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พระราชบญัญติั 
ควบคมุอาคาร  

พ.ศ. 2522 

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

เป็นปีที� 34 ในรชักาลปัจจุบนั 
 

 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ ใหป้ระกาศว่า 
 โดยที�เป็นการสมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร และกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการ
ก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้และรวมเป็นกฎหมายฉบบัเดยีวกนั 
 จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญตัขิึ�นไวโ้ดยคาํแนะนําและยนิยอมของสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิทาํ
หน้าที�รฐัสภา ดงัต่อไปนี� 

 มาตรา 1 พระราชบญัญตันิี�เรยีกว่า “พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” 

 มาตรา 2 พระราชบญัญตันิี�ใหใ้ชบ้งัคบัตั �งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา และจะใชบ้งัคบัในทอ้งที�

ใด มบีรเิวณเพยีงใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
 1 สาํหรบัเขตทอ้งที�ที�ไดม้กีารประกาศใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมอืงหรอืเขตทอ้งที�ที�ไดเ้คยมี
การประกาศดงักล่าว ใหใ้ชพ้ระราชบญัญตันิี�บงัคบัตามเขตของผงัเมอืงรวมนั �นโดยไม่ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎกีา 
 สําหรบัอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ให้ใชบ้ทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี�
บงัคบัไม่ว่าทอ้งที�ที�อาคารนั �นตั �งอยู่จะไดม้พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตันิี�หรอืไม่กต็าม 

 มาตรา 3 ใหย้กเลกิ 

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

 มาตรา 4 ในพระราชบญัญตันิี� 

 “อาคาร” หมายความว่า ตกึ บา้น เรอืน โรง รา้น แพ คลงัสนิคา้ สาํนักงาน และสิ�งที�สรา้งขึ�นอย่างอื�น ซึ�งบุคคลอาจ
เขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยได ้และหมายความรวมถงึ 
  (1) อฒัจนัทรห์รอืสิ�งที�สรา้งขึ�นอย่างอื�นเพื�อใชเ้ป็นที�ชุมนุมของประชาชน 
  (2) เขื�อน สะพาน อุโมงค ์ทางหรอืท่อระบายนํ�า อู่เรอื คานเรอื ท่านํ�า ท่าจอดเรอื รั �ว กําแพง หรอืประตู ที�
สรา้งขึ�นตดิต่อหรอืใกลเ้คยีงกบัที�สาธารณะหรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นใหบุ้คคลทั �วไปใชส้อย 
  (3) ป้ายหรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นสาํหรบัตดิหรอืตั �งป้าย 
   (ก) ที�ตดิหรอืตั �งไวเ้หนือที�สาธารณะและมขีนาดเกนิหนึ�งตารางเมตร หรอืมนํี�าหนักรวมทั �งโครงสรา้ง
เกนิสบิกโิลกรมั 
   (ข) ที�ติดหรอืตั �งไวใ้นระยะห่างจากที�สาธารณะซึ�งเมื�อวดัในทางราบแล้วระยะห่างจากที�สาธารณะมี
น้อยกว่าความสงูของป้ายนั �นเมื�อวดัจากพื�นดนิ และมขีนาดหรอืมนํี�าหนกัเกนิกว่าที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

                                                
1 มาตรา 2 วรรคสองและวรรคสาม บญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ.2543 
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  (4) พื�นที�หรอืสิ�งที�สร้างขึ�นเพื�อใชเ้ป็นที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถสําหรบัอาคารที�กําหนด
ตามมาตรา 8(9) 
  (5) สิ�งที�สรา้งขึ�นอย่างอื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ทั �งนี� ใหห้มายความรวมถงึสว่นต่าง ๆ ของอาคารดว้ย 
 2 “อาคารสงู” หมายความว่า อาคารที�บุคคลอาจเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยไดท้ี�มคีวามสงูตั �งแต่ยี�สบิสามเมตรขึ�นไป การวดั
ความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดบัพื�นดนิที�ก่อสร้างถงึพื�นดาดฟ้า สําหรบัอาคารทรงจั �วหรอืปั�นหยาใหว้ดัจากระดบัพื�นดนิที�
ก่อสรา้งถงึยอดผนงัของชั �นสงูสดุ 
 2 “อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความว่า อาคารที�ก่อสรา้งขึ�นเพื�อใชพ้ื�นที�อาคารหรอืสว่นใดของอาคารเป็นที�อยู่อาศยั
หรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภท โดยมพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นในหลงัเดยีวกนัตั �งแต่หนึ�งหมื�นตารางเมตรขึ�นไป 
 2 “อาคารชุมนุมคน” หมายความถงึ อาคารหรอืสว่นใดของอาคารที�บุคคลอาจเขา้ไปภายในเพื�อประโยชน์ในการชุมนุม
คนที�มพีื�นที�ตั �งแต่หนึ�งพนัตารางเมตรขึ�นไป หรอืชุมนุมคนไดต้ั �งแต่หา้รอ้ยคนขึ�นไป 
 2 “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรอืสว่นใดของอาคารที�ใชเ้ป็นสถานที�สาํหรบัฉายภาพยนตร ์แสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือการแสดงรื�นเริงอื�นใด และมีวัตถุประสงค์เพื�อเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั �นเป็นปกติธุระ โดยจะมี
ค่าตอบแทนหรอืไม่กต็าม 
 “ที �สาธารณะ” หมายความว่า ที�ซึ�งเปิดหรอืยนิยอมใหป้ระชาชนเขา้ไปหรอืใชเ้ป็นทางสญัจรได้ ทั �งนี�ไม่ว่าจะมกีาร
เรยีกเกบ็ค่าตอบแทนหรอืไม่ 
 “แผนผงับรเิวณ” หมายความว่า แผนที�แสดงลกัษณะ ที�ตั �ง และขอบเขตของที�ดนิ และอาคารที�ก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อ
ถอน เคลื�อนย้าย ใช้หรอืเปลี�ยนการใช้ รวมทั �งแสดงลกัษณะและขอบเขตของที�สาธารณะและอาคารในบรเิวณที�ดนิที�ติดต่อ
โดยสงัเขปดว้ย 
 “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื�อประโยชน์ในการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย ใชห้รอืเปลี�ยนการใช้
อาคาร โดยมรีูปแสดงรายละเอยีดส่วนสาํคญั ขนาดเครื�องหมายวสัดุและการใชส้อยต่างๆ ของอาคารอย่างชดัเจนพอที�จะใชใ้น
การดาํเนินการได ้
 “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ขอ้ความชี�แจงรายละเอยีดเกี�ยวกบัคุณภาพและชนิดของวสัดุ ตลอดจน
วธิปีฏบิตัหิรอืวธิกีารสาํหรบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย ใชห้รอืเปลี�ยนการใชอ้าคารเพื�อใหเ้ป็นไปตามแบบแปลน 
 “รายการคาํนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวธิกีารคาํนวณกาํลงัของวสัดุ การรบันํ�าหนัก และกําลงัตา้นทานของ
สว่นต่างๆ ของอาคาร 
 “ก่อสรา้ง” หมายความว่า สรา้งอาคารขึ�นใหม่ทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสรา้งขึ�นแทนของเดมิหรอืไม่ 
 “ดดัแปลง” หมายความว่า เปลี�ยนแปลงต่อเตมิ เพิ�ม ลด หรอืขยายซึ�งลกัษณะขอบเขต แบบ รปูทรง สดัสว่น นํ�าหนกั 
เนื�อที� ของโครงสรา้งของอาคารหรอืส่วนต่างๆ ของอาคารซึ�งไดก้่อสรา้งไวแ้ลว้ใหผ้ดิไปจากเดมิ และมใิช่การซ่อมแซมหรอืการ
ดดัแปลงที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 “ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรอืเปลี�ยนสว่นต่างๆ ของอาคารใหค้งสภาพเดมิ 
 “รื�อถอน” หมายความว่า รื�อส่วนอนัเป็นโครงสรา้งของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรอืส่วนอื�นของโครงสร้าง
ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 “เขตเพลงิไหม”้ หมายความว่า บรเิวณที�เกดิเพลงิไหมอ้าคารตั �งแต่สามสบิหลงัคาเรอืนขึ�นไป หรอืมเีนื�อที�ตั �งแต่หนึ�ง
ไร่ขึ�นไป รวมทั �งบรเิวณที�อยู่ตดิต่อภายในระยะสามสบิเมตร โดยรอบบรเิวณที�เกดิเพลงิไหมด้ว้ย 

 “ผูค้วบคุมงาน” หมายความว่า ผูซ้ึ�งรบัผดิชอบในการอาํนวยการหรอืควบคุมดแูลการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน หรอื
เคลื�อนยา้ยอาคาร 

                                                
2 บทนิยาม บญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ.2543 
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 “ผู้ดําเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ�งกระทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รื�อถอน หรือ
เคลื�อนยา้ยอาคารดว้ยตนเอง และหมายความรวมถงึผูซ้ึ�งตกลงรบักระทาํการดงักล่าวไม่ว่าจะมคี่าตอบแทนหรอืไม่กต็าม และ
ผูร้บัจา้งช่วง 
 3 “ผูค้รอบครองอาคาร” หมายความรวมถงึ ผูจ้ดัการของนิตบิุคคลอาคารชุดสาํหรบัทรพัยส์่วนกลางตามกฎหมายว่า
ดว้ยอาคารชุดดว้ย 
 3 “ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ผู้ซึ�งได้รบัใบอนุญาตประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ�งได้รบัใบอนุญาต
ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยการนั �น แลว้แต่กรณี ซึ�งไดข้ึ�นทะเบยีนไวต้ามพระราชบญัญตันิี� 
 “นายตรวจ” หมายความว่า ผูซ้ึ�งเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแต่งตั �งใหเ้ป็นนายตรวจ 
 4 “นายช่าง” หมายความว่า ขา้ราชการหรอืพนักงานของราชการส่วนทอ้งถิ�น ซึ�งเจ้าพนักงานทอ้งถิ�นแต่งตั �งใหเ้ป็น
นายช่าง หรอืวศิวกรหรอืสถาปนิกซึ�งอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง5แต่งตั �งใหเ้ป็นนายช่าง 
 “ราชการสว่นทอ้งถิ �น” หมายความว่า เทศบาล สขุาภบิาล องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั กรุงเทพมหานคร เมอืงพทัยา 
และองคก์ารปกครองทอ้งถิ�นอื�นที�รฐัมนตรปีระกาศกาํหนดใหเ้ป็นราชการสว่นทอ้งถิ�นตามพระราชบญัญตันิี� 
 “ขอ้บญัญตัทิอ้งถิ �น” หมายความว่า กฎซึ�งออกโดยอาศยัอํานาจนิตบิญัญตัขิองราชการสว่นทอ้งถิ�น เช่น เทศบญัญตั ิ
ขอ้บงัคบัสขุาภบิาล ขอ้บญัญตัจิงัหวดั ขอ้บญัญตักิรุงเทพมหานคร หรอืขอ้บญัญตัเิมอืงพทัยา เป็นตน้ 
 4 “เจา้พนกังานทอ้งถิ �น” หมายความว่า 
  (1) นายกเทศมนตร ีสาํหรบัในเขตเทศบาล 
  (2) นายกองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั 
  (3) ประธานกรรมการบรหิารองคก์ารบรหิารสว่นตําบล สาํหรบัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 
  (4) ผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร สาํหรบัในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (5) นายกเมอืงพทัยา สาํหรบัในเขตเมอืงพทัยา 
  (6) ผูบ้รหิารทอ้งถิ�นขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ�นอื�นที�รฐัมนตรปีระกาศกําหนด สาํหรบัในเขตองคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิ�นนั �น 
 “รฐัมนตร”ี หมายความว่า รฐัมนตรผีูร้กัษาการตามพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 5 ใหร้ฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยรกัษาการตามพระราชบญัญตันิี� และใหม้อีาํนาจออกกฎกระทรวง 

  (1) กาํหนดค่าธรรมเนียมไม่เกนิอตัราทา้ยพระราชบญัญตันิี� หรอืยกเวน้ค่าธรรมเนียม 
  (2) กาํหนดแบบคาํขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรบัรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคาํสั �งหรอืแบบอื�นใดที�จะใช้
ในการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี� 
  (3) กาํหนดกจิการอื�นเพื�อปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� 
 กฎกระทรวงนั �น เมื�อไดป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด 1 

บททั �วไป 

 มาตรา 6 พระราชบญัญตันิี�ไม่ใชบ้งัคบัแก่พระที�นั �งหรอืพระราชวงั 

 มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงื�อนไขในการปฏิบัติตาม

พระราชบญัญตันิี� ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางสว่นเกี�ยวกบัอาคาร ดงัต่อไปนี� 

                                                
3 บทนิยาม บญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 
4 บทนิยาม ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
5 คาํวา่ “อธบิดกีรมโยธาธกิาร” ในพระราชบญัญตันิี� แกไ้ขเป็น “อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎกีาแก้ไขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอน

อาํนาจหน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
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  (1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที�ใชใ้นราชการหรอืใชเ้พื�อสาธารณประโยชน์ 
  (2) อาคารของราชการสว่นทอ้งถิ�น ที�ใชใ้นราชการหรอืใชเ้พื�อสาธารณประโยชน์ 
  (3) อาคารขององค์การของรัฐที�จ ัดตั �งขึ�นตามกฎหมาย ที� ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้ เพื� อ
สาธารณประโยชน์ 
  (4) โบราณสถาน วดัวาอาราม หรอือาคารต่างๆ ที�ใชเ้พื�อการศาสนา ซึ�งมกีฎหมายควบคุมการก่อสรา้งไว้
แลว้โดยเฉพาะ 
  (5) อาคารที�ทาํการขององคก์ารระหว่างประเทศ หรอือาคารที�ทาํการของหน่วยงานที�ตั �งขึ�นตามความตกลง
ระหว่างรฐับาลไทยกบัรฐับาลต่างประเทศ 
  (6) อาคารที�ทาํการสถานทตูหรอืสถานกงสลุต่างประเทศ 
  (7) อาคารชั �วคราวเพื�อใชป้ระโยชน์ในการก่อสรา้งอาคารถาวรหรอือาคารเพื�อใชป้ระโยชน์เป็นการชั �วคราว 
ที�มกีาํหนดเวลาการรื�อถอน 
  5.1 (8) อาคารที�กระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิ�น รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐัที�จดัตั �งขึ�นตามกฎหมาย 
หรอืหน่วยงานอื�นของรฐั จดัให้มหีรอืพฒันาเพื�อเป็นที�อยู่อาศยัสําหรบัผู้มรีายไดน้้อย ทั �งนี� ต้องมใิช่การยกเว้นหรอืผ่อนผนั
เงื�อนไขเกี�ยวกบัความมั �นคงแขง็แรงและความปลอดภยัของอาคารหรอืความปลอดภยัของผูซ้ึ�งอยูอ่าศยัหรอืใชอ้าคาร 

 6 มาตรา 8  เพื�อประโยชน์แห่งความมั �นคงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษา

คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม การผงัเมอืง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื�นที�จําเป็นเพื�อ
ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี� ใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมอีาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนด 

  (1) ประเภท ลกัษณะ แบบ รปูทรง สดัสว่น ขนาด เนื�อที� และที�ตั �งของอาคาร 
  (2) การรบันํ�าหนกั ความตา้นทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบตัขิองวสัดุที�ใช ้
  (3) การรบันํ�าหนกั ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และพื�นดนิที�รองรบัอาคาร 
  (4) แบบและวธิกีารเกี�ยวกบัการตดิตั �งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื�องกล ความปลอดภยัเกี�ยวกบัอคัคภียัหรื
อภยัพบิตัอิย่างอื�น และการป้องกนัอนัตรายเมื�อมเีหตุชุลมุนวุ่นวาย 
  (5) แบบ และจาํนวนของหอ้งนํ�าและหอ้งสว้ม 
  (6) ระบบการจดัการเกี�ยวกบัสภาพแวดลอ้มของอาคาร เช่น ระบบการจดัแสงสว่าง การระบายอากาศ การ
ปรบัอากาศ การฟอกอากาศ การระบายนํ�า การบาํบดันํ�าเสยี และการกาํจดัขยะมลูฝอยและสิ�งปฏกิลู 
  (7) ลกัษณะ ระดบั ความสงู เนื�อที�ของที�ว่างภายนอกอาคาร หรอืแนวอาคาร 
  (8) ระยะหรอืระดบัระหว่างอาคารกบัอาคารหรอืเขตที�ดนิของผูอ้ื�น หรอืระหว่างอาคารกบัถนน ตรอก ซอย 
ทางเทา้ ทาง หรอืที�สาธารณะ 
  (9) พื�นที�หรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถสาํหรบัอาคารบางชนิดหรอื
บางประเภท ตลอดจนลกัษณะและขนาดของพื�นที�หรอืสิ�งที�สรา้งขึ�นดงักล่าว 
  (10) บรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย และใชห้รอืเปลี�ยนการใชอ้าคารชนิดใดหรอืประเภทใด 
  (11) หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขในการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย ใชห้รอืเปลี�ยนการใชอ้าคาร 
  (12) หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต 
การออกใบรบัรอง และการออกใบแทนตามพระราชบญัญตันิี� 
  (13) หน้าที�และความรบัผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของ
อาคาร 
  (14) คุณสมบตัเิฉพาะและลกัษณะตอ้งหา้มของผูต้รวจสอบ ตลอดจนหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขในการขอ
ขึ�นทะเบยีนและการเพกิถอนการขึ�นทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ 
  (15) หลักเกณฑ์ ว ิธ ีการ และเงื�อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั �งและตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบ

                                                
5.1 มาตรา 7(8) บญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2550 
6 มาตรา 8 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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ของอาคาร 
  (16) ชนิดหรือประเภทของอาคารที�เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดําเนินการต้องทําการ
ประกนัภยัความรบัผดิตามกฎหมายต่อชวีติ ร่างกาย และทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก 
 7 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ�งจะกําหนดใหเ้รื�องที�เป็นรายละเอยีดทางด้านเทคนิคเกี�ยวกบัการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อ
ถอน หรอืเคลื�อนย้ายอาคาร ที�มกีารเปลี�ยนแปลงรวดเรว็ เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารประกาศกาํหนดในราชกจิจานุเบกษากไ็ด ้

 8 มาตรา 8 ทวิ เพื�อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รฐัมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารมอีํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอืลกัษณะของสิ�งที�สรา้งขึ�นเพื�อใชใ้นการขนส่งบุคคลในบรเิวณใดใน
ลกัษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิ�งอื�นใดที�สร้างขึ�นโดยมวีตัถุประสงค์อย่างเดียวกนั หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอื
ลกัษณะของสิ�งที�สรา้งขึ�นเพื�อใชเ้ป็นเครื�องเล่นในสวนสนุกหรอืในสถานที�อื�นใดเพื�อประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนั เป็นอาคารตาม
พระราชบญัญตันิี� 
 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ�งต้องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการก่อสร้าง การอนุญาตให้ใช้ การ
ตรวจสอบ มาตรฐานการรบันํ�าหนัก ความปลอดภยั และคุณสมบตัขิองวสัดุหรอือุปกรณ์ที�จาํเป็นเกี�ยวเนื�องกบัสิ�งนั �น ทั �งนี� ตาม
ความเหมาะสมของสิ�งที�สรา้งขึ�นแต่ละประเภทหรอืแต่ละลกัษณะ โดยอาจกาํหนดใหแ้ตกต่างจากบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัิ
นี�ได ้

 9 มาตรา 9 ในกรณีที�ไดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื�องใดตามมาตรา 8 แลว้ ใหร้าชการส่วนทอ้งถิ�นถอืปฏบิตัิ

ตามกฎกระทรวงนั �น เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา 10 
 ในกรณีที�ยงัมไิดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื�องใดตามมาตรา 8 ใหร้าชการส่วนทอ้งถิ�นมอีํานาจออกขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิ�นกาํหนดเรื�องนั �นได ้
 ในกรณีที�ไดม้กีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นกําหนดเรื�องใดตามวรรคสองแลว้ ถ้าต่อมามกีารออกกฎกระทรวงกําหนด
เรื�องนั �น ใหข้อ้กาํหนดของขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นในสว่นที�ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงเป็นอนัยกเลกิ และใหข้อ้กาํหนดของขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิ�นในส่วนที�ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดจ้นกว่าจะมกีารออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นใหม่ตามมาตรา 10 
แต่ตอ้งไม่เกนิหนึ�งปีนบัแต่วนัที�กฎกระทรวงนั �นใชบ้งัคบั 
 การยกเลกิขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทอืนต่อการดาํเนินการที�ไดก้ระทาํไปแลว้โดยถูกตอ้ง
ตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นนั �น 

 9 มาตรา 10 ในกรณีที�ไดม้กีารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื�องใดตามมาตรา 8 แลว้ ใหร้าชการส่วนทอ้งถิ�นมอีํานาจ

ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นในเรื�องนั �นไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี� 
  (1) เป็นการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นกําหนดรายละเอยีดในเรื�องนั �นเพิ�มเตมิจากที�กําหนดไวใ้นกฎกระทรวง
โดยไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว 
  (2) เป็นการออกขอ้บญัญตัิท้องถิ�นกําหนดเรื�องนั �นขดัหรอืแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าวเนื�องจากมคีวาม
จาํเป็นหรอืมเีหตุผลพเิศษเฉพาะทอ้งถิ�น 
 การออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นตาม (2) ใหม้ผีลใชบ้งัคบัไดเ้มื�อไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
ไดร้บัอนุมตัจิากรฐัมนตร ี
 คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบหรอืไม่ใหค้วามเหน็ชอบในขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นตาม (2) 
ใหเ้สรจ็ภายในหกสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นนั �น ถา้ไม่ใหค้วามเหน็ชอบ ใหแ้จง้เหตุผลใหร้าชการสว่นทอ้งถิ�นนั �น
ทราบดว้ย 

                                                
7 วรรคสองของมาตรา 8 บญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2558 
8 มาตรา 8 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 
9 มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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 ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพจิารณาขอ้บญัญตัทิ้องถิ�นนั �นไม่เสรจ็ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหถ้อืว่า
คณะกรรมการควบคุมอาคารไดใ้หค้วามเหน็ชอบในขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นนั �นแลว้ และใหร้าชการส่วนทอ้งถิ�นเสนอรฐัมนตรเีพื�อสั �ง
การต่อไป ถา้รฐัมนตรไีม่สั �งการภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นนั �น ใหถ้อืว่ารฐัมนตรไีดอ้นุมตัติามวรรคสอง 

 10 มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที�รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเหน็ว่า ขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นใดที�

ออกตามมาตรา 10(1) ขดัหรือแย้งกบักฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 8 หรือข้อบญัญัติท้องถิ�นที�ออกตามมาตรา 10(2) มี
ขอ้กําหนดที�ก่อภาระหรอืความยุ่งยากใหแ้ก่ประชาชนเกนิความจําเป็น หรอืก่อใหเ้กดิภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติร่างกาย หรอื
ทรพัย์สนิของประชาชน ให้รฐัมนตรีมอีํานาจแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ�นนั �นดําเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบญัญตัิท้องถิ�น
ดงักล่าวเสยีใหม่ได ้
 ในกรณีตามวรรคหนึ�ง ให้ราชการส่วนทอ้งถิ�นดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในหนึ�งร้อยยี�สบิวนันับแต่วนัรบัแจง้จาก
รฐัมนตร ีกาํหนดวนัดงักล่าวใหห้มายถงึวนัในสมยัประชุมของราชการสว่นทอ้งถิ�นนั �น 
 การยกเลกิหรอืแกไ้ขขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นตามวรรคหนึ�งย่อมไม่กระทบกระเทอืนต่อการดําเนินการที�ไดก้ระทําไปแลว้
โดยถูกตอ้งตามขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นนั �น 

 มาตรา 11 ข้อบญัญัติท้องถิ�นที�ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เมื�อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้

บงัคบัได ้

 มาตรา 12 กฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 8 หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 ถ้าขดัหรอื

แยง้กบักฎหมายว่าดว้ยการผงัเมอืงใหบ้งัคบัตามกฎหมายว่าดว้ยการผงัเมอืง 

 มาตรา 13 ในกรณีที�สมควรหา้มการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย และใชห้รอืเปลี�ยนการใชอ้าคารชนิดใด

หรือประเภทใดในบริเวณหนึ�งบริเวณใด แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวง หรือข้อบญัญัติท้องถิ�นกําหนดการตามมาตรา 8(10) ให้
รฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงหรอืเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแลว้แต่กรณี มอีาํนาจประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาหา้มการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย และใชห้รอืเปลี�ยนการใชอ้าคารในบรเิวณนั �นเป็นการชั �วคราวได ้และให้
ดาํเนนิการออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นภายในหนึ�งปีนบัแต่วนัที�ประกาศนั �นมผีลใชบ้งัคบั 
 ถ้าไม่มกีารออกกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัิทอ้งถิ�นภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ�ง ให้ประกาศดงักล่าวเป็นอนั
ยกเลกิ 

 11 มาตรา 13 ทวิ เพื�อประโยชน์ในการอาํนวยความสะดวกแก่ประชาชนซึ�งจะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี� 

  (1) ใหส้่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ที�มอีํานาจหน้าที�ตามกฎหมายอื�นแจง้ขอ้หา้ม ขอ้จํากดั หรอืขอ้มลู
อื�นที�เกี�ยวขอ้งกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร หรอืการดําเนินการอย่างอื�นตามพระราชบญัญตันิี� ให้
ราชการสว่นทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งทราบเพื�อดาํเนินการตาม (2) 
  (2) ให้ราชการส่วนท้องถิ�นจดัให้มเีอกสารเผยแพร่หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตดําเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบญัญตัินี� ตลอดจนขอ้มูลที�ได้รบัแจง้ตาม (1) ไว้จําหน่ายหรอืให้แก่ประชาชนซึ�ง
จะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี� 
  (3) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นแจ้งคําเตือนไว้ในใบอนุญาตที�ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี�ว่า ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี�ยงัคงมหีน้าที�ตอ้งขออนุญาตเกี�ยวกบัอาคารนั �นตามกฎหมายอื�นในสว่นที�เกี�ยวขอ้งต่อไปดว้ย 
  (4) ราชการส่วนทอ้งถิ�นอาจจดัใหม้แีบบแปลนอาคารต่างๆ ที�ไดม้าตรฐานและถูกต้องตามบทบญัญตัแิห่ง
พระราชบญัญตันิี� กฎกระทรวงและหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญตันิี�ไวจ้าํหน่ายหรอืใหแ้ก่ประชาชนได ้

 11 มาตรา 13 ตรี ถา้ผูซ้ึ�งจะตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี�มขีอ้สงสยัเกี�ยวกบั 

                                                
10 มาตรา 10 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดย มาตรา 4 แห่ง พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 
11 มาตรา 13 ทว ิและมาตรา 13 ตร ีบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 
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  (1) การกาํหนดระยะหรอืระดบัระหว่างอาคารกบัอาคาร หรอืเขตที�ดนิของผูอ้ื�น หรอืระหว่างอาคารกบัถนน 
ตรอก ซอย ทางเทา้ หรอืที�สาธารณะ หรอื 
  (2) การกําหนดบรเิวณหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย และใชห้รอืเปลี�ยนการใชอ้าคารชนิดใด
หรอืประเภทใด 
 ผูน้ั �นมสีทิธหิารอืไปยงัเจา้พนักงานทอ้งถิ�นไดโ้ดยทาํเป็นหนงัสอื และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นตอบขอ้หารอืนั �นภายใน
สามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัหนงัสอื แต่ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิ�นเหน็ว่ามคีวามจาํเป็นตอ้งขอคําปรกึษาจากคณะกรรมการควบคุม
อาคารเสยีก่อนหรอืมเีหตุจาํเป็นอื�นใด กใ็หข้ยายกาํหนดเวลาดงักล่าวออกไปไดอ้กีไม่เกนิสองคราว คราวละไม่เกนิสามสบิวนั 
 ในกรณีที�ผู้หารอืตามวรรคหนึ�งได้ดําเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนย้ายอาคารโดยถอืปฏบิตัติาม
คําตอบขอ้หารอืของเจา้พนักงานทอ้งถิ�น ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจา้พนักงานทอ้งถิ�นไดต้อบขอ้หารอืไปโดยผดิพลาดเป็นเหตุใหผู้้
หารอืได้ดําเนินการดงักล่าวไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี� กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออก
ตามพระราชบญัญตันิี� หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ผูน้ั �นไม่ตอ้งรบัโทษ 

หมวด 2 

คณะกรรมการควบคมุอาคาร 

 มาตรา 14 ใหม้คีณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดว้ยอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นประธานกรรมการ 

ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมอยัการ 
ผูแ้ทนสาํนกัผงัเมอืง ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม แห่งละหนึ�งคน และ
ผูท้รงคุณวุฒอิกีไม่เกนิสี�คน ซึ�งรฐัมนตรแีต่งตั �งเป็นกรรมการและใหห้วัหน้าสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

 มาตรา 15 กรรมการซึ�งรฐัมนตรแีต่งตั �งมวีาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี 

 ในกรณีมกีารแต่งตั �งกรรมการในระหว่างที�กรรมการซึ�งแต่งตั �งไวแ้ลว้ยงัมวีาระอยู่ในตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั �ง
เพิ�มขึ�นหรอืแต่งตั �งซ่อม ใหผู้ไ้ดร้บัแต่งตั �งนั �นอยู่ในตําแหน่งเท่ากบัวาระที�เหลอือยู่ของกรรมการซึ�งไดแ้ต่งตั �งไวแ้ลว้นั �น 
 กรรมการซึ�งพน้จากตําแหน่งอาจไดร้บัแต่งตั �งอกีได ้แต่ตอ้งไม่เกนิสองคราวตดิต่อกนั 

 มาตรา 16 นอกจากการพน้จากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึ�งรฐัมนตรแีต่งตั �งพน้จากตําแหน่ง เมื�อ 

  (1) ตาย 
  (2) ลาออก 
  (3) รฐัมนตรใีหอ้อก 
  (4) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
  (5) เป็นคนไรค้วามสามารถหรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ 
  (6) ไดร้บัโทษจาํคุกโดยคําพพิากษาถงึที�สุดหรอืคําสั �งที�ชอบดว้ยกฎหมายใหจ้าํคุก เวน้แต่เป็นโทษสาํหรบั
ความผดิที�กระทาํโดยประมาทหรอืความผดิลหุโทษ 

 มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ�งหนึ�งของจํานวน

กรรมการทั �งหมด จงึเป็นองคป์ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที�ได ้ใหก้รรมการที�มาประชุมเลอืก
กรรมการคนหนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 
 การวนิิจฉยัชี�ขาดของที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก 
 กรรมการคนหนึ�งใหม้เีสยีงหนึ�งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานในที�ประชุมออกเสยีงเพิ�มขึ�นอกี
เสยีงหนึ�งเป็นเสยีงชี�ขาด 
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 12 มาตรา 18 ใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารมอีาํนาจหน้าที� ดงัต่อไปนี� 

  (1) ใหค้าํแนะนําแก่รฐัมนตรใีนการดาํเนินการตามมาตรา 8 หรอืมาตรา 10 ทว ิ 
  (2) ใหค้วามเหน็ชอบในการออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นตามมาตรา 10(2) 
  13 (3) ใหค้าํปรกึษาแนะนําแก่เจา้พนกังานทอ้งถิ�นหรอืสว่นราชการในการปฏบิตักิารตามพระราชบญัญตันิี� 
  13 (4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ�นและผู้ซึ�งมหีน้าที�ปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันิี� 
  14 (5) รบัขึ�นทะเบยีนและเพกิถอนการขึ�นทะเบยีนเป็นผูต้รวจสอบ 
  14 (6) ปฏบิตักิารอื�นตามที�บญัญตัไิวใ้นพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั �งคณะอนุกรรมการเพื�อพจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ�งอย่างใด

ตามที�คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได ้
 ใหนํ้ามาตรา 17 มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 15 มาตรา 20 ใหจ้ดัตั �งสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ�นในกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง16 มหีน้าที�ดงันี� 

  (1) ปฏบิตังิานธุรการและงานวชิาการใหแ้ก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
  (2) ปฏบิตังิานธุรการ ตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ และเสนอความเหน็แก่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 
  (3) ประสานงานและใหค้วามช่วยเหลอืแก่ราชการสว่นทอ้งถิ�น สว่นราชการ หน่วยงานของรฐั ในการปฏบิตัิ
หน้าที�ตามพระราชบญัญตันิี� ตลอดจนใหค้าํแนะนําแก่ภาคเอกชน 
  (4) ปฏบิตังิานตามที�คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 

หมวด 3 

การก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนย้าย 

และใช้หรอืเปลี�ยนการใช้อาคาร 

 17 มาตรา 21 ผูใ้ดจะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น หรอืแจง้

ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นและดาํเนินการตามมาตรา 39 ทว ิ

 18 มาตรา 21 ทวิ การก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนย้ายอาคารชนิดหรอืประเภทที�กฎกระทรวงกําหนดให้มีการ

ตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณสว่นต่างๆ ของโครงสรา้งอาคาร ผูข้อรบัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิตอ้งจดัใหม้ี
การตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณดงักล่าวตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 17 มาตรา 22 ผูใ้ดจะรื�อถอนอาคารดงัต่อไปนี� ต้องไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น หรอืแจง้ต่อเจา้พนกังาน

ทอ้งถิ�นและดาํเนินการตามมาตรา 39 ทว ิ
  (1) อาคารที�มสีว่นสงูเกนิสบิหา้เมตรซึ�งอยู่ห่างจากอาคารอื�นหรอืที�สาธารณะน้อยกว่าความสงูของอาคาร 
  (2) อาคารที�อยู่ห่างจากอาคารอื�นหรอืที�สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 

 19 มาตรา 23 

                                                
12 มาตรา 18 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
13 มาตรา 18(3) และ (4) ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
14 มาตรา 18(5) และ (6) บญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 
15 มาตรา 20 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
16 คําว่า “กรมโยธาธกิาร” ในพระราชบญัญตันิี� แก้ไขเป็น “กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบญัญตัใิห้สอดคล้องกบัการโอนอํานาจ

หน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
17 มาตรา 21 และมาตรา 22 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
18 มาตรา 21 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 
19 มาตรา 23 และมาตรา 24 ถกูยกเลกิโดย มาตรา 8 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 
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 19 มาตรา 24 

 20 มาตรา 25 ในกรณีที�เป็นการยื�นคาํขอรบัใบอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาต หรอื

มหีนงัสอืแจง้คาํสั �งไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผล ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตทราบภายในสี�สบิหา้วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัคาํขอ 
 ในกรณีมีเหตุจําเป็นที�เจ้าพนักงานท้องถิ�นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั �งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคหนึ�ง ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิสองคราว คราวละไม่เกนิสี�สบิหา้วนั แต่ตอ้งมหีนงัสอืแจง้การขยาย
เวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตทราบก่อนสิ�นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ�งหรอืตามที�ได้ขยายเวลาไว้นั �น 
แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นออกใบอนุญาตหรอืมคีาํสั �งไม่อนุญาตใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นแจง้ใหผู้ข้อรบัใบอนุญาต
ทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 20 มาตรา 26 ในกรณีที�การก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนย้ายอาคารที�ขออนุญาตนั �นมลีกัษณะหรอือยู่ใน

ประเภทที�ไดก้าํหนดเป็นวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม หรอืเป็นวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีสถาปัตยกรรม ถ้าวศิวกรหรอืสถาปนิกผูร้บัผดิชอบในการนั �นตามที�ระบุไวใ้นคาํขอมไิดเ้ป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมหรอืวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดงักล่าว แล้วแต่กรณี ใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถิ�นปฏเิสธไม่รบัพจิารณาคาํขอนั �น 

 20 มาตรา 27 ในการตรวจพจิารณาคาํขอรบัใบอนุญาต ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมอีํานาจสั �งใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตแกไ้ข

เปลี�ยนแปลงแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคํานวณที�ไดย้ื�นไว ้เพื�อใหถู้กต้องและเป็นไป
ตามกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 8 หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 และใหนํ้ามาตรา 25 วรรคสาม 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 เมื�อผู้ขอรบัใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี�ยนแปลงแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการ
คํานวณตามคําสั �งของเจา้พนักงานทอ้งถิ�นแลว้ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตใหภ้ายในสามสบิวนั 
แต่ถ้าผูข้อรบัใบอนุญาตไดแ้กไ้ขเปลี�ยนแปลงในสาระสาํคญัผดิจากคาํสั �งของเจา้พนักงานทอ้งถิ�น ในกรณีนี�ใหถ้อืว่าเป็นการยื�น
คาํขอใหม่และใหด้าํเนินการตามมาตรา 25 ต่อไป 

 21 มาตรา 28 ในกรณีที�แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที�ได้ยื�นมาพร้อมกบัคําขอรบั

ใบอนุญาตกระทาํโดยผูท้ี�ไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแต่เฉพาะในสว่นที�ไม่เกี�ยวกบัรายการคาํนวณ 

 22 มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที�แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอยีดดา้นสถาปัตยกรรมของอาคาร

ซึ�งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใชท้ี�ไดย้ื�นมาพรอ้มกบัคําขอรบัใบอนุญาตกระทาํโดยผูท้ี�ไดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที�ไม่
เกี�ยวกบัรายละเอยีดดา้นสถาปัตยกรรมสว่นภายในอาคาร เวน้แต่ทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟ 

 20 มาตรา 29 เมื�อไดร้บัใบอนุญาตแลว้ ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตมหีนังสอืแจง้ชื�อผูค้วบคุมงานกบัวนัเริ�มตน้และวนัสิ�นสดุ

การดาํเนินการตามที�ไดร้บัอนุญาตใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นทราบพรอ้มทั �งแนบหนงัสอืแสดงความความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน
มาดว้ย 
 ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรอืเป็นเจ้าของอาคารกไ็ด้ เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวชิาชพี
วศิวกรรมหรอืกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีสถาปัตยกรรม 

                                                
20 มาตรา 25 ถงึ มาตรา 37 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
21 มาตรา 28 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 14 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 

2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
22 มาตรา 28 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 
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 20 มาตรา 30 ถ้าผูไ้ดร้บัใบอนุญาตจะบอกเลกิตวัผูค้วบคุมงานที�ไดแ้จง้ชื�อไว ้หรอืผูค้วบคุมงานจะบอกเลกิการเป็นผู้

ควบคุมงาน ใหม้หีนังสอืแจง้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นทราบ แต่ทั �งนี�ไม่เป็นการกระทบถงึสทิธแิละหน้าที�ทางแพ่งระหว่างผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตกบัผูค้วบคุมงานนั �น 
 ในกรณีที�มกีารบอกเลกิตามวรรคหนึ�ง ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตอ้งระงบัการดําเนินการตามที�ไดร้บัอนุญาตไวก้่อนจนกว่า
จะไดม้หีนงัสอืแจง้ชื�อและสง่หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานคนใหม่ใหแ้ก่เจา้พนกังานทอ้งถิ�นแลว้ 

 20 มาตรา 31 ห้ามมิให้ผู้ใดจดัให้มหีรอืดําเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน หรือเคลื�อนย้ายอาคารให้ผิดไปจาก

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที�ไดร้บัอนุญาต ตลอดจนวธิกีารหรอืเงื�อนไขที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�น
กาํหนดไวใ้นใบอนุญาต หรอืใหผ้ดิไปจากที�ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิเวน้แต่ 
  (1) เจ้าของอาคารนั �นได้ยื�นคําขออนุญาต และได้รบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ�นให้ทําการแก้ไข
เปลี�ยนแปลงได ้
  (2) เจา้ของอาคารนั �นไดแ้จง้การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นทราบแลว้ หรอื 
  (3) การดําเนินการดงักล่าวไม่ขดัต่อกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัิท้องถิ�นที�เกี�ยวขอ้ง หรอืเป็นกรณีตามที�
กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ใหนํ้ามาตรา 25 หรอืมาตรา 39 ทว ิมาใชบ้งัคบัแก่การดาํเนินการตาม (1) หรอื (2) แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 
 ในกรณีที�มกีารก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ�ง ใหถ้อืว่าเป็นการ 
กระทาํของผูค้วบคุมงาน เวน้แต่ผูค้วบคุมงานจะพสิจูน์ไดว้่า เป็นการกระทาํของผูอ้ื�นซึ�งผูค้วบคุมงานไดม้หีนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง
การกระทาํดงักล่าวใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร และผูด้าํเนินการทราบแลว้ แต่บุคคลดงักล่าวไม่ยอมปฏบิตัติาม  

 20 มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช ้คอื อาคารดงัต่อไปนี� 

  23 (1) อาคารสาํหรบัใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ โรงแรม อาคารชุด หรอืสถานพยาบาล 
  (2) อาคารสาํหรบัใชเ้พื�อกจิการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศกึษา การสาธารณสขุ หรอืกจิการอื�นทั �งนี� 
ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 เมื�อผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหก้่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใช ้หรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 
ทว ิไดก้ระทาํการดงักล่าวเสรจ็แลว้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสอืใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นทราบตามแบบที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นกําหนด เพื�อ
ทาํการตรวจสอบการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารนั �นใหแ้ลว้เสรจ็ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้ 
 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั �นเพื�อกิจการดงัที�ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที�ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน
กาํหนดเวลาตามวรรคสอง 
 ถ้าเจา้พนักงานทอ้งถิ�นไดท้ําการตรวจสอบแลว้เหน็ว่าการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารนั �นเป็นไปโดย
ถูกต้องตามที�ไดร้บัใบอนุญาตหรอืที�ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิแลว้ กใ็หอ้อกใบรบัรองใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตาม
มาตรา 39 ทว ิเพื�อใหม้กีารใชอ้าคารนั �นตามที�ไดร้บัใบอนุญาตหรอืที�ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิได ้แต่ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิ�น
มไิด้ทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารนั �นใช้หรอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใช้
อาคารนั �นเพื�อกจิการดงัที�ระบุไวใ้นใบอนุญาตหรอืที�ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิต่อไปได ้
 หา้มมใิหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอ้าคารนั �นเพื�อกจิการอื�น
นอกจากที�ระบุไวใ้นใบอนุญาต หรอืที�ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิ 

 24 มาตรา 32 ทวิ เจา้ของอาคารดงัต่อไปนี� 

  (1) อาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ 
  (2) อาคารชุมนุมคน 
  (3) อาคารตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

                                                
23 มาตรา 32(1) ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
24 มาตรา 32 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 
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ตอ้งจดัใหม้ผีูต้รวจสอบดา้นวศิวกรรมหรอืผูต้รวจสอบดา้นสถาปัตยกรรม แลว้แต่กรณี ทาํการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรา้ง
ของตวัอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี�ยวกบัระบบไฟฟ้า และการจดัแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกนัและการระงบั
อคัคภียั การป้องกนัอนัตรายเมื�อมเีหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํ�า ระบบบําบดันํ�าเสยี ระบบเครื�องกล 
หรอืระบบอื�นๆ ของอาคารที�จําเป็นต่อการป้องกนัภยนัตรายต่างๆ ที�มผีลต่อสุขภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ แลว้รายงาน
ผลการตรวจสอบต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�น ทั �งนี� ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นพจิารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ�งโดยมชิกัชา้ เพื�อพจิารณาออกใบรบัรอง
การตรวจสอบสภาพอาคารหรอืดาํเนินการตามมาตรา 46 หรอืมาตรา 46 ทว ิแลว้แต่กรณี ต่อไป 

 25 มาตรา 32 ตรี เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดําเนินการ สําหรบัอาคารชนิดหรือประเภทตามที�

กําหนดในกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 8 (16) ต้องจดัให้มกีารประกนัภยัความรบัผิดตามกฎหมายต่อชวีติ ร่างกาย และ
ทรพัยส์นิของบุคคลภายนอกตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข และจํานวนเงนิเอาประกนัภยัที�รฐัมนตรกีําหนดในกฎกระทรวง
โดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 20 มาตรา 33 ห้ามมใิห้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารซึ�งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรอืยนิยอมให้

บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื�อกิจการตามมาตรา 32 เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ�น หรือได้แจ้งให ้
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นทราบแลว้ และใหนํ้ามาตรา 25 และมาตรา 27 หรอืมาตรา 39 ทว ิแลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ใหนํ้าความในวรรคหนึ�งมาใชบ้งัคบัแก่การเปลี�ยนการใชอ้าคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรบักจิการหนึ�งไปใชเ้ป็น
อาคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรบัอกีกจิการหนึ�งโดยอนุโลม 

 20 มาตรา 34 ห้ามมใิหเ้จา้ของหรอืผู้ครอบครองอาคารที�ต้องมพีื�นที�หรอืสิ�งที�สร้างขึ�นเพื�อใชเ้ป็นที�จอดรถ ที�กลบัรถ 

และทางเขา้ออกของรถตามที�ระบุไวใ้นมาตรา 8(9) ดดัแปลง หรอืใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลอื�นดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถ ที�กลบัรถ 
และทางเขา้ออกของรถนั �นเพื�อการอื�น ทั �งนี�ไม่ว่าทั �งหมดหรอืบางสว่น เวน้แต่จะไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
 ขอ้หา้มตามวรรคหนึ�งใหถ้อืว่าเป็นภาระตดิพนัในอสงัหารมิทรพัยน์ั �นโดยตรง ตราบที�อาคารนั �นยงัมอียู่ ทั �งนี�ไม่ว่าจะ
มกีารโอนที�จอดรถ ที�กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถนั �นต่อไปยงับุคคลอื�นหรอืไม่กต็าม 

 20 มาตรา 35 ใบอนุญาตที�ออกตามมาตรา 21 หรอืมาตรา 22 ใหใ้ชไ้ดต้ามระยะเวลาที�กําหนดไวใ้นใบอนุญาต ถ้าผู้

ได้รบัใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื�นคําขอก่อนใบอนุญาตสิ�นอายุ และเมื�อได้ยื�นคําขอดงักล่าวแล้ว ให้
ดาํเนินการต่อไปไดจ้นกว่าเจา้พนกังานทอ้งถิ�นจะสั �งไม่อนุญาตใหต่้ออายุใบอนุญาตนั �น 

 20 มาตรา 36 ใบอนุญาตที�ออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรอืมาตรา 33 จะโอนแก่กนัมไิด ้เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็น

หนงัสอืจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 

 26 มาตรา 37 ในกรณีที�ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรอืมาตรา 33 ตาย ทายาทหรอืผูจ้ดัการมรดก

ของบุคคลดงักล่าวซึ�งประสงค์จะทําการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนย้าย ใช้หรอืเปลี�ยนการใช้อาคารนั �นต่อไป ต้องมี
หนงัสอืแจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นทราบภายในเกา้สบิวนันบัแต่วนัที�ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตตาย ในกรณีเช่นว่านี�ใหถ้อืว่าทายาทหรอื
ผูจ้ดัการมรดกดงักล่าวเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตนั �นแทน 

 มาตรา 38 ในระหว่างการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร แล้วแต่กรณี ผู้ได้รบัใบอนุญาตต้อง

เกบ็ใบอนุญาต แผนผงับรเิวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวใ้นบรเิวณที�ไดร้บัอนุญาตใหก้ระทําการดงักล่าว
หนึ�งชุด และพรอ้มที�จะใหน้ายช่างหรอืนายตรวจตรวจดไูด ้
 ใหผู้ค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช ้แสดงใบรบัรองตามมาตรา 32 หรอืใบอนุญาตตามมาตรา 33 ไวใ้นที�
เปิดเผยและเหน็ไดง้่าย ณ อาคารนั �น 

                                                
25 มาตรา 32 ตร ีบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2558 
26 มาตรา 37 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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 มาตรา 39 ในกรณีที�ใบอนุญาตหรอืใบรบัรองสูญหาย ถูกทําลาย หรอืชํารุด ในสาระสําคญั ให้ผู้ได้รบัใบอนุญาต

หรอืใบรบัรองยื�นคาํขอรบัใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรองต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที�ไดท้ราบถงึ
การสญูหาย ถูกทาํลาย หรอืชาํรุด 
 การขอรบัใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ให้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ใหม้ผีลตามกฎหมายเช่นเดยีวกบัใบอนุญาตหรอืใบรบัรอง แลว้แต่กรณี 

 27 มาตรา 39 ทวิ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดดัแปลง หรือรื�อถอนอาคาร โดยไม่ยื�นคําขอรบัใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ�นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ�นตามแบบที�คณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด พร้อมด้วยเอกสารและ
หลกัฐานตามที�ระบุไวใ้นแบบดงักล่าว โดยอย่างน้อยตอ้งแจง้ขอ้มลูและยื�นเอกสารและหลกัฐาน ดงัต่อไปนี� 
  (1) ชื�อของผู้ร ับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ�งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก และตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื�อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (2) ชื� อของผู้ ร ับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร  ซึ� ง เ ป็นผู้ ได้ รับ ใบอ นุญาตให้ เ ป็น 
ผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร และตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื�อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (3) ชื�อของผู้ควบคุมงาน ซึ�งต้องประกอบด้วยผู้ได้รบัใบอนุญาตใหเ้ป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก และผู้ได้รบัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ย
วศิวกร และตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัการแจง้ชื�อตามมาตรา 49 ทว ิ
  (4) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (1) (2) และ (3) พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง และหนังสอืรบัรองการ
ไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุมหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมที�ออกโดยสภาสถาปนิก
หรอืสภาวศิวกร แลว้แต่กรณี 
  (5) แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคารที�จะก่อสรา้ง 
ดดัแปลง หรอืรื�อถอน ซึ�งลงลายมอืชื�อพรอ้มกบัระบุชื�อของบุคคลตาม (1) และ (2) ใหช้ดัเจนว่าตนเป็นผูร้บัผดิชอบงานออกแบบ
อาคารและเป็นผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคารนั �น 
  (6) หนังสอืรบัรองของบุคคลตาม (1) และ (2) ซึ�งรบัรองว่าตนเป็นผูร้บัผดิชอบงานออกแบบอาคาร หรอื
เป็นผู้รบัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร แล้วแต่กรณี พร้อมทั �งรบัรองว่าการออกแบบอาคาร และการออกแบบและ
คํานวณอาคารดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี�  กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ�นที�ออกตาม
พระราชบญัญตันิี� และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ทั �งนี� สาํหรบัอาคารที�ตอ้งจดัใหม้สีิ�งอํานวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร ผูทุ้พพล
ภาพ คนชรา หรอืผู้สูงอายุ ตามที�กฎหมายกําหนด ให้รบัรองการเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ�งอํานวยความ
สะดวกนั �นดว้ย 
  (7) หนังสอืรบัรองของผู้ควบคุมงานตาม (3) ซึ�งรบัรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือรื�อถอน
อาคารนั �น ใหถู้กต้องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตามที�ไดแ้จง้ไวแ้ละที�ไดม้กีารแกไ้ขตาม
ข้อทกัท้วง หรือดําเนินการให้เป็นไปตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินี� กฎกระทรวงและข้อบญัญัติท้องถิ�นที�ออกตาม
พระราชบญัญตันิี� และกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
  (8) หนงัสอืรบัรองการตรวจสอบงานออกแบบและคาํนวณสว่นต่างๆ ของโครงสรา้งอาคาร ในกรณีอาคารที�
จะก่อสรา้งหรอืดดัแปลงนั �น เป็นอาคารชนิดหรอืประเภทที�กําหนดใหต้้องมกีารตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ 
ของโครงสรา้งอาคารตามมาตรา 21 ทว ิ
  (9) หนงัสอืแสดงการใหค้วามเหน็ชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มหรอืรายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ�งแวดล้อมเบื�องต้น ในกรณีที�เป็นอาคารในโครงการหรือกิจการซึ�งต้องจดัทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ

                                                
27 มาตรา 39 ทว ิและมาตรา 39 ตร ีบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
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สิ�งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดล้อมเบื�องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรกัษาคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิแลว้แต่กรณี 
  (10) หนังสอืรบัรองจากผู้แจง้ พร้อมเอกสารและหลกัฐานแสดงการใหข้อ้มูลและการแจ้งสทิธใินการแสดง
ความคดิเหน็ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ�นแก่บุคคลที�อยู่บรเิวณขา้งเคยีง เกี�ยวกบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืการดาํเนินโครงการหรอื
กจิการ ในกรณีที�อาคารที�จะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืดําเนินโครงการหรอืกจิการเป็นอาคารที�ไม่ต้องจดัทํารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มหรอืรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดล้อมเบื�องต้นตาม (9) แต่อาคารดงักล่าวเป็นอาคารประเภท
ควบคุมการใชต้ามมาตรา 32 ทั �งนี� ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�คณะกรรมการควบคุมอาคารกาํหนด 
 ในกรณีอาคารที�จะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื�อถอนตามวรรคหนึ�ง เป็นอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ หรอือาคาร
ตามที�กําหนดในกฎกระทรวง ผู้รบัผดิชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคุม ระดบัวุฒสิถาปนิก ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก และผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม 
(2) ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ระดบัวุฒวิศิวกร ตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร 
 ในกรณีอาคารที�จะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื�อถอนตามวรรคหนึ�ง เป็นอาคารที�มลีกัษณะ ขนาด หรอือยู่ในประเภทที�
ไดก้ําหนดใหเ้ป็นงานวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก หรอืเป็นงานวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม ใน
สาขาวศิวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร และมไิดเ้ป็นอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ หรอือาคารตามที�กําหนดใน
กฎกระทรวง ผู้รบัผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม
ควบคุมไม่ตํ�ากว่าระดบัสามญัสถาปนิก ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก และผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคาํนวณอาคารตาม (2) 
ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมไม่ตํ�ากว่าระดบัสามญัวศิวกร ตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร 
 ในกรณีอาคารที�จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื�อถอนตามวรรคหนึ�ง มิได้เป็นอาคารตามวรรคสองและวรรคสาม 
ผู้รบัผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม สาขา
สถาปัตยกรรมหลกั ตามกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก และผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (2) ต้องเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมสาขาวศิวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร 

 27 มาตรา 39 ตรี เมื�อเจา้พนักงานทอ้งถิ�นไดร้บัขอ้มลู และเอกสารและหลกัฐานจากผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิและผู้

แจง้ไดช้ําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื�อถอนอาคารครบถ้วนแลว้ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�น
ออกใบรบัแจง้ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัที�ไดร้บัชาํระค่าธรรมเนียม และใหผู้แ้จง้ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื�อถอนอาคารตามที�
ไดแ้จง้ไวไ้ดต้ั �งแต่วนัที�ผูแ้จง้ไดร้บัใบรบัแจง้ 
 ในกรณีที�ผูแ้จง้ไม่ก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื�อถอนอาคารตามที�ไดแ้จง้ไวภ้ายในหนึ�งรอ้ยยี�สบิวนันบัแต่วนัที�ไดอ้อกใบ
รบัแจง้ ใหถ้อืว่าผูแ้จง้ไม่ประสงคจ์ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื�อถอนอาคารตามใบรบัแจง้อกีต่อไป และใหใ้บรบัแจง้เป็นอนัยกเลกิ 
 ภายในหนึ�งรอ้ยยี�สบิวนันับแต่วนัที�ไดอ้อกใบรบัแจง้ตามวรรคสอง หรอืนับแต่วนัที�เริ�มการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื�อ
ถอนอาคาร แลว้แต่กรณี หากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตรวจพบเหตุไม่ถูกตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นดาํเนินการ ดงัต่อไปนี� 
  (1) ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยื�นเอกสารและหลกัฐานตามมาตรา 39 ทว ิไวไ้ม่ถูกตอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�น
มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ดําเนินการแกไ้ขใหถู้กต้องภายในสบิหา้วนันับแต่วนัที�ไดร้บัแจง้ ในกรณีที�ผูแ้จง้ไม่ดําเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที�กําหนด และมีการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือรื�อถอนอาคารแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�น
ดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรอืดดัแปลง จนแล้วเสรจ็ตามที�ได้แจง้ไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ�นจะ
ดาํเนินการตามมาตรา 40 (2) จนกว่าจะดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งดว้ยกไ็ด ้
  (2) แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคาํนวณของอาคารที�ผูแ้จง้ไดย้ื�นไว้
ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี�  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ�นที�ออกตาม
พระราชบญัญตันิี� หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นมหีนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้แกไ้ขแผนผงับรเิวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน หรอืรายการคํานวณดงักล่าว ใหถู้กต้องตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี� กฎกระทรวง
หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญตันิี� หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งภายในระยะเวลาที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นกาํหนด
แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสามสบิวนั 
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  (3) การก่อสร้าง ดดัแปลง หรือรื�อถอนอาคารที�ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญตัินี� 
กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญตันิี� หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมหีนังสอื
แจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ดาํเนนิการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื�อถอนอาคารดงักล่าว ใหถู้กตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี� 
กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญตันิี� หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งภายในระยะเวลาที�เจ้าพนักงาน
ทอ้งถิ�นกําหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสามสบิวนั และในระหว่างระยะเวลาที�ผูแ้จง้ดําเนินการแกไ้ขตามหนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง ใหผู้้
แจง้ระงบัการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื�อถอนอาคารในส่วนที�ไม่ถูกต้องนั �นจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กต้อง เวน้แต่เป็นการกระทํา
เพื�อแกไ้ขใหเ้ป็นไปตามขอ้ทกัทว้งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
 ในกรณีที�ผูแ้จง้ไมด่ําเนินการแกไ้ขใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไดก้ําหนดไวใ้นหนงัสอืแจง้ขอ้
ทกัทว้งตามวรรคสาม (2) หรอื (3) ใหถ้อืว่าผูแ้จง้ไม่ประสงคจ์ะก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื�อถอนอาคารตามที�ไดแ้จง้ไวน้ั �นอกีต่อไป 
และใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมคีําสั �งยกเลกิใบรบัแจง้ที�ไดอ้อกไว ้และมอีํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และ (2) และมาตรา 
42 แลว้แต่กรณี 
 ถ้าเจา้พนักงานทอ้งถิ�นมไิดม้หีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สาม ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื�อถอนอาคารดงักล่าวได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ�นแล้ว เว้นแต่กรณี
ดงัต่อไปนี� เจา้พนกังานทอ้งถิ�นมอีาํนาจแจง้ขอ้ทกัทว้งไดต้ลอดเวลา 
  (1) กรณีเกี�ยวกบัการรุกลํ�าที�สาธารณะ 
  (2) กรณีเกี�ยวกบัระยะ หรอืระดบัระหว่างอาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ หรอืที�สาธารณะที�เป็นการฝ่า
ฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญตันิี� หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะที�
ผูแ้จง้ไดย้ื�นแจง้ หรอื 
  (3) กรณีเกี�ยวกบัขอ้กาํหนดในการหา้มก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน ใช ้หรอืเปลี�ยนการใชอ้าคารชนิดใดหรอื
ประเภทใดที�เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบญัญัติท้องถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญัตินี� หรือกฎหมายอื�นที�
เกี�ยวขอ้งที�ใชบ้งัคบัอยู่ในขณะที�ผูแ้จง้ไดย้ื�นแจง้ 
 ใบรบัแจง้และหนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้ง ใหเ้ป็นไปตามแบบที�คณะกรรมการควบคุมอาคารกาํหนด 
 ใหนํ้าบทบญัญตัเิกี�ยวกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 8 (12) และใหนํ้า
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบ้งัคบัแก่ใบรบัแจง้โดยอนุโลม 

28 หมวด 3 ทวิ 

การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื�อประกอบกิจการเกี�ยวกบัโรงมหรสพ 

 28 มาตรา 39 จตัวา การก่อสร้าง ดดัแปลง เคลื�อนย้าย รื�อถอน หรอืตรวจสอบอาคารที�ใช้เพื�อประกอบกจิการโรง

มหรสพ ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี�ดว้ย 

 28 มาตรา 39 เบญจ หา้มมใิหเ้จา้ของอาคารหรอืผูค้รอบครองอาคารใชห้รอืยนิยอมใหผู้ใ้ดใชอ้าคารหรอืส่วนใดของ

อาคารเป็นโรงมหรสพ เว้นแต่จะได้รบัใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื�อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที�มอีํานาจ
พจิารณาตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี 
 ใหม้คีณะกรรมการพจิารณาการประกอบกจิการโรงมหรสพมอีาํนาจพจิารณาออกใบอนุญาต เพกิถอนใบอนุญาต ต่อ
อายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพื�อประกอบกจิการโรงมหรสพ ดงัต่อไปนี� 
  (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยอธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทน
กรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนสาํนักงานตํารวจแห่งชาตเิป็นกรรมการ และใหผู้อ้ํานวยการ
กองควบคุมการก่อสรา้ง กรมโยธาธกิารและผงัเมอืงเป็นกรรมการและเลขานุการ 

                                                
28 หมวด 3 ทว ิมาตรา 39 จตัวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ บญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 
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  (2) ในเขตจงัหวดัอื�น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานท้องถิ�นแห่ง
ท้องที�ที�เกี�ยวขอ้ง สาธารณสุขจงัหวดั หวัหน้าตํารวจภูธรจงัหวดัเป็นกรรมการ และให้โยธาธิการและผงัเมอืงจงัหวดั29เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
 ในการวนิิจฉยัชี�ขาดของที�ประชุมใหถ้อืเสยีงขา้งมาก และใหป้ระธานคณะกรรมการพจิารณาการประกอบกจิการโรง
มหรสพตามวรรคสองแลว้แต่กรณีเป็นผูม้อีํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพกิถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต 
และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง 
 ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิดขึ�นกบัคนดู และจํานวนและ
ระยะห่างของสิ�งของหรอืสว่นต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารที�ใชเ้ป็นโรงมหรสพ เช่น หอ้งฉาย ทางเขา้ออก ประตู ที�นั �งคนดู 
ทางเดนิ เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 28 มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื�อประกอบกจิการโรงมหรสพให้มอีายุสองปี โดยให้ใช้ได้จนถึงวนัที� 31 

ธนัวาคม ของปีที�สองนบัแต่ปีที�ออกใบอนุญาต 
 หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตสาํหรบัโรงมหรสพ ใหเ้ป็นไปตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 
 เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใด ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื�อประกอบกิจการ 
โรงมหรสพ ใหย้ื�นคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดมิสิ�นอายุ และเมื�อไดย้ื�นคาํขอดงักล่าวแลว้ใหป้ระกอบกจิการต่อไป
ไดจ้นกว่าผูม้อีาํนาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมคีาํสั �งไม่อนุญาต 

หมวด 4 

อาํนาจหน้าที�ของเจ้าพนักงานท้องถิ�น 

 30 มาตรา 40 ในกรณีที�มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื�อถอน หรือเคลื�อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง

พระราชบญัญตันิี� กฎกระทรวง หรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญตันิี� หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิ�นมอีาํนาจดาํเนินการดงันี� 
  (1) มคีําสั �งให้เจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ลูกจ้าง หรอืบรวิารของบุคคล
ดงักล่าว ระงบัการกระทาํดงักล่าว 
  (2) มคีาํสั �งหา้มมใิหบุ้คคลใดใชห้รอืเขา้ไปในสว่นใดๆ ของอาคาร หรอืบรเิวณที�มกีารกระทาํดงักล่าวและจดั
ใหม้เีครื�องหมายแสดงการหา้มนั �นไวใ้นที�เปิดเผยและเหน็ไดง้่าย ณ อาคารหรอืบรเิวณดงักล่าว และ 
  (3) พจิารณามคีาํสั �งตามมาตรา 41 หรอืมาตรา 42 แลว้แต่กรณี ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�ไดม้คีาํสั �งตาม 
(1)  

 30 มาตรา 41 ถ้าการกระทําตามมาตรา 40 เป็นกรณีที�สามารถแก้ไขเปลี�ยนแปลงให้ถูกต้องได้ ให้เจ้าพนักงาน

ทอ้งถิ�นมอีํานาจสั �งใหเ้จา้ของอาคารยื�นคาํขออนุญาตหรอืดําเนินการแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิหรอืดําเนินการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง
ใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาที�กําหนดแต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสามสบิวนั ในกรณีที�มเีหตุอนัสมควร เจา้พนักงานทอ้งถิ�นจะขยายเวลา
ดงักล่าวออกไปอกีกไ็ด ้และใหนํ้ามาตรา 27 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 30 มาตรา 42 ถ้าการกระทาํตามมาตรา 40 เป็นกรณีที�ไม่สามารถแกไ้ขเปลี�ยนแปลงใหถู้กตอ้งได ้หรอืเจา้ของอาคาร

มไิด้ปฏบิตัิตามคําสั �งของเจ้าพนักงานทอ้งถิ�นตามมาตรา 41 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นมอีํานาจสั �งใหเ้จ้าของหรอืผู้ครอบครอง
อาคาร ผูค้วบคุมงาน หรอืผูด้ําเนินการรื�อถอนอาคารนั �นทั �งหมดหรอืบางส่วนไดภ้ายในระยะเวลาที�กําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า

                                                
29 คาํวา่ “โยธาธกิารจงัหวดั” ในพระราชบญัญตันิี� แกไ้ขเป็น “โยธาธกิารและผงัเมอืงจงัหวดั” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎกีาแกไ้ขบทบญัญตัใิหส้อดคลอ้งกบัการโอนอาํนาจ

หน้าที�ของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัปิรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 
30 มาตรา 40 ถงึ มาตรา 45 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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สามสบิวนั โดยใหด้ําเนินการรื�อถอนตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�กาํหนดในกฎกระทรวงที�ออกตามมาตรา 8(11) หรอื
ขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามมาตรา 9 หรอืมาตรา 10 

 30 มาตรา 43 ถ้าไม่มีการรื�อถอนอาคารตามสั �งของเจ้าพนักงานท้องถิ�นตามมาตรา 42 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นมี

อาํนาจดงัต่อไปนี� 
  (1) ยื�นคําขอฝ่ายเดยีวโดยทาํเป็นคาํรอ้งต่อศาล นับแต่ระยะเวลาที�กําหนดไวต้ามมาตรา 42 ไดล้่วงพน้ไป 
ขอใหศ้าลมคีําสั �งจบักุมและกกัขงับุคคลซึ�งมไิดป้ฏบิตักิารตามคาํสั �งของเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตามมาตรา 42 โดยใหนํ้าประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่งมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
  (2) ดําเนินการหรอืจดัใหม้กีารรื�อถอนอาคารดงักล่าวไดเ้องโดยจะตอ้งปิดประกาศกาํหนดการรื�อถอนไวใ้น
บรเิวณนั �นแลว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจด็วนั และเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูร้บัผดิชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้บัผดิชอบ
งานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูค้วบคุมงาน และผูด้ําเนินการจะต้องร่วมกนัเสยีค่าใชจ้่ายในการนั �นเวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะ
พสิจูน์ไดว้่าตนมไิดเ้ป็นผูก้ระทาํหรอืมสีว่นร่วมในการกระทาํที�เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
 ในการดาํเนินการรื�อถอนอาคารตามวรรคหนึ�ง เมื�อเจา้พนกังานทอ้งถิ�น หรอืผูซ้ึ�งดาํเนินการแทนเจา้พนกังานทอ้งถิ�น
ไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแก่พฤตกิารณ์แลว้ บุคคลตามวรรคหนึ�งจะเรยีกรอ้งค่าเสยีหายจากเจา้พนักงานทอ้งถิ�นหรอืผู้
ซึ�งดาํเนินการแทนเจา้พนกังานทอ้งถิ�นไม่ได ้
 วสัดุก่อสรา้งที�ถูกรื�อถอนและสิ�งของที�ขนออกจากอาคารส่วนที�มกีารรื�อถอนใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมอีํานาจยดึและ
เกบ็รกัษาไวห้รอืขายและถอืเงนิไวแ้ทนได ้ทั �งนี� ตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขที�กําหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจา้ของ
มไิดเ้รยีกเอาทรพัยส์นิหรอืเงนินั �นคนืภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�มกีารรื�อถอน ใหท้รพัยส์นิหรอืเงนินั �นตกเป็นของราชการส่วน
ทอ้งถิ�นนั �น เพื�อนํามาเป็นค่าใชจ้่ายในการรื�อถอนอาคารตามพระราชบญัญตันิี� 

 30 มาตรา 44 ในกรณีที�มกีารฝ่าฝืนมาตรา 32 วรรคสาม หรอืมาตรา 33 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นมอีาํนาจสั �งใหเ้จา้ของ

หรอืผูค้รอบครองอาคารระงบัการใชอ้าคารสว่นที�ยงัไม่ไดร้บัใบรบัรอง ใบอนุญาต หรอืที�ไม่ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิจนกว่า
จะไดร้บัใบรบัรอง ใบอนุญาต หรอืไดแ้จง้ตามมาตรา 39 ทวแิลว้ 

 30 มาตรา 45 ในกรณีที�มกีารฝ่าฝืนมาตรา 34 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นมอีาํนาจสั �งใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผู้

ครอบครองพื�นที�หรอืสิ�งที�สร้างขึ�นดงักล่าวหรอืผู้ที�กระทําการฝ่าฝืนมาตรา 34 ระงบัการกระทํานั �น และสั �งให้บุคคลดงักล่าว
ดําเนินการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงพื�นที�หรอืสิ�งที�สร้างขึ�นใหก้ลบัคนืสู่สภาพเดมิไดภ้ายในระยะเวลาที�กําหนด และใหนํ้ามาตรา 43 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 46 ในกรณีที�อาคารซึ�งก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยโดยไดร้บัอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี� หรอืได้

ก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนย้ายก่อนวนัที�พระราชบญัญตัินี�ใช้บงัคบั มสีภาพหรอืมกีารใช้ที�อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ  
ชีวิต ร่างกาย หรือทรพัย์สนิ หรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยัหรือก่อให้เกดิเหตุรําคาญหรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษา
คุณภาพสิ�งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นมอีํานาจสั �งให้ดําเนินการแก้ไขตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงื�อนไขที�กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 ในกรณีที�ไม่มกีารปฏบิตัติามคําสั �งของเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตามวรรคหนึ�ง และถ้าอาคารนั �นอาจเป็นภยนัตรายอย่าง
รา้ยแรงต่อสุขภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมอีํานาจสั �งใหร้ื�อถอนอาคารนั �นไดโ้ดยใหนํ้ามาตรา 42 
มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 31 มาตรา 46 ทวิ ในกรณีที�อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกี�ยวกบัระบบไฟฟ้าและการจดัแสงสว่าง ระบบการเตอืน การ

ป้องกนัและการระงบัอคัคภียั การป้องกนัอนัตรายเมื�อมเีหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํ�า ระบบบําบดันํ�า
เสยี ระบบเครื�องกล หรอืระบบอื�นๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทว ิมสีภาพหรอืมกีารใชท้ี�อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติ 

                                                
31 มาตรา 46 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 
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ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ หรอือาจไม่ปลอดภยัจากอคัคภียั หรอืก่อใหเ้กดิเหตุรําคาญหรอืกระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นมอีาํนาจดงันี� 
  (1) มคีําสั �งหา้มมใิหเ้จา้ของอาคารหรอืผูค้รอบครองอาคาร ใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอุ้ปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ และจดัใหม้เีครื�องหมายแสดงการหา้มนั �นไวท้ี�อุปกรณ์ หรอืบรเิวณที�เปิดเผยและเหน็ไดง้่ายที�อยู่ใกลก้บัอุปกรณ์นั �น 
  (2) มคีําสั �งให้เจ้าของอาคารดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั �น ให้อยู่ในสภาพที�ปลอดภยัหรอื
สามารถใชง้านไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าสามสบิวนั ในกรณีมเีหตุอนัสมควรเจา้พนกังานทอ้งถิ�นจะขยาย
ระยะเวลาดงักล่าวออกไปอกีกไ็ด ้
 ในกรณีที�ไม่มกีารปฏบิตัติามคาํสั �งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามวรรคหนึ�ง และหากอุปกรณ์ดงักล่าวมผีลทาํใหอ้าคาร
นั �นมสีภาพหรอืการใชท้ี�อาจเป็นภยนัตรายอย่างรา้ยแรงต่อสุขภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นสั �งหา้ม
ใชอ้าคารนั �นทั �งหมดหรอืบางส่วนไวก้่อนกไ็ด ้และต้องจดัใหม้เีครื�องหมายแสดงการหา้มนั �นไวใ้นที�เปิดเผยและเหน็ไดง้่าย ณ 
บรเิวณอาคารหรอืบรเิวณดงักล่าว 

 32 มาตรา 47 การสั �งหรอืการแจง้ของเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามพระราชบญัญตันิี� นอกจากกรณีตามมาตรา 40(2) และ

มาตรา 47 ทว ิใหท้ําเป็นหนังสอืส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหผู้ข้อรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา 
39 ทว ิเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูด้าํเนินการหรอืผูค้วบคุมงาน แลว้แต่กรณี ณ ภูมลิาํเนาของผูน้ั �น หรอืจะทาํเป็นบนัทกึ
และใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมอืชื�อรบัทราบกไ็ด ้
 ในกรณีที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นไม่อาจดาํเนินการตามวรรคหนึ�งได ้ใหปิ้ดประกาศสาํเนาคําสั �งหรอืหนงัสอืแจง้ แลว้แต่
กรณี ไว้ในที�เปิดเผยและเหน็ได้ง่าย ณ อาคารหรอืบรเิวณที�ตั �งอาคารที�ทําการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนย้าย ใชห้รอื
เปลี�ยนการใชน้ั �นและใหถ้ือว่าผูข้อรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร 
ผู้ดําเนินการ หรอืผู้ควบคุมงานได้ทราบคําสั �งหรอืหนังสอืแจ้งนั �นแล้วเมื�อพ้นกําหนดเจด็วนันับแต่วนัที�ได้มกีารปิดประกาศ
ดงักล่าว 

 33 มาตรา 47 ทวิ การแจ้งคําสั �งของเจ้าพนักงานท้องถิ�นที�ส ั �งให้ระงบัการกระทําที�เป็นการฝ่าฝืนบทบญัญตัิแห่ง

พระราชบญัญตันิี� หรอืใหร้ื�อถอนอาคาร ใหท้ําเป็นหนังสอืสง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตอบรบัใหผู้ซ้ึ�งจะตอ้งรบัคาํสั �งดงักล่าว ณ 
ภูมลิาํเนาของผูน้ั �น และใหปิ้ดประกาศคาํสั �งดงักล่าวไวใ้นที�เปิดเผยและเหน็ไดง้่าย ณ อาคารหรอืบรเิวณที�มกีารกระทาํดงักล่าว 
และใหถ้อืว่าผูซ้ึ�งจะตอ้งรบัคาํสั �งไดท้ราบคาํสั �งนั �นแลว้เมื�อพน้กาํหนดสามวนันบัแต่วนัที�ไดม้กีารปิดประกาศดงักล่าว 

 มาตรา 48 ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันิี� เจา้พนกังานทอ้งถิ�นมอีาํนาจเขา้ไปในอาคารหรอืบรเิวณที�ตั �ง

อาคารที�มเีหตุอนัสมควรสงสยัว่ามกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี� ในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึ�นถงึพระอาทติย์
ตก หรอืในเวลาทําการของสถานที�นั �น และเพื�อการนี�ใหม้อีํานาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืสั �งใหแ้สดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื�นที�
เกี�ยวขอ้งจากบุคคลที�อยู่หรอืทาํงานในสถานที�นั �น 

 34 มาตรา 49 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นมีอํานาจแต่งตั �งข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ�นซึ�งมคีวามรู้หรอืคุณวุฒิ

ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงใหเ้ป็นนายตรวจหรอืนายช่างได ้
 ในกรณีที�มคีวามจําเป็นหรอืได้รบัการร้องขอจากเจา้พนักงานทอ้งถิ�น อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง มอีํานาจ
แต่งตั �งวศิวกรหรอืสถาปนิกเป็นนายช่างไดต้ามหลกัเกณฑท์ี�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 35 มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที�มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื�อถอน หรือเคลื�อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง

พระราชบญัญตันิี� กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญตันิี� และเจา้พนักงานทอ้งถิ�นไดด้ําเนินการตาม

                                                
32 มาตรา 47 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
33มาตรา 47 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 
34 มาตรา 49 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
35 มาตรา 49 ทว ิความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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มาตรา 40 มาตรา 41 หรอืมาตรา 42 แล้วแต่กรณี แต่มไิด้มกีารปฏบิตัิตามคําสั �งของเจา้พนักงานทอ้งถิ�น และมเีหตุอนัควร
สงสยัว่าผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรอืผูร้บัผดิชอบงานออกแบบอาคาร หรอืผูค้วบคุมงาน อาจเป็นผูก้ระทํา
หรอืมสีว่นร่วมในการกระทาํดงักลา่ว ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นแจง้ใหบุ้คคลเช่นว่านั �นทราบ และใหม้หีนงัสอืแสดงหลกัฐานภายใน
สามสบิวนันับแต่วนัที�ไดร้บัแจง้ เพื�อพสิจูน์ว่าเป็นการกระทําของผูอ้ื�น หากไม่สามารถพสิจูน์ไดว้่าเป็นการกระทําของผูอ้ื�น ให้
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนินการแจง้ชื�อและการกระทาํของบุคคลเช่นว่านั �นใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแ้จง้สภา
วศิวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื�อพจิารณาดาํเนินการตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกรและกฎหมายว่าดว้ยสถาปนิก 

หมวด 5 

การอทุธรณ์ 

 36 มาตรา 50 ใหม้คีณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 

  (1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรอืในเขตองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั ประกอบดว้ยปลดักระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกรรมการ อธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา 
ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีวศิวกรรม และผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม
เป็นกรรมการ และกรรมการอื�นอีกไม่เกินหกคนซึ�งรัฐมนตรีแต่งตั �งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี�ให้มีผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และใหห้วัหน้าสาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการซึ�งรฐัมนตรีแต่งตั �งตามวรรคหนึ�ง (1) ต้องไม่เป็นผู้ซึ�งปฏิบตัิหน้าที�ราชการของกรุงเทพมหานครหรอื
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัหรอืสมาชกิสภากรุงเทพมหานครหรอืสภาจงัหวดั 
  37 (2) ในเขตเทศบาล เขตเมอืงพทัยา หรอืเขตราชการส่วนทอ้งถิ�นอื�น ประกอบดว้ย ผูว้่าราชการจงัหวดัเป็น
ประธานกรรมการ อยัการจงัหวดั ซึ�งเป็นหวัหน้าที�ทําการอยัการจงัหวดั และบุคคลอื�นอีกไม่เกินหกคนซึ�งปลดักระทรวง
มหาดไทยเป็นผูแ้ต่งตั �ง ในจํานวนนี�ใหแ้ต่งตั �งจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนเป็นกรรมการ และใหโ้ยธาธกิารและผงัเมอืง
จงัหวดัเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ�ง (2) ตอ้งไม่เป็นผูซ้ึ�งปฏบิตัหิน้าที�ราชการของราชการสว่นทอ้งถิ�นหรอืสมาชกิ
สภาทอ้งถิ�น 
 ใหนํ้ามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม 

 มาตรา 51 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มอีาํนาจหน้าที�ดงัต่อไปนี� 

  (1) พจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์คาํสั �งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามพระราชบญัญตันิี� 
  (2) มีหนังสอืเรียกบุคคลที�เกี�ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือสั �งให้บุคคลดงักล่าวส่งเอกสารหรือหลกัฐานอื�นที�
เกี�ยวขอ้งเพื�อประกอบการพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
  (3) สอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืกระทาํการใด ๆ เท่าที�จาํเป็นเพื�อประกอบการพจิารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
 ในการปฏบิตัหิน้าที�ตาม (3) กรรมการพจิารณาอุทธรณ์หรอืผูซ้ึ�งคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มอบหมายจะเขา้ไป
ในอาคาร หรอืบรเิวณที�ตั �งอาคารอนัเป็นมลูกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึ�นถงึพระอาทติยต์กกไ็ด ้

 38 มาตรา 51 ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตั �งคณะอนุกรรมการขึ�นคณะหนึ�งหรือหลายคณะเพื�อ

พจิารณาหรอืปฏบิตักิารอย่างหนึ�งอย่างใดตามที�มอบหมายกไ็ด ้
 ให้นํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใช้บงัคบัแก่การปฏบิตัิหน้าที�ของคณะอนุกรรมการโดย
อนุโลม 

                                                
36 มาตรา 50 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
37 มาตรา 50(2) ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
38 มาตรา 51 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 
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 39 มาตรา 52 ผู้ขอรบัใบอนุญาต ผู้ได้รบัใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ และผู้ได้รบัคําสั �งจากเจ้าพนักงาน

ทอ้งถิ�นตามพระราชบญัญตันิี�มสีทิธอิุทธรณ์คาํสั �งดงักล่าวต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ไดภ้ายในสามสบิวนันบัแต่วนัทราบ
คาํสั �ง 
 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ�งใหท้าํเป็นหนังสอืและยื�นต่อเจา้พนักงานทอ้งถิ�นผูอ้อกคําสั �งดงักล่าว และใหเ้จา้พนักงาน
ท้องถิ�นจดัส่งอุทธรณ์และเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งทั �งหมดไปยงัคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ภายในสบิวนันับแต่วนัที�
ไดร้บัอุทธรณ์ 
 ใหค้ณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มคีําวนิิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ�งภายในหกสบิวนันับแต่วนัที�ไดร้บัอุทธรณ์ แลว้
แจง้คาํวนิิจฉยัพรอ้มดว้ยเหตุผลเป็นหนงัสอืไปยงัผูอุ้ทธรณ์และเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 
 ถ้าผูอุ้ทธรณ์ไม่เหน็ดว้ยกบัคําวนิิจฉัยอุทธรณ์ ใหเ้สนอคดต่ีอศาลภายในสามสบิวนันับแต่วนัที�ไดร้บัแจง้คําวนิิจฉัย
อุทธรณ์ 
 ในกรณีที�คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์หรอืศาลไดม้คีําวนิิจฉัย หรอืคําพพิากษาเป็นประการใด ให้เจ้าพนักงาน
ทอ้งถิ�นปฏบิตัติามนั �น 
 ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถิ�นกระทําการใดแก่อาคารอนัเป็นมูลกรณีแห่งการ
อุทธรณ์ เวน้แต่อาคารนั �นจะเป็นภยนัตรายต่อบุคคลหรอืทรพัยส์นิหรอืมลีกัษณะซึ�งไม่อาจรอได ้
 ใหนํ้ามาตรา 47 มาใชบ้งัคบัแก่การแจง้คาํวนิิจฉยัอุทธรณ์โดยอนุโลม 

หมวด 6 

นายช่าง นายตรวจ และผูต้รวจสอบ 40 

 มาตรา 53 ใหน้ายช่างหรอืนายตรวจมอีํานาจเขา้ไปในบรเิวณที�มกีารก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนย้าย

อาคาร เพื�อตรวจสอบว่าไดม้กีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี�หรอืไม่ และเพื�อการนี�ใหม้อีาํนาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิ
หรอืสั �งใหแ้สดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื�นที�เกี�ยวขอ้งจากบุคคลที�อยู่หรอืทาํงานในสถานที�นั �น 

 มาตรา 54 เมื�อมเีหตุผลอนัควรสงสยัว่าอาคารใดซึ�งไดก้่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยเสรจ็แลว้นั �น ได้

กระทาํขึ�นโดยฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี� หรอืมเีหตุอนัควรสงสยัว่าอาคารใดมกีารใชห้รอืเปลี�ยนการใชโ้ดยฝ่าฝืน
หรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 32 มาตรา 33 หรอืมาตรา 34 หรอือาคารใดมลีกัษณะตามมาตรา 46 ใหน้ายช่างมอีาํนาจเขา้ไปตรวจ
อาคารและบรเิวณที�ตั �งอาคารนั �นได้ และเพื�อการนี�ให้มอีํานาจสอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืสั �งให้แสดงเอกสารหรอืหลกัฐานอื�นที�
เกี�ยวขอ้งจากบุคคลที�อยู่หรอืทาํงานในสถานที�นั �น 

 มาตรา 55 ในการปฏบิตักิารตามมาตรา 53 หรอืมาตรา 54 นายช่างหรอืนายตรวจต้องกระทาํการในเวลาระหว่าง

พระอาทติยข์ึ�นถงึพระอาทติยต์กหรอืในเวลาทําการของสถานที�นั �น และในการนี�ใหน้ายช่างหรอืนายตรวจแสดงบตัรประจาํตวั
เมื�อบุคคลที�เกี�ยวขอ้งรอ้งขอ 
 บตัรประจาํตวัใหเ้ป็นไปตามแบบที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

 41 มาตรา 55 ทวิ หา้มมใิหผู้ใ้ดทาํการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทว ิเวน้แต่ผูน้ั �นเป็นผูต้รวจสอบตามพระราชบญัญตันิี� 

 41 มาตรา 55 ตรี ในกรณีที�ผู้ตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่ง

พระราชบญัญตัินี� หรอืกฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัิท้องถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญตัินี� ให้นํามาตรา 49 ทว ิมาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม 

                                                
39 มาตรา 52 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 17 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
40 ชื�อของหมวด 6 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
41 มาตรา 55 ทว ิและมาตรา 55 ตร ีบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 
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หมวด 7 

เขตเพลิงไหม ้

 มาตรา 56 เมื�อเกดิเพลงิไหมใ้นบรเิวณใดอนัเขา้ลกัษณะเป็นเขตเพลงิไหม ้ใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นประกาศแสดง

เขตเพลงิไหมไ้ว ้ณ สาํนักงานของราชการส่วนทอ้งถิ�นนั �น และบรเิวณที�เกดิเพลงิไหม ้โดยมแีผนที�สงัเขปแสดงแนวเขตเพลงิ
ไหม ้พรอ้มทั �งระบุใหท้ราบถงึการกระทาํอนัตอ้งหา้มตามพระราชบญัญตันิี� 

 42 มาตรา 57 ภายในสี�สบิห้าวนันับแต่วนัที�เกดิเพลงิไหม้ ห้ามมใิห้ผู้ใดก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนย้าย

อาคารในเขตเพลงิไหม้ และให้ผู้ได้รบัใบอนุญาตให้ทําการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนย้ายอาคารหรอืผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ ในเขตดงักล่าวอยู่แล้วก่อนวนัที�เกิดเพลิงไหม้ ระงบัการกระทําตามที�ได้รบัอนุญาต หรือที�ได้แจ้งไว้นั �นตาม
ระยะเวลาดงักล่าวดว้ย 
 ใหนํ้ามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบ้งัคบัแก่การฝ่าฝืนบทบญัญตัใินวรรคหนึ�งโดยอนุโลม 
 บทบญัญตัใินวรรคหนึ�งไม่ใชบ้งัคบัแก่ 
  (1) การก่อสรา้งอาคารชั �วคราวเพื�อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข ์ซึ�งจดัทาํหรอืควบคุมโดยทางราชการ 
  (2) การดดัแปลงหรอืซ่อมแซมอาคารเพยีงเท่าที�จาํเป็นเพื�ออยู่อาศยัหรอืใชส้อยชั �วคราว 

 มาตรา 58 ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นพจิารณาว่าสมควรจะมกีารปรบัปรุงเขตเพลงิไหมห้รอืไม่ โดยคาํนึงถงึประโยชน์

ในการป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อม การผงัเมอืง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแก่การจราจร และให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นเสนอความเห็นพร้อมด้วยแผนที�ส ังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ต่อ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที�เขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ�นมากกว่าหนึ�งท้องที� ให้เจ้า
พนกังานทอ้งถิ�นแห่งทอ้งที�ที�เกี�ยวขอ้งเป็นผูร้่วมกนัพจิารณาและเสนอความเหน็ ทั �งนี� ภายในสบิหา้วนันบัแต่วนัที�เกดิเพลงิไหม ้
 เมื�อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถิ�นแล้ว ให้เสนอความเห็นพร้อมทั �ง
ขอ้สงัเกตต่อรฐัมนตรเีพื�อสั �งให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลงิไหม้ทราบว่า จะมกีารปรบัปรุงหรอืไม่ 
ประกาศดงักล่าวใหป้ระกาศไว ้ณ สาํนกังานของราชการสว่นทอ้งถิ�นนั �นและบรเิวณที�เกดิเพลงิไหมภ้ายในสี�สบิหา้วนันบัแต่วนัที�
เกดิเพลงิไหม ้

 มาตรา 59 ในกรณีที�มกีารประกาศไม่ปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา 57 วรรคหนึ�ง เป็นอนั

ยกเลกิ 
 ในกรณีที�มกีารประกาศปรบัปรุงเขตเพลงิไหมแ้ลว้ ใหม้กีารหา้มตามมาตรา 57 วรรคหนึ�ง ยงัคงมผีลใชบ้งัคบัต่อไป
อีกเป็นเวลาหกสบิวนันับแต่วนัที�มปีระกาศปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้นั �น และให้สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจดัทํา
แผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมเ้สนอต่อรฐัมนตรเีพื�อประกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมใ้นราชกจิจานุเบกษา ภายใน
กาํหนดเวลาดงักล่าว 

 43 มาตรา 60 เมื�อมปีระกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมแ้ลว้ หา้มมใิหผู้ใ้ดก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน หรอื

เคลื�อนยา้ยอาคารในเขตตามแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลงิไหมใ้หผ้ดิไปจากที�กําหนดในแผนผงันั �น และบรรดาใบอนุญาตใหท้ําการ
ก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารหรอืใบรบัแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิที�ไดอ้อกไวก้่อนวนัประกาศใชบ้งัคบัแผนผงั
ปรบัปรุงเขตเพลงิไหมซ้ึ�งขดักบัแผนผงัดงักล่าว ใหเ้ป็นอนัยกเลกิ 
 ใหนํ้ามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบ้งัคบัแก่การฝ่าฝืนบทบญัญตัใินวรรคหนึ�งโดยอนุโลม 

 44 มาตรา 60 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นเริ�มต้นดําเนินการปรบัปรุงเขตเพลงิไหม้ ตามประกาศใช้บงัคบัแผนผงั

ปรบัปรุงเขตเพลงิไหมต้ามมาตรา 60 ภายในสองปี นบัแต่วนัใชบ้งัคบัประกาศดงักล่าว 

                                                
42 มาตรา 57 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
43 มาตรา 60 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 19 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
44 มาตรา 60 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 
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 ในกรณีที�มคีวามจาํเป็นตอ้งดําเนินการเวนคนืที�ดนิหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ด เพื�อใชป้ระโยชน์ตามที�กําหนดในแผนผงั
ปรบัปรุงเขตเพลงิไหม ้ให้จ่ายเงนิค่าทดแทนให้แก่ผูม้สีทิธไิดร้บัเงนิค่าทดแทนก่อนเริ�มต้นดําเนินการปรบัปรุงเขตเพลงิไหม ้
โดยกาํหนดตามราคาประเมนิทุนทรพัยต์ามประมวลกฎหมายที�ดนิที�ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที�มปีระกาศปรบัปรุงเขตเพลงิไหม ้ แต่ถา้
ไม่สามารถจ่ายเงนิค่าทดแทนไดภ้ายในสองปีนบัแต่วนัใชบ้งัคบัประกาศดงักล่าว ใหก้าํหนดตามราคาประเมนิทุนทรพัยด์งักล่าว
ที�ใชบ้งัคบัอยู่ในวนัที� 1 มกราคมของปีที�มกีารจ่ายเงนิค่าทดแทน 
 ถ้าเจา้พนักงานทอ้งถิ�นมไิดเ้ริ�มต้นดําเนินการปรบัปรุงเขตเพลงิไหมภ้ายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ�ง ใหป้ระกาศ
ดงักล่าวเป็นอนัยกเลกิ 

 มาตรา 61 ในกรณีที�มคีวามจําเป็นต้องจดัใหไ้ดม้าซึ�งที�ดนิหรอือสงัหารมิทรพัยใ์ด เพื�อใชป้ระโยชน์ตามที�กําหนด

ในแผนผงัปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ดําเนินการเวนคืนที�ดินหรืออสงัหาริมทรพัย์นั �นโดยให้นํากฎหมายว่าด้วยการเวนคนื
อสงัหารมิทรพัยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 62 เมื�อเกดิเพลงิไหมใ้นทอ้งที�ใดอนัเขา้ลกัษณะเป็นเขตเพลงิไหม ้ถ้าทอ้งที�นั �นยงัไม่มพีระราชกฤษฎกีาให้

ใช้พระราชบญัญตันิี�บงัคบั ให้ถือว่าได้มพีระราชกฤษฎีกาใหใ้ช้พระราชบญัญตันิี�ในท้องที�นั �นตั �งแต่วนัที�เกดิเพลงิไหม้ แต่ถ้า
ต่อมามีการประกาศไม่ปรบัปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 58 ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาดงักล่าวเป็นอนัยกเลิกตั �งแต่วนัที� 
เจา้พนกังานทอ้งถิ�นมปีระกาศนั �น 

หมวด 8 

บทเบด็เตลด็ 

 มาตรา 63 ในการปฏบิตัิหน้าที�ของกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ�งคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มอบหมาย

กรรมการเปรยีบเทยีบคด ีเจา้พนกังานทอ้งถิ�น นายช่าง หรอืนายตรวจตามพระราชบญัญตันิี� ผูข้อรบัใบอนุญาต ผูไ้ดร้บัอนุญาต 
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูด้ําเนินการ ผูค้วบคุมงานหรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งซึ�งอยู่ในสถานที�นั �นต้องใหค้วามสะดวกและ
ช่วยเหลอืตามสมควร 

 มาตรา 64 ในการปฏบิตัหิน้าที�ตามพระราชบญัญตันิี� ใหก้รรมการพจิารณาอุทธรณ์ ผูซ้ึ�งคณะกรรมการพจิารณา

อุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ�น นายช่าง และนายตรวจ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

 45 มาตรา 64 ทวิ ให้ราชการส่วนทอ้งถิ�นมอีํานาจหกัเงนิค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรอืดดัแปลง

อาคารที�ไดร้บัจากผูข้อรบัใบอนุญาตหรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิไวไ้ดไ้ม่เกนิรอ้ยละสบิของเงนิค่าธรรมเนียมดงักล่าวเพื�อนํามา
จดัสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที�ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจได้ตาม
หลกัเกณฑ ์และอตัราที�กาํหนดในขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�น 

หมวด 9 

บทกาํหนดโทษ 

 46 มาตรา 65 ผูใ้ดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 

52 วรรคหก มาตรา 57 หรอืมาตรา 60 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหกหมื�นบาทหรอืทั �งจาํทั �งปรบั 
 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ�งแลว้ ผูฝ่้าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34 
หรอืมาตรา 57 ยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิหนึ�งหมื�นบาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืนหรอืจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

                                                
45 มาตรา 64 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 21 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 
46 มาตรา 65 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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 47 มาตรา 65 ทวิ ผูใ้ดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 32 ทว ิหรอืมาตรา 32 ตร ีต้องระวางโทษจําคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอื

ปรบัไม่เกนิหกหมื�นบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหนึ�งแลว้ ผูไ้ม่ปฏบิตัติามมาตรา 32 ทว ิหรอืมาตรา 32 ตร ียงัต้องระวางโทษปรบั
อกีวนัละไม่เกนิหนึ�งหมื�นบาทจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 48 มาตรา 65 ตรี ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ�ง ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหก

หมื�นบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 
 นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ�งแลว้ ผูฝ่้าฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ�ง ยงัต้องระวางโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิ
หนึ�งหมื�นบาทจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 48 มาตรา 65 จตัวา ผู้ใดฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามคําสั �งของเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตามมาตรา 46 ทว ิต้องระวางโทษ

ปรบัไม่เกนิสามหมื�นบาท 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหนึ�งแลว้ ผูฝ่้าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 46 ทว ิยงัต้องระวางโทษปรบัอกีวนัละ
ไม่เกนิหา้พนับาท ตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืนหรอืจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 49 มาตรา 66 ผู้ใดไม่ปฏบิตัติามมาตรา 30 วรรคหนึ�ง มาตรา 38 มาตรา 39 หรอืมาตรา 39 ตร ีวรรคสาม (3) ต้อง

ระวางโทษปรบัไม่เกนิหนึ�งหมื�นบาท 

 50 มาตรา 66 ทวิ ผู้ใดมไิด้รื�อถอนอาคารตามคําสั �งของเจา้พนักงานท้องถิ�นตามมาตรา 42 โดยมไิด้อยู่ในระหว่าง

การอุทธรณ์คาํสั �งดงักล่าว ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหนึ�งแลว้ ผูฝ่้าฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิสามหมื�นบาทจนกว่าจะได้
ปฏบิตัติามคาํสั �งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 

 51 มาตรา 67 ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา 30 วรรคสอง หรอืฝ่าฝืนคาํสั �งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรอื

มาตรา 45 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหกเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งแสนบาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 
 นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหนึ�งแลว้ ผูฝ่้าฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรบัอกีวนัละไม่เกนิสามหมื�นบาทตลอดเวลาที�
ยงัฝ่าฝืนหรอืจนกว่าจะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้ง 

 มาตรา 68 ผูใ้ด 

  (1) ไม่มาใหถ้้อยคําหรอืส่งเอกสารตามหนังสอืเรยีกของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 51(2) 
โดยไม่มเีหตุอนัสมควร หรอื 
  (2) ขดัขวางการปฏิบตัิหน้าที�ของกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ผู้ซึ�งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบ
หมาย เจา้พนักงานทอ้งถิ�น นายช่าง หรอืนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรอืมาตรา 54 หรอืไม่ปฏบิตัติาม
มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรอืมาตรา 63 แลว้แต่กรณี 
 ตอ้งระวางโทษจาํคุกไม่เกนิหนึ�งเดอืน หรอืปรบัไม่เกนิหนึ�งพนับาท หรอืทั �งจาํทั �งปรบั 

 มาตรา 69 ถ้าการกระทําความผดิตามพระราชบญัญตันิี�เป็นการกระทําของผูด้ําเนินการ ผูก้ระทําต้องระวางโทษ

เป็นสองเท่าของโทษที�บญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินั �นๆ 

                                                
47 มาตรา 65 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และความเดมิถูกยกเลกิโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 

(ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2558 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
48 มาตรา 65 ตร ีและมาตรา 65 จตัวา บญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 26 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 
49 มาตรา 66 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 

2558 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
50 มาตรา 66 ทว ิบญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 23 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 
51 มาตรา 67 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 



 

กฎหมายอาคาร 

23 

 52 มาตรา 70 ถ้าการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัตินี� เป็นการกระทําอนัเกี�ยวกบัอาคารเพื�อพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม การศกึษา หรอืการสาธารณสุข หรอืเป็นการกระทําในทางการคา้เพื�อใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซื�อ ขาย หรอืจําหน่ายโดยมี
ค่าตอบแทน ซึ�งอาคารใด ผูก้ระทาํตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที�บญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินั �นๆ 

 52 มาตรา 71 ในกรณีที�มกีารฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 วรรค

หก มาตรา 57 หรอืมาตรา 60 ใหถ้อืว่า เป็นการกระทําของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ผูด้ําเนินการ ผูค้วบคุมงาน หรอื 
ผูอุ้ทธรณ์ ตามมาตรา 52 แลว้แต่กรณี หรอืเป็นการกระทาํตามคาํสั �งของบุคคลดงักล่าว เวน้แต่บุคคลนั �นจะพสิจูน์ไดว้่าเป็นการ
กระทาํของผูอ้ื�น 

 53 มาตรา 72 ในกรณีที�ผู้กระทําความผดิเป็นนิตบิุคคล ถ้าการกระทําความผดิของนิตบิุคคลนั �นเกดิจากการสั �งการ

หรอืการกระทําของกรรมการ หรอืผูจ้ดัการ หรอืบุคคลใดซึ�งรบัผดิชอบในการดําเนินงานของนิตบิุคคลนั �น หรอืในกรณีที�บุคคล
ดงักล่าวมหีน้าที�ตอ้งสั �งการหรอืกระทาํการและละเวน้ไม่สั �งการหรอืไม่กระทาํการจนเป็นเหตุใหน้ิตบิุคคลนั �นกระทาํความผดิ ผู้
นั �นตอ้งรบัโทษตามที�บญัญตัไิวส้าํหรบัความผดินั �น ๆ ดว้ย 

 มาตรา 73 ในกรณีมกีารกระทาํความผดิตามพระราชบญัญตันิี�ใหถ้อืว่า เจา้ของหรอืผูค้รอบครองที�ดนิหรอือาคารที�

อยู่ใกล้ชดิหรอืติดต่อกบัอาคารที�มกีารกระทําความผดิเกดิขึ�นหรอืบุคคลซึ�งความเป็นอยู่หรอืการใช้สอยที�ดนิหรืออาคารถูก
กระทบกระเทอืนเนื�องจากการกระทาํความผดิดงักล่าว เป็นผูเ้สยีหายตามกฎหมายว่าดว้ยวธิพีจิารณาความอาญา 

 54 มาตรา 74 ใหม้คีณะกรรมการเปรยีบเทยีบคด ี
  (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ยผูว้่าราชการกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสงูสดุ และ
ผูแ้ทนสาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ
  (2) ในเขตจงัหวดัอื�น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจงัหวดั อยัการจงัหวดั ซึ�งเป็นหวัหน้าที�ทําการอยัการ
จงัหวดั และหวัหน้าตํารวจภูธรจงัหวดั 
 ความผดิตามมาตรา 65 วรรคหนึ�ง มาตรา 65 ทว ิวรรคหนึ�ง มาตรา 65 ตร ีวรรคหนึ�ง มาตรา 65 จตัวา วรรคหนึ�ง 
มาตรา 66 มาตรา 66 ทว ิวรรคหนึ�ง มาตรา 67 วรรคหนึ�ง มาตรา 68 มาตรา 69 หรอืมาตรา 70 ใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบ
คดมีอีาํนาจเปรยีบเทยีบได ้
 ในกรณีที�พนกังานสอบสวนพบว่าผูใ้ดกระทาํความผดิตามวรรคสอง ถา้ผูก้ระทาํความผดิดงักล่าวและผูเ้สยีหาย ถา้ม ี
ยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ ใหพ้นักงานสอบสวนส่งเรื�องใหค้ณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดตีามวรรคหนึ�งภายในเจด็วนันบัแต่วนัที�ผู้
นั �นยนิยอมใหเ้ปรยีบเทยีบ 
 ถ้าคณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดเีหน็ว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรอืได้รบัโทษถึงจําคุก ให้กําหนดค่าปรบัซึ�ง
ผู้ต้องหาจะพงึชําระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสยีหาย ถ้าม ียนิยอมตามนั �น เมื�อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรบัตามจํานวนที�เปรยีบเทยีบ
ภายในสามสบิวนันบัแต่วนัที�มกีารเปรยีบเทยีบ ใหถ้อืว่าคดเีลกิกนัตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 
 ถ้าผูต้้องหาไม่ยนิยอมตามที�เปรยีบเทยีบหรอืยนิยอมแลว้ไม่ชําระเงนิค่าปรบัภายในเวลาตามวรรคสี� ใหด้ําเนินคดี
ต่อไป 
 ค่าปรบัที�เปรยีบเทยีบตามพระราชบญัญตันิี�ใหต้กเป็นของราชการสว่นทอ้งถิ�น โดยไม่ตอ้งนําสง่เป็นรายไดแ้ผ่นดนิ 

บทเฉพาะกาล 

 มาตรา 75 บรรดาคําขออนุญาตใดๆ ที�ได้ยื�นไว้ก่อนวันที�พระราชบญัญัตินี�ใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการ
พจิารณาของเจา้พนักงานทอ้งถิ�นหรอือธบิดกีรมโยธาธกิารและผงัเมอืง และการอนุญาตใด ๆ ที�ไดใ้หไ้วต้ามกฎหมายว่าดว้ย
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบตัิของผู้ขอรบั
ใบอนุญาตตามที�ไดร้บัใบอนุญาต แลว้แต่กรณี ใหถ้อืว่าเป็นคาํขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบญัญตันิี�โดยอนุโลม 

                                                
52 มาตรา 70 และมาตรา 71 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 25 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
53 มาตรา 72 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 3(16) แห่งพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิ�มเตมิบทบญัญตัแิห่งกฎหมายที�เกี�ยวกบัความรบัผดิในทางอาญาของผูแ้ทนนิตบุิคคล พ.ศ. 2560 

และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ล้ว 
54 มาตรา 74 ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 27 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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 ในกรณีที�การขออนุญาตหรอืการพจิารณาอนุญาตดงักล่าวมขีอ้แตกต่างไปจากการขออนุญาตหรอืการพจิารณา
อนุญาตตามพระราชบญัญตันิี� ใหก้ารขออนุญาตหรอืการพจิารณาอนุญาตนั �นเป็นไปตามพระราชบญัญตันิี�และใหเ้จา้พนักงาน
ท้องถิ�นมคีําสั �งตามมาตรา 27 เพื�อให้ผูข้อรบัใบอนุญาตปฏบิตัติามใหถู้กต้องภายในเวลาสามสบิวนั ถ้าผู้ขอรบัใบอนุญาตไม่
ปฏบิตัติามคาํสั �งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�นภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว ใหค้าํขอรบัใบอนุญาตนั �นเป็นอนัตกไป 

 มาตรา 76 อาคารซึ�งได้รับใบอนุญาตให้ทําการก่อสร้างหรือดัดแปลง และได้กระทําการเสร็จแล้วก่อนวันที�

พระราชบญัญตันิี�ใชบ้งัคบั แมจ้ะเขา้ลกัษณะเป็นอาคารประเภทควบคุมการใชต้ามพระราชบญัญตันิี� กใ็หไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ต้อง
ปฏบิตัติามมาตรา 32 วรรคสอง 

 มาตรา 77 ท้องที�ใดมีอาคารก่อสร้างขึ�นเป็นจํานวนมากในที�ดินที�เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินก่อนวันที�

พระราชบญัญตัินี�ใช้บงัคบั และมสีภาพหรอือาจทําให้เกดิสภาพที�ไม่เหมาะสม หรอืไม่ปลอดภยัในการอยู่อาศยั การป้องกนั
อคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม การผงัเมอืง และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร เมื�อมพีระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในท้องที�นั �นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ�นมีคําสั �งอย่างใดอย่างหนึ�งหรือหลายอย่าง 
ดงัต่อไปนี� 
  (1) มคีําสั �งใหเ้จา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารรื�อถอนอาคารนั �นภายในกําหนดเวลาไม่เกนิหกเดอืนนับแต่
วนัที�ได้รบัคําสั �ง แต่การสั �งรื�อถอนอาคารจะต้องกระทําเพื�อความเป็นระเบยีบเรยีบร้อยของบา้นเมอืง การพฒันาทอ้งถิ�นหรอื
ประโยชน์ในการใชท้ี�สาธารณะของประชาชน 
  (2) มีคําสั �งภายในสามสบิวนันับแต่วนัที�พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรบัปรุงอาคารมผีลใช้บงัคบั ให้
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารแกไ้ขเปลี�ยนแปลงอาคารใหถู้กต้องตามพระราชบญัญตันิี� ภายในกําหนดเวลาไม่เกนิหกเดอืน
นบัแต่วนัที�ไดร้บัคาํสั �ง 
  (3) มีคําสั �งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดําเนินงานเพื�อขจัดหรือระงับเหตุที�ก่อให้เกิดหรืออาจ
ก่อให้เกิดสภาพที�ไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม การผงัเมอืง และการอาํนวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในกาํหนดเวลาไม่เกนิหกเดอืนนบัแต่วนัที�ไดร้บัคาํสั �ง 
  (4) มคีาํสั �งใหเ้จา้ของอาคารทาํสญัญาเช่าที�ดนิกบัเจา้พนกังานทอ้งถิ�นตามหลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข และ
อตัราค่าเช่าที�กระทรวงมหาดไทยกาํหนด 
 ถ้าเจ้าของหรอืผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏบิตัิตามคําสั �งของเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตามวรรคหนึ�งแล้ว ให้ผู้นั �นไดร้บั
ยกเวน้โทษ แต่ถา้ผูน้ั �นไม่ปฏบิตัติาม ผูน้ั �นตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกนิหา้หมื�นบาท และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นมคีําสั �งใหผู้น้ั �นรื�อ
ถอนอาคารนั �นเสยีภายในระยะเวลาที�กําหนด ถ้าผูน้ั �นไม่รื�อถอนอาคารใหแ้ลว้เสรจ็ภายในกาํหนดดงักล่าว ผูน้ั �นต้องระวางโทษ
ปรบัเป็นรายวนัอกีวนัละหนึ�งพนับาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืนอยู่ หรอืจนกว่าผูน้ั �นยนิยอมใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นดาํเนินการรื�อถอน
อาคารนั �นเอง ในกรณีหลงันี�ใหนํ้ามาตรา 42 วรรคสี�และวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 พระราชกฤษฎกีาตามวรรคหนึ�ง ใหม้แีผนที�แสดงแนวเขตบรเิวณที�กําหนดนั �นแนบทา้ยพระราชกฤษฎกีาดว้ย และ
ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นมอีาํนาจดาํเนินการใหเ้ช่าที�ดนิในบรเิวณนั �น เพื�อเป็นรายไดส้าํหรบับาํรุงทอ้งถิ�นได ้แต่ที�ดนินั �นยงัคงเป็น
สาธารณสมบตัขิองแผ่นดนิ 
 สญัญาเช่าที�ดนิที�ทาํขึ�นตามวรรคหนึ�ง (4) ใหม้รีะยะเวลาเช่าตามที�ตกลงกนั แต่ตอ้งไม่เกนิสบิปี การต่อระยะเวลาเช่า
จะกระทํามไิด ้เมื�อสิ�นกําหนดเวลาเช่าที�ดนิแลว้ เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารผูใ้ดไม่รื�อถอน ขนยา้ยอาคารหรอืสิ�งปลูกสรา้ง
ของตนออกจากบรเิวณที�กาํหนดในพระราชกฤษฎกีา ต้องระวางโทษจาํคุกไม่เกนิสามปี หรอืปรบัไม่เกนิสามหมื�นบาท หรอืทั �ง
จําทั �งปรบั และต้องระวางโทษปรบัเป็นรายวนัอีกวนัละหนึ�งพนับาทตลอดเวลาที�ยงัฝ่าฝืน หรือจนกว่าผู้นั �นยินยอมให้เจ้า
พนกังานทอ้งถิ�นเขา้ดาํเนินการรื�อถอนอาคารนั �นเอง ในกรณีหลงันี�ใหนํ้ามาตรา 42 วรรคสี� และวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา 78 ใหถ้อืว่าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคารที�ไดย้ื�นไวก้่อนวนัที�พระราชบญัญตัิ

นี�ใชบ้งัคบั เป็นอุทธรณ์คาํสั �งของเจา้พนกังานทอ้งถิ�นที�ไดย้ื�นต่อคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ตามพระราชบญัญตันิี� 



พระราชบญัญตั ิ
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 มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบญัญตัิ ขอ้บญัญตัิจงัหวดั กฎ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรอืคําสั �งซึ�งได้ออกโดย

อาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งอาคารพุทธศกัราช 2479 หรอืพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขต
เพลงิไหม ้พุทธศกัราช 2476 ใหค้งใชบ้งัคบัไดต่้อไป ทั �งนี� เพยีงเท่าที�ไม่ขดัหรอืแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญตันิี� 

 มาตรา 80 ท้องที�ใดได้มพีระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญตัิควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศกัราช 

2479 หรอืพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้พุทธศกัราช 2476 อยู่ก่อนวนัที�พระราชบญัญตันิี�ใชบ้งัคบั ใหถ้อื
ว่าไดม้พีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตัใินทอ้งที�นั �นแลว้ 

ผูร้บัสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกติย ์

รองนายกรฐัมนตร ี
 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี�คอื เนื �องจากพระราชบญัญตัคิวบคมุการก่อสรา้งอาคาร พุทธศกัราช 

2479 และพระราชบญัญตัคิวบคุมการก่อสรา้งในเขตเพลงิไหม ้พุทธศกัราช 2476 ไดป้ระกาศใชม้านานแลว้ แมว้่าไดม้กีารแกไ้ข
เพิ �มเติมกนัอยู่ตลอดมา แต่ปัจจุบนับา้นเมอืงไดเ้จรญิก้าวหน้าและขยายตวัมากขึ�น ฉะนั �น เพื �อให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนั และเพื �อเพิ �มประสทิธภิาพในด้านการควบคุมเกี �ยวกบัความมั �นคงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนั
อคัคีภัย การสาธารณสุข การรกัษาคุณภาพสิ �งแวดล้อม การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่
การจราจร สมควรปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งอาคาร และกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการก่อสรา้งในเขต
เพลงิไหมเ้สยีใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทั �งสองฉบบัดงักล่าวเขา้เป็นฉบบัเดยีวกนั จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี�ข ึ�น 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 96 ฉบบัพเิศษ ตอนที � 80 วนัที � 14 พฤษภาคม 2522 



พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

 

กฎหมายอาคาร 

1-24/2 

อตัราค่าธรรมเนียม 
 
 (1) ใบอนุญาตก่อสรา้ง ฉบบัละ 200 บาท 
 (2) ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 100 บาท 
 (3) ใบอนุญาตรื�อถอน ฉบบัละ 50 บาท 
 (4) ใบอนุญาตเคลื�อนยา้ย ฉบบัละ 50 บาท 
 (5) ใบอนุญาตเปลี�ยนการใช ้ ฉบบัละ 200 บาท 
 55 (6) ใบรบัรอง ฉบบัละ 100 บาท 
 56 (6 ทว)ิ ใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื�อประกอบกจิการโรงมหรสพ ฉบบัละ 500 บาท 
 56 (6 ตร)ี ใบรบัรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบบัละ 100 บาท 
 (7) ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง ฉบบัละ 10 บาท 
 (8) การต่ออายุใบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามอตัราใน (1) ถงึ (4)  
 57 (8 ทว)ิ การต่ออายุใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื�อประกอบกจิการโรงมหรสพใหเ้ป็นไปตามอตัราใน (6 ทว)ิ 
 (9) การตรวจแบบแปลนก่อสรา้ง หรอืดดัแปลงอาคาร ใหค้ดิค่าธรรมเนียมสาํหรบัการก่อสรา้ง หรอืสาํหรบัสว่นที�มี
การดดัแปลง ดงันี� 

(ก) อาคารซึ�งสงูไม่เกนิสามชั �นหรอืไม่เกนิสบิหา้เมตร 
 คดิตามพื�นที�ของพื�นอาคารแต่ละชั �นรวมกนั ตารางเมตรละ 2 บาท 
(ข) อาคารซึ�งสงูเกนิสามชั �นหรอืเกนิสบิหา้เมตร 
 คดิตามพื�นที�ของพื�นอาคารแต่ละชั �นรวมกนั ตารางเมตรละ 4 บาท 
(ค) อาคารประเภทซึ�งจะตอ้งมพีื�นรบันํ�าหนกับรรทุกชั �น 
 ใดชั �นหนึ�งเกนิหา้รอ้ยกโิลกรมัต่อหนึ�งตารางเมตร 
 คดิตามพื�นที�ของพื�นอาคารแต่ละชั �นรวมกนั ตารางเมตรละ 4 บาท 
(ง) ป้าย คดิตามพื�นที�ของป้ายโดยเอาสว่นกวา้งที�สดุ 
 คณูดว้ยสว่นยาวที�สดุ ตารางเมตรละ 4 บาท 
(จ) อาคารประเภทซึ�งตอ้งวดัความยาว เช่น เขื�อน ทางหรอืท่อ 
 ระบายนํ�า รั �วหรอืกาํแพง รวมทั �งประตูรั �วหรอืกาํแพง 
 คดิตามความยาว เมตรละ 1 บาท 

 ในการคดิค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรอืเมตรตั �งแต่กึ�งหนึ�งขึ�นไปใหถ้อืเป็นหน่วยเตม็ 
ถา้ตํ�ากว่ากึ�งหนึ�งใหปั้ดทิ�ง 

 

                                                
55 อตัราค่าธรรมเนียม (6) ความเดมิถกูยกเลกิโดยมาตรา 28 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
56 อตัราค่าธรรมเนียม (6 ทว)ิ และ (6 ตร)ี บญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 29 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 
57 อตัราค่าธรรมเนียม (8 ทว)ิ บญัญตัเิพิ�มโดยมาตรา 30 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 



พระราชบญัญตั ิ

กฎหมายอาคาร 

1-24/3 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2535 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบญัญตัิฉบบันี�  คอื โดยที �เป็นการสมควรปรบัปรุงบทบญัญตัใินพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี� ให้เหมาะสมและคล่องตัวมากยิ �งขึ�น เพิ �มเติม
บทบญัญตัวิ่าดว้ยการแจง้ใหเ้จา้พนักงานท้องถิ �นทราบก่อนการดําเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน หรอืเคลื �อนย้ายอาคาร 
แทนการขออนุญาต เพื �อใหเ้กดิความสะดวกและรวดเรว็แก่ประชาชนมากยิ �งขึ�น ปรบัปรุงอาํนาจหน้าที �ของเจา้พนักงานทอ้งถิ �น
ในการบงัคบัการตามพระราชบญัญตันิี�ใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ �งขึ�น ปรบัปรุงบทกําหนดโทษ อตัราโทษ และอํานาจหน้าที �ของ
คณะกรรมการเปรยีบเทยีบคดใีหเ้หมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกจิและลกัษณะของการกระทาํความผดิ และปรบัปรุงบทบญัญตัิ
อื �นที �เกี �ยวขอ้งให้สอดคล้องกบัการปรบัปรุงบทบญัญตัิดงักล่าวขา้งต้นหรอืให้เหมาะสมและชดัเจนยิ �งขึ�น จงึจําเป็นต้องตรา
พระราชบญัญตันิี� 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที � 39 วนัที � 6 เมษายน 2535 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัที� 3) พ.ศ. 2543 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี�คอื เนื �องจากปัจจุบนัการพฒันาประเทศไดม้คีวามเจรญิกา้วหน้า

อย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะไดม้กีารขยายตวัของเมอืงในดา้นการก่อสรา้งอาคารเพิ �มมากขึ�น กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารที �
ใชบ้งัคบัอยู่ไม่เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั สมควรแกไ้ขเพิ �มเตมิกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารเสยีใหม่ 
โดยกําหนดมาตรการในดา้นการควบคุมเกี �ยวกบัความมั �นคงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การ
รกัษาคุณภาพสิ �งแวดลอ้ม การผงัเมอืง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร  นอกจากนี� กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกดิแต่การเล่นมหรสพได้ใชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั 
ประกอบกบัโรงมหรสพกเ็ป็นอาคารอย่างหนึ �ง สมควรที �จะนําหลกัการเกี �ยวกบัการอนุญาตใหใ้ชโ้รงมหรสพมาบญัญตัริวมเป็น
ฉบบัเดยีวกนักบักฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารเพื �อสะดวกต่อการใชก้ฎหมาย และสมควรกําหนดใหส้ิ �งที �สรา้งขึ�นเพื �อใชใ้น
การขนสง่บุคคลในลกัษณะกระเชา้ไฟฟ้าหรอืสิ �งที �สรา้งขึ�นโดยมวีตัถุประสงคเ์พื �อใชเ้ป็นเครื �องเล่นในสวนสนุก หรอืสถานที �อื �นใด
เพื �อประโยชน์ในลกัษณะเดยีวกนัเป็นอาคารตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารดว้ย จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี� 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที � 42ก วนัที � 15 พฤษภาคม 2543 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัที� 4) พ.ศ. 2550 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี�คอื โดยที �ปัจจุบนัรฐับาลมนีโยบายแกไ้ขปัญหาความยากจนและ

ขยายโอกาสใหค้นยากจน และคนดอ้ยโอกาส ซึ �งนโยบายประการหนึ �งคอืการสง่เสรมิใหผู้ม้รีายไดน้้อยมทีี �อยู่อาศยั รวมทั �งไดร้บั
การพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพชวีติไดด้ขี ึ�น ดงันั �น เพื �อใหก้ระทรวง ทบวง กรม ราชการสว่นทอ้งถิ �น รฐัวสิาหกจิ องคก์ารของรฐั
ที �จดัตั �งขึ�นตามกฎหมาย หรอืหน่วยงานอื �นของรฐั สามารถดาํเนินการจดัใหม้หีรอืพฒันาที �อยู่อาศยัตน้ทุนตํ �าสาํหรบัประชาชนผู้
มีรายได้น้อย โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคในด้านการขออนุญาตก่อสร้าง หรือด้านข้อกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื �องที �ไม่
เกี �ยวขอ้งโดยตรงกบัความมั �นคงแขง็แรงหรอืความปลอดภยัของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น เนื�อที � ของที �ว่างภายนอกอาคาร หรอื
ระยะห่างจากแนวเขตที �ดนิ เป็นต้น สมควรยกเวน้ ผ่อนผนั หรอืกําหนดเงื �อนไขในการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุม
อาคารบางประการ โดยออกเป็นกฎกระทรวง เพื �อใหอ้าคารที �หน่วยงานของรฐัดงักลา่วจดัใหม้หีรอืพฒันานั �นสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการและฐานะทางเศรษฐกจิของผูม้รีายไดน้้อยอย่างแทจ้รงิ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี� 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที � 68ก วนัที � 16 ตุลาคม 2550 



พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 

 

กฎหมายอาคาร 

1-24/4 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร (ฉบบัที� 5) พ.ศ. 2558 

หมายเหต ุ เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัฉิบบันี� คอื โดยที �เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ �มเตมิกฎหมายว่าดว้ยการควบคมุ

อาคาร ใหร้ฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดใหเ้รื �องที �เป็นรายละเอยีด
ทางด้านเทคนิคเกี �ยวกบัการก่อสร้าง ดดัแปลง รื�อถอน หรือเคลื �อนย้ายอาคาร ที �มีการเปลี �ยนแปลงรวดเร็ว ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑท์ี �รฐัมนตรโีดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดได ้เพื �อใช้เป็นขอ้ปฏบิตัใินการก่อสรา้ง 
ดดัแปลง รื�อถอน หรือเคลื �อนย้ายอาคารให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ �งมกีารเปลี �ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามพฒันาการของเทคโนโลยีเกี �ยวกบัการก่อสร้าง เพิ �มเติมบทบญัญตัิที �กําหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง
อาคาร หรือผู้ดําเนินการ สําหรบัอาคารบางชนิดหรือประเภทต้องจดัให้มีการประกนัภัยความรบัผิดตามกฎหมายต่อชวีติ 
ร่างกายและทรพัยส์นิของบุคคลภายนอก เพื �อใหบุ้คคลดงักล่าวไดร้บัการชดใชค้่าเสยีหายในเบื�องต้นในกรณีที �บุคคลนั �นไดร้บั
ความเสยีหายต่อชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิจากอาคารนั �น ปรบัปรุงกระบวนการเกี �ยวกบัการแจง้การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืรื�อ
ถอนอาคาร โดยไม่ยื �นคําขอรบัใบอนุญาต ให้มคีวามเหมาะสมกบัการพฒันาบุคลากรและองค์กรวชิาชพีด้านวศิวกรรมและ
สถาปัตยกรรม อนัเป็นการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ประชาชนมากยิ �งขึ�น และปรบัปรุงบทบญัญตัอิื �นที �เกี �ยวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบั
การปรบัปรุงบทบญัญตัดิงักล่าวขา้งตน้ จงึจาํเป็นตอ้งตราพระราชบญัญตันิี� 
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