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ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522

เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวยการควบคุมการ

กอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทํา

หนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะใชบังคับในทองที่
ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

1 สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมี
การประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา

สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ใหใชบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญติันี้หรือไมก็ตาม

มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
(3) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(4) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476
(5) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่ง

บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทรหรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นเพ่ือใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง หรือประตู ที่

สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือส่ิงที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย
(3) ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปาย

(ก) ที่ติดหรือต้ังไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสรางเกินสิบกิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือต้ังไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลวระยะหางจากที่สาธารณะมี
นอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
                                               
1 มาตรา 2 วรรคสองและวรรคสาม บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
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(4) พ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารที่กําหนด
ตามมาตรา 8(9)

(5) ส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย

2 “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแตย่ีสิบสามเมตรขึ้นไป
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืน
ดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

2 “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพ่ือใชพ้ืนที่อาคารหรือสวนใดของอาคารเปนที่
อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่น
ตารางเมตรขึ้นไป

2 “อาคารชุมนุมคน” หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชนใน
การชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ต้ังแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดต้ังแตหารอยคนขึ้นไป

2 “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร
แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคา
ตอบแทนหรือไมก็ตาม

“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได ทั้งนี้ไมวาจะมี
การเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม

“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ต้ัง และขอบเขตของที่ดิน และอาคารที่กอสราง ดัด
แปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใช รวมท้ังแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่
ติดตอโดยสังเขปดวย

“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพ่ือประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียน
การใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตางๆ ของอาคารอยางชัดเจนพอที่จะ
ใชในการดําเนินการได

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ
ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารเพื่อใหเปนไปตาม
แบบแปลน

“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ การรับน้ําหนัก และกําลังตาน
ทานของสวนตางๆ ของอาคาร

“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทนของเดิมหรอืไม
“ดัดแปลง” หมายความวา เปล่ียนแปลงตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง

สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตางๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการ
ซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง

“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปล่ียนสวนตางๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง หรือสวนอื่นของโครง

สรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป หรือมี

เนื้อที่ต้ังแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมท้ังบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อ

ถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร
                                               
2 บทนิยาม บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
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“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผู
รับจางชวง

3 “ผูครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพยสวนกลางตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย

3 “ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราช
บัญญัตินี้

“นายตรวจ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหเปนนายตรวจ
4 “นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งให

เปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง5แตงตั้งใหเปนนายชาง
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร

เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้
“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการสวนทองถ่ิน เชน เทศ

บัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน
4 “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา

(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(3) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผูบริหารทองถ่ินขององคการปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขต

องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
(1) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวนคาธรรมเนียม
(2) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําส่ังหรือแบบอื่นใดที่จะใช

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) กําหนดกิจการอื่นเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

หมวด 1
บททั่วไป

มาตรา 6 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกพระท่ีนั่งหรือพระราชวัง

มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคาร ดังตอไปนี้
                                               
3 บทนิยาม บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
4 บทนิยาม ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
5 คําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญญัตินี้ แกไขเปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 47 แหง พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอน
อํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
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(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน
(2) อาคารของราชการสวนทองถ่ิน ที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน
(3) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการหรือใชเพ่ือสาธารณ

ประโยชน
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตางๆ ที่ใชเพ่ือการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการ

กอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
(5) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ต้ังขึ้นตามความตกลง

ระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
(6) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ
(7) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใชประโยชนเปนการ 

ชั่วคราว ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน
5.1 (8) อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จัดใหมี หรือพัฒนาเพ่ือเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ทั้งนี้ ตองมิใชการยกเวนหรือผอนผัน
เง่ือนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารหรือความปลอดภัยของผูซึ่งอยูอาศัยหรือใชอาคาร

6 มาตรา 8 เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพ่ือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด

(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และท่ีต้ังของอาคาร
(2) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช
(3) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคาร
(4) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย

หรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย
(5) แบบ และจํานวนของหองน้ําและหองสวม
(6) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การ

ปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล
(7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(8) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย

ทางเทา ทาง หรือที่สาธารณะ
(9) พ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารบางชนิดหรือ

บางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นดังกลาว
(10) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด
(11) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียน

การใชอาคาร
(12) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต

การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
(13) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ผูครอบครองอาคาร และเจาของ

อาคาร

                                               
5.1 มาตรา 7(8) เพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
6 มาตรา 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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(14) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
ขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ

(15) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณประกอบของอาคาร
(16) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือผูดําเนินการตองทําการประ

กันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก
7 มาตรา 8 ทวิ เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบ

คุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชในการขนสงบุคคลในบริเวณใดใน
ลักษณะกระเชาไฟฟาหรือส่ิงอื่นใดที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือ
ลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชนในลักษณะเดียวกัน เปนอาคารตาม
พระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง การอนุญาตใหใช การตรวจ
สอบ มาตรฐานการรับน้ําหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับส่ิงนั้น ทั้งนี้ ตามความ
เหมาะสมของสิ่งที่สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละลักษณะ โดยอาจกําหนดใหแตกตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได

8 มาตรา 9 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว ใหราชการสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ
ตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 10

ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติ
ทองถ่ินกําหนดเรื่องนั้นได

ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว ถาตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนด
เรื่องนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติ
ทองถ่ินในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินใหมตามมาตรา 10
แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ

การยกเลิกขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตอง
ตามขอบัญญัติทองถ่ินนั้น

8 มาตรา 10 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจ
ออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้

(1) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
โดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว

(2) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาวเนื่องจากมีความจํา
เปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน

การออกขอบัญญัติทองถ่ินตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
ไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี

คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถ่ินตาม (2)
ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถ่ินนั้น ถาไมใหความเห็นชอบ ใหแจงเหตุผลใหราชการสวนทองถ่ินนั้น
ทราบดวย

ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ินนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหถือวา
คณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถ่ินนั้นแลว และใหราชการสวนทองถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพ่ือส่ัง
การตอไป ถารัฐมนตรีไมส่ังการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถ่ินนั้น ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง

                                               
7 มาตรา 8 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
8 มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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9 มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวา ขอบัญญัติทองถ่ินใดที่
ออกตามมาตรา 10(1) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา 10(2) มีขอ
กําหนดที่กอภาระหรือความยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน หรือกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิตรางกาย หรือ
ทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถ่ินนั้นดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถ่ินดัง
กลาวเสียใหมได

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถ่ินดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันรับแจงจาก
รัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการสวนทองถ่ินนั้น

การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ไดกระทําไปแลว
โดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ินนั้น

มาตรา 11 ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใช
บังคับได

มาตรา 12 กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ถาขัดหรือ
แยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

มาตรา 13 ในกรณีที่สมควรหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใด
หรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แตยังไมมีกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดการตามมาตรา 8(10) ให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถ่ินแลวแตกรณี มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารในบริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได และให
ดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ

ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอัน
ยกเลิก

10มาตรา 13 ทวิ เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ใหสวนราชการและหนวยงานตางๆ ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจงขอหาม ขอจํากัด หรือขอมูล

อ่ืนที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร หรือการดําเนินการอยางอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให
ราชการสวนทองถ่ินที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตาม (2)

(2) ใหราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม (1) ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะ
ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(3) ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้วา ผูไดรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย

(4) ราชการสวนทองถ่ินอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตางๆ ที่ไดมาตรฐานและถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนได

10มาตรา 13 ตรี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ
(1) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือระหวางอาคารกับถนน

ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ
(2) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใด

หรือประเภทใด

                                               
9 มาตรา 10 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดย มาตรา 4 แหง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
10 มาตรา 13 ทวิ และมาตรา 13 ตรี บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถ่ินไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงานทองถ่ินตอบขอหารือนั้นภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวามีความจําเปนตองขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุม
อาคารเสียกอนหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน

ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดดัแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยถือปฏิบัติตาม
คําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถ่ิน ถาตอมาปรากฏวาเจาพนักงานทองถ่ินไดตอบขอหารือไปโดยผิดพลาดเปนเหตุให
ผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ผูนั้นไมตองรับโทษ

หมวด 2
คณะกรรมการควบคุมอาคาร

มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธกิารและผังเมืองเปนประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนกรมอัยการ
ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม แหงละหนึ่งคน และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการ
และเลขานุการ

มาตรา 15 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้ง

เพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน

มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีก

เสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด
11มาตรา 18 ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้

(1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ
(2) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา 10(2)

                                               
11 มาตรา 18 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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12(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินหรือสวนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
12(4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถ่ินและผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระ

ราชบัญญัตินี้
13(5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
13(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด
ตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได

ใหนํามาตรา 17 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
14มาตรา 20 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการและผังเมือง15 มีหนาที่ดังนี้

(1) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(2) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(3) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถ่ิน สวนราชการ หนวยงานของรัฐ ในการปฏิบัติ

หนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน
(4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย

หมวด 3
การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย

และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
16มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือแจง

ตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
17มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดใหมีการ

ตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมี
การตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

16มาตรา 22 ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือแจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ

(1) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร
(2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร

18มาตรา 23
18มาตรา 24
19มาตรา 25 ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือ

มีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ

                                               
12 มาตรา 18(3) และ (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
13 มาตรา 18(5) และ (6) บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
14 มาตรา 20 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
15 คําวา “กรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญญัตินี้ แกไขเปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 47 แหง พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนา
ที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
16 มาตรา 21 และมาตรา 22 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
17 มาตรา 21 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
18 มาตรา 23 และมาตรา 24 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
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ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนด
เวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินส่ีสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา
และเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแต
กรณี

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีคําส่ังไมอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหผูขอรับใบอนุญาต
ทราบโดยไมชักชา

19มาตรา 26 ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารที่ขออนุญาตนั้นมีลักษณะหรืออยูใน
ประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ให
เจาพนักงานทองถ่ินปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น

19มาตรา 27 ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูขอรับใบอนุญาตแกไข
เปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดย่ืนไว เพ่ือใหถูกตองและเปนไป
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และใหนํามาตรา 25 วรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม

เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
คํานวณตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตใหภายในสามสิบวัน
แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปล่ียนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่น
คําขอใหมและใหดําเนินการตามมาตรา 25 ตอไป

20มาตรา 28 ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดย่ืนมาพรอมกับคําขอรับ
ใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการคํานวณ

21มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดานสถาปตยกรรมของอาคาร
ซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดย่ืนมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยว
กับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ

19มาตรา 29 เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันส้ินสุด
การดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบพรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความความยินยอมของผูควบคุมงาน
มาดวย

ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม

19มาตรา 30 ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน
ผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับ
ใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น

                                                                                                                                                           
19 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดย
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
20 มาตรา 28 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
21 มาตรา 28 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวา
จะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถ่ินแลว

19มาตรา 31 หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารใหผิดไปจาก
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไขที่เจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ เวนแต

(1) เจาของอาคารนั้นไดย่ืนคําขออนุญาต และไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินใหทําการ
แกไขเปล่ียนแปลงได

(2) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปล่ียนแปลงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว หรือ
(3) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่เกี่ยวของ หรือเปนกรณี

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนํามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร เปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการ

กระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวา เปนการกระทําของผูอ่ืนซึ่งผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงขอทักทวง
การกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลว แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม

19มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้
22(1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

(2) อาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นทั้งนี้
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา 39
ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือ
ทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง

หามมิใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพ่ือกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ภายในกําหนด
เวลาตามวรรคสอง

ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ เพ่ือใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถ่ิน
มิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใช
อาคารนั้นเพ่ือกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ตอไปได

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพ่ือกิจการอื่น
นอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ

23มาตรา 32 ทวิ เจาของอาคารดังตอไปนี้
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
(2) อาคารชุมนุมคน
(3) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสราง
ของตัวอาคาร อุปกรณประกอบตางๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับ
อัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล

                                               
22 มาตรา 32(1) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
23 มาตรา 32 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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หรือระบบอื่นๆ ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน แลวรายงาน
ผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถ่ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักชา เพ่ือพิจารณาออกใบรับรอง
การตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ แลวแตกรณี ตอไป

19มาตรา 33 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา 32 เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือไดแจงให
เจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว และใหนํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปล่ียนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปน
อาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม

19มาตรา 34 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8(9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถนั้นเพ่ือการอื่น ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน

ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรง ตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ไมวาจะ
มีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม

19มาตรา 35 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถา
ผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว ให
ดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น

19มาตรา 36 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแกกันมิได เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน

24มาตรา 37 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดก
ของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารนั้นตอไป ตองมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาทายาทหรือ
ผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน

มาตรา 38 ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร แลวแตกรณี ผูไดรับใบอนุญาตตอง
เก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการดังกลาว
หนึ่งชุด และพรอมที่จะใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูได

ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา 32 หรือใบอนุญาตตามมาตรา 33 ไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น

มาตรา 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาต
หรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับใบอนุญาตหรือใบรับรอง แลวแตกรณี

                                               
24 มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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25มาตรา 39 ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และตองดําเนินการดังตอไปนี้

(1) แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่น
เอกสารดังตอไปนี้ดวย

(ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียน
ชื่อตามมาตรา 49 ทวิ

(ข) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจง
เวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ

(ค) ชื่อของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบ
คุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ

(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร เปนผูออกแบบและ

คํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร
นั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวของทุกประการ

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของอาคารที่จะกอ
สราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผู
ออกแบบและคํานวณอาคารนั้น

(ช) วันเริ่มตนและวันส้ินสุดการดําเนินการดังกลาว
(2) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร ในกรณีที่เปนการแจงการ

กอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงตามแบบที่

เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดต้ังแตวันที่ไดรับใบแจง

ใหนํามาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม
25มาตรา 39 ตรี ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวา ผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไม

ถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตอง
หรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคล่ือนยายอาคารตามที่ไดแจงไว แลวแตกรณี ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคล่ือนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได
ย่ืนไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราช
บัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมหีนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว
และใหมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 43 แลวแตกรณี

                                               
25 มาตรา 39 ทวิ มาตรา 39 ตรี บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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ถาเจาพนักงานทองถ่ินมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินแลว เวนแตใน
กรณีดังตอไปนี้

(1) การกระทําดังกลาวเปนการรุกลํ้าที่สาธารณะ
(2) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือ

ที่สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(3) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการ

ใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ

26 หมวด 3 ทวิ
การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ

26มาตรา 39 จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคล่ือนยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใชเพ่ือประกอบกิจการโรง
มหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย

26มาตรา 39 เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือสวนใดของ
อาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอํานาจ
พิจารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี

ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตอ
อายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอไปนี้

(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนประธานกรรมการ
ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ และให
ผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ

(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เจาพนักงานทองถ่ินแหงทอง
ที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด27

เปนกรรมการและเลขานุการ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก และใหประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง

มหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต
และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง

ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู และจํานวนและ
ระยะหางของสิ่งของหรือสวนตางๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ เชน หองฉาย ทางเขาออก ประตู ที่นั่งคนดู
ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

26มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป โดยใหใชไดจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

                                               
26 หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 จัตวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
27 คําวา “โยธาธิการจังหวัด” ในพระราชบัญญัตินี้ แกไขเปน “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” โดยมาตรา 47 แหง พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
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เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใด ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพ ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ และเมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไป
ไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคําส่ังไมอนุญาต

หมวด 4
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น

28มาตรา 40 ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราช
บัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจดําเนินการดังนี้

(1) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวารของบุคคลดัง
กลาว ระงับการกระทําดังกลาว

(2) มีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวและจัด
ใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ

(3) พิจารณามีคําส่ังตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
คําส่ังตาม (1)

28มาตรา 41 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่สามารถแกไขเปล่ียนแปลงใหถูกตองได ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลง
ใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะขยายเวลา
ดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา 27 มาใชบังคับโดยอนุโลม

28มาตรา 42 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปล่ียนแปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคาร
มิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 41 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา
สามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8(11) หรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10

28มาตรา 43 ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 42 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี
อํานาจดังตอไปนี้

(1) ย่ืนคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา 42 ไดลวงพนไป
ขอใหศาลมีคําส่ังจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 42 โดยใหนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

(2) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อถอนไวใน
บริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับ
ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการจะตองรวมกันเสียคาใชจายในการนั้นเวนแตบุคคล
ดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย

ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถ่ิน
ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือผู
ซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถ่ินไมได

                                               
28 มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความ
ใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและส่ิงของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอนใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจยึดและ
เก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของ
มิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินนั้นตกเปนของราชการสวน
ทองถ่ินนั้น เพ่ือนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้

28มาตรา 44 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไมไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ จนกวา
จะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา 39 ทวิแลว

28มาตรา 45 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 34 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผู
ครอบครองพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นดังกลาวหรือผูที่กระทําการฝาฝนมาตรา 34 ระงับการกระทํานั้น และส่ังใหบุคคลดังกลาว
ดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นใหกลับคืนสูสภาพเดิมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหนํามาตรา 43
มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 46 ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายโดยไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือได
กอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต
รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎ
กระทรวง

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และถาอาคารนั้นอาจเปนภยันตรายอยาง
รายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนอาคารนั้นไดโดยใหนํามาตรา 42
มาใชบังคับโดยอนุโลม

29มาตรา 46 ทวิ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตางๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การ
ปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัด
น้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต
รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดังนี้

(1) มีคําส่ังหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอุปกรณประกอบ
ตางๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรือบริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงายที่อยูใกลกับอุปกรณนั้น

(2) มีคําส่ังใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ นั้น ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัยหรือ
สามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถ่ินจะขยาย
ระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณดังกลาวมีผลทําใหอาคาร
นั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินส่ังหาม
ใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได และตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ
บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว

30มาตรา 47 การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากกรณีตามมาตรา 40(2) และ
มาตรา 47 ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา

                                               
29 มาตรา 46 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
30 มาตรา 47 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น หรือจะทําเปนบันทึก
และใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหปดประกาศสําเนาคําส่ังหรือหนังสือแจง แลวแต
กรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ต้ังอาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือ
เปล่ียนการใชนั้นและใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานไดทราบคําส่ังหรือหนังสือแจงนั้นแลวเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศ
ดังกลาว

31มาตรา 47 ทวิ การแจงคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินที่ส่ังใหระงับการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระ
ราชบัญญัตินี้ หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซึ่งจะตองรับคําส่ังดังกลาว ณ
ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหปดประกาศคําส่ังดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว
และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําส่ังไดทราบคําส่ังนั้นแลวเมื่อพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว

มาตรา 48 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ต้ัง
อาคารที่มีเหตุอันสมควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น

32มาตรา 49 ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินซึ่งมีความรูหรือคุณวุฒิตาม
ที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได

ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถ่ิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มีอํานาจ
แตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง

33มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราช
บัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานทองถ่ินไดดําเนินการตามมาตรา 40
มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน และมีเหตุอันควรสงสัยวาผู
รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรอืผูควบคุมงาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวน
รวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหบุคคลเชนวานั้นทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจง เพ่ือพิสูจนวาเปนการกระทําของผูอ่ืน หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและ
สภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก

หมวด 5
การอุทธรณ

34มาตรา 50 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทย

เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม

                                               
31มาตรา 47 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
32 มาตรา 49 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
33 มาตรา 49 ทวิ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
34 มาตรา 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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เปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอก
ชนไมนอยกวาสองคน และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง (1) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของกรุงเทพมหานครหรือ
องคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด

35(2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถ่ินอื่น ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนผูแตงตั้ง ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ

กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (2) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของราชการสวนทองถ่ินหรือสมาชิก
สภาทองถ่ิน

ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบังคับแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม

มาตรา 51 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือส่ังใหบุคคลดังกลาวสงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยว

ของเพ่ือประกอบการพิจารณาวนิิจฉัยอุทธรณ
(3) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ

ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมายจะเขาไป
ในอาคาร หรือบริเวณที่ต้ังอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกก็ได

36มาตรา 51 ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายก็ได

ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม

37มาตรา 52 ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําส่ังจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบ
คําส่ัง

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินผูออกคําส่ังดังกลาว และใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่ได
รับอุทธรณ

ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แลว
แจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถ่ิน

ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปนประการใด ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินปฏิบัติตามนั้น

ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถ่ินกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการ
อุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได

                                               
35 มาตรา 50(2) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
36 มาตรา 51 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
37 มาตรา 52 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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ใหนํามาตรา 47 มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม

หมวด 6
นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ 38

มาตรา 53 ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยาย
อาคาร เพ่ือตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง
หรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น

มาตรา 54 เมื่อมีเหตุผลอันควรสงสัยวาอาคารใดซึ่งไดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายเสร็จแลวนั้น ได
กระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดมีการใชหรือเปล่ียนการใชโดยฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา 46 ใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจ
อาคารและบริเวณที่ต้ังอาคารนั้นได และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น

มาตรา 55 ในการปฏิบัติการตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 นายชางหรือนายตรวจตองกระทําการในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และในการนี้ใหนายชางหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัว
เมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ

บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
39มาตรา 55 ทวิ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เวนแตผูนั้นเปนผูตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้
39มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระ

ราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํามาตรา 49 ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม

หมวด 7
เขตเพลิงไหม

มาตรา 56 เมื่อเกิดเพลิงไหมในบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศแสดง
เขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถ่ินนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม โดยมีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิง
ไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัตินี้

40มาตรา 57 ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยาย
อาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารหรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหม ระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่ไดแจงไวนั้นตามระยะ
เวลาดังกลาวดวย

ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก

(1) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทางราชการ
(2) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพ่ืออยูอาศัยหรือใชสอยชั่วคราว

มาตรา 58 ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม โดยคํานึงถึงประโยชน
ในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความ
                                               
38 ช่ือของหมวด 6 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
39 มาตรา 55 ทวิ และมาตรา 55 ตรี บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
40 มาตรา 57 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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สะดวกแกการจราจร และใหเจาพนักงานทองถ่ินเสนอความเห็นพรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะ
กรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินมากกวาหนึ่งทองที่ ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินแหงทองที่ที่เกี่ยวของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถ่ินแลว ใหเสนอความเห็นพรอมทั้งขอ
สังเกตตอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมีการปรับปรุงหรือไม
ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถ่ินนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหมภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่เกิดเพลิงไหม

มาตรา 59 ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง เปนอัน
ยกเลิก

ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหมีการหามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ยังคงมีผลใชบังคับตอไป
อีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น และใหสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทํา
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษา ภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว

41มาตรา 60 เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่กําหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารหรือใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก

ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
42มาตรา 60 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม ตามประกาศใชบังคับแผนผัง

ปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 60 ภายในสองป นับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว
ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพ่ือใชประโยชนตามที่กําหนดในแผนผัง

ปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอนเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม
โดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม  แตถา
ไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาว
ที่ใชบังคับอยูในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการจายเงินคาทดแทน

ถาเจาพนักงานทองถ่ินมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศ
ดังกลาวเปนอันยกเลิก

มาตรา 61 ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพ่ือใชประโยชนตามที่กําหนด
ในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นโดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 62 เมื่อเกิดเพลิงไหมในทองที่ใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถาทองที่นั้นยังไมมีพระราชกฤษฎีกาให
ใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญติันี้ในทองที่นั้นตั้งแตวันที่เกิดเพลิงไหม แตถา
ตอมามีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 58 ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันที่
เจาพนักงานทองถ่ินมีประกาศนั้น

                                               
41 มาตรา 60 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
42 มาตรา 60 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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หมวด 8
บทเบ็ดเตล็ด

มาตรา 63 ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย
กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถ่ิน นายชาง หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต
เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่นั้นตองใหความสะดวกและ
ชวยเหลือตามสมควร

มาตรา 64 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการพจิารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถ่ิน นายชาง และนายตรวจ เปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา

43มาตรา 64 ทวิ ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลง
อาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ไวไดไมเกินรอยละสิบของเงินคาธรรมเนียมดังกลาวเพื่อนํามา
จัดสรรเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจไดตาม
หลักเกณฑ และอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน

หมวด 9
บทกําหนดโทษ

44มาตรา 65 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา
52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34
หรือมาตรา 57 ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

45มาตรา 65 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

45มาตรา 65 ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

45มาตรา 65 จัตวา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 46 ทวิ ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสามหมื่นบาท

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 46 ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละ
ไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

มาตรา 66 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ตรี วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

                                               
43 มาตรา 64 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
44 มาตรา 65 มาตรา 66 ความเดิมถูกยกเลิก โดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
45 มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 จัตวา บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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46มาตรา 66 ทวิ ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 42 โดยมิไดอยูในระหวาง
การอุทธรณคําส่ังดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทจนกวาจะได
ปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน

47มาตรา 67 ผูใดฝาฝนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรือ
มาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่
ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

มาตรา 68 ผูใด
(1) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 51(2)

โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
(2) ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบ

หมาย เจาพนักงานทองถ่ิน นายชาง หรือนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือมาตรา 54 หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือมาตรา 63 แลวแตกรณี

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา 69 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญติันี้เปนการกระทําของผูดําเนินการ ผูกระทําตองระวางโทษ
เปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ

48มาตรา 70 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเปนการกระทําในทางการคาเพ่ือใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือจําหนายโดยมีคา
ตอบแทน ซึ่งอาคารใด ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ

48มาตรา 71 ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 วรรค
หก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ใหถือวา เปนการกระทําของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงาน หรือ
ผูอุทธรณ ตามมาตรา 52 แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําส่ังของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการ
กระทําของผูอ่ืน

มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการทุกคนของ
นิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวา การกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น
หรือยินยอมดวย

มาตรา 73 ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ใหถือวา เจาของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่
อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่งความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารถูก
กระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดดังกลาว เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา

49มาตรา 74 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด และ

ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ

                                               
46 มาตรา 66 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
47 มาตรา 67 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
48 มาตรา 70 มาตรา 71 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
49 มาตรา 74 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
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(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการ
จังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด

ความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา 65 จัตวา วรรคหนึ่ง
มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีมีอํานาจเปรียบเทียบได

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทําความผิดดังกลาวและผูเสียหาย ถามี
ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่
ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ

ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ใหกําหนดคาปรับซึ่ง
ผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาตามวรรคสี่ ใหดําเนินคดี
ตอไป

คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถ่ิน โดยไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน

บทเฉพาะกาล

มาตรา 75 บรรดาคําขออนุญาตใดๆ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ินหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมการกอสรางอาคาร หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม หรือการปฏิบัติของผูขอรับ
ใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากการขออนุญาตหรือการพิจารณา
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้และใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีคําส่ังตามมาตรา 27 เพ่ือใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถูกตองภายในเวลาสามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาต
ไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอรับใบอนุญาตนั้นเปนอันตกไป

มาตรา 76 อาคารซึ่งไดรับใบอนญุาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และไดกระทําการเสร็จแลวกอนวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
มาตรา 32 วรรคสอง

มาตรา 77 ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินกอนวันที่พระราช
บัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสม หรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้นแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้

(1) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแต
วันที่ไดรับคําส่ัง แตการสั่งรื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การพัฒนาทองถ่ินหรือ
ประโยชนในการใชที่สาธารณะของประชาชน

(2) มีคําส่ังภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผลใชบังคับ ใหเจา
ของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปล่ียนแปลงอาคารใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแต
วันที่ไดรับคําส่ัง
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(3) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินงานเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่กอใหเกิดหรืออาจกอให
เกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง

(4) มคีําส่ังใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถ่ินตามหลักเกณฑ วิธีการ
เง่ือนไข และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด

ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูนั้นไดรับ
ยกเวนโทษ แตถาผูนั้นไมปฏิบัติตาม ผูนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังใหผูนั้น
รื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไมรื้อถอนอาคารใหแลวเสร็จภายในกําหนดดังกลาว ผูนั้นตองระวาง
โทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ
รื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา 42 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย และให
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินในบริเวณนั้น เพ่ือเปนรายไดสําหรับบํารุงทองถ่ินได แตที่ดินนั้นยังคงเปน
สาธารณสมบัติของแผนดิน

สัญญาเชาที่ดินที่ทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง (4) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกัน แตตองไมเกินสิบป การตอระยะเวลาเชา
จะกระทํามิได เมื่อส้ินกําหนดเวลาเชาที่ดินแลว เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดไมรื้อถอน ขนยายอาคารหรือส่ิงปลูกสราง
ของตนออกจากบริเวณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจา
พนักงานทองถ่ินเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา 42 วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา 78 ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคบั เปนอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินที่ไดย่ืนตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังซึ่งไดออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขต
เพลิงไหม พุทธศักราช 2476 ใหคงใชบังคับไดตอไป ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไมขดัหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 80 ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช
2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือ
วาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติในทองที่นั้นแลว

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย

รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช
2479 และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 ไดประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไข
เพ่ิมเติมกันอยูตลอดมา แตปจจุบันบานเมืองไดเจริญกาวหนาและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการ
จราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขต
เพลิงไหมเสียใหม และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

กฎหมายอาคาร

1-24

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 80 วันที่ 14 พฤษภาคม 2522
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อัตราคาธรรมเนียม

(1) ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ 200 บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 100 บาท
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 50 บาท
(4) ใบอนุญาตเคล่ือนยาย ฉบับละ 50 บาท
(5) ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ฉบับละ 200 บาท

50(6) ใบรับรอง ฉบับละ 100 บาท
51(6 ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ฉบับละ 500 บาท
51(6 ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ 100 บาท

(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
(8) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (1) ถึง (4)

52(8 ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตราใน (6 ทวิ)
(9) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับการกอสราง หรือสําหรับสวนที่มี

การดัดแปลง ดังนี้
(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร

คิดตามพื้นที่ของพ้ืนอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบหาเมตร

คิดตามพื้นที่ของพ้ืนอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท
(ค) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพ้ืนรับน้ําหนักบรรทุกชั้น

ใดชั้นหนึ่งเกินหารอยกิโลกรัมตอหนึ่งตารางเมตร
คิดตามพื้นที่ของพ้ืนอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท

(ง) ปาย คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุด
คูณดวยสวนยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท

(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทางหรือทอ
ระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง รวมท้ังประตูรั้วหรือกําแพง
คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท

ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปใหถือเปนหนวยเต็ม
ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง

                                               
50 อัตราคาธรรมเนียม (6) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว
51 อัตราคาธรรมเนียม (6 ทวิ) และ (6 ตรี) บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
52 อัตราคาธรรมเนียม (8 ทวิ) บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ใหเหมาะสมและคลองตัวมากยิ่งขึ้น เพ่ิมเติมบท
บัญญัติวาดวยการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบกอนการดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร แทน
การขออนุญาต เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นใน
การบังคับการตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการเปรียบเทียบคดีใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืนที่
เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวขางตนหรือใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราช
บัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 39 วันที่ 6 เมษายน 2535

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากปจจุบันการพัฒนาประเทศไดมีความเจริญกาวหนา
อยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอสรางอาคารเพิ่มมากขึ้น กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่
ใชบังคับอยูไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสียใหม
โดยกําหนดมาตรการในดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร  นอกจากนี้ กฎหมายวา
ดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
ประกอบกับโรงมหรสพก็เปนอาคารอยางหนึ่ง สมควรที่จะนําหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชโรงมหรสพมาบัญญัติรวมเปน
ฉบับเดียวกันกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกตอการใชกฎหมาย และสมควรกําหนดใหส่ิงที่สรางขึ้นเพ่ือใชใน
การขนสงบุคคลในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือส่ิงที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก หรอืสถานที่อ่ืนใด
เพ่ือประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 117 ตอนที่ 42ก วันที่ 15 พฤษภาคม 2543


