้วย 

(๗) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานตาม (๓) ซึ่งรับรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือรื้อถอนอาคารนั้น ให้ถูกต้องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณตามที่ได้แจ้ง
ไว้และที่ได้มีการแก้ไขตามข้อทักท้วง หรือด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

(๘) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ใน
กรณีอาคารทีจ่ะก่อสร้างหรือดัดแปลงนั้น เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่ก าหนดให้ต้องมีการตรวจสอบงาน
ออกแบบและค านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา  ๒๑ ทว ิ
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(๙) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีท่ีเป็นอาคารในโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี 

(๑๐) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง พร้อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือการด าเนินโครงการหรือกิจการ ในกรณีท่ีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือด าเนินโครงการหรือกิจการเป็น
อาคารที่ไม่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตาม (๙) แต่อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารก าหนด 

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารสูง อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ หรืออาคารตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ระดับวุฒิสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 
และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด 
หรืออยู่ในประเภทที่ได้ก าหนดให้เป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกหรือเป็น
งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมิได้เป็นอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ หรืออาคารตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้
ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ต่ ากว่าระดับสามัญสถาปนิก ตามกฎหมายว่า
ด้วยสถาปนิก และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหนึ่ง มิได้เป็นอาคารตามวรรคสอง 
และวรรคสาม ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
และค านวณอาคารตาม (๒) ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

  
มาตรา ๓๙ ตรี[๕๔]  เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับข้อมูล และเอกสารและหลักฐานจากผู้แจ้ง

ตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้แจ้งได้ช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งภายในสามวันท าการนับแต่วันที่ได้รับช าระ
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ค่าธรรมเนียมและให้ผู้แจ้งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับใบรับ
แจ้ง 

ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบรับแจ้งอีก
ต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก 

ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามวรรคสอง หรือนับแต่วันที่เริ่มการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ไม่ถูกต้องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อ
ถอนอาคารแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง 
จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะด าเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะด าเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องด้วยก็ได้ 

(๒) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณของอาคารที่
ผู้แจ้งได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณดังกล่าว ให้ถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกีย่วข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๓) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว 
ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และใน
ระหว่างระยะเวลาที่ผู้แจ้งด าเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
รื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระท าเพ่ือแก้ไขให้เป็นไปตาม
ข้อทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ก าหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อทักท้วงตามวรรคสาม (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือรื้อถอนอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้นั้นอีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งยกเลิกใบรับแจ้งที่ได้ออกไว้
และมีอ านาจด าเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี 
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ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแจ้งข้อทักท้วงได้ตลอดเวลา 

(๑) กรณีเกี่ยวกับการรุกล้ าที่สาธารณะ 

(๒) กรณีเกี่ยวกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ 
ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ 

(๓) กรณีเกี่ยวกับข้อก าหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
ชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง 

ใบรับแจ้งและหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
ก าหนด 

ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘ (๑๒) และให้น ามาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใช้บังคับแก่ใบรับ
แจ้งโดยอนุโลม 

  
หมวด ๓ ทวิ 

การอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกับโรงมหรสพ[๕๕] 

                   
  

มาตรา ๓๙ จัตวา[๕๖]  การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช้
เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

  
มาตรา ๓๙ เบญจ[๕๗]  ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผู้ใดใช้

อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรง
มหรสพจากคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี 

ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอ านาจพิจารณาออกใบอนุญาต 
เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการโรง
มหรสพ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง [๕๘]*เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส านักงานต ารวจ
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แห่งชาติ เป็นกรรมการ และให้ผู้อ านวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง[๕๙]* เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เก่ียวข้อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัด* เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และให้ประธานคณะกรรมการพิจารณา
การประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี เป็นผู้มีอ านาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอน
ใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง 

ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัย และการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู 
และจ านวนและระยะห่างของสิ่งของหรือส่วนต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใช้เป็นโรงมหรสพ เช่น ห้อง
ฉาย ทางเข้าออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เป็นต้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๙ ฉ[๖๐]  ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพให้มีอายุสองปี โดยให้

ใช้ได้จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตส าหรับโรงมหรสพ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเม่ือได้ยื่นค าขอ
ดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้มีอ านาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ จะมีค าสั่งไม่อนุญาต 

  
หมวด ๔ 

อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

                   
  

มาตรา ๔๐[๖๑]  ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการดังนี้ 

(๑) มีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวาร
ของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระท าดังกล่าว 

(๒) มีค าสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระท า
ดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว 
และ 
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(๓) พิจารณามีค าสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้มีค าสั่งตาม (๑) 

  
มาตรา ๔๑[๖๒]  ถ้าการกระท าตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีท่ีสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง

ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นค าขออนุญาต หรือด าเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
หรือด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้น ามาตรา ๒๗ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๒[๖๓]  ถ้าการกระท าตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้

ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๑ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ด าเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมด
หรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยใหด้ าเนินการรื้อถอนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

  
มาตรา ๔๓[๖๔]  ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ยื่นค าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๔๒ 

ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลมีค าสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติการตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๔๒ โดยให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ด าเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เอง โดยจะต้องปิดประกาศ
ก าหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ด าเนินการ
จะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้น เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระท าหรือมีส่วนร่วมใน
การกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ในการด าเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งด าเนินการ
แทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งด าเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้ 

วัสดุก่อสร้างที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอน ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและถือเงินไว้แทนได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการ
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รื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นเพ่ือน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๔๔[๖๕]  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต 
หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แล้ว 

  
มาตรา ๔๕[๖๖]  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ครอบครองพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าว หรือผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ 
ระงับการกระท านั้น และสั่งให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสู่
สภาพเดิมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และให้น ามาตรา ๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่อาคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัตินี้ หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  มีสภาพหรือมี
การใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือ
ก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง
ให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถ้าอาคารนั้น
อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้รื้อ
ถอนอาคารนั้นได้โดยให้น ามาตรา ๔๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๔๖ ทวิ[๖๗]  ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง 

ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบาย
อากาศ ระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ มี
สภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย 
หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจ ดังนี้ 

(๑) มีค าสั่งห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้ หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อุปกรณ์
ประกอบต่าง ๆ และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ที่อุปกรณ์หรือบริเวณท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่ายที่อยู่
ใกล้กับอุปกรณ์นั้น 
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(๒) มีค าสั่งให้เจ้าของอาคารด าเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยหรือสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอัน
สมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ 

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณ์
ดังกล่าวมีผลท าให้อาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็ได้ และต้องจัดให้มีเครื่องหมาย
แสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณอาคาร หรือบริเวณดังกล่าว 

  
มาตรา ๔๗[๖๘]  การสั่งหรือการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจาก

กรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ หรือผู้
ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น หรือจะท าเป็นบันทึกและให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อ
รับทราบก็ได้ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศส าเนาค าสั่ง
หรือหนังสือแจ้ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารที่ท าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้นั้น และให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้ง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ หรือผู้ควบคุมงานได้ทราบค าสั่งหรือหนังสือ
แจ้งนั้นแล้ว เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 

  
มาตรา ๔๗ ทวิ[๖๙]  การแจ้งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่สั่งให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการฝ่า

ฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้ผู้ซึ่งจะต้องรับค าสั่งดังกล่าว ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศค าสั่งดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมีการกระท าดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ซึ่งจะต้องรับค าสั่งได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้น
ก าหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 

  
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจเข้าไปใน

อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น และเพ่ือการนี้ให้มีอ านาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น 

  
มาตรา ๔๙[๗๐]  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่ง

มีความรู้หรือคุณวุฒิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงให้เป็นนายตรวจหรือนายช่างได้ 
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ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง[๗๑]* มีอ านาจแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

  
มาตรา ๔๙ ทวิ[๗๒]  ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืน

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ด าเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี แต่มิได้มีการปฏิบัติตาม
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร หรือ
ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน อาจเป็นผู้กระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าดังกล่าว ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นแจ้งให้บุคคลเช่นว่านั้นทราบ และให้มีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้ง เพ่ือพิสูจน์ว่าเป็นการกระท าของผู้อ่ืน หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผู้อื่น ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นด าเนินการแจ้งชื่อและการกระท าของบุคคลเช่นว่านั้นให้คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบ และให้แจ้ง
สภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วย
สถาปนิก 

  
หมวด ๕ 

การอุทธรณ์ 
                   

  
มาตรา ๕๐[๗๓]  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* ผู้แทนส านักงานอัยการ
สูงสุด ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และ
ผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม เป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินหก
คนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจ านวนนี้ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และให้
หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง (๑) ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด 

(๒)[๗๔] ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่นอ่ืน ประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีก
ไม่เกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง ในจ านวนนี้ให้แต่งตั้งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน
เป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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ให้น ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๑  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค า หรือสั่งให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร หรือ

หลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
(๓) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระท าการใด ๆ เท่าที่จ าเป็น เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัย

อุทธรณ์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์มอบหมายจะเข้าไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคาร อันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกก็ได้ 

  
มาตรา ๕๑ ทวิ[๗๕]  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะ

หนึ่งหรือหลายคณะ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีมอบหมายก็ได้ 
ให้น ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใช้บังคับแก่การปฏิบัติหน้าที่ของ

คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๕๒[๗๖]  ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผู้ได้รับ

ค าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าสั่ง 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ให้ท าเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้ออกค าสั่ง
ดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลได้มีค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาเป็นประการ
ใด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามนั้น 
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ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระท าการใดแก่อาคารอันเป็น
มูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สิน หรือมีลักษณะซึ่งไม่อาจรอ
ได้ 

ให้น ามาตรา ๔๗ มาใช้บังคับแก่การแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม 

  
หมวด ๖ 

นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ[๗๗] 

                   
  

มาตรา ๕๓  ให้นายช่างหรือนายตรวจมีอ านาจเข้าไปในบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เพ่ือตรวจสอบว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ และเพ่ือ
การนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือ
ท างานในสถานที่นั้น 

  
มาตรา ๕๔  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาคารใดซ่ึงได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ

เคลื่อนย้ายเสร็จแล้วนั้น ได้กระท าขึ้นโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า
อาคารใดมีการใช้หรือเปลี่ยนการใช้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือ
อาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ให้นายช่างมีอ านาจเข้าไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได้ และเพ่ือ
การนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริง หรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือ
ท างานในสถานที่นั้น 

  
มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายช่างหรือนายตรวจต้อง

กระท าการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น และในการนี้ให้
นายช่างหรือนายตรวจแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลที่เก่ียวข้องร้องขอ 

บัตรประจ าตัวให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๕ ทวิ[๗๘]  ห้ามมิให้ผู้ใดท าการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เว้นแต่ผู้นั้นเป็นผู้

ตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๕๕ ตรี[๗๙]  ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบท าการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทว ิ โดยฝ่า

ฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น า
มาตรา ๔๙ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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หมวด ๗ 

เขตเพลิงไหม้ 
                   

  
มาตรา ๕๖  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ไว้ ณ ส านักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น และบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ โดย
มีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ พร้อมทั้งระบุให้ทราบถึงการกระท าอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๕๗[๘๐]  ภายในสี่สิบหา้วันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ

ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร หรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกล่าวอยู่แล้วก่อนวันที่เกิดเพลิงไหม้ระงับการกระท า
ตามที่ได้รับอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้นั้นตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย 

ให้น ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง 
โดยอนุโลม 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ 

(๑) การก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพ่ือประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซึ่งจัดท าหรือควบคุมโดยทาง
ราชการ 

(๒) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าท่ีจ าเป็น เพ่ืออยู่อาศัยหรือใช้สอยชั่วคราว 

  
มาตรา ๕๘  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ 

โดยค านึงถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การ
สถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็นพร้อมด้วย
แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอ านาจ
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งท้องที่ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่งท้องที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมกัน
พิจารณาและเสนอความเห็น  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ 

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอ
ความเห็นพร้อมทั้งข้อสังเกตต่อรัฐมนตรี เพ่ือสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้
ทราบว่าจะมีการปรับปรุงหรือไม่ ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ ส านักงานของราชการส่วนท้องถิ่นนั้นและ
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ 
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มาตรา ๕๙  ในกรณีที่มีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา ๕๗ 
วรรคหนึ่ง เป็นอันยกเลิก 

ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา ๕๗ วรรค
หนึ่ง ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นั้น และให้
ส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดท าแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อรัฐมนตรี เพ่ือประกาศใช้
บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในราชกิจจานุเบกษาภายในก าหนดเวลาดังกล่าว 

  
มาตรา ๖๐[๘๑]  เมื่อมีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผิดไปจากที่ก าหนดใน
แผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือใบรับแจ้งตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ที่ได้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ซึ่งขัดกับแผนผังดังกล่าวให้
เป็นอันยกเลิก 

ให้น ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรค
หนึ่ง โดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๐ ทวิ[๘๒]  ใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นเริ่มต้นด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตาม

ประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา ๖๐ ภายในสองปีนับแต่วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพ่ือใช้ประโยชน์
ตามท่ีก าหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนก่อน
เริ่มต้นด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ โดยก าหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใช้
บังคับอยู่ในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แต่ถ้าไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในสองปีนับแต่วัน
ใช้บังคับประกาศดังกล่าว ให้ก าหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ ๑ มกราคมของปี
ที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้เริ่มต้นด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 

  
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดเพ่ือใช้

ประโยชน์ตามที่ก าหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ด าเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์นั้นโดย
ให้น ากฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๖๒  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องที่ใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องที่นั้นยังไม่มี

พระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นั้น
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ตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ แต่ถ้าต่อมามีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา ๕๘ ให้ถือว่าพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีประกาศนั้น 

  
หมวด ๘ 

บทเบ็ดเตล็ด 

                   
  

มาตรา ๖๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่างหรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ 
ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในสถานที่นั้นต้องให้ความสะดวกและช่วยเหลือตามสมควร 

  
มาตรา ๖๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่ง

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง  และ
นายตรวจ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

  
มาตรา ๖๔ ทวิ[๘๓]  ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน

ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ได้รับจากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ได้ไม่เกินร้อยละ
สิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว เพ่ือน ามาจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลน
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร นายช่าง และนายตรวจได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

  
หมวด ๙ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๖๕[๘๔]  ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน
หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
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มาตรา ๖๕ ทวิ[๘๕]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือมาตรา ๓๒ ตรี ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือมาตรา ๓๒ ตร ี
ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา ๖๕ ตรี[๘๖]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม

เดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ยังต้องระวางโทษ
ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา ๖๕ จัตวา[๘๗]  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 

๔๖ ทวิ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ทวิ ยังต้อง
ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินห้าพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา ๖๖[๘๘]  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา 

๓๙ ตรี วรรคสาม (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา ๖๖ ทวิ[๘๙]  ผู้ใดมิได้รื้อถอนอาคารตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๔๒ 

โดยมิได้อยู่ในระหว่างการอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
สามหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

  
มาตรา ๖๗[๙๐]  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม

มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่ เกิน
สามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

  
มาตรา ๖๘  ผู้ใด 
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(๑) ไม่มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตาม
มาตรา ๕๑ (๒) โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 

(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มอบหมาย เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ หรือ
มาตรา ๕๔ หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๓ แล้วแต่กรณี 

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๖๙  ถ้าการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าของผู้ด าเนินการ 

ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 

  
มาตรา ๗๐[๙๑]  ถ้าการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าอันเกี่ยวกับ

อาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระท าในทางการค้าเพ่ือให้
เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจ าหน่ายโดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใด ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ี
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 

  
มาตรา ๗๑[๙๒]  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ 

มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ให้ถือว่าเป็นการกระท าของเจ้าของ หรือผู้
ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ แล้วแต่กรณี หรือเป็นการกระท า
ตามค าสั่งของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผู้อ่ืน 

  
มาตรา ๗๒[๙๓]  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคล

นั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น หรือในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องสั่งการหรือกระท าการและละเว้นไม่สั่งการหรือไม่
กระท าการจนเป็นเหตุให้นิติบุคคลนั้นกระท าความผิด ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 
ด้วย 

  
มาตรา ๗๓  ในกรณีมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้

ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคารที่มีการกระท าความผิดเกิดข้ึน หรือบุคคลซึ่งความ
เป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระท าความผิดดังกล่าว เป็นผู้เสียหาย
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 

  
มาตรา ๗๔[๙๔]  ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
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(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงาน
อัยการสูงสุด และผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเป็นหัวหน้าที่
ท าการอัยการจังหวัด และหัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด 

ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ตรี วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๖๕ จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ มาตรา 
๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคสอง ถ้าผู้กระท าความผิด
ดังกล่าวและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 

ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ าคุก ให้
ก าหนดค่าปรับซึ่งผู้ต้องหาจะพึงช าระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้องหาได้ช าระ
ค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอมตามที่เปรยีบเทียบหรือยินยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในเวลาตามวรรค
สี่ ให้ด าเนินคดีต่อไป 

ค่าปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ให้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่น โดยไม่ต้อง
น าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

  
บทเฉพาะกาล 

                   
  

มาตรา ๗๕  บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยัง
อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* และการอนุญาตใด 
ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างใน
เขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามที่ได้รับใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นค าขอ
อนุญาต และการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากการขออนุญาต
หรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งตามมาตรา ๒๗ เพ่ือให้ผู้ขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามให้
ถูกต้องภายในเวลาสามสิบวัน ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ค าขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันตกไป 
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มาตรา ๗๖  อาคารซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้างหรือดัดแปลง และได้กระท าการเสร็จ

แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แม้จะเข้าลักษณะเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ก็ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 

  
มาตรา ๗๗  ท้องที่ใดมีอาคารก่อสร้างข้ึนเป็นจ านวนมากในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีสภาพหรืออาจท าให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัย
ในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการอ านวย
ความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที่นั้นแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในก าหนดเวลาไม่เกินหก
เดือนนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง แต่การสั่งรื้อถอนอาคารจะต้องกระท าเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง การพัฒนาท้องถิ่น หรือประโยชน์ในการใช้ที่สาธารณะของประชาชน 

(๒) มีค าสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผลใช้
บังคับ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

(๓) มีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารด าเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่ก่อให้เกิด
หรืออาจก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในก าหนดเวลาไม่เกินหก
เดือนนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง 

(๔) มีค าสั่งให้เจ้าของอาคารท าสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และอัตราค่าเช่าที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรค
หนึ่งแล้ว ให้ผู้นั้นได้รับยกเว้นโทษ แต่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่ นบาท 
และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งให้ผู้นั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่ก าหนด ถ้าผู้นั้นไม่รื้อถอน
อาคารให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้นัน้ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ใน
กรณีหลังนี้ให้น ามาตรา ๔๒ วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้ายพระ
ราชกฤษฎีกาด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการให้เช่าที่ดินในบริเวณนั้น เพ่ือเป็นรายได้
ส าหรับบ ารุงท้องถิ่นได้ แต่ที่ดินนั้นยังคงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
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สัญญาเช่าที่ดินที่ท าขึ้นตามวรรคหนึ่ง (๔) ให้มีระยะเวลาเช่าตามท่ีตกลงกันแต่ต้องไม่เกินสิบปี 
การต่อระยะเวลาเช่าจะกระท ามิได้ เมื่อสิ้นก าหนดเวลาเช่าที่ดินแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดไม่รื้อ
ถอนขนย้ายอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างของตนออกจากบริเวณที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่ง
พันบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเข้าด าเนินการรื้อถอนอาคาร
นั้นเอง ในกรณีหลังนี้ให้น ามาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๗๘  ให้ถือว่าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ได้ยื่นไว้

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๗๙  บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ

ค าสั่งซึ่งได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป  ทั้งนี้ เพียง
เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๘๐  ท้องที่ใดได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง

อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ อยู่
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ในท้องที่นั้นแล้ว 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ส.  โหตระกิตย์ 
รองนายกรัฐมนตรี 

 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 

                   
  

(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง                         ฉบับละ       ๒๐๐     บาท 

(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง                        ฉบับละ       ๑๐๐     บาท 

(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน                          ฉบับละ        ๕๐     บาท 
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(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย                      ฉบับละ        ๕๐     บาท 

(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้                   ฉบับละ       ๒๐๐     บาท 

(๖)[๙๕] ใบรับรอง                                ฉบับละ       ๑๐๐     บาท 

(๖ ทวิ)[๙๖] ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบ 

  กิจการโรงมหรสพ                  ฉบับละ       ๕๐๐     บาท 

(๖ ตรี)[๙๗] ใบรับรองการตรวจสอบ 

  สภาพอาคาร                        ฉบับละ       ๑๐๐     บาท 

(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับละ        ๑๐     บาท 

(๘) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔) 
(๘ ทวิ)[๙๘] การต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็นไปตามอัตราใน (๖ 

ทวิ) 
(๙) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนียมส าหรับการก่อสร้าง หรือ

ส าหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้ 
(ก) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสามชั้นหรือ 

ไม่เกินสิบห้าเมตร 

คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร 

แต่ละชั้นรวมกัน              ตารางเมตรละ         ๒     บาท 

(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือ 

 เกินสิบห้าเมตร 

 คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร 

 แต่ละชั้นรวมกัน             ตารางเมตรละ         ๔     บาท 

(ค) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนรับน้ าหนักบรรทุก 

ชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร 

คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร 

แต่ละชั้นรวมกัน              ตารางเมตรละ         ๔     บาท 

(ง) ป้าย คิดตามพ้ืนที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุด 

คูณด้วยส่วนยาวที่สุด         ตารางเมตรละ         ๔     บาท 

(จ) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน 

 ทางหรือท่อระบายน้ า รั้ว หรือก าแพง 

 รวมทั้งประตูรั้วหรือก าแพง 

 คิดตามความยาว                   เมตรละ         ๑     บาท 

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-20-9999-update.htm#_ftn95
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-20-9999-update.htm#_ftn96
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-20-9999-update.htm#_ftn97
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a404/%a404-20-9999-update.htm#_ftn98
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ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือ
เป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง 

  
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได้
ประกาศใช้มานานแล้ว แม้ว่าได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมกันอยู่ตลอดมา แต่ปัจจุบันบ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและ
ขยายตัวมากขึ้น  ฉะนั้น เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ด้านการควบคุมเก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร สมควรปรับปรุง
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้เสีย
ใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเข้าเป็นฉบับเดียวกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

                      
*ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๗ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕[๙๙] 

  
ข้อ ๖  บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใดอ้างถึงกรม

อัยการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับ
ซึ่งกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ อธิบดีกรมอัยการ รองอธิบดีกรมอัยการ ให้ถือว่าบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นอ้างถึงส านักงานอัยการสูงสุด นายกรัฐมนตรี อัยการสูงสุด 
และรองอัยการสูงสุด 

  
ข้อ ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ 
  
ข้อ ๘  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕[๑๐๐] 
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มาตรา ๒๗  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ข้ึนใหม่ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๘  บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยัง

อยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตมิได้มาขอรับคืนจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาต
ดังกล่าวต่อไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๒๙  บรรดาเขตเพลิงไหม้ที่ได้มีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตาม

มาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นเริ่มต้นด าเนินการปรับปรุงภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและให้น ามาตรา 
๖๐ ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๓๐  บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค าสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่
ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ว่าด้วยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้เหมาะสม
และคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบก่อนการ
ด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แทนการขออนุญาต เพ่ือให้เกิดความสะดวก และ
รวดเร็วแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงอ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการบังคับการตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทก าหนดโทษ อัตราโทษ และอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และลักษณะของการกระท าความผิด และ
ปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้นหรือให้
เหมาะสม และชัดเจนยิ่งขึ้น   จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓[๑๐๑] 
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มาตรา ๓๑  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค าสั่งใดที่อ้างถึงโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ให้ถือว่ากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติ หรือค าสั่งนั้น อ้างถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๓๒  บรรดาค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่น

มหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๓๓  ใบอนุญาตให้ก่อสร้างโรงมหรสพ และใบอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือ

เพ่ิมเติมโรงมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระ
พุทธศักราช ๒๔๖๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้ได้ต่อไปโดยให้ถือเป็นใบอนุญาตก่อสร้างโรง
มหรสพ หรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา ๓๔  ใบอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกให้ตามพระราชบัญญัติ

ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้
ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะใช้สถานที่นั้นเป็นโรงมหรสพต่อไป
หลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ และได้ยื่นค าขออนุญาตใช้สถานที่ดังกล่าวเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพต่อไป
ก่อนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้โรงมหรสพนั้นต่อไปได้ตามใบอนุญาตเดิม เว้นแต่
ผู้มีอ านาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้  จะมีค าสั่งไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่นั้นเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๓๕  บรรดาค าขออนุญาตที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่ค าขออนุญาตดังกล่าวมีข้อความแตกต่างไปจากค า
ขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้แก้ไขเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็นเพื่อให้การเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๓๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกให้แก่บุคคลใดก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้
คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

  
มาตรา ๓๗  บรรดากฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค าสั่งที่ได้ออกตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ยังคง
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติที่ได้รับการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น หรือค าสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาประเทศได้มีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มีการขยายตัวของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคารเพ่ิมมากขึ้น 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ใช้บังคับอยู่ไม่เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน สมควร
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสียใหม่ โดยก าหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง 
การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร นอกจากนี้ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตราย
อันเกิดแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ประกอบกับ
โรงมหรสพก็เป็นอาคารอย่างหนึ่ง สมควรที่จะน าหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้โรงมหรสพมาบัญญัติรวม
เป็นฉบับเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพ่ือสะดวกต่อการใช้กฎหมาย และสมควรก าหนดให้สิ่ง
ที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการขนส่งบุคคลในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ่งที่สร้างข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
เครื่องเล่นในสวนสนุก หรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๑๐๒] 

  
มาตรา ๔๗  ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(๑) ให้แก้ไขค าว่า “กรมโยธาธิการ” เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” ค าว่า “อธิบดีกรม
โยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และค าว่า “ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อม” เป็น “ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และค าว่า “โยธาธิ
การจังหวัด” เป็น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 
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(๒) ให้ตัดค าว่า “ผู้อ านวยการส านักผังเมือง” ออก เพ่ือให้สอดคล้องกับการยุบเลิกกรมการผัง
เมือง 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการ หรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใด หรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วน
ราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐[๑๐๓] 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจน และขยายโอกาสให้คนยากจนและคนด้อยโอกาส ซึ่งนโยบายประการหนึ่งคือการส่งเสริมให้ผู้มี
รายได้น้อยมีที่อยู่อาศัย รวมทั้งได้รับการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น  ดังนั้น เพ่ือให้กระทรวง ทบวง 
กรม ราชการ ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
สามารถด าเนินการจัดให้มีหรือพัฒนาที่อยู่อาศัยต้นทุนต่ าส าหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดยไม่มีปัญหา
อุปสรรคในด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรือด้านข้อก าหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับความม่ันคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น เนื้อที่ของที่ว่างภายนอกอาคาร หรือ
ระยะห่างจากแนวเขตที่ดิน เป็นต้น สมควรยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารบางประการ โดยออกเป็นกฎกระทรวง เพ่ือให้อาคารที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มี
หรือพัฒนานั้นสอดคล้องกับความต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผู้มีรายได้น้อยอย่างแท้จริง  จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘[๑๐๔] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
มาตรา ๘  แบบการแจ้งและใบรับแจ้งที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้

ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการก าหนดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดแบบหนังสือแจ้งข้อทักท้วงเพ่ือใช้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มี
การก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๙  ผู้แจ้งซึ่งได้รับใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้แล้วก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้มีการแจ้งไว้ต่อไปได้
จนกว่าระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งจะสิ้นสุดลง และให้ถือว่าใบรับแจ้งดังกล่าวเป็นใบรับแจ้งตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผู้แจ้งตามวรรคหนึ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้ง
ไว้แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งสิ้นสุดลง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลา
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยน าหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงตามมาตรา ๓๙ ตรี แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ ไว้กอ่นวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ได้รับการแจ้งข้อทักท้วงปฏิบัติ
ตามความในวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคห้า ของมาตรา ๓๙ ตรี แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๑๐  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคาร ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวง
ก าหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
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ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ประกาศก าหนดได้ เพ่ือใช้เป็นข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามพัฒนาการของเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการก่อสร้าง เพ่ิมเติมบทบัญญัติที่ก าหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ด าเนินการ
ส าหรับอาคารบางชนิดหรือประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และ
ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นในกรณีที่บุคคลนั้น
ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากอาคารนั้น ปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากร
และองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม อันเป็นการอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น 
และปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล 
พ.ศ. ๒๕๖๐[๑๐๕] 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยว่า
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในส่วนที่สันนิษฐานให้กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษทางอาญาร่วมกับ
การกระท าความผิดของนิติบุคคล โดยไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ 
วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และต่อมา
ศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวท านองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และพระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแย้งต่อ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เป็นอันใช้บังคับไม่ได้ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  ดังนั้น เพ่ือแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมาย
ดังกล่าวและกฎหมายอื่นที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ  จงึจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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[๑] ราชกิจจานเุบกษา เลม่ ๙๖/ตอนท่ี ๘๐/ฉบับพิเศษ หน้า ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
[๒] มาตรา ๒ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๓] มาตรา ๒ วรรคสาม เพิม่โดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๔] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “อาคารสูง” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๕] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
[๖] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “อาคารชุมนุมคน” เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๗] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “โรงมหรสพ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๘] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ผู้ครอบครองอาคาร” เพิ่มโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
[๙] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “ผู้ตรวจสอบ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๑๐] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “นายช่าง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
[๑๑] มาตรา ๔ นิยามค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๑๒] มาตรา ๗ (๘) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
[๑๓] มาตรา ๘ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๑๔] มาตรา ๘ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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[๑๕] มาตรา ๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๑๖] มาตรา ๙ แก้ไขเพิม่เตมิโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๑๗] มาตรา ๑๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๑๘] มาตรา ๑๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๑๙] มาตรา ๑๓ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๒๐] มาตรา ๑๓ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๒๑] มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญตัิให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหนา้ที่ของส่วน

ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแ้ก้ไขค าในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

[๒๒] ข้อ ๖ แห่งประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๔๗ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเตมิประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวนัท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ์พ.ศ. ๒๕๓๔ ก าหนดให้บทบัญญตัิแห่ง
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งใดอ้างถึงกรมอัยการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ซึ่งกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าท่ี อธิบดีกรมอัยการ รองอธิบดีกรมอัยการ 
ให้ถือว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าสั่งนัน้อ้างถึงส านักงานอัยการสูงสดุ นายกรัฐมนตรี อัยการสูงสุด 
และรองอัยการสูงสดุ 

[๒๓] “ส านักผังเมือง” ไดเ้ปลีย่นช่ือเป็น “กรมการผังเมือง” เมื่อวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ต่อมาได้มีการ
ปฏิรูประบบราชการเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรม
โยธาธิการและผังเมือง” ซึ่งมาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญตัิให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ัญญัติให้แกไ้ขถ้อยค า ใน
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยให้ตดัค าว่า “ผู้อ านวยการส านักผังเมือง” ออก เพื่อให้สอดคล้องกับการยุบเลิก
กรมการผังเมือง แต่ไม่ปรากฏว่ามกีารแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมอาคารที่เป็นผู้แทนส านักผังเมือง 

[๒๔] มาตรา ๑๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๒๕] มาตรา ๑๘ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๒๖] มาตรา ๑๘ (๔) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๒๗] มาตรา ๑๘ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๒๘] มาตรา ๑๘ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๒๙] มาตรา ๒๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๓๐] เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและ

กรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” 

  
[๓๑] มาตรา ๒๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๒] มาตรา ๒๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๓๓] มาตรา ๒๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๔] มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๕] มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๖] มาตรา ๒๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๗] มาตรา ๒๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
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[๓๘] มาตรา ๒๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๓๙] มาตรา ๒๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๔๐] มาตรา ๒๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๔๑] มาตรา ๒๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๒] มาตรา ๓๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๓] มาตรา ๓๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๔] มาตรา ๓๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๕] มาตรา ๓๒ (๑) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๔๖] มาตรา ๓๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๔๗] มาตรา ๓๒ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๔๘] มาตรา ๓๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๔๙] มาตรา ๓๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๕๐] มาตรา ๓๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๕๑] มาตรา ๓๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๕๒] มาตรา ๓๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๕๓] มาตรา ๓๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๕๔] มาตรา ๓๙ ตรี แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๕๕] หมวด ๓ ทวิ การอนุญาตใหใ้ช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ มาตรา ๓๙ จัตวา ถึง 

มาตรา ๓๙ ฉ เพิม่โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๕๖] มาตรา ๓๙ จตัวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๕๗] มาตรา ๓๙ เบญจ เพิม่โดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๕๘] มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญตัิให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหนา้ที่ของส่วน

ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแ้ก้ไขค าในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

[๕๙] เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและ
กรมการผังเมืองเข้าด้วยกัน เป็น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” 

[๖๐] มาตรา ๓๙ ฉ เพิม่โดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๖๑] มาตรา ๔๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๖๒] มาตรา ๔๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๖๓] มาตรา ๔๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๖๔] มาตรา ๔๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๖๕] มาตรา ๔๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๖๖] มาตรา ๔๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๖๗] มาตรา ๔๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๖๘] มาตรา ๔๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๖๙] มาตรา ๔๗ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๗๐] มาตรา ๔๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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[๗๑] มาตรา ๔๗ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญตัิให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหนา้ที่ของส่วน
ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแ้ก้ไขค าในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

[๗๒] มาตรา ๔๙ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๗๓] มาตรา ๕๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๗๔] มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๗๕] มาตรา ๕๑ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๗๖] มาตรา ๕๒ แกไ้ขเพิม่เติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๗๗] ช่ือ หมวด ๖ นายช่าง นายตรวจ และผูต้รวจสอบ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับ

ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๗๘] มาตรา ๕๕ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๗๙] มาตรา ๕๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๘๐] มาตรา ๕๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๘๑] มาตรา ๖๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๘๒] มาตรา ๖๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๘๓] มาตรา ๖๔ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๘๔] มาตรา ๖๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๘๕] มาตรา ๖๕ ทวิ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๘๖] มาตรา ๖๕ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๘๗] มาตรา ๖๕ จตัวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๘๘] มาตรา ๖๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
[๘๙] มาตรา ๖๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๙๐] มาตรา ๖๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๙๑] มาตรา ๗๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๙๒] มาตรา ๗๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
[๙๓] มาตรา ๗๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติแกไ้ขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายทีเ่กี่ยวกับความรับ

ผิดในทางอาญาของผู้แทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 
[๙๔] มาตรา ๗๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๙๕] อัตราค่าธรรมเนียม (๖) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๙๖] อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๙๗] อัตราค่าธรรมเนียม (๖ ตรี) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๙๘] อัตราค่าธรรมเนียม (๘ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
[๙๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนท่ี ๓๗/หน้า ๕๐ พ/๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ 
[๑๐๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๙/หน้า ๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 
[๑๐๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๗/ตอนท่ี ๔๒ ก/หน้า ๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 
[๑๐๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตลุาคม ๒๕๔๕ 
[๑๐๓] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนท่ี ๖๘ ก/หน้า ๑/๑๖ ตลุาคม ๒๕๕๐ 
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[๑๐๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๒ ก/หน้า ๓๒/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
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