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พระราชบญัญติั 
ควบคมุอาคาร  
พ.ศ. 2522 

ภมูพิลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 

เป็นปีที ่34 ในรชักาลปจัจุบนั 
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร และกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการ
ก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้และรวมเป็นกฎหมายฉบบัเดยีวกนั 
 จงึทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึน้ไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิทาํ
หน้าทีร่ฐัสภา ดงัต่อไปน้ี 

 มาตรา 1 พระราชบญัญตัน้ีิเรยีกวา่ “พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” 

 มาตรา 2 พระราชบญัญตัน้ีิใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา และจะใชบ้งัคบัในทอ้งที่
ใด มบีรเิวณเพยีงใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
 1 สาํหรบัเขตทอ้งทีท่ีไ่ดม้กีารประกาศใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืงหรอืเขตทอ้งทีท่ีไ่ดเ้คยมี
การประกาศดงักลา่ว ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตัน้ีิบงัคบัตามเขตของผงัเมอืงรวมนัน้โดยไมต่อ้งตราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
 สาํหรบัอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ให้ใชบ้ทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ
บงัคบัไมว่า่ทอ้งทีท่ีอ่าคารนัน้ตัง้อยูจ่ะไดม้พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัน้ีิหรอืไมก่ต็าม 

 มาตรา 3 ใหย้กเลกิ 
  (1) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พทุธศกัราช 2479 
  (2) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2504 
  (3) ประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบัที ่192 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 
  (4) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้พทุธศกัราช 2476 
  (5) พระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2496 

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตัน้ีิ 
 “อาคาร” หมายความว่า ตกึ บา้น เรอืน โรง รา้น แพ คลงัสนิคา้ สาํนักงาน และสิง่ทีส่รา้งขึน้อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจ
เขา้อยูห่รอืเขา้ใชส้อยได ้และหมายความรวมถงึ 
  (1) อฒัจนัทรห์รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอื่นเพือ่ใชเ้ป็นทีชุ่มนุมของประชาชน 
  (2) เขือ่น สะพาน อุโมงค ์ทางหรอืท่อระบายน้ํา อู่เรอื คานเรอื ท่าน้ํา ท่าจอดเรอื รัว้ กําแพง หรอืประตู ที่
สรา้งขึน้ตดิต่อหรอืใกลเ้คยีงกบัทีส่าธารณะหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ใหบุ้คคลทัว่ไปใชส้อย 
  (3) ป้ายหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้สาํหรบัตดิหรอืตัง้ป้าย 
   (ก) ทีต่ดิหรอืตัง้ไวเ้หนือทีส่าธารณะและมขีนาดเกนิหน่ึงตารางเมตร หรอืมน้ํีาหนักรวมทัง้โครงสรา้ง
เกนิสบิกโิลกรมั 
   (ข) ที่ติดหรอืตัง้ไวใ้นระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวดัในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมี
น้อยกวา่ความสงูของป้ายนัน้เมือ่วดัจากพืน้ดนิ และมขีนาดหรอืมน้ํีาหนกัเกนิกวา่ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

                                                
1 มาตรา 2 วรรคสองและวรรคสาม บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2543 
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  (4) พื้นที่หรอืสิง่ที่สรา้งขึน้เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถสําหรบัอาคารที่กําหนด
ตามมาตรา 8(9) 
  (5) สิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอื่นตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ทัง้น้ี ใหห้มายความรวมถงึสว่นต่าง ๆ ของอาคารดว้ย 
 2 “อาคารสงู” หมายความวา่ อาคารทีบุ่คคลอาจเขา้อยูห่รอืเขา้ใชส้อยไดท้ีม่คีวามสงูตัง้แต่ยีส่บิสามเมตรขึน้ไป การวดั
ความสูงของอาคารให้วดัจากระดบัพื้นดนิที่ก่อสรา้งถงึพื้นดาดฟ้า สําหรบัอาคารทรงจัว่หรอืป ัน้หยาให้วดัจากระดบัพื้นดนิที่
ก่อสรา้งถงึยอดผนงัของชัน้สงูสดุ 
 2 “อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความวา่ อาคารทีก่่อสรา้งขึน้เพือ่ใชพ้ืน้ทีอ่าคารหรอืสว่นใดของอาคารเป็นทีอ่ยูอ่าศยั
หรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภท โดยมพีืน้ทีร่วมกนัทุกชัน้ในหลงัเดยีวกนัตัง้แต่หน่ึงหมืน่ตารางเมตรขึน้ไป 
 2 “อาคารชุมนุมคน” หมายความถงึ อาคารหรอืสว่นใดของอาคารทีบุ่คคลอาจเขา้ไปภายในเพือ่ประโยชน์ในการชุมนุม
คนทีม่พีืน้ทีต่ ัง้แต่หน่ึงพนัตารางเมตรขึน้ไป หรอืชุมนุมคนไดต้ัง้แต่หา้รอ้ยคนขึน้ไป 
 2 “โรงมหรสพ” หมายความวา่ อาคารหรอืสว่นใดของอาคารทีใ่ชเ้ป็นสถานทีส่าํหรบัฉายภาพยนตร ์แสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวตัถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนัน้เป็นปกติธุระ โดยจะมี
คา่ตอบแทนหรอืไมก่ต็าม 
 “ทีส่าธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรอืยนิยอมให้ประชาชนเขา้ไปหรอืใชเ้ป็นทางสญัจรได้ ทัง้น้ีไม่ว่าจะมกีาร
เรยีกเกบ็คา่ตอบแทนหรอืไม ่
 “แผนผงับรเิวณ” หมายความวา่ แผนทีแ่สดงลกัษณะ ทีต่ ัง้ และขอบเขตของทีด่นิ และอาคารทีก่่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้
ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรอืเปลี่ยนการใช้ รวมทัง้แสดงลกัษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบรเิวณที่ดนิที่ติดต่อ
โดยสงัเขปดว้ย 
 “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใชห้รอืเปลีย่นการใช้
อาคาร โดยมรีปูแสดงรายละเอยีดสว่นสาํคญั ขนาดเครื่องหมายวสัดุและการใชส้อยต่างๆ ของอาคารอย่างชดัเจนพอทีจ่ะใชใ้น
การดาํเนินการได ้
 “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา่ ขอ้ความชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัคุณภาพและชนิดของวสัดุ ตลอดจน
วธิปีฏบิตัหิรอืวธิกีารสาํหรบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารเพือ่ใหเ้ป็นไปตามแบบแปลน 
 “รายการคาํนวณ” หมายความวา่ รายการแสดงวธิกีารคาํนวณกําลงัของวสัดุ การรบัน้ําหนัก และกําลงัตา้นทานของ
สว่นต่างๆ ของอาคาร 
 “ก่อสรา้ง” หมายความวา่ สรา้งอาคารขึน้ใหมท่ัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการสรา้งขึน้แทนของเดมิหรอืไม ่
 “ดดัแปลง” หมายความวา่ เปลีย่นแปลงต่อเตมิ เพิม่ ลด หรอืขยายซึง่ลกัษณะขอบเขต แบบ รปูทรง สดัสว่น น้ําหนกั 
เน้ือที ่ของโครงสรา้งของอาคารหรอืสว่นต่างๆ ของอาคารซึง่ไดก้่อสรา้งไวแ้ลว้ใหผ้ดิไปจากเดมิ และมใิช่การซ่อมแซมหรอืการ
ดดัแปลงทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 “ซ่อมแซม” หมายความวา่ ซ่อมหรอืเปลีย่นสว่นต่างๆ ของอาคารใหค้งสภาพเดมิ 
 “รื้อถอน” หมายความว่า รือ้ส่วนอนัเป็นโครงสรา้งของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรอืส่วนอื่นของโครงสรา้ง
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 “เขตเพลงิไหม”้ หมายความวา่ บรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหมอ้าคารตัง้แต่สามสบิหลงัคาเรอืนขึน้ไป หรอืมเีน้ือทีต่ ัง้แต่หน่ึง
ไรข่ึน้ไป รวมทัง้บรเิวณทีอ่ยูต่ดิต่อภายในระยะสามสบิเมตร โดยรอบบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหมด้ว้ย 
 “ผูค้วบคุมงาน” หมายความวา่ ผูซ้ึง่รบัผดิชอบในการอํานวยการหรอืควบคุมดแูลการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอื
เคลื่อนยา้ยอาคาร 

                                                
2 บทนิยาม บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ.2543 
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 “ผู้ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยา้ยอาคารดว้ยตนเอง และหมายความรวมถงึผูซ้ึ่งตกลงรบักระทําการดงักล่าวไม่วา่จะมคี่าตอบแทนหรอืไม่กต็าม และ
ผูร้บัจา้งชว่ง 
 3 “ผูค้รอบครองอาคาร” หมายความรวมถงึ ผูจ้ดัการของนิตบุิคคลอาคารชุดสาํหรบัทรพัยส์ว่นกลางตามกฎหมายว่า
ดว้ยอาคารชุดดว้ย 
 3 “ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รบัใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม หรอืผู้ซึ่งได้รบัใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยการนัน้ แลว้แต่กรณี ซึง่ไดข้ึน้ทะเบยีนไวต้ามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 “นายตรวจ” หมายความวา่ ผูซ้ึง่เจา้พนกังานทอ้งถิน่แต่งตัง้ใหเ้ป็นนายตรวจ 
 4 “นายช่าง” หมายความว่า ขา้ราชการหรอืพนักงานของราชการส่วนท้องถิน่ ซึ่งเจา้พนักงานท้องถิน่แต่งตัง้ให้เป็น
นายชา่ง หรอืวศิวกรหรอืสถาปนิกซึง่อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง5แต่งตัง้ใหเ้ป็นนายชา่ง 
 “ราชการสว่นทอ้งถิน่” หมายความวา่ เทศบาล สขุาภบิาล องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา 
และองคก์ารปกครองทอ้งถิน่อื่นทีร่ฐัมนตรปีระกาศกาํหนดใหเ้ป็นราชการสว่นทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 “ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่” หมายความวา่ กฎซึง่ออกโดยอาศยัอํานาจนิตบิญัญตัขิองราชการสว่นทอ้งถิน่ เช่น เทศบญัญตั ิ
ขอ้บงัคบัสขุาภบิาล ขอ้บญัญตัจิงัหวดั ขอ้บญัญตักิรงุเทพมหานคร หรอืขอ้บญัญตัเิมอืงพทัยา เป็นตน้ 
 4 “เจา้พนกังานทอ้งถิน่” หมายความวา่ 
  (1) นายกเทศมนตร ีสาํหรบัในเขตเทศบาล 
  (2) นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
  (3) ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบล 
  (4) ผูว้า่ราชการกรงุเทพมหานคร สาํหรบัในเขตกรงุเทพมหานคร 
  (5) นายกเมอืงพทัยา สาํหรบัในเขตเมอืงพทัยา 
  (6) ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ขององค์การปกครองสว่นทอ้งถิน่อื่นที่รฐัมนตรปีระกาศกําหนด สาํหรบัในเขตองค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ 
 “รฐัมนตร”ี หมายความวา่ รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 มาตรา 5 ใหร้ฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตัน้ีิ และใหม้อีาํนาจออกกฎกระทรวง 
  (1) กาํหนดคา่ธรรมเนียมไมเ่กนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืยกเวน้คา่ธรรมเนียม 
  (2) กําหนดแบบคาํขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรบัรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคาํสัง่หรอืแบบอื่นใดทีจ่ะใช้
ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (3) กาํหนดกจิการอื่นเพือ่ปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
 กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 
บททัว่ไป 

 มาตรา 6 พระราชบญัญตัน้ีิไมใ่ชบ้งัคบัแก่พระทีน่ัง่หรอืพระราชวงั 

 มาตรา 7  ให้รฐัมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ ไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นเกีย่วกบัอาคาร ดงัต่อไปน้ี 

                                                
3 บทนิยาม บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
4 บทนิยาม ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
5 คาํว่า “อธบิดกีรมโยธาธกิาร” ในพระราชบญัญตันิี้ แกไ้ขเป็น “อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 47 แหง่ พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอน
อํานาจหน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
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  (1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ทีใ่ชใ้นราชการหรอืใชเ้พือ่สาธารณประโยชน์ 
  (2) อาคารของราชการสว่นทอ้งถิน่ ทีใ่ชใ้นราชการหรอืใชเ้พือ่สาธารณประโยชน์ 
  (3) อาคารขององค์การของรัฐที่ จ ัดตั ้งขึ้นตามกฎหมาย  ที่ ใช้ ในกิจการขององค์การหรือใช้ เพื่ อ
สาธารณประโยชน์ 
  (4) โบราณสถาน วดัวาอาราม หรอือาคารต่างๆ ทีใ่ชเ้พื่อการศาสนา ซึ่งมกีฎหมายควบคุมการก่อสรา้งไว้
แลว้โดยเฉพาะ 
  (5) อาคารทีท่าํการขององคก์ารระหวา่งประเทศ หรอือาคารทีท่าํการของหน่วยงานทีต่ ัง้ขึน้ตามความตกลง
ระหวา่งรฐับาลไทยกบัรฐับาลต่างประเทศ 
  (6) อาคารทีท่าํการสถานทตูหรอืสถานกงสลุต่างประเทศ 
  (7) อาคารชัว่คราวเพื่อใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้งอาคารถาวรหรอือาคารเพื่อใชป้ระโยชน์เป็นการชัว่คราว 
ทีม่กีาํหนดเวลาการรือ้ถอน 
  5.1 (8) อาคารทีก่ระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐัทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามกฎหมาย 
หรอืหน่วยงานอื่นของรฐั จดัให้มหีรอืพฒันาเพื่อเป็นที่อยู่อาศยัสําหรบัผู้มรีายได้น้อย ทัง้น้ี ต้องมใิช่การยกเวน้หรอืผ่อนผนั
เงือ่นไขเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรงและความปลอดภยัของอาคารหรอืความปลอดภยัของผูซ้ึง่อยูอ่าศยัหรอืใชอ้าคาร 

 6 มาตรา 8  เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเป็นเพื่อ
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมอีาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนด 
  (1) ประเภท ลกัษณะ แบบ รปูทรง สดัสว่น ขนาด เน้ือที ่และทีต่ ัง้ของอาคาร 
  (2) การรบัน้ําหนกั ความตา้นทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบตัขิองวสัดุทีใ่ช ้
  (3) การรบัน้ําหนกั ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิทีร่องรบัอาคาร 
  (4) แบบและวธิกีารเกี่ยวกบัการตดิตัง้ระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภยัเกี่ยวกบัอคัคภียั
หรอืภยัพบิตัอิยา่งอื่น และการป้องกนัอนัตรายเมือ่มเีหตุชุลมนุวุน่วาย 
  (5) แบบ และจาํนวนของหอ้งน้ําและหอ้งสว้ม 
  (6) ระบบการจดัการเกี่ยวกบัสภาพแวดลอ้มของอาคาร เช่น ระบบการจดัแสงสว่าง การระบายอากาศ การ
ปรบัอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบาํบดัน้ําเสยี และการกาํจดัขยะมลูฝอยและสิง่ปฏกิลู 
  (7) ลกัษณะ ระดบั ความสงู เน้ือทีข่องทีว่า่งภายนอกอาคาร หรอืแนวอาคาร 
  (8) ระยะหรอืระดบัระหว่างอาคารกบัอาคารหรอืเขตที่ดนิของผู้อื่น หรอืระหว่างอาคารกบัถนน ตรอก ซอย 
ทางเทา้ ทาง หรอืทีส่าธารณะ 
  (9) พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถสาํหรบัอาคารบางชนิดหรอื
บางประเภท ตลอดจนลกัษณะและขนาดของพืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ดงักลา่ว 
  (10) บรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใดหรอืประเภทใด 
  (11) หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคาร 
  (12) หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายใุบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
การออกใบรบัรอง และการออกใบแทนตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (13) หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน ผูด้าํเนินการ ผูค้รอบครองอาคาร และเจา้ของอาคาร 
  (14) คุณสมบตัเิฉพาะและลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบ ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขในการขอ
ขึน้ทะเบยีนและการเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ 
  (15) หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตัง้และตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ

                                                
5.1 มาตรา 7(8) บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2550 
6 มาตรา 8 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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  (16) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการ
ประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายต่อชวีติ รา่งกาย และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 
 7 กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอยีดทางด้านเทคนิคเกี่ยวกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้
ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร ที่มกีารเปลี่ยนแปลงรวดเรว็ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษากไ็ด ้

 8 มาตรา 8 ทวิ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมอีํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอืลกัษณะของสิง่ทีส่รา้งขึน้เพื่อใชใ้นการขนสง่บุคคลในบรเิวณใดใน
ลกัษณะกระเช้าไฟฟ้าหรอืสิง่อื่นใดที่สร้างขึ้นโดยมีวตัถุประสงค์อย่างเดียวกนั หรอืออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอื
ลกัษณะของสิง่ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งเลน่ในสวนสนุกหรอืในสถานทีอ่ื่นใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนั เป็นอาคารตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ 
 กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงต้องกําหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตให้ใช้ การ
ตรวจสอบ มาตรฐานการรบัน้ําหนกั ความปลอดภยั และคุณสมบตัขิองวสัดุหรอือุปกรณ์ทีจ่าํเป็นเกีย่วเน่ืองกบัสิง่นัน้ ทัง้น้ี ตาม
ความเหมาะสมของสิง่ทีส่รา้งขึน้แต่ละประเภทหรอืแต่ละลกัษณะ โดยอาจกาํหนดใหแ้ตกต่างจากบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัิ
น้ีได ้

 9 มาตรา 9 ในกรณีทีไ่ดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว้ ใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่ถอืปฏบิตัิ
ตามกฎกระทรวงนัน้ เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา 10 
 ในกรณีทีย่งัมไิดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่มอีํานาจออกขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่กาํหนดเรือ่งนัน้ได ้
 ในกรณีที่ไดม้กีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่กําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว้ ถ้าต่อมามกีารออกกฎกระทรวงกําหนด
เรือ่งนัน้ ใหข้อ้กาํหนดของขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในสว่นทีข่ดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงเป็นอนัยกเลกิ และใหข้อ้กาํหนดของขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิน่ในสว่นทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดจ้นกวา่จะมกีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใหมต่ามมาตรา 10 
แต่ตอ้งไมเ่กนิหน่ึงปีนบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนัน้ใชบ้งัคบั 
 การยกเลกิขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตามวรรคสามยอ่มไมก่ระทบกระเทอืนต่อการดาํเนินการทีไ่ดก้ระทาํไปแลว้โดยถูกตอ้ง
ตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ 

 9 มาตรา 10 ในกรณีที่ไดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว้ ใหร้าชการส่วนทอ้งถิน่มอีํานาจ
ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ในเรือ่งนัน้ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (1) เป็นการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่กําหนดรายละเอยีดในเรื่องนัน้เพิม่เตมิจากที่กําหนดไวใ้นกฎกระทรวง
โดยไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักลา่ว 
  (2) เป็นการออกขอ้บญัญตัิท้องถิ่นกําหนดเรื่องนัน้ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าวเน่ืองจากมคีวาม
จาํเป็นหรอืมเีหตุผลพเิศษเฉพาะทอ้งถิน่ 
 การออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตาม (2) ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไดเ้มื่อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
ไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตร ี
 คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตอ้งพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหรอืไมใ่หค้วามเหน็ชอบในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตาม (2) 
ใหเ้สรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ ถา้ไมใ่หค้วามเหน็ชอบ ใหแ้จง้เหตุผลใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่นัน้
ทราบดว้ย 

                                                
7 วรรคสองของมาตรา 8 บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 
8 มาตรา 8 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
9 มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 3 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพจิารณาขอ้บญัญตัทิ้องถิน่นัน้ไม่เสรจ็ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถอืว่า
คณะกรรมการควบคุมอาคารไดใ้หค้วามเหน็ชอบในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้แลว้ และใหร้าชการสว่นทอ้งถิน่เสนอรฐัมนตรเีพื่อสัง่
การต่อไป ถา้รฐัมนตรไีมส่ ัง่การภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ ใหถ้อืวา่รฐัมนตรไีดอ้นุมตัติามวรรคสอง 

 10 มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที่รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเหน็ว่า ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใดที่
ออกตามมาตรา 10(1) ขดัหรอืแย้งกบักฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรอืข้อบญัญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 10(2) มี
ขอ้กําหนดที่ก่อภาระหรอืความยุ่งยากใหแ้ก่ประชาชนเกนิความจําเป็น หรอืก่อใหเ้กดิภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติร่างกาย หรอื
ทรพัย์สนิของประชาชน ให้รฐัมนตรมีีอํานาจแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่นนัน้ดําเนินการยกเลิกหรอืแก้ไขข้อบญัญัติท้องถิ่น
ดงักลา่วเสยีใหมไ่ด ้
 ในกรณีตามวรรคหน่ึง ให้ราชการส่วนท้องถิน่ดําเนินการให้แลว้เสรจ็ภายในหน่ึงรอ้ยยี่สบิวนันับแต่วนัรบัแจง้จาก
รฐัมนตร ีกาํหนดวนัดงักลา่วใหห้มายถงึวนัในสมยัประชุมของราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้ 
 การยกเลกิหรอืแกไ้ขขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตามวรรคหน่ึงย่อมไม่กระทบกระเทอืนต่อการดําเนินการทีไ่ดก้ระทําไปแลว้
โดยถกูตอ้งตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่นัน้ 

 มาตรา 11 ขอ้บญัญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้
บงัคบัได ้

 มาตรา 12 กฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8 หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 ถา้ขดัหรอื
แยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืงใหบ้งัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืง 

 มาตรา 13 ในกรณีทีส่มควรหา้มการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใด
หรอืประเภทใดในบรเิวณหน่ึงบรเิวณใด แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวง หรอืข้อบญัญัติท้องถิ่นกําหนดการตามมาตรา 8(10) ให้
รฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนกังานทอ้งถิน่แลว้แต่กรณี มอีํานาจประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาหา้มการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารในบรเิวณนัน้เป็นการชัว่คราวได ้และให้
ดาํเนินการออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัทีป่ระกาศนัน้มผีลใชบ้งัคบั 
 ถ้าไม่มกีารออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ประกาศดงักล่าวเป็นอนั
ยกเลกิ 
 11 มาตรา 13 ทวิ เพือ่ประโยชน์ในการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึง่จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (1) ใหส้ว่นราชการและหน่วยงานต่างๆ ทีม่อีํานาจหน้าทีต่ามกฎหมายอื่นแจง้ขอ้หา้ม ขอ้จํากดั หรอืขอ้มลู
อื่นที่เกี่ยวขอ้งกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร หรอืการดําเนินการอย่างอื่นตามพระราชบญัญตัน้ีิ ให้
ราชการสว่นทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้งทราบเพือ่ดาํเนินการตาม (2) 
  (2) ให้ราชการส่วนท้องถิน่จดัให้มเีอกสารเผยแพร่หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ตลอดจนขอ้มูลที่ได้รบัแจ้งตาม (1) ไวจ้ําหน่ายหรอืให้แก่ประชาชนซึ่ง
จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (3) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งคําเตือนไว้ในใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัติน้ีว่า ผู้ได้รบั
ใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิยงัคงมหีน้าทีต่อ้งขออนุญาตเกีย่วกบัอาคารนัน้ตามกฎหมายอื่นในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งต่อไปดว้ย 
  (4) ราชการสว่นทอ้งถิน่อาจจดัใหม้แีบบแปลนอาคารต่างๆ ที่ไดม้าตรฐานและถูกตอ้งตามบทบญัญตัแิห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวงและหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิไวจ้าํหน่ายหรอืใหแ้ก่ประชาชนได ้

 11 มาตรา 13 ตรี ถา้ผูซ้ึง่จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิมขีอ้สงสยัเกีย่วกบั 

                                                
10 มาตรา 10 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดย มาตรา 4 แหง่ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
11 มาตรา 13 ทว ิและมาตรา 13 ตร ีบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 5 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
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  (1) การกําหนดระยะหรอืระดบัระหวา่งอาคารกบัอาคาร หรอืเขตทีด่นิของผูอ้ื่น หรอืระหวา่งอาคารกบัถนน 
ตรอก ซอย ทางเทา้ หรอืทีส่าธารณะ หรอื 
  (2) การกําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย และใชห้รอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใด
หรอืประเภทใด 
 ผูน้ัน้มสีทิธหิารอืไปยงัเจา้พนกังานทอ้งถิน่ไดโ้ดยทาํเป็นหนงัสอื และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ตอบขอ้หารอืนัน้ภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอื แต่ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิน่เหน็วา่มคีวามจาํเป็นตอ้งขอคาํปรกึษาจากคณะกรรมการควบคุม
อาคารเสยีก่อนหรอืมเีหตุจาํเป็นอื่นใด กใ็หข้ยายกาํหนดเวลาดงักลา่วออกไปไดอ้กีไมเ่กนิสองคราว คราวละไมเ่กนิสามสบิวนั 
 ในกรณีที่ผู้หารอืตามวรรคหน่ึงได้ดําเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารโดยถอืปฏบิตัติาม
คําตอบขอ้หารอืของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้อบขอ้หารอืไปโดยผดิพลาดเป็นเหตุใหผู้้
หารอืไดด้ําเนินการดงักล่าวไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ที่ออก
ตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ผูน้ัน้ไมต่อ้งรบัโทษ 

หมวด 2 
คณะกรรมการควบคมุอาคาร 

 มาตรา 14 ใหม้คีณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดว้ยอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นประธานกรรมการ 
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมอยัการ 
ผูแ้ทนสาํนกัผงัเมอืง ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวชิาชีพวิศวกรรม และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรม แห่งละหน่ึงคน และ
ผูท้รงคุณวฒุอิกีไมเ่กนิสีค่น ซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้เป็นกรรมการและใหห้วัหน้าสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

 มาตรา 15 กรรมการซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้มวีาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสามปี 
 ในกรณีมกีารแต่งตัง้กรรมการในระหวา่งทีก่รรมการซึง่แต่งตัง้ไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยูใ่นตาํแหน่ง ไมว่า่จะเป็นการแต่งตัง้
เพิม่ขึน้หรอืแต่งตัง้ซ่อม ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตัง้นัน้อยูใ่นตาํแหน่งเทา่กบัวาระทีเ่หลอือยูข่องกรรมการซึง่ไดแ้ต่งตัง้ไวแ้ลว้นัน้ 
 กรรมการซึง่พน้จากตาํแหน่งอาจไดร้บัแต่งตัง้อกีได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิสองคราวตดิต่อกนั 

 มาตรา 16 นอกจากการพน้จากตาํแหน่งตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึง่รฐัมนตรแีต่งตัง้พน้จากตาํแหน่ง เมือ่ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) รฐัมนตรใีหอ้อก 
  (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (6) ไดร้บัโทษจําคุกโดยคาํพพิากษาถงึทีส่ดุหรอืคําสัง่ทีช่อบดว้ยกฎหมายใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบั
ความผดิทีก่ระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตอ้งมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจํานวน
กรรมการทัง้หมด จงึเป็นองคป์ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหก้รรมการที่มาประชุมเลอืก
กรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม 
 การวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 
 กรรมการคนหน่ึงใหม้เีสยีงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้คะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกี
เสยีงหน่ึงเป็นเสยีงชีข้าด 
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 12 มาตรา 18 ใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารมอีาํนาจหน้าที ่ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ใหค้าํแนะนําแก่รฐัมนตรใีนการดาํเนินการตามมาตรา 8 หรอืมาตรา 10 ทว ิ 
  (2) ใหค้วามเหน็ชอบในการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ตามมาตรา 10(2) 
  13 (3) ใหค้าํปรกึษาแนะนําแก่เจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืสว่นราชการในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  13 (4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ 
  14 (5) รบัขึน้ทะเบยีนและเพกิถอนการขึน้ทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ 
  14 (6) ปฏบิตักิารอื่นตามทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตัน้ีิ 
 มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหน่ึงอย่างใด
ตามทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได ้
 ใหนํ้ามาตรา 17 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 15 มาตรา 20 ใหจ้ดัตัง้สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึน้ในกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง16 มหีน้าทีด่งัน้ี 
  (1) ปฏบิตังิานธุรการและงานวชิาการใหแ้ก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
  (2) ปฏบิตังิานธุรการ ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และเสนอความเหน็แก่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 
  (3) ประสานงานและใหค้วามช่วยเหลอืแก่ราชการสว่นทอ้งถิน่ สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ในการปฏบิตัิ
หน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ ตลอดจนใหค้าํแนะนําแก่ภาคเอกชน 
  (4) ปฏบิตังิานตามทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 

หมวด 3 
การก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน เคล่ือนย้าย 

และใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร 

 17 มาตรา 21 ผูใ้ดจะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืแจง้
ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่และดาํเนินการตามมาตรา 39 ทว ิ

 18 มาตรา 21 ทวิ การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรอืประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดให้มกีาร
ตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณสว่นต่างๆ ของโครงสรา้งอาคาร ผูข้อรบัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิตอ้งจดัใหม้ี
การตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณดงักลา่วตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 17 มาตรา 22 ผูใ้ดจะรือ้ถอนอาคารดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืแจง้ต่อเจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่และดาํเนินการตามมาตรา 39 ทว ิ
  (1) อาคารทีม่สีว่นสงูเกนิสบิหา้เมตรซึง่อยูห่า่งจากอาคารอื่นหรอืทีส่าธารณะน้อยกวา่ความสงูของอาคาร 
  (2) อาคารทีอ่ยูห่า่งจากอาคารอื่นหรอืทีส่าธารณะน้อยกวา่สองเมตร 

 19 มาตรา 23 

                                                
12 มาตรา 18 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 6 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
13 มาตรา 18(3) และ (4) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
14 มาตรา 18(5) และ (6) บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 11 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
15 มาตรา 20 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
16 คําว่า “กรมโยธาธกิาร” ในพระราชบญัญตันิี้ แก้ไขเป็น “กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบญัญัตใิหส้อดคล้องกบัการโอนอํานาจ
หน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
17 มาตรา 21 และมาตรา 22 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
18 มาตรา 21 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 13 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
19 มาตรา 23 และมาตรา 24 ถูกยกเลกิโดย มาตรา 8 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
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 20 มาตรา 25 ในกรณีทีเ่ป็นการยื่นคาํขอรบัใบอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาต หรอื
มหีนงัสอืแจง้คาํสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผล ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตทราบภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํขอ 
 ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสัง่ไม่อนุญาตได้ภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิสองคราว คราวละไมเ่กนิสีส่บิหา้วนั แต่ตอ้งมหีนงัสอืแจง้การขยาย
เวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตทราบก่อนสิน้กําหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรอืตามที่ได้ขยายเวลาไวน้ัน้ 
แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ออกใบอนุญาตหรอืมคีําสัง่ไม่อนุญาตใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่แจง้ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาต
ทราบโดยไมช่กัชา้ 

 20 มาตรา 26 ในกรณีที่การก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารที่ขออนุญาตนัน้มลีกัษณะหรอือยู่ใน
ประเภททีไ่ดก้าํหนดเป็นวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม หรอืเป็นวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีสถาปตัยกรรม ถา้วศิวกรหรอืสถาปนิกผูร้บัผดิชอบในการนัน้ตามทีร่ะบุไวใ้นคาํขอมไิดเ้ป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมหรอืวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายดงักล่าว แลว้แต่กรณี ให้เจา้
พนกังานทอ้งถิน่ปฏเิสธไมร่บัพจิารณาคาํขอนัน้ 

 20 มาตรา 27 ในการตรวจพจิารณาคาํขอรบัใบอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีํานาจสัง่ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตแกไ้ข
เปลีย่นแปลงแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคํานวณทีไ่ดย้ื่นไว ้เพื่อใหถู้กตอ้งและเป็นไป
ตามกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8 หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 และใหนํ้ามาตรา 25 วรรคสาม 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 เมื่อผู้ขอรบัใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการ
คํานวณตามคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่แลว้ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตใหภ้ายในสามสบิวนั 
แต่ถา้ผูข้อรบัใบอนุญาตไดแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงในสาระสาํคญัผดิจากคาํสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ ในกรณีน้ีใหถ้อืวา่เป็นการยื่น
คาํขอใหมแ่ละใหด้าํเนินการตามมาตรา 25 ต่อไป 

 21 มาตรา 28 ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ได้ยื่นมาพรอ้มกบัคําขอรบั
ใบอนุญาตกระทาํโดยผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแต่เฉพาะในสว่นทีไ่มเ่กีย่วกบัรายการคาํนวณ 

 22 มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอยีดดา้นสถาปตัยกรรมของอาคาร
ซึง่ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใชท้ีไ่ดย้ื่นมาพรอ้มกบัคําขอรบัใบอนุญาตกระทาํโดยผูท้ีไ่ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพสถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่
เกีย่วกบัรายละเอยีดดา้นสถาปตัยกรรมสว่นภายในอาคาร เวน้แต่ทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟ 

 20 มาตรา 29 เมื่อไดร้บัใบอนุญาตแลว้ ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตมหีนังสอืแจง้ชื่อผูค้วบคุมงานกบัวนัเริม่ตน้และวนัสิน้สุด
การดาํเนินการตามทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบพรอ้มทัง้แนบหนงัสอืแสดงความความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน
มาดว้ย 
 ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรอืเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เวน้แต่จะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพี
วศิวกรรมหรอืกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีสถาปตัยกรรม 

                                                
20 มาตรา 25 ถงึ มาตรา 37 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
21 มาตรา 28 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 9 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 14 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 
2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
22 มาตรา 28 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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 20 มาตรา 30 ถา้ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจะบอกเลกิตวัผูค้วบคุมงานทีไ่ดแ้จง้ชื่อไว ้หรอืผูค้วบคุมงานจะบอกเลกิการเป็นผู้
ควบคุมงาน ใหม้หีนังสอืแจง้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบ แต่ทัง้น้ีไม่เป็นการกระทบถงึสทิธแิละหน้าทีท่างแพ่งระหว่างผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตกบัผูค้วบคุมงานนัน้ 
 ในกรณีทีม่กีารบอกเลกิตามวรรคหน่ึง ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตอ้งระงบัการดําเนินการตามทีไ่ดร้บัอนุญาตไวก้่อนจนกว่า
จะไดม้หีนงัสอืแจง้ชื่อและสง่หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานคนใหมใ่หแ้ก่เจา้พนกังานทอ้งถิน่แลว้ 

 20 มาตรา 31 ห้ามมใิห้ผู้ใดจดัให้มหีรอืดําเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจาก
แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนทีไ่ดร้บัอนุญาต ตลอดจนวธิกีารหรอืเงื่อนไขที่เจา้พนักงานทอ้งถิน่
กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต หรอืใหผ้ดิไปจากทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิเวน้แต่ 
  (1) เจ้าของอาคารนัน้ได้ยื่นคําขออนุญาต และได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําการแก้ไข
เปลีย่นแปลงได ้
  (2) เจา้ของอาคารนัน้ไดแ้จง้การแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบแลว้ หรอื 
  (3) การดําเนินการดงักล่าวไม่ขดัต่อกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัิท้องถิน่ที่เกี่ยวขอ้ง หรอืเป็นกรณีตามที่
กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ใหนํ้ามาตรา 25 หรอืมาตรา 39 ทว ิมาใชบ้งัคบัแก่การดาํเนินการตาม (1) หรอื (2) แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 
 ในกรณีทีม่กีารก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร เป็นการฝา่ฝืนความในวรรคหน่ึง ใหถ้อืวา่เป็นการ 
กระทาํของผูค้วบคุมงาน เวน้แต่ผูค้วบคุมงานจะพสิจูน์ไดว้า่ เป็นการกระทาํของผูอ้ื่นซึง่ผูค้วบคุมงานไดม้หีนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง
การกระทาํดงักลา่วใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร และผูด้าํเนินการทราบแลว้ แต่บุคคลดงักลา่วไมย่อมปฏบิตัติาม  

 20 มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช ้คอื อาคารดงัต่อไปน้ี 
  23 (1) อาคารสาํหรบัใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ โรงแรม อาคารชุด หรอืสถานพยาบาล 
  (2) อาคารสาํหรบัใชเ้พือ่กจิการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศกึษา การสาธารณสขุ หรอืกจิการอื่นทัง้น้ี 
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 เมื่อผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหก้่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใช ้หรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 
ทว ิไดก้ระทาํการดงักล่าวเสรจ็แลว้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบตามแบบทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่กาํหนด เพื่อ
ทาํการตรวจสอบการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารนัน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนัน้เพื่อกิจการดงัที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรอืที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทว ิภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคสอง 
 ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดท้ําการตรวจสอบแลว้เหน็ว่าการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารนัน้เป็นไปโดย
ถูกตอ้งตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิแลว้ กใ็หอ้อกใบรบัรองใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตาม
มาตรา 39 ทว ิเพื่อใหม้กีารใชอ้าคารนัน้ตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิได ้แต่ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิน่
มไิด้ทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารนัน้ใช้หรอืยนิยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนัน้เพือ่กจิการดงัทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิต่อไปได ้
 หา้มมใิหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอ้าคารนัน้เพื่อกจิการอื่น
นอกจากทีร่ะบุไวใ้นใบอนุญาต หรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิ 

 24 มาตรา 32 ทวิ เจา้ของอาคารดงัต่อไปน้ี 
  (1) อาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
  (2) อาคารชุมนุมคน 
  (3) อาคารตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

                                                
23 มาตรา 32(1) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
24 มาตรา 32 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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ตอ้งจดัใหม้ผีูต้รวจสอบดา้นวศิวกรรมหรอืผูต้รวจสอบดา้นสถาปตัยกรรม แลว้แต่กรณี ทาํการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรา้ง
ของตวัอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกบัระบบไฟฟ้า และการจดัแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกนัและการระงบั
อคัคภียั การป้องกนัอนัตรายเมื่อมเีหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบดัน้ําเสยี ระบบเครื่องกล 
หรอืระบบอื่นๆ ของอาคารทีจ่าํเป็นต่อการป้องกนัภยนัตรายต่างๆ ทีม่ผีลต่อสขุภาพ ชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ แลว้รายงาน
ผลการตรวจสอบต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหน่ึงโดยมชิกัชา้ เพื่อพจิารณาออกใบรบัรอง
การตรวจสอบสภาพอาคารหรอืดาํเนินการตามมาตรา 46 หรอืมาตรา 46 ทว ิแลว้แต่กรณี ต่อไป 

 25 มาตรา 32 ตรี เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรอืผู้ดําเนินการ สําหรบัอาคารชนิดหรอืประเภทตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (16) ต้องจดัให้มกีารประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายต่อชวีติ ร่างกาย และ
ทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข และจํานวนเงนิเอาประกนัภยัที่รฐัมนตรกีําหนดในกฎกระทรวง
โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 20 มาตรา 33 ห้ามมใิห้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรอืยนิยอมให้
บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการตามมาตรา 32 เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือได้แจ้งให ้
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบแลว้ และใหนํ้ามาตรา 25 และมาตรา 27 หรอืมาตรา 39 ทว ิแลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ใหนํ้าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัแก่การเปลี่ยนการใชอ้าคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรบักจิการหน่ึงไปใชเ้ป็น
อาคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรบัอกีกจิการหน่ึงโดยอนุโลม 

 20 มาตรา 34 หา้มมใิห้เจา้ของหรอืผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมพีื้นที่หรอืสิง่ที่สรา้งขึน้เพื่อใชเ้ป็นที่จอดรถ ที่กลบัรถ 
และทางเขา้ออกของรถตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา 8(9) ดดัแปลง หรอืใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลอื่นดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ 
และทางเขา้ออกของรถนัน้เพือ่การอื่น ทัง้น้ีไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
 ขอ้หา้มตามวรรคหน่ึงใหถ้อืวา่เป็นภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัยน์ัน้โดยตรง ตราบทีอ่าคารนัน้ยงัมอียู ่ทัง้น้ีไมว่า่จะ
มกีารโอนทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถนัน้ต่อไปยงับุคคลอื่นหรอืไมก่ต็าม 

 20 มาตรา 35 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรอืมาตรา 22 ใหใ้ชไ้ดต้ามระยะเวลาที่กําหนดไวใ้นใบอนุญาต ถา้ผู้
ได้รบัใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุ และเมื่อได้ยื่นคําขอดงักล่าวแล้ว ให้
ดาํเนินการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนกังานทอ้งถิน่จะสัง่ไมอ่นุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตนัน้ 

 20 มาตรา 36 ใบอนุญาตทีอ่อกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรอืมาตรา 33 จะโอนแก่กนัมไิด ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็น
หนงัสอืจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

 26 มาตรา 37 ในกรณีทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรอืมาตรา 33 ตาย ทายาทหรอืผูจ้ดัการมรดก
ของบุคคลดงักล่าวซึ่งประสงค์จะทําการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรอืเปลี่ยนการใช้อาคารนัน้ต่อไป ต้องมี
หนงัสอืแจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัทีผู่ไ้ดร้บัใบอนุญาตตาย ในกรณีเชน่วา่น้ีใหถ้อืวา่ทายาทหรอื
ผูจ้ดัการมรดกดงักลา่วเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตนัน้แทน 

 มาตรา 38 ในระหว่างการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร แลว้แต่กรณี ผูไ้ด้รบัใบอนุญาตต้อง
เกบ็ใบอนุญาต แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวใ้นบรเิวณที่ไดร้บัอนุญาตใหก้ระทําการดงักล่าว
หน่ึงชุด และพรอ้มทีจ่ะใหน้ายชา่งหรอืนายตรวจตรวจดไูด ้
 ใหผู้ค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช ้แสดงใบรบัรองตามมาตรา 32 หรอืใบอนุญาตตามมาตรา 33 ไวใ้นที่
เปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย ณ อาคารนัน้ 

                                                
25 มาตรา 32 ตร ีบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 4 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 
26 มาตรา 37 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 18 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 มาตรา 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรอืใบรบัรองสญูหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุด ในสาระสําคญั ให้ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
หรอืใบรบัรองยื่นคาํขอรบัใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรองต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดท้ราบถงึ
การสญูหาย ถกูทาํลาย หรอืชาํรดุ 
 การขอรบัใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ใหม้ผีลตามกฎหมายเชน่เดยีวกบัใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง แลว้แต่กรณี 

 27 มาตรา 39 ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่กไ็ด ้โดยการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามแบบทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารกาํหนด พรอ้มดว้ยเอกสารและหลกัฐาน
ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบดงักลา่ว โดยอยา่งน้อยตอ้งแจง้ขอ้มลูและยืน่เอกสารและหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ชื่อของผู้ร ับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้ร ับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปตัยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก และตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื่อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (2) ชื่ อของผู้ ร ับผิดชอบงานออกแบบและคํ านวณ อาคาร  ซึ่ ง เป็ นผู้ ได้ ร ับ ใบอ นุญ าตให้ เป็ น 
ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร และตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื่อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (3) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูไ้ดร้บัใบอนุญาตให้เป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วศิวกร และตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื่อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (4) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (1) (2) และ (3) พรอ้มรบัรองสําเนาถูกต้อง และหนังสอืรบัรองการ
ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุมหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิก
หรอืสภาวศิวกร แลว้แต่กรณี 
  (5) แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคารที่จะก่อสรา้ง 
ดดัแปลง หรอืรื้อถอน ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของบุคคลตาม (1) และ (2) ให้ชดัเจนว่าตนเป็นผู้รบัผิดชอบงาน
ออกแบบอาคารและเป็นผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคารนัน้ 
  (6) หนังสอืรบัรองของบุคคลตาม (1) และ (2) ซึ่งรบัรองว่าตนเป็นผู้รบัผดิชอบงานออกแบบอาคาร หรอื
เป็นผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร แลว้แต่กรณี พรอ้มทัง้รบัรองว่าการออกแบบอาคาร และการออกแบบและ
คํานวณอาคารดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี สาํหรบัอาคารทีต่อ้งจดัใหม้สีิง่อํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร ผูทุ้พพล
ภาพ คนชรา หรอืผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกําหนด ให้รบัรองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิง่อํานวยความ
สะดวกนัน้ดว้ย 
  (7) หนังสอืรบัรองของผู้ควบคุมงานตาม (3) ซึ่งรบัรองว่าจะควบคุมการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื้อถอน
อาคารนัน้ ใหถู้กตอ้งตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตามทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ละทีไ่ดม้กีารแกไ้ขตาม
ข้อทกัท้วง หรอืดําเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติน้ี กฎกระทรวงและข้อบญัญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ และกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
  (8) หนงัสอืรบัรองการตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณสว่นต่างๆ ของโครงสรา้งอาคาร ในกรณีอาคารที่
จะก่อสรา้งหรอืดดัแปลงนัน้ เป็นอาคารชนิดหรอืประเภทที่กําหนดใหต้้องมกีารตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ 
ของโครงสรา้งอาคารตามมาตรา 21 ทว ิ
  (9) หนงัสอืแสดงการใหค้วามเหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น ในกรณีที่เป็นอาคารในโครงการหรอืกิจการซึ่งต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ

                                                
27 มาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตร ีบัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แห่ง
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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สิง่แวดล้อมหรอืรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิแลว้แต่กรณี 
  (10) หนังสอืรบัรองจากผู้แจ้ง พรอ้มเอกสารและหลกัฐานแสดงการให้ขอ้มูลและการแจ้งสทิธใินการแสดง
ความคดิเหน็ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่แก่บุคคลทีอ่ยูบ่รเิวณขา้งเคยีง เกีย่วกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืการดาํเนินโครงการหรอื
กจิการ ในกรณีที่อาคารที่จะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืดําเนินโครงการหรอืกจิการเป็นอาคารทีไ่ม่ต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดลอ้มหรอืรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบื้องต้นตาม (9) แต่อาคารดงักล่าวเป็นอาคารประเภท
ควบคุมการใชต้ามมาตรา 32 ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารกาํหนด 
 ในกรณีอาคารทีจ่ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนตามวรรคหน่ึง เป็นอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ หรอือาคาร
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ผู้รบัผดิชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคุม ระดบัวุฒสิถาปนิก ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก และผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคารตาม 
(2) ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ระดบัวฒุวิศิวกร ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 
 ในกรณีอาคารทีจ่ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนตามวรรคหน่ึง เป็นอาคารทีม่ลีกัษณะ ขนาด หรอือยู่ในประเภทที่
ไดก้ําหนดใหเ้ป็นงานวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก หรอืเป็นงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ใน
สาขาวศิวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร และมไิดเ้ป็นอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ หรอือาคารตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ผู้รบัผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรม
ควบคุมไมต่ํ่ากวา่ระดบัสามญัสถาปนิก ตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก และผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคารตาม (2) 
ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมไมต่ํ่ากวา่ระดบัสามญัวศิวกร ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 
 ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรอืรื้อถอนตามวรรคหน่ึง มิได้เป็นอาคารตามวรรคสองและวรรคสาม 
ผู้รบัผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม สาขา
สถาปตัยกรรมหลกั ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก และผู้รบัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (2) ต้องเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาวศิวกรรมโยธา ตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร 

 27 มาตรา 39 ตรี เมื่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดร้บัขอ้มลู และเอกสารและหลกัฐานจากผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิและผู้
แจง้ไดช้ําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารครบถ้วนแลว้ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่
ออกใบรบัแจง้ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัชาํระคา่ธรรมเนียม และใหผู้แ้จง้ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามที่
ไดแ้จง้ไวไ้ดต้ัง้แต่วนัทีผู่แ้จง้ไดร้บัใบรบัแจง้ 
 ในกรณีทีผู่แ้จง้ไม่ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวภ้ายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีไ่ดอ้อกใบ
รบัแจง้ ใหถ้อืวา่ผูแ้จง้ไมป่ระสงคจ์ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามใบรบัแจง้อกีต่อไป และใหใ้บรบัแจง้เป็นอนัยกเลกิ 
 ภายในหน่ึงรอ้ยยีส่บิวนันับแต่วนัทีไ่ดอ้อกใบรบัแจง้ตามวรรคสอง หรอืนับแต่วนัทีเ่ริม่การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้
ถอนอาคาร แลว้แต่กรณี หากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจพบเหตุไมถ่กูตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ดาํเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยื่นเอกสารและหลกัฐานตามมาตรา 39 ทว ิไวไ้มถู่กตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่
มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ดําเนินการแก้ไขใหถู้กตอ้งภายในสบิหา้วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ ในกรณีทีผู่แ้จง้ไม่ดําเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีการก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอาคารแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และหากอาคารได้ก่อสรา้ง หรอืดดัแปลง จนแล้วเสรจ็ตามที่ได้แจ้งไว ้เจ้าพนักงานท้องถิน่จะ
ดาํเนินการตามมาตรา 40 (2) จนกวา่จะดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งดว้ยกไ็ด ้
  (2) แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคาํนวณของอาคารทีผู่แ้จง้ไดย้ื่นไว้
ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มหีนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้แกไ้ขแผนผงับรเิวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคาํนวณดงักล่าว ใหถู้กตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวง
หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งภายในระยะเวลาทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่กําหนด
แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่สามสบิวนั 
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  (3) การก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติน้ี 
กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้ง ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอื
แจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ดาํเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารดงักลา่ว ใหถ้กูตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตัน้ีิ 
กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวขอ้งภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่กําหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกวา่สามสบิวนั และในระหวา่งระยะเวลาทีผู่แ้จง้ดําเนินการแกไ้ขตามหนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง ใหผู้้
แจง้ระงบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนัน้จนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กต้อง เวน้แต่เป็นการกระทํา
เพือ่แกไ้ขใหเ้ป็นไปตามขอ้ทกัทว้งของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
 ในกรณีทีผู่แ้จง้ไมด่าํเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไดก้ําหนดไวใ้นหนังสอืแจง้ขอ้
ทกัทว้งตามวรรคสาม (2) หรอื (3) ใหถ้อืวา่ผูแ้จง้ไมป่ระสงคจ์ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรือ้ถอนอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวน้ัน้อกีต่อไป 
และใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มคีําสัง่ยกเลกิใบรบัแจง้ทีไ่ดอ้อกไว ้และมอีํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และ (2) และมาตรา 
42 แลว้แต่กรณี 
 ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มไิดม้หีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สาม ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือรื้อถอนอาคารดงักล่าวได้รบัอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณี
ดงัต่อไปน้ี เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจแจง้ขอ้ทกัทว้งไดต้ลอดเวลา 
  (1) กรณีเกีย่วกบัการรกุลํ้าทีส่าธารณะ 
  (2) กรณีเกีย่วกบัระยะ หรอืระดบัระหวา่งอาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ หรอืทีส่าธารณะทีเ่ป็นการฝา่
ฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นขณะที่
ผูแ้จง้ไดย้ืน่แจง้ หรอื 
  (3) กรณีเกีย่วกบัขอ้กําหนดในการหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน ใช ้หรอืเปลีย่นการใชอ้าคารชนิดใดหรอื
ประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรอืข้อบญัญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบญัญัติน้ี หรอืกฎหมายอื่นที่
เกีย่วขอ้งทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นขณะทีผู่แ้จง้ไดย้ืน่แจง้ 
 ใบรบัแจง้และหนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง ใหเ้ป็นไปตามแบบทีค่ณะกรรมการควบคุมอาคารกาํหนด 
 ใหนํ้าบทบญัญตัเิกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8 (12) และใหนํ้า
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบ้งัคบัแก่ใบรบัแจง้โดยอนุโลม 

28 หมวด 3 ทวิ 
การอนุญาตให้ใช้อาคารเพ่ือประกอบกิจการเก่ียวกบัโรงมหรสพ 

 28 มาตรา 39 จตัวา การก่อสรา้ง ดดัแปลง เคลื่อนยา้ย รือ้ถอน หรอืตรวจสอบอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตัน้ีิดว้ย 

 28 มาตรา 39 เบญจ หา้มมใิหเ้จา้ของอาคารหรอืผูค้รอบครองอาคารใชห้รอืยนิยอมใหผู้ใ้ดใชอ้าคารหรอืสว่นใดของ
อาคารเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มอีํานาจ
พจิารณาตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี 
 ใหม้คีณะกรรมการพจิารณาการประกอบกจิการโรงมหรสพมอีํานาจพจิารณาออกใบอนุญาต เพกิถอนใบอนุญาต ต่อ
อายใุบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพ ดงัต่อไปน้ี 
  (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทน
กรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนสาํนักงานตํารวจแห่งชาตเิป็นกรรมการ และใหผู้อ้ํานวยการ
กองควบคุมการก่อสรา้ง กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นกรรมการและเลขานุการ 

                                                
28 หมวด 3 ทว ิมาตรา 39 จตัวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 19 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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  (2) ในเขตจงัหวดัอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ง
ท้องที่ที่เกี่ยวขอ้ง สาธารณสุขจงัหวดั หวัหน้าตํารวจภูธรจงัหวดัเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดั29เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 ในการวนิิจฉยัชีข้าดของทีป่ระชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก และใหป้ระธานคณะกรรมการพจิารณาการประกอบกจิการโรง
มหรสพตามวรรคสองแลว้แต่กรณีเป็นผูม้อีํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพกิถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต 
และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง 
 ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดขึ้นกับคนดู และจํานวนและ
ระยะห่างของสิง่ของหรอืสว่นต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารทีใ่ชเ้ป็นโรงมหรสพ เช่น หอ้งฉาย ทางเขา้ออก ประตู ทีน่ัง่คนด ู
ทางเดนิ เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 28 มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้มอีายุสองปี โดยให้ใช้ได้จนถึงวนัที่ 31 
ธนัวาคม ของปีทีส่องนบัแต่ปีทีอ่อกใบอนุญาต 
 หลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตสาํหรบัโรงมหรสพ ใหเ้ป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการ 
โรงมหรสพ ใหย้ื่นคาํขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดมิสิน้อายุ และเมื่อไดย้ื่นคาํขอดงักล่าวแลว้ใหป้ระกอบกจิการต่อไป
ไดจ้นกวา่ผูม้อีาํนาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมคีาํสัง่ไมอ่นุญาต 

หมวด 4 
อาํนาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

 30 มาตรา 40 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวง หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิน่มอีาํนาจดาํเนินการดงัน้ี 
  (1) มคีําสัง่ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ลูกจ้าง หรอืบรวิารของบุคคล
ดงักลา่ว ระงบัการกระทาํดงักลา่ว 
  (2) มคีาํสัง่หา้มมใิหบุ้คคลใดใชห้รอืเขา้ไปในสว่นใดๆ ของอาคาร หรอืบรเิวณทีม่กีารกระทาํดงักลา่วและจดั
ใหม้เีครือ่งหมายแสดงการหา้มนัน้ไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย ณ อาคารหรอืบรเิวณดงักลา่ว และ 
  (3) พจิารณามคีาํสัง่ตามมาตรา 41 หรอืมาตรา 42 แลว้แต่กรณี ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้คีาํส ัง่ตาม 
(1)  

 30 มาตรา 41 ถ้าการกระทําตามมาตรา 40 เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่มอีํานาจสัง่ใหเ้จา้ของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรอืดําเนินการแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิหรอืดําเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลง
ใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาทีก่ําหนดแต่ตอ้งไมน้่อยกวา่สามสบิวนั ในกรณีทีม่เีหตุอนัสมควร เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะขยายเวลา
ดงักลา่วออกไปอกีกไ็ด ้และใหนํ้ามาตรา 27 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 30 มาตรา 42 ถา้การกระทาํตามมาตรา 40 เป็นกรณีทีไ่มส่ามารถแกไ้ขเปลีย่นแปลงใหถู้กตอ้งได ้หรอืเจา้ของอาคาร
มไิด้ปฏิบตัติามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามมาตรา 41 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอีํานาจสัง่ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครอง
อาคาร ผูค้วบคุมงาน หรอืผูด้ําเนินการรือ้ถอนอาคารนัน้ทัง้หมดหรอืบางสว่นไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่า

                                                
29 คาํวา่ “โยธาธกิารจงัหวดั” ในพระราชบญัญตันิี้ แกไ้ขเป็น “โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั” โดยมาตรา 47 แหง่ พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอํานาจ
หน้าทีข่องสว่นราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
30 มาตรา 40 ถงึ มาตรา 45 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 11 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 



พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

 

16

สามสบิวนั โดยใหด้าํเนินการรือ้ถอนตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามมาตรา 8(11) หรอื
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 

 30 มาตรา 43 ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อาํนาจดงัต่อไปน้ี 
  (1) ยื่นคําขอฝา่ยเดยีวโดยทําเป็นคํารอ้งต่อศาล นับแต่ระยะเวลาทีก่ําหนดไวต้ามมาตรา 42 ไดล้่วงพน้ไป 
ขอใหศ้าลมคีําสัง่จบักุมและกกัขงับุคคลซึ่งมไิดป้ฏบิตักิารตามคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามมาตรา 42 โดยใหนํ้าประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  (2) ดาํเนินการหรอืจดัใหม้กีารรือ้ถอนอาคารดงักล่าวไดเ้องโดยจะตอ้งปิดประกาศกําหนดการรือ้ถอนไวใ้น
บรเิวณนัน้แลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจด็วนั และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูร้บัผดิชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้บัผดิชอบ
งานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูค้วบคุมงาน และผูด้ําเนินการจะตอ้งรว่มกนัเสยีค่าใชจ้่ายในการนัน้เวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะ
พสิจูน์ไดว้า่ตนมไิดเ้ป็นผูก้ระทาํหรอืมสีว่นรว่มในการกระทาํทีเ่ป็นการฝา่ฝืนกฎหมาย 
 ในการดาํเนินการรือ้ถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เมือ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ หรอืผูซ้ึง่ดาํเนินการแทนเจา้พนกังานทอ้งถิน่
ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแก่พฤตกิารณ์แลว้ บุคคลตามวรรคหน่ึงจะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่หรอืผู้
ซึง่ดาํเนินการแทนเจา้พนกังานทอ้งถิน่ไมไ่ด ้
 วสัดุก่อสรา้งที่ถูกรือ้ถอนและสิง่ของที่ขนออกจากอาคารสว่นที่มกีารรือ้ถอนใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอีํานาจยดึและ
เกบ็รกัษาไวห้รอืขายและถอืเงนิไวแ้ทนได ้ทัง้น้ี ตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจา้ของ
มไิดเ้รยีกเอาทรพัยส์นิหรอืเงนินัน้คนืภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารรือ้ถอน ใหท้รพัยส์นิหรอืเงนินัน้ตกเป็นของราชการสว่น
ทอ้งถิน่นัน้ เพือ่นํามาเป็นคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอนอาคารตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 30 มาตรา 44 ในกรณีทีม่กีารฝา่ฝืนมาตรา 32 วรรคสาม หรอืมาตรา 33 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจสัง่ใหเ้จา้ของ
หรอืผูค้รอบครองอาคารระงบัการใชอ้าคารสว่นทีย่งัไมไ่ดร้บัใบรบัรอง ใบอนุญาต หรอืทีไ่ม่ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิจนกว่า
จะไดร้บัใบรบัรอง ใบอนุญาต หรอืไดแ้จง้ตามมาตรา 39 ทวแิลว้ 

 30 มาตรา 45 ในกรณีทีม่กีารฝา่ฝืนมาตรา 34 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผู้
ครอบครองพื้นที่หรอืสิง่ที่สรา้งขึ้นดงักล่าวหรอืผู้ที่กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 34 ระงบัการกระทํานัน้ และสัง่ให้บุคคลดงักล่าว
ดาํเนินการแกไ้ขเปลีย่นแปลงพืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ใหก้ลบัคนืสูส่ภาพเดมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่าํหนด และใหนํ้ามาตรา 43 มา
ใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 46 ในกรณีที่อาคารซึ่งก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยโดยไดร้บัอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืได้
ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั มสีภาพหรอืมกีารใชท้ีอ่าจเป็นภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ 
ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ หรอือาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียัหรอืก่อใหเ้กดิเหตุราํคาญหรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจสัง่ใหด้าํเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีทีไ่ม่มกีารปฏบิตัติามคําสัง่ของเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตามวรรคหน่ึง และถา้อาคารนัน้อาจเป็นภยนัตรายอยา่ง
รา้ยแรงต่อสุขภาพ ชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอีํานาจสัง่ใหร้ือ้ถอนอาคารนัน้ไดโ้ดยใหนํ้ามาตรา 42 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 31 มาตรา 46 ทวิ ในกรณีที่อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี่ยวกบัระบบไฟฟ้าและการจดัแสงสว่าง ระบบการเตอืน การ
ป้องกนัและการระงบัอคัคภียั การป้องกนัอนัตรายเมื่อมเีหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบดัน้ํา
เสยี ระบบเครื่องกล หรอืระบบอื่นๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทว ิมสีภาพหรอืมกีารใชท้ี่อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติ 
รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ หรอือาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียั หรอืก่อใหเ้กดิเหตุราํคาญหรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจดงัน้ี 

                                                
31 มาตรา 46 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 20 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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  (1) มคีําสัง่หา้มมใิหเ้จา้ของอาคารหรอืผูค้รอบครองอาคาร ใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอุ้ปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ และจดัใหม้เีครือ่งหมายแสดงการหา้มนัน้ไวท้ีอุ่ปกรณ์ หรอืบรเิวณทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ยทีอ่ยูใ่กลก้บัอุปกรณ์นัน้ 
  (2) มคีําสัง่ให้เจ้าของอาคารดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นัน้ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยัหรอื
สามารถใชง้านไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ําหนด แต่ตอ้งไมน้่อยกวา่สามสบิวนั ในกรณีมเีหตุอนัสมควรเจา้พนกังานทอ้งถิน่จะขยาย
ระยะเวลาดงักลา่วออกไปอกีกไ็ด ้
 ในกรณีทีไ่มม่กีารปฏบิตัติามคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามวรรคหน่ึง และหากอุปกรณ์ดงักล่าวมผีลทาํใหอ้าคาร
นัน้มสีภาพหรอืการใชท้ีอ่าจเป็นภยนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพ ชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ส ัง่หา้ม
ใชอ้าคารนัน้ทัง้หมดหรอืบางส่วนไวก้่อนกไ็ด้ และต้องจดัใหม้เีครื่องหมายแสดงการหา้มนัน้ไวใ้นที่เปิดเผยและเหน็ไดง้่าย ณ 
บรเิวณอาคารหรอืบรเิวณดงักลา่ว 

 32 มาตรา 47 การสัง่หรอืการแจง้ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ นอกจากกรณีตามมาตรา 40(2) และ
มาตรา 47 ทว ิใหท้ําเป็นหนังสอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหผู้ข้อรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา 
39 ทว ิเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูด้าํเนินการหรอืผูค้วบคุมงาน แลว้แต่กรณี ณ ภมูลิาํเนาของผูน้ัน้ หรอืจะทาํเป็นบนัทกึ
และใหบุ้คคลดงักลา่วลงลายมอืชื่อรบัทราบกไ็ด ้
 ในกรณีทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ไมอ่าจดาํเนินการตามวรรคหน่ึงได ้ใหปิ้ดประกาศสาํเนาคาํสัง่หรอืหนังสอืแจง้ แลว้แต่
กรณี ไวใ้นที่เปิดเผยและเหน็ไดง้่าย ณ อาคารหรอืบรเิวณที่ตัง้อาคารที่ทําการก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใช้หรอื
เปลี่ยนการใช้นัน้และใหถ้อืว่าผู้ขอรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร 
ผู้ดําเนินการ หรอืผู้ควบคุมงานได้ทราบคําสัง่หรอืหนังสอืแจ้งนัน้แล้วเมื่อพ้นกําหนดเจด็วนันับแต่วนัที่ได้มกีารปิดประกาศ
ดงักลา่ว 

 33 มาตรา 47 ทวิ การแจ้งคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ส ัง่ให้ระงบัการกระทําที่เป็นการฝ่าฝืนบทบญัญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืใหร้ือ้ถอนอาคาร ใหท้ําเป็นหนงัสอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหผู้ซ้ึ่งจะตอ้งรบัคาํสัง่ดงักล่าว ณ 
ภูมลิาํเนาของผูน้ัน้ และใหปิ้ดประกาศคาํสัง่ดงักล่าวไวใ้นทีเ่ปิดเผยและเหน็ไดง้า่ย ณ อาคารหรอืบรเิวณทีม่กีารกระทาํดงักล่าว 
และใหถ้อืวา่ผูซ้ึง่จะตอ้งรบัคาํสัง่ไดท้ราบคาํสัง่นัน้แลว้เมือ่พน้กาํหนดสามวนันบัแต่วนัทีไ่ดม้กีารปิดประกาศดงักลา่ว 

 มาตรา 48 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่ามพระราชบญัญตัน้ีิ เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีาํนาจเขา้ไปในอาคารหรอืบรเิวณทีต่ ัง้
อาคารทีม่เีหตุอนัสมควรสงสยัวา่มกีารฝา่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ ในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติย์
ตก หรอืในเวลาทําการของสถานทีน่ัน้ และเพื่อการน้ีใหม้อีํานาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืสัง่ใหแ้สดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นที่
เกีย่วขอ้งจากบุคคลทีอ่ยูห่รอืทาํงานในสถานทีน่ัน้ 

 34 มาตรา 49 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอีํานาจแต่งตัง้ขา้ราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมคีวามรูห้รอืคุณวุฒิ
ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวงใหเ้ป็นนายตรวจหรอืนายชา่งได ้
 ในกรณีที่มคีวามจําเป็นหรอืได้รบัการรอ้งขอจากเจา้พนักงานท้องถิน่ อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง มอีํานาจ
แต่งตัง้วศิวกรหรอืสถาปนิกเป็นนายชา่งไดต้ามหลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 35 มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัน้ีิ และเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดด้ําเนินการตาม
มาตรา 40 มาตรา 41 หรอืมาตรา 42 แล้วแต่กรณี แต่มไิด้มกีารปฏิบตัิตามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ และมเีหตุอนัควร
สงสยัวา่ผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคาร หรอืผูร้บัผดิชอบงานออกแบบอาคาร หรอืผูค้วบคุมงาน อาจเป็นผูก้ระทํา
หรอืมสีว่นรว่มในการกระทาํดงักล่าว ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่แจง้ใหบุ้คคลเชน่วา่นัน้ทราบ และใหม้หีนงัสอืแสดงหลกัฐานภายใน
                                                
32 มาตรา 47 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 12 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
33มาตรา 47 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 13 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
34 มาตรา 49 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
35 มาตรา 49 ทว ิความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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สามสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ เพื่อพสิจูน์ว่าเป็นการกระทําของผูอ้ื่น หากไม่สามารถพสิจูน์ไดว้่าเป็นการกระทําของผูอ้ื่น ให้
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ดําเนินการแจง้ชื่อและการกระทําของบุคคลเช่นวา่นัน้ใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแ้จง้สภา
วศิวกรและสภาสถาปนิกทราบเพือ่พจิารณาดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกรและกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก 

หมวด 5 
การอทุธรณ์ 

 36 มาตรา 50 ใหม้คีณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 
  (1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรอืในเขตองค์การบรหิารส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ยปลดักระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม และผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรม
เป็นกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไม่เกินหกคนซึ่งรฐัมนตรีแต่งตัง้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจํานวนน้ีให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนไมน้่อยกวา่สองคน และใหห้วัหน้าสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการซึ่งรฐัมนตรแีต่งตัง้ตามวรรคหน่ึง (1) ต้องไม่เป็นผู้ซึ่งปฏิบตัิหน้าที่ราชการของกรุงเทพมหานครหรอื
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัหรอืสมาชกิสภากรงุเทพมหานครหรอืสภาจงัหวดั 
  37 (2) ในเขตเทศบาล เขตเมอืงพทัยา หรอืเขตราชการสว่นทอ้งถิน่อื่น ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็น
ประธานกรรมการ อยัการจงัหวดั ซึ่งเป็นหวัหน้าที่ทําการอยัการจงัหวดั และบุคคลอื่นอีกไม่เกินหกคนซึ่งปลดักระทรวง
มหาดไทยเป็นผูแ้ต่งตัง้ ในจํานวนน้ีให้แต่งตัง้จากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ และใหโ้ยธาธกิารและผงัเมอืง
จงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการและเลขานุการตามวรรคหน่ึง (2) ตอ้งไมเ่ป็นผูซ้ึง่ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการของราชการสว่นทอ้งถิน่หรอืสมาชกิ
สภาทอ้งถิน่ 
 ใหนํ้ามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 มาตรา 51 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มอีาํนาจหน้าทีด่งัต่อไปน้ี 
  (1) พจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์คาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
  (2) มหีนังสอืเรยีกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรอืสัง่ให้บุคคลดงักล่าวส่งเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นที่
เกีย่วขอ้งเพือ่ประกอบการพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
  (3) สอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืกระทาํการใด ๆ เทา่ทีจ่าํเป็นเพือ่ประกอบการพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
 ในการปฏบิตัหิน้าทีต่าม (3) กรรมการพจิารณาอุทธรณ์หรอืผูซ้ึง่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มอบหมายจะเขา้ไป
ในอาคาร หรอืบรเิวณทีต่ ัง้อาคารอนัเป็นมลูกรณีแหง่การอุทธรณ์ในเวลาระหวา่งพระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์กกไ็ด ้

 38 มาตรา 51 ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตัง้คณะอนุกรรมการขึ้นคณะหน่ึงหรอืหลายคณะเพื่อ
พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามทีม่อบหมายกไ็ด ้
 ให้นํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใช้บงัคบัแก่การปฏิบตัหิน้าที่ของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

 39 มาตรา 52 ผู้ขอรบัใบอนุญาต ผู้ได้รบัใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทว ิและผู้ได้รบัคําสัง่จากเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่ตามพระราชบญัญตัน้ีิมสีทิธอุิทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ไดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทราบ
คาํสัง่ 

                                                
36 มาตรา 50 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 15 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
37 มาตรา 50(2) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
38 มาตรา 51 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 16 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
39 มาตรา 52 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 17 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 



พระราชบญัญตั ิ 19

 การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงใหท้ําเป็นหนังสอืและยื่นต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่ผูอ้อกคําสัง่ดงักล่าว และใหเ้จา้พนักงาน
ท้องถิ่นจดัส่งอุทธรณ์และเอกสารหลกัฐานที่เกี่ยวขอ้งทัง้หมดไปยงัคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ภายในสบิวนันับแต่วนัที่
ไดร้บัอุทธรณ์ 
 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มคีําวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงภายในหกสบิวนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัอุทธรณ์ แลว้
แจง้คาํวนิิจฉยัพรอ้มดว้ยเหตุผลเป็นหนงัสอืไปยงัผูอุ้ทธรณ์และเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
 ถ้าผูอุ้ทธรณ์ไม่เหน็ดว้ยกบัคําวนิิจฉัยอุทธรณ์ ใหเ้สนอคดต่ีอศาลภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจง้คําวนิิจฉัย
อุทธรณ์ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์หรอืศาลไดม้คีําวนิิจฉัย หรอืคําพพิากษาเป็นประการใด ให้เจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่ปฏบิตัติามนัน้ 
 ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรอืเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระทําการใดแก่อาคารอนัเป็นมูลกรณีแห่งการ
อุทธรณ์ เวน้แต่อาคารนัน้จะเป็นภยนัตรายต่อบุคคลหรอืทรพัยส์นิหรอืมลีกัษณะซึง่ไมอ่าจรอได ้
 ใหนํ้ามาตรา 47 มาใชบ้งัคบัแก่การแจง้คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์โดยอนุโลม 

หมวด 6 
นายช่าง นายตรวจ และผูต้รวจสอบ 40 

 มาตรา 53 ใหน้ายช่างหรอืนายตรวจมอีํานาจเขา้ไปในบรเิวณที่มกีารก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ย
อาคาร เพื่อตรวจสอบวา่ไดม้กีารฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิหรอืไม ่และเพื่อการน้ีใหม้อีํานาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิ
หรอืสัง่ใหแ้สดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งจากบุคคลทีอ่ยูห่รอืทาํงานในสถานทีน่ัน้ 

 มาตรา 54 เมื่อมเีหตุผลอนัควรสงสยัว่าอาคารใดซึ่งไดก้่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยเสรจ็แลว้นัน้ ได้
กระทาํขึน้โดยฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามพระราชบญัญตัน้ีิ หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวา่อาคารใดมกีารใชห้รอืเปลีย่นการใชโ้ดยฝา่ฝืน
หรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา 32 มาตรา 33 หรอืมาตรา 34 หรอือาคารใดมลีกัษณะตามมาตรา 46 ใหน้ายช่างมอีํานาจเขา้ไปตรวจ
อาคารและบรเิวณที่ตัง้อาคารนัน้ได้ และเพื่อการน้ีให้มอีํานาจสอบถามขอ้เท็จจรงิหรอืสัง่ให้แสดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื่นที่
เกีย่วขอ้งจากบุคคลทีอ่ยูห่รอืทาํงานในสถานทีน่ัน้ 

 มาตรา 55 ในการปฏบิตักิารตามมาตรา 53 หรอืมาตรา 54 นายช่างหรอืนายตรวจตอ้งกระทําการในเวลาระหวา่ง
พระอาทติยข์ึน้ถงึพระอาทติยต์กหรอืในเวลาทําการของสถานที่นัน้ และในการน้ีใหน้ายช่างหรอืนายตรวจแสดงบตัรประจําตวั
เมือ่บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งขอ 
 บตัรประจาํตวัใหเ้ป็นไปตามแบบทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 

 41 มาตรา 55 ทวิ หา้มมใิหผู้ใ้ดทาํการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทว ิเวน้แต่ผูน้ัน้เป็นผูต้รวจสอบตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 41 มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง
พระราชบญัญตัน้ีิ หรอืกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิ้องถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญตัิน้ี ให้นํามาตรา 49 ทว ิมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

                                                
40 ชือ่ของหมวด 6 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 24 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
41 มาตรา 55 ทว ิและมาตรา 55 ตร ีบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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หมวด 7 
เขตเพลิงไหม้ 

 มาตรา 56 เมื่อเกดิเพลงิไหมใ้นบรเิวณใดอนัเขา้ลกัษณะเป็นเขตเพลงิไหม ้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ประกาศแสดง
เขตเพลงิไหมไ้ว ้ณ สาํนักงานของราชการส่วนท้องถิน่นัน้ และบรเิวณที่เกดิเพลงิไหม ้โดยมแีผนที่สงัเขปแสดงแนวเขตเพลงิ
ไหม ้พรอ้มทัง้ระบุใหท้ราบถงึการกระทาํอนัตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตัน้ีิ 

 42 มาตรา 57 ภายในสี่สบิห้าวนันับแต่วนัที่เกิดเพลงิไหม้ ห้ามมใิห้ผู้ใดก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้าย
อาคารในเขตเพลงิไหม้ และให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ทําการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลื่อนย้ายอาคารหรอืผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทว ิในเขตดงักล่าวอยู่แล้วก่อนวนัที่เกิดเพลิงไหม้ ระงบัการกระทําตามที่ได้รบัอนุญาต หรอืที่ได้แจ้งไว้นัน้ตาม
ระยะเวลาดงักลา่วดว้ย 
 ใหนํ้ามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบ้งัคบัแก่การฝา่ฝืนบทบญัญตัใินวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
 บทบญัญตัใินวรรคหน่ึงไมใ่ชบ้งัคบัแก่ 
  (1) การก่อสรา้งอาคารชัว่คราวเพือ่ประโยชน์ในการบรรเทาทุกข ์ซึง่จดัทาํหรอืควบคุมโดยทางราชการ 
  (2) การดดัแปลงหรอืซ่อมแซมอาคารเพยีงเทา่ทีจ่าํเป็นเพือ่อยูอ่าศยัหรอืใชส้อยชัว่คราว 

 มาตรา 58 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่พจิารณาวา่สมควรจะมกีารปรบัปรุงเขตเพลงิไหมห้รอืไม ่โดยคาํนึงถงึประโยชน์
ในการป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเสนอความเห็นพร้อมด้วยแผนที่ส ังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมากกว่าหน่ึงท้องที่ ให้เจ้า
พนกังานทอ้งถิน่แหง่ทอ้งทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเป็นผูร้ว่มกนัพจิารณาและเสนอความเหน็ ทัง้น้ี ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัทีเ่กดิเพลงิไหม ้
 เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว ให้เสนอความเห็นพร้อมทัง้
ขอ้สงัเกตต่อรฐัมนตรเีพื่อสัง่ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลงิไหม้ทราบว่า จะมกีารปรบัปรุงหรอืไม ่
ประกาศดงักลา่วใหป้ระกาศไว ้ณ สาํนกังานของราชการสว่นทอ้งถิน่นัน้และบรเิวณทีเ่กดิเพลงิไหมภ้ายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัที่
เกดิเพลงิไหม ้

 มาตรา 59 ในกรณีที่มกีารประกาศไม่ปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา 57 วรรคหน่ึง เป็นอนั
ยกเลกิ 
 ในกรณีทีม่กีารประกาศปรบัปรุงเขตเพลงิไหมแ้ลว้ ใหม้กีารหา้มตามมาตรา 57 วรรคหน่ึง ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไป
อีกเป็นเวลาหกสบิวนันับแต่วนัที่มปีระกาศปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้นัน้ และให้สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจดัทํา
แผนผงัปรบัปรงุเขตเพลงิไหมเ้สนอต่อรฐัมนตรเีพื่อประกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมใ้นราชกจิจานุเบกษา ภายใน
กาํหนดเวลาดงักลา่ว 

 43 มาตรา 60 เมื่อมปีระกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมแ้ลว้ หา้มมใิหผู้ใ้ดก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอื
เคลื่อนยา้ยอาคารในเขตตามแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมใ้หผ้ดิไปจากทีก่ําหนดในแผนผงันัน้ และบรรดาใบอนุญาตใหท้าํการ
ก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารหรอืใบรบัแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิทีไ่ดอ้อกไวก้่อนวนัประกาศใชบ้งัคบัแผนผงั
ปรบัปรงุเขตเพลงิไหมซ้ึง่ขดักบัแผนผงัดงักลา่ว ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ 
 ใหนํ้ามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบ้งัคบัแก่การฝา่ฝืนบทบญัญตัใินวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

 44 มาตรา 60 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเริม่ต้นดําเนินการปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้ ตามประกาศใช้บงัคบัแผนผงั
ปรบัปรงุเขตเพลงิไหมต้ามมาตรา 60 ภายในสองปี นบัแต่วนัใชบ้งัคบัประกาศดงักลา่ว 

                                                
42 มาตรา 57 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 18 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
43 มาตรา 60 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 19 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
44 มาตรา 60 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 20 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
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 ในกรณีทีม่คีวามจาํเป็นตอ้งดาํเนินการเวนคนืทีด่นิหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ด เพื่อใชป้ระโยชน์ตามทีก่ําหนดในแผนผงั
ปรบัปรงุเขตเพลงิไหม ้ใหจ้า่ยเงนิคา่ทดแทนใหแ้ก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิคา่ทดแทนก่อนเริม่ตน้ดาํเนินการปรบัปรงุเขตเพลงิไหม ้โดย
กําหนดตามราคาประเมนิทุนทรพัยต์ามประมวลกฎหมายทีด่นิทีใ่ชบ้งัคบัอยูใ่นวนัทีม่ปีระกาศปรบัปรุงเขตเพลงิไหม ้ แต่ถา้ไม่
สามารถจ่ายเงนิค่าทดแทนไดภ้ายในสองปีนบัแต่วนัใชบ้งัคบัประกาศดงักล่าว ใหก้ําหนดตามราคาประเมนิทุนทรพัยด์งักล่าวที่
ใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัที ่1 มกราคมของปีทีม่กีารจา่ยเงนิคา่ทดแทน 
 ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่มไิดเ้ริม่ตน้ดําเนินการปรบัปรุงเขตเพลงิไหมภ้ายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหป้ระกาศ
ดงักลา่วเป็นอนัยกเลกิ 

 มาตรา 61 ในกรณีที่มคีวามจําเป็นตอ้งจดัใหไ้ดม้าซึ่งที่ดนิหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ด เพื่อใชป้ระโยชน์ตามที่กําหนด
ในแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ดําเนินการเวนคืนที่ดินหรอือสงัหารมิทรพัย์นัน้โดยให้นํากฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสงัหารมิทรพัยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 62 เมื่อเกดิเพลงิไหมใ้นทอ้งทีใ่ดอนัเขา้ลกัษณะเป็นเขตเพลงิไหม ้ถา้ทอ้งทีน่ัน้ยงัไม่มพีระราชกฤษฎกีาให้
ใช้พระราชบญัญตัน้ีิบงัคบั ให้ถอืว่าได้มพีระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบญัญตัน้ีิในท้องที่นัน้ตัง้แต่วนัที่เกิดเพลงิไหม ้แต่ถ้า
ต่อมามีการประกาศไม่ปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 58 ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวเป็นอนัยกเลิกตัง้แต่วนัที ่
เจา้พนกังานทอ้งถิน่มปีระกาศนัน้ 

หมวด 8 
บทเบด็เตลด็ 

 มาตรา 63 ในการปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย
กรรมการเปรยีบเทยีบคด ีเจา้พนกังานทอ้งถิน่ นายชา่ง หรอืนายตรวจตามพระราชบญัญตัน้ีิ ผูข้อรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัอนุญาต 
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูด้ําเนินการ ผูค้วบคุมงานหรอืบุคคลที่เกี่ยวขอ้งซึ่งอยู่ในสถานที่นัน้ต้องใหค้วามสะดวกและ
ชว่ยเหลอืตามสมควร 

 มาตรา 64 ในการปฏบิตัหิน้าที่ตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหก้รรมการพจิารณาอุทธรณ์ ผูซ้ึ่งคณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรยีบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง และนายตรวจ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 45 มาตรา 64 ทวิ ให้ราชการส่วนท้องถิน่มอีํานาจหกัเงนิค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสรา้งหรอืดดัแปลง
อาคารทีไ่ดร้บัจากผูข้อรบัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิไวไ้ดไ้มเ่กนิรอ้ยละสบิของเงนิคา่ธรรมเนียมดงักล่าวเพือ่นํามา
จดัสรรเป็นเงนิค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรอืดดัแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจได้ตาม
หลกัเกณฑ ์และอตัราทีก่าํหนดในขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 

หมวด 9 
บทกาํหนดโทษ 

 46 มาตรา 65 ผูใ้ดฝา่ฝืนหรอืไมป่ฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 
52 วรรคหก มาตรา 57 หรอืมาตรา 60 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาทหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผู้ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 
หรอืมาตรา 57 ยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทตลอดเวลาทีย่งัฝา่ฝืนหรอืจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

                                                
45 มาตรา 64 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 21 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
46 มาตรา 65 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 47 มาตรา 65 ทวิ ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 32 ทว ิหรอืมาตรา 32 ตร ีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอื
ปรบัไมเ่กนิหกหมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูไ้มป่ฏบิตัติามมาตรา 32 ทว ิหรอืมาตรา 32 ตร ียงัตอ้งระวางโทษปรบั
อกีวนัละไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาทจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 48 มาตรา 65 ตรี ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหก
หมืน่บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้่าฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหน่ึง ยงัต้องระวางโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิ
หน่ึงหมืน่บาทจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 48 มาตรา 65 จตัวา ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามมาตรา 46 ทว ิต้องระวางโทษ
ปรบัไมเ่กนิสามหมืน่บาท 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้า่ฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 46 ทว ิยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละ
ไมเ่กนิหา้พนับาท ตลอดเวลาทีย่งัฝา่ฝืนหรอืจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 49 มาตรา 66 ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 30 วรรคหน่ึง มาตรา 38 มาตรา 39 หรอืมาตรา 39 ตร ีวรรคสาม (3) ต้อง
ระวางโทษปรบัไมเ่กนิหน่ึงหมืน่บาท 

 50 มาตรา 66 ทวิ ผูใ้ดมไิด้รือ้ถอนอาคารตามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามมาตรา 42 โดยมไิดอ้ยู่ในระหว่าง
การอุทธรณ์คาํสัง่ดงักลา่ว ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้า่ฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิสามหมื่นบาทจนกวา่จะได้
ปฏบิตัติามคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

 51 มาตรา 67 ผูใ้ดฝา่ฝืนมาตรา 30 วรรคสอง หรอืฝา่ฝืนคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรอื
มาตรา 45 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหกเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงแสนบาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ้า่ฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไมเ่กนิสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่
ยงัฝา่ฝืนหรอืจนกวา่จะไดป้ฏบิตัใิหถ้กูตอ้ง 

 มาตรา 68 ผูใ้ด 
  (1) ไม่มาใหถ้้อยคําหรอืสง่เอกสารตามหนังสอืเรยีกของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 51(2) 
โดยไมม่เีหตุอนัสมควร หรอื 
  (2) ขดัขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
มอบหมาย เจา้พนักงานทอ้งถิน่ นายช่าง หรอืนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรอืมาตรา 54 หรอืไม่ปฏบิตัิ
ตามมาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรอืมาตรา 63 แลว้แต่กรณี 
 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิหน่ึงเดอืน หรอืปรบัไมเ่กนิหน่ึงพนับาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

 มาตรา 69 ถา้การกระทําความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิเป็นการกระทําของผูด้ําเนินการ ผูก้ระทําต้องระวางโทษ
เป็นสองเทา่ของโทษทีบ่ญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินัน้ๆ 

                                                
47 มาตรา 65 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
48 มาตรา 65 ตร ีและมาตรา 65 จตัวา บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
49 มาตรา 66 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 22 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 7 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่5) พ.ศ. 
2558 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
50 มาตรา 66 ทว ิบญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 23 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 
51 มาตรา 67 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 24 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 52 มาตรา 70 ถ้าการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัติน้ี เป็นการกระทําอนัเกี่ยวกบัอาคารเพื่อพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม การศกึษา หรอืการสาธารณสุข หรอืเป็นการกระทําในทางการคา้เพื่อใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซื้อ ขาย หรอืจําหน่ายโดยมี
คา่ตอบแทน ซึง่อาคารใด ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษเป็นสองเทา่ของโทษทีบ่ญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินัน้ๆ 

 52 มาตรา 71 ในกรณีที่มกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 วรรค
หก มาตรา 57 หรอืมาตรา 60 ให้ถอืว่า เป็นการกระทําของเจา้ของหรอืผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดําเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรอื 
ผูอุ้ทธรณ์ ตามมาตรา 52 แลว้แต่กรณี หรอืเป็นการกระทาํตามคาํสัง่ของบุคคลดงักล่าว เวน้แต่บุคคลนัน้จะพสิจูน์ไดว้า่เป็นการ
กระทาํของผูอ้ื่น 

 มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผดิตามพระราชบญัญตัิน้ี ให้ถือว่ากรรมการหรอืผู้จดัการทุกคนของ 
นิตบุิคคลนัน้เป็นผูร้ว่มกระทาํผดิกบันิตบุิคคลนัน้ เวน้แต่จะพสิจูน์ไดว้่า การกระทาํของนิตบุิคคลนัน้ไดก้ระทาํโดยตนมไิดรู้เ้หน็
หรอืยนิยอมดว้ย 

 มาตรา 73 ในกรณีมกีารกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตัน้ีิใหถ้อืวา่ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองทีด่นิหรอือาคารที่
อยู่ใกล้ชดิหรอืติดต่อกบัอาคารที่มกีารกระทําความผดิเกิดขึ้นหรอืบุคคลซึ่งความเป็นอยู่หรอืการใช้สอยที่ดนิหรอือาคารถูก
กระทบกระเทอืนเน่ืองจากการกระทาํความผดิดงักลา่ว เป็นผูเ้สยีหายตามกฎหมายวา่ดว้ยวธิพีจิารณาความอาญา 

 53 มาตรา 74 ใหม้คีณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ี
  (1) ในเขตกรงุเทพมหานคร ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ และ
ผูแ้ทนสาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ
  (2) ในเขตจงัหวดัอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดั อยัการจงัหวดั ซึ่งเป็นหวัหน้าที่ทําการอยัการ
จงัหวดั และหวัหน้าตาํรวจภธูรจงัหวดั 
 ความผดิตามมาตรา 65 วรรคหน่ึง มาตรา 65 ทว ิวรรคหน่ึง มาตรา 65 ตร ีวรรคหน่ึง มาตรา 65 จตัวา วรรคหน่ึง 
มาตรา 66 มาตรา 66 ทว ิวรรคหน่ึง มาตรา 67 วรรคหน่ึง มาตรา 68 มาตรา 69 หรอืมาตรา 70 ใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบ
คดมีอีาํนาจเปรยีบเทยีบได ้
 ในกรณีทีพ่นกังานสอบสวนพบวา่ผูใ้ดกระทาํความผดิตามวรรคสอง ถา้ผูก้ระทาํความผดิดงักล่าวและผูเ้สยีหาย ถา้ม ี
ยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ ใหพ้นกังานสอบสวนสง่เรื่องใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดตีามวรรคหน่ึงภายในเจด็วนันบัแต่วนัทีผู่้
นัน้ยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ 
 ถ้าคณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดเีห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องรอ้งหรอืได้รบัโทษถึงจําคุก ให้กําหนดค่าปรบัซึ่ง
ผู้ต้องหาจะพงึชําระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสยีหาย ถ้าม ียนิยอมตามนัน้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรบัตามจํานวนที่เปรยีบเทยีบ
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัทีม่กีารเปรยีบเทยีบ ใหถ้อืวา่คดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
 ถ้าผูต้้องหาไม่ยนิยอมตามที่เปรยีบเทยีบหรอืยนิยอมแลว้ไม่ชําระเงนิค่าปรบัภายในเวลาตามวรรคสี ่ใหด้ําเนินคดี
ต่อไป 
 คา่ปรบัทีเ่ปรยีบเทยีบตามพระราชบญัญตัน้ีิใหต้กเป็นของราชการสว่นทอ้งถิน่ โดยไมต่อ้งนําสง่เป็นรายไดแ้ผน่ดนิ 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 75 บรรดาคําขออนุญาตใดๆ ที่ได้ยื่นไว้ก่อนวนัที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคบัและยงัอยู่ในระหว่างการ
พจิารณาของเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอือธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใ้หไ้วต้ามกฎหมายว่าดว้ย
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรอืกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรอืการปฏิบตัิของผู้ขอรบั
ใบอนุญาตตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี ใหถ้อืวา่เป็นคาํขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิโดยอนุโลม 

                                                
52 มาตรา 70 และมาตรา 71 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 25 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
53 มาตรา 74 ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 27 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
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 ในกรณีที่การขออนุญาตหรอืการพจิารณาอนุญาตดงักล่าวมขีอ้แตกต่างไปจากการขออนุญาตหรอืการพจิารณา
อนุญาตตามพระราชบญัญตัน้ีิ ใหก้ารขออนุญาตหรอืการพจิารณาอนุญาตนัน้เป็นไปตามพระราชบญัญตัน้ีิและใหเ้จา้พนักงาน
ท้องถิน่มคีําสัง่ตามมาตรา 27 เพื่อให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตปฏบิตัติามให้ถูกต้องภายในเวลาสามสบิวนั ถ้าผู้ขอรบัใบอนุญาตไม่
ปฏบิตัติามคาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ภายในกาํหนดเวลาดงักลา่ว ใหค้าํขอรบัใบอนุญาตนัน้เป็นอนัตกไป 

 มาตรา 76 อาคารซึ่งได้รบัใบอนุญาตให้ทําการก่อสร้างหรือดัดแปลง และได้กระทําการเสร็จแล้วก่อนวนัที่
พระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั แมจ้ะเขา้ลกัษณะเป็นอาคารประเภทควบคุมการใชต้ามพระราชบญัญตัน้ีิ กใ็หไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ต้อง
ปฏบิตัติามมาตรา 32 วรรคสอง 

 มาตรา 77 ท้องที่ใดมีอาคารก่อสร้างขึ้นเป็นจํานวนมากในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก่อนวนัที่
พระราชบญัญตัิน้ีใช้บงัคบั และมสีภาพหรอือาจทําให้เกดิสภาพที่ไม่เหมาะสม หรอืไม่ปลอดภยัในการอยู่อาศยั การป้องกนั
อคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมพีระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตปรบัปรุงอาคารในท้องที่นัน้แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสัง่อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1) มคีําสัง่ใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารรือ้ถอนอาคารนัน้ภายในกําหนดเวลาไม่เกนิหกเดอืนนับแต่
วนัที่ได้รบัคําสัง่ แต่การสัง่รือ้ถอนอาคารจะต้องกระทําเพื่อความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบ้านเมอืง การพฒันาท้องถิน่หรอื
ประโยชน์ในการใชท้ีส่าธารณะของประชาชน 
  (2) มคีําสัง่ภายในสามสบิวนันับแต่วนัที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรบัปรุงอาคารมผีลใช้บงัคบั ให้
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถู้กต้องตามพระราชบญัญตัน้ีิ ภายในกําหนดเวลาไม่เกนิหกเดอืน
นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ 
  (3) มีคําสัง่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดําเนินงานเพื่อขจดัหรือระงบัเหตุที่ก่อให้เกิดหรืออาจ
ก่อให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศยั การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพ
สิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง และการอาํนวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในกาํหนดเวลาไมเ่กนิหกเดอืนนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัคาํสัง่ 
  (4) มคีาํสัง่ใหเ้จา้ของอาคารทาํสญัญาเชา่ทีด่นิกบัเจา้พนกังานทอ้งถิน่ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข และ
อตัราคา่เชา่ทีก่ระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 ถ้าเจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏบิตัติามคําสัง่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่ตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ผู้นัน้ได้รบั
ยกเวน้โทษ แต่ถา้ผูน้ัน้ไมป่ฏบิตัติาม ผูน้ัน้ตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื่นบาท และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่มคีาํสัง่ใหผู้น้ัน้รือ้
ถอนอาคารนัน้เสยีภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ถา้ผูน้ัน้ไมร่ือ้ถอนอาคารใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกําหนดดงักล่าว ผูน้ัน้ตอ้งระวางโทษ
ปรบัเป็นรายวนัอกีวนัละหน่ึงพนับาทตลอดเวลาทีย่งัฝา่ฝืนอยู ่หรอืจนกวา่ผูน้ัน้ยนิยอมใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน่ดาํเนินการรือ้ถอน
อาคารนัน้เอง ในกรณีหลงัน้ีใหนํ้ามาตรา 42 วรรคสีแ่ละวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 พระราชกฤษฎกีาตามวรรคหน่ึง ใหม้แีผนทีแ่สดงแนวเขตบรเิวณทีก่าํหนดนัน้แนบทา้ยพระราชกฤษฎกีาดว้ย และให้
เจา้พนกังานทอ้งถิน่มอีํานาจดาํเนินการใหเ้ชา่ทีด่นิในบรเิวณนัน้ เพือ่เป็นรายไดส้าํหรบับาํรุงทอ้งถิน่ได ้แต่ทีด่นินัน้ยงัคงเป็นสา
ธารณสมบตัขิองแผน่ดนิ 
 สญัญาเช่าทีด่นิทีท่าํขึน้ตามวรรคหน่ึง (4) ใหม้รีะยะเวลาเชา่ตามทีต่กลงกนั แต่ตอ้งไมเ่กนิสบิปี การต่อระยะเวลาเช่า
จะกระทํามไิด ้เมื่อสิน้กําหนดเวลาเช่าทีด่นิแลว้ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารผูใ้ดไม่รือ้ถอน ขนยา้ยอาคารหรอืสิง่ปลูกสรา้ง
ของตนออกจากบรเิวณทีก่ําหนดในพระราชกฤษฎกีา ตอ้งระวางโทษจาํคุกไมเ่กนิสามปี หรอืปรบัไมเ่กนิสามหมื่นบาท หรอืทัง้
จําทัง้ปรบั และต้องระวางโทษปรบัเป็นรายวนัอีกวนัละหน่ึงพนับาทตลอดเวลาที่ยงัฝ่าฝืน หรอืจนกว่าผู้นัน้ยนิยอมให้เจ้า
พนกังานทอ้งถิน่เขา้ดาํเนินการรือ้ถอนอาคารนัน้เอง ในกรณีหลงัน้ีใหนํ้ามาตรา 42 วรรคสี ่และวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 78 ใหถ้อืวา่อุทธรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวก้่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัิ
น้ีใชบ้งัคบั เป็นอุทธรณ์คาํสัง่ของเจา้พนกังานทอ้งถิน่ทีไ่ดย้ืน่ต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ตามพระราชบญัญตัน้ีิ 
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 มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบญัญัติ ขอ้บญัญตัิจงัหวดั กฎ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืคําสัง่ซึ่งได้ออกโดย
อาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคารพุทธศกัราช 2479 หรอืพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขต
เพลงิไหม ้พทุธศกัราช 2476 ใหค้งใชบ้งัคบัไดต่้อไป ทัง้น้ี เพยีงเทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบับทแหง่พระราชบญัญตัน้ีิ 

 มาตรา 80 ท้องที่ใดได้มพีระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิควบคุมการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 
2479 หรอืพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้พุทธศกัราช 2476 อยูก่่อนวนัทีพ่ระราชบญัญตัน้ีิใชบ้งัคบั ใหถ้อื
วา่ไดม้พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใินทอ้งทีน่ัน้แลว้ 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย ์

รองนายกรฐัมนตร ี
 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคอื เนือ่งจากพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 
2479 และพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้พุทธศกัราช 2476 ไดป้ระกาศใชม้านานแลว้ แมว้า่ไดม้กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิกนัอยู่ตลอดมา แต่ปจัจุบนับ้านเมอืงได้เจรญิก้าวหน้าและขยายตวัมากขึ้น ฉะนัน้ เพือ่ให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปจัจุบนั และเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในด้านการควบคุมเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนั
อคัคีภัย การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อม การผงัเมือง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่
การจราจร สมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร และกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งในเขต
เพลงิไหมเ้สยีใหม ่และสมควรรวมกฎหมายทัง้สองฉบบัดงักลา่วเขา้เป็นฉบบัเดยีวกนั จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิขึน้ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 96 ฉบบัพเิศษ ตอนที ่80 วนัที ่14 พฤษภาคม 2522 
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อตัราค่าธรรมเนียม 
 
 (1) ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฉบบัละ 200 บาท 
 (2) ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 100 บาท 
 (3) ใบอนุญาตรือ้ถอน ฉบบัละ 50 บาท 
 (4) ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย ฉบบัละ 50 บาท 
 (5) ใบอนุญาตเปลีย่นการใช ้ ฉบบัละ 200 บาท 
 54 (6) ใบรบัรอง ฉบบัละ 100 บาท 
 55 (6 ทว)ิ ใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพ ฉบบัละ 500 บาท 
 55 (6 ตร)ี ใบรบัรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบบัละ 100 บาท 
 (7) ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ฉบบัละ 10 บาท 
 (8) การต่ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามอตัราใน (1) ถงึ (4)  
 56 (8 ทว)ิ การต่ออายใุบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพือ่ประกอบกจิการโรงมหรสพใหเ้ป็นไปตามอตัราใน (6 ทว)ิ 
 (9) การตรวจแบบแปลนก่อสรา้ง หรอืดดัแปลงอาคาร ใหค้ดิค่าธรรมเนียมสาํหรบัการก่อสรา้ง หรอืสาํหรบัสว่นทีม่ ี
การดดัแปลง ดงัน้ี 

(ก) อาคารซึง่สงูไมเ่กนิสามชัน้หรอืไมเ่กนิสบิหา้เมตร 
 คดิตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 2 บาท 
(ข) อาคารซึง่สงูเกนิสามชัน้หรอืเกนิสบิหา้เมตร 
 คดิตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 4 บาท 
(ค) อาคารประเภทซึง่จะตอ้งมพีืน้รบัน้ําหนกับรรทุกชัน้ 
 ใดชัน้หน่ึงเกนิหา้รอ้ยกโิลกรมัต่อหน่ึงตารางเมตร 
 คดิตามพืน้ทีข่องพืน้อาคารแต่ละชัน้รวมกนั ตารางเมตรละ 4 บาท 
(ง) ป้าย คดิตามพืน้ทีข่องป้ายโดยเอาสว่นกวา้งทีส่ดุ 
 คณูดว้ยสว่นยาวทีส่ดุ ตารางเมตรละ 4 บาท 
(จ) อาคารประเภทซึง่ตอ้งวดัความยาว เชน่ เขือ่น ทางหรอืทอ่ 
 ระบายน้ํา รัว้หรอืกาํแพง รวมทัง้ประตรู ัว้หรอืกาํแพง 
 คดิตามความยาว เมตรละ 1 บาท 

 ในการคดิค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรอืเมตรตัง้แต่กึ่งหน่ึงขึน้ไปใหถ้อืเป็นหน่วยเตม็ 
ถา้ตํ่ากวา่กึง่หน่ึงใหป้ดัทิง้ 

 

                                                
54 อตัราคา่ธรรมเนียม (6) ความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 28 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหมแ่ทนดงัทีพ่มิพไ์วแ้ลว้ 
55 อตัราคา่ธรรมเนียม (6 ทว)ิ และ (6 ตร)ี บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 29 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
56 อตัราคา่ธรรมเนียม (8 ทว)ิ บญัญตัเิพิม่โดยมาตรา 30 แหง่พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2543 
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พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบัน้ี คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรปรบัปรุงบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบญัญัติน้ีให้เหมาะสมและคล่องตัวมากยิง่ขึ้น เพิม่เติม
บทบญัญตัวิ่าด้วยการแจง้ให้เจา้พนักงานท้องถิน่ทราบก่อนการดําเนินการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร 
แทนการขออนุญาต เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็แก่ประชาชนมากยิง่ขึ้น ปรบัปรุงอํานาจหน้าทีข่องเจา้พนักงานทอ้งถิน่
ในการบงัคบัการตามพระราชบญัญตัน้ีิใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้น ปรบัปรุงบทกําหนดโทษ อตัราโทษ และอํานาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดใีหเ้หมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกจิและลกัษณะของการกระทาํความผดิ และปรบัปรุงบทบญัญตัิ
อืน่ทีเ่กีย่วขอ้งให้สอดคล้องกบัการปรบัปรุงบทบญัญัติดงักล่าวขา้งต้นหรอืให้เหมาะสมและชดัเจนยิง่ขึ้น จงึจําเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 109 ตอนที ่39 วนัที ่6 เมษายน 2535 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคอื เนือ่งจากปจัจุบนัการพฒันาประเทศได้มคีวามเจรญิก้าวหน้า
อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะไดม้กีารขยายตวัของเมอืงในดา้นการก่อสรา้งอาคารเพิม่มากขึ้น กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารที ่
ใชบ้งัคบัอยูไ่มเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปจัจุบนั สมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารเสยีใหม ่
โดยกําหนดมาตรการในดา้นการควบคุมเกีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม การผงัเมอืง การสถาปตัยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร  นอกจากน้ี กฎหมายว่า
ดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกดิแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานานแลว้ ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปจัจุบนั 
ประกอบกบัโรงมหรสพกเ็ป็นอาคารอย่างหนึง่ สมควรทีจ่ะนําหลกัการเกีย่วกบัการอนุญาตใหใ้ชโ้รงมหรสพมาบญัญตัริวมเป็น
ฉบบัเดยีวกนักบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารเพือ่สะดวกต่อการใชก้ฎหมาย และสมควรกําหนดใหส้ิง่ทีส่รา้งขึ้นเพือ่ใชใ้น
การขนสง่บุคคลในลกัษณะกระเชา้ไฟฟ้าหรอืสิง่ทีส่รา้งขึ้นโดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใชเ้ป็นเครือ่งเล่นในสวนสนุก หรอืสถานทีอ่ืน่ใด
เพือ่ประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนัเป็นอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารดว้ย จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 117 ตอนที ่42ก วนัที ่15 พฤษภาคม 2543 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2550 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ีคอื โดยทีป่จัจุบนัรฐับาลมนีโยบายแก้ไขปญัหาความยากจนและ
ขยายโอกาสใหค้นยากจน และคนดอ้ยโอกาส ซึง่นโยบายประการหนึง่คอืการสง่เสรมิใหผู้ม้รีายไดน้้อยมทีีอ่ยูอ่าศยั รวมทัง้ไดร้บั
การพฒันาและปรบัปรงุคุณภาพชวีติไดด้ขีึน้ ดงันัน้ เพือ่ใหก้ระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิน่ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐั
ทีจ่ดัตัง้ขึ้นตามกฎหมาย หรอืหน่วยงานอืน่ของรฐั สามารถดาํเนินการจดัใหม้หีรอืพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัตน้ทุนตํา่สาํหรบัประชาชนผู้
มรีายได้น้อย โดยไม่มปีญัหาอุปสรรคในด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรอืด้านข้อกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรือ่งทีไ่ม่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัความมัน่คงแขง็แรงหรอืความปลอดภยัของอาคาร เช่น ระยะถอยรน่ เน้ือที ่ของทีว่า่งภายนอกอาคาร หรอื
ระยะห่างจากแนวเขตทีด่นิ เป็นตน้ สมควรยกเวน้ ผ่อนผนั หรอืกําหนดเงือ่นไขในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคารบางประการ โดยออกเป็นกฎกระทรวง เพือ่ใหอ้าคารทีห่น่วยงานของรฐัดงักล่าวจดัใหม้หีรอืพฒันานัน้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและฐานะทางเศรษฐกจิของผูม้รีายไดน้้อยอยา่งแทจ้รงิ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 124 ตอนที ่68ก วนัที ่16 ตุลาคม 2550 



พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

 

28 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2558 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบัน้ี คอื โดยทีเ่ป็นการสมควรแกไ้ขเพิม่เตมิกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุม
อาคาร ใหร้ฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดใหเ้รือ่งทีเ่ป็นรายละเอยีด
ทางด้านเทคนิคเกีย่วกบัการก่อสร้าง ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลือ่นย้ายอาคาร ทีม่กีารเปลีย่นแปลงรวดเรว็ ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ทีร่ฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดได้ เพือ่ใช้เป็นขอ้ปฏบิตัใินการก่อสรา้ง 
ดดัแปลง รื้อถอน หรอืเคลือ่นย้ายอาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึง่มกีารเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามพฒันาการของเทคโนโลยเีกีย่วกบัการก่อสร้าง เพิม่เติมบทบญัญัติทีก่ําหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง
อาคาร หรอืผู้ดําเนินการ สําหรบัอาคารบางชนิดหรอืประเภทต้องจดัให้มีการประกนัภัยความรบัผิดตามกฎหมายต่อชีวติ 
รา่งกายและทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก เพือ่ใหบุ้คคลดงักล่าวไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายในเบื้องตน้ในกรณีทีบุ่คคลนัน้ไดร้บั
ความเสยีหายต่อชวีติ รา่งกาย หรอืทรพัยส์นิจากอาคารนัน้ ปรบัปรุงกระบวนการเกีย่วกบัการแจง้การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื้อ
ถอนอาคาร โดยไม่ยืน่คําขอรบัใบอนุญาต ให้มคีวามเหมาะสมกบัการพฒันาบุคลากรและองค์กรวชิาชพีด้านวศิวกรรมและ
สถาปตัยกรรม อนัเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนมากยิง่ขึน้ และปรบัปรุงบทบญัญตัอิืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหส้อดคลอ้งกบั
การปรบัปรงุบทบญัญตัดิงักลา่วขา้งตน้ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตัน้ีิ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เลม่ 132 ตอนที ่82ก วนัที ่27 สงิหาคม 2558 


