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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
กอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติ
นี้ขึ้นไวโดยคําแนะนําและ ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภาดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะใชบังคับ
ในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
**“สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือเขต
ทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้น โดยไมตองตรา
เปน พระราชกฤษฏีกา สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ
**ใหใชบทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาให
ใชบังคับพระราชบัญญัติ นี้หรือไมก็ตาม”
(**วรรคสองและวรรคสาม ของมาตรา 2 บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504
(3) ประกาศของคณะปฎิวัติ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2515
(4) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476
(5) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-1

"อาคาร"

หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่ง
บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น เพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพงหรือประตูที่
สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย
(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
(ก) ที่ ติ ด หรื อ ตั้ ง ไว เ หนื อ ที่ ส าธารณะและมี ข นาดเกิ น หนึ่ ง ตารางเมตร หรื อ มี น้ํ า หนั ก รวมทั้ ง
โครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ ติ ด หรื อ ตั้ ง ไว ใ นระยะห า งจากที่ ส าธารณะ ซึ่ ง เมื่ อ วั ด ในทางราบแล ว ระยะห า งจากที่
สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้น
(ค) เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) พื้ น ที่ ห รื อ สิ่ ง ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น ที่ จ อดรถ ที่ ก ลั บ รถ และทางเข า ออกของรถสํ า หรั บ อาคารที่
กําหนดตามมาตรา 8 (9)
(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงสวนตางๆของอาคาร
ดวย
**“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแตยี่สิบสามเมตร
ขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา
ให วัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
**“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของอาคาร
เปนที่ อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน
ตั้งแต หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
**“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชน
ใน การชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
**“โรงมหรสพ ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดง
นั้นเปน ปกติธุระ โดยมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
(**อาคารสู ง อาคารขนาดใหญ พิ เ ศษ อาคารชุ ม นุ ม คน และโรงมหรสพ บั ญ ญั ติ เ พิ่ ม โดยมาตรา 5 แห ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
"ที่สาธารณะ" หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได ทั้งนี้ไม
วาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
"แผนผังบริเวณ" หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและอาคารที่กอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคาร
ในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย
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"แบบแปลน"

หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ ของ
อาคารอยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได
"รายการประกอบแบบแปลน" หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของ
วัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
เพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
"รายการคํานวณ" หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ การรับน้ําหนัก และกําลัง
ตานทานสวนตางๆ ของอาคาร
"กอสราง" หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทนของเดิมหรือไม
"ดัดแปลง" หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง
สัดสวนน้ําหนัก เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม
และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลง ที่กําหนดในกฎกระทรวง
"ซอมแซม" หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม
"รื้อถอน" หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง หรือสวนอื่นของ
โครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
"เขตเพลิงใหม" หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือมีเนื้อที่
ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอ ภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
"ผูควบคุมงาน" หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
"ผูดําเนินการ" หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งกระทําการ กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึง ผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทน
หรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง
**“ผูครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพยสวนกลางตาม
กฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย
**“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซึ่งไดรับ
ใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณีซึ่งไดขึ้นทะเบียนไว
ตามพระราชบัญญัตินี้”
(**นิยาม “ผูครอบครองอาคาร” และ ”ผูตรวจสอบ” บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
"นายตรวจ" หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ
**“นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่น
แตงตั้งให เปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแตงตั้งใหเปนนายชาง
(**นิยาม “นายชาง” ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และให
ใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
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"ราชการสวนทองถิ่น"

หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร
เมื อ งพั ท ยา และองค ก ารปกครองท อ งถิ่ น อื่ น ที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศกํ า หนดให เ ป น ราชการส ว นท อ งถิ่ น ตาม
พระราชบัญญัตินี้
"ขอบัญญัติทองถิ่น" หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการสวนทองถิ่น เชน
เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน
**“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(3) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(**ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหม
แทนดังที่พิมพไวน)ี้
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออก
กฎกระทรวง
(1)
กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวนคาธรรมเนียม
(2)
กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสั่งหรือแบบอื่น
ใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3)
กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด 1
บททั่วไป
มาตรา 6 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไมวาทั้งหมด หรือบางสวนเกี่ยวกับอาคารดังตอไปนี้
(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน
(2) อาคารของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน
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อาคารขององค ก ารของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมาย ที่ ใ ช ใ นกิ จ การขององค ก าร หรื อ ใช เ พื่ อ
สาธารณะประโยชน
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสราง
ไวแลวโดยเฉพาะ
(5) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามความ
ตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
(6) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ
(7) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใชประโยชนเปนการ
ชั่วคราว ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน
***(8)
อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จัดใหมีหรือพัฒนาเพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ทั้งนี้ ตองมิใช
การยกเวนหรือผอนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคาร หรือความปลอดภัยของ
ผูซึ่งอยูอาศัยหรือใชอาคาร”
(***มาตรา ขอ (8) 7 บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2549)
(3)

**“มาตรา 8

เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข
การ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจรตลอดจน
การอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมี
อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งอาคาร
(2) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช
(3) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
(4) แบบและวิธี การเกี่ย วกับการติ ดตั้ งประปา กาซ ไฟฟา เครื่อ งกล ความปลอดภัย เกี่ย วกับ อัค คี ภัย
หรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย
(5) แบบ และจํานวนของหองน้ําและหองสวม
(6) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง การระบาย อากาศ
การปรับอากาศการฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(8) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก
ซอย ทางเทา ทางหรือที่สาธารณะ
(9) พื้นที่หรื อสิ่ งที่ สรางขึ้ นเพื่ อใช เป นที่ จ อดรถ ที่ก ลับรถและทางเข าออกของรถสําหรับอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภทตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว
(10) บริ เวณห ามก อ สราง ดัด แปลง รื้ อถอน เคลื่ อ นย าย และใช หรือ เปลี่ ยนการใช อาคารชนิดใดหรือ
ประเภทใด
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(11)

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช

อาคาร
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
(13) หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู อ อกแบบ ผู ค วบคุ ม งาน ผู ดํ า เนิ น การผู ค รอบครองอาคารและ
เจาของอาคาร
(14) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ใน
การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(15) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณประกอบ ของ
อาคารชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองหรือผูดําเนินการ ตองทําการประกันภัยความ
รับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก”
(**มาตรา 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
(12)

**“มาตรา 8

ทวิ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการ ควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชใน
การขนสง บุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน
หรือออก กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน หรือออก
กฎ กระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่น
ใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง การอนุญาตใหใช การ ตรวจสอบมาตรฐานการรับน้ําหนัก ความ
ปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ ที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับ สิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่
สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตก ตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได”
(**มาตรา 8 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
*มาตรา 9

ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลวใหราชการสวนทองถิ่น
ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 10
ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสอง
แลว ถาตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
ยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมตามมาตรา 10 แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ
การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ไดกระทําไป
แลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
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(*มาตรา 9

ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 10 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลวใหราชการสวนทองถิ่น

มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) เป น การออกข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น กํ า หนดรายละเอี ย ดในเรื่ อ งนั้ น เพิ่ ม เติ ม จากที่ กํ า หนดไว ใ น
กฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว
(2) เป นการออกข อบัญ ญัติท อ งถิ่ นกํ าหนดเรื่ องนั้ นขั ดหรื อแยง กั บกฎกระทรวงดังกลาว เนื่อ งจากมี
ความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือ
ไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
ถาไมใหความเห็นชอบใหแจงเหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นนั้นทราบดวย
ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม
ใหถือ วาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอ บัญญัติทองถิ่นนั้นแลว และใหราชการสวน
ทองถิ่นเสนอรัฐ มนตรีเพื่อสั่ งการตอไป ถารัฐมนตรีไ มสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได รับขอบั ญญัติ
ทองถิ่นนั้น ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง
(*มาตรา 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวน)ี้
*มาตรา 10

ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวาขอบัญญัติ
ทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา 10 (1) ขัด หรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออก
ตามมาตรา 10 (2) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน หรือกอใหเกิด
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิตรางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถิ่น
นั้นดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
รับแจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการสวนทองถิ่นนั้น
การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ได
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
(*มาตรา 10 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535)
มาตรา 11 ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ให
ใชบังคับได
มาตรา 12 กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10ถา
ขัด หรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
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มาตรา 13 ในกรณีที่สมควรหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใดแตยังไมมีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดการ
ตามมาตรา 8 (10) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี มี
อํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคารในบริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได และใหดําเนินการออกกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งป
นับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ
ถ าไม มี ก ารออกกฎกระทรวงหรือ ข อ บั ญ ญั ติท อ งถิ่ น ภายในกํ า หนดเวลาตามวรรคหนึ่ งให ป ระกาศ
ดังกลาวเปนอันยกเลิก
*มาตรา 13

ทวิ เพื่ อ ประโยชน ใ นการอํ า นวยความสะดวกแก ป ระชาชนซึ่ ง จะต อ งปฎิ บั ติ ต าม

พระราชบัญญัตินี้
(1) ใหสวนราชการและหนวยงานตางๆที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจง ขอหาม ขอจํากัด หรือ
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือการดําเนินการอยางอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตาม (2)
(2) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต
และการอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม (1) ไวจําหนายหรือใหแก
ประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้วา ผูไดรับ
ใบอนุ ญาตตามพระราชบั ญญั ติ นี้ ยั ง คงมีห น าที่ ตอ งขออนุ ญ าตเกี่ย วกั บ อาคารนั้ นตามกฎหมายอื่ น ในสว นที่
เกี่ยวของตอไปดวย
(4) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานและถูกตองตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไวจําหนายหรือใหแก
ประชาชนได
(*มาตรา13 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)
*มาตรา 13 ตรี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ

การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับ
ถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ
(2) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใช หรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิด
ใด หรือประเภทใด ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตอบขอหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีความจําเปนตอง
ขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาว
ออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยถือ
ปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฏวา เจาพนักงานทองถิ่นไดตอบขอหารือไป
(1)
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โดยผิดพลาด เปนเหตุใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ผูนั้นไมตองรับโทษ
(*มาตรา13ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)
หมวด 2
คณะกรรมการควบคุมอาคาร
มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวย อธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ
ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมทางหลวง *ผูแทน
กรมอัยการ *ผูแทนสํานักผังเมือง *ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนกรุงเทพมหานคร
ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมแหงละหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปนกรรมการและเลขานุการ
(หมายเหตุ *กรมอัยการ ปจจุบันคือ สํานักงานอัยการสูงสุด, สํานักผังเมือง ไดเปลี่ยนเปนกรมการผัง
เมือง และปจจุบัน เปนกรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปจจุบันคือ
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม)
มาตรา 15 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะ
เปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่ง
ไดแตงตั้งไวแลวนั้น กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน
มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึ่ง รัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก
ตําแหนงเมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ได รับ โทษจํ าคุ ก โดยคํ าพิ พากษาถึ งที่ สุ ดหรื อ คํ า สั่ง ที่ ช อบด วยกฎหมายให จํา คุ กเว น แต เป น โทษ
สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียง
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ขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
*มาตรา 18 ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ
(2) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา 10 (2)
**(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นหรือสวนราชการในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
**(4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการตามพระ
ราช บัญญัติน”ี้
**(5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
**(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน”ี้
(1)

(*มาตรา 18

ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้
**ขอ 3 และ 4 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้
**ขอ 5 และ 6 บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณหรือปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได
ใหนํามาตรา 17 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
**มาตรา 20 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการมีหนาที่ ดังนี้

ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(2) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(3) ประสานงานและใหความชวยเหลื อแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ หนวยงานของรั ฐ ใน
การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน
(4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย
(**มาตรา 20 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
(1)

หมวดที่ 3
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
*มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
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(*มาตรา 21

ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
**มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดให

มีการตรวจสอบ งานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดใน กฎกระทรวง
(**มาตรา 21 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
*มาตรา 22 ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจา

พนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
(1) อาคารที่มี สวนสูงเกินสิ บหาเมตรซึ่งอยู หางจากอาคารอื่ นหรื อที่ส าธารณะนอยกว าความสูงของ
อาคาร
(2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร
(*มาตรา 22 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
มาตรา 23 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
มาตรา 24 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
*มาตรา 25

ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น ตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับ
แตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราวคราวละไมเกินสี่สิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือคําสั่งไมอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา
(*มาตรา 25 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 26

ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ขออนุญาตนั้น มีลักษณะ
หรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาด วยวิชาชีพวิศวกรรม หรือ เปน
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบใน
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การนั้ น ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นคํ า ขอมิ ได เ ป น ผูไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตให ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม หรื อ วิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น
(*มาตรา 26 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 27

ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหผูขอรับ
ใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดยื่น
ไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 10 และใหนํามาตรา 25 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบ
อนุญาตใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่น ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่นคําขอใหมและใหดําเนินการตามมาตรา 25 ตอไป
(*มาตรา 27 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
**มาตรา 28

ในกรณีที่ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดยื่นมาพรอมกับ
คําขอรับใบอนุญาตกระทํา โดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการคํานวณ
(**มาตรา 28 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
**มาตรา 28

ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดานสถาปตยกรรม
ของอาคารซึ่งไม เปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผู ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจพิจารณาแต เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟ
และบันไดหนี ไฟ
(**มาตรา 28 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
*มาตรา29

เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตน
และวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบพรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย
ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
(*มาตรา 29 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-12

*มาตรา 30 ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิก

การเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแตทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาที่
ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น
ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไว
กอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงาน
ทองถิ่นแลว
(*มาตรา 30 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 31

หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิด
ไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ เวนแต
(1) เจาของอาคารนั้นไดยื่นคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหทําการแกไข
เปลี่ยนแปลงได
(2) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว หรือ
(3) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของหรือเปนกรณีตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงใหนํามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แลวแต
กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ใหถือ
วาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวา เปนการกระทําของผูอื่นซึ่งผูควบคุมงาน
ไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลวแต
บุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม
(*มาตรา 31 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้
**(1) อาคารสําหรับ ใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น
ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงหามมิใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจง
ไวตามมาตรา 39 ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
(2)
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ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้น
เปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงตามมาตรา
39 ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใด ใชอาคารนั้น เพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจง
ไวตามมาตรา 39 ทวิ ตอไปได
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้น
เพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ
(**ขอ 1 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
**มาตรา 32 ทวิ เจาของอาคาร ดังตอไปนี้

อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
(2) อาคารชุมนุมคน
อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือหรือผูตรวจสอบ ดาน
สถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพ อาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณประกอบ ตาง ๆ
เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวางระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปอง กันอันตราย
เมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาน ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ
ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพย สิน แลวรายงานผล
การตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ในกฎกระทรวง ใหเจา
พนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักชา เพื่อพิจารณาออกใบ รับรอง
การตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ แลวแตกรณี ตอไป
(**มาตรา 32 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
(1)

*มาตรา 33

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือ
ยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา 32 เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว และใหนํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แลวแตกรณี
มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม
(*มาตรา 33 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 34

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลง
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หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
(*มาตรา 34 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 35

ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน

ใบอนุญาต
ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได
ยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
*มาตรา 36 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแกกันมิได เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
(*มาตรา 36 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และ
ใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
**มาตรา37

ในกรณีที่ผูได รับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือ
ผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาว ซึ่งประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายใชหรือเปลี่ยนการใช
อาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือ แจงใหพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย
ในกรณีเชนวานี้ใหถือวา ทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน
(**มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
มาตรา 38 ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารแลวแตกรณี ผูไดรับ
ใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับ
อนุญาตใหกระทําการดังกลาวหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูได
ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา 32 หรือใบอนุญาตตามมาตรา
33 ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น
มาตรา 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบ
หาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
การขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตหรื อ ใบแทนใบรั บ รอง และการออกใบแทนใบอนุ ญ าตหรื อ ใบแทน
ใบรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับใบอนุญาต หรือใบรับรอง
แลวแตกรณี
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*มาตรา 39

ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่น
เอกสารดังตอไปนี้ดวย
(ก) ชื่อ ของผูรั บ ผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่ งจะต อ งเปน ผู ไดรับ ใบอนุ ญาตให เป นผูป ระกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผู
ไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ข) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผู
ไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ค) ชื่อของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อ ตามมาตรา 49 ทวิ
(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร เปนผูออกแบบและ
คํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณีพรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและขอบัญญัติ ทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทุกประการ
(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคารที่จะ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร
และเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น
(ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว
(2) ชําระค า ธรรมเนี ย มการตรวจแบบแปลนก อ สร างหรือ ดั ดแปลงอาคารในกรณี ที่ เป นการแจงการ
กอสรางหรือดัดแปลงอาคารถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลวใหเจาพนักงานทองถิ่น
ออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง
และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่
ไดรับใบแจง ใหนํามาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม
(*มาตรา 39 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)
*มาตรา 39 ตรี ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไว

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการ
แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่
ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารตามที่
ไดแจงไว แลวแตกรณี ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
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ที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตาม
มาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
หนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว และใหมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 40
มาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 43 แลวแตกรณี
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสองใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ
(2) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่
สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติทองถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(3) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคารชนิดใด หรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
(*มาตรา39 ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)
**หมวด 3 ทวิ

การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ
(**หมวด 3 ทวิ มาตรา บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 19แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543)
**มาตรา 39

จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใชเพื่อประกอบ
กิจการโรง มหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย
(**มาตรา 39 จัตวา บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 19แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543)
**มาตรา 39

เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือ
สวนใด ของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจาก
คณะ กรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตเพิกถอนใบ อนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทน
ใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอ ไปนี้
(1) ในเขตกรุ ง เทพมหานคร ประกอบด ว ยอธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารเป น ประธานกรรมการ ผู แ ทน
กรุงเทพมหานครผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการและ ให
ผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการเปนกรรมการและเลขานุการ
(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เจาพนักงานทองถิ่น แหง
ทองที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และใหโยธาธิการจังหวัด เปน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-17

กรรมการและเลขานุการ ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก และใหประธานคณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบกิจ การโรงมหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอน
ใบอนุญาต ตออายุ ใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ประเภทของโรงมหรสพ
ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู และจํานวน และระยะหางของสิ่งของหรือ
สวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ เชนหองฉาย ทาง เขาออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน
เปนตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(**มาตรา 39 เบญจ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 19แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543)
**มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป โดยใหใชไดจนถึง

วันที่ 31 ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การ
อนุญาต การตอใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ ออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใช
อาคารเพื่อประกอบกิจการ โรงมหรสพ ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคํา
ขอดังกลาวแลวให ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคําสั่งไมอนุญาต”
(**มาตรา 39 ฉ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 19แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543)
หมวดที่ 4
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
*มาตรา 40

ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังนี้
(1) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจางหรือบริวารของบุคคล
ดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว
(2) มีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใช หรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว
และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ
(3) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําสั่ง
ตาม (1)
(*มาตรา 40 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 41

ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือ
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุ
อันสมควร
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เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา 27 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
(*มาตรา 41 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 42

ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือ
เจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 41 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงานหรือผูดําเนินการ รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (11) หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา10
(*มาตรา 42 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 43

ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจดังตอไปนี้
(1) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา 42 ไดลวงพน
ไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคล ซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42
โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
(2) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อถอน
ไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันและเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการจะตองรวมกันเสียคาใชจายใน
การนั้นเวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝน
กฎหมาย
ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจา
พนักงานทองถิ่น ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลวบุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสียหาย
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได
วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอนใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจยึด และเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน ให
ทรั พ ย สิ น หรื อ เงิ น นั้ น ตกเป น ของราชการส ว นท อ งถิ่ น นั้ น เพื่ อ นํ า มาเป น ค าใช จา ยในการรื้ อ ถอนอาคารตาม
พระราชบัญญัตินี้
(*มาตรา 43 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
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*มาตรา 44

ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ในอนุญาต หรือที่ไมไดแจงไว
ตามมาตรา 39 ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา 39 ทวิแลว
(*มาตรา 44 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 45

ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 34 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผูครอบครองพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาวหรือผูที่กระทําการฝาฝน มาตรา 34 ระงับการ
กระทํานั้นและสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสูสภาพเดิมได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหนํามาตรา 43 มาใชบังคับโดยอนุโลม
(*มาตรา 45 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
มาตรา 46 ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปน
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินหรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือ
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถาอาคารนั้นอาจเปน
ภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนอาคาร
นั้นได โดยใหนํามาตรา 42 มาใชบังคับโดยอนุโลม
**มาตรา 46

ทวิ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวางระบบการ
เตือน การปองกันและ การระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ํา ระบบ บําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใช
ที่อาจเปน ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุ
รําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ ดังนี้
(1) มี คํ า สั่ ง ห า มมิ ใ ห เ จ า ของอาคารหรื อ ผู ค รอบครองอาคาร ใช ห รื อ ยิ น ยอมให บุ ค คลใดใช อุ ป กรณ
ประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรือบริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงายที่ อยู
ใกลกับอุปกรณนั้น
(2) มีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแก ไขอุปกรณประกอบตาง ๆ นั้น ใหอยูในสภาพที่ปลอดภั ย
หรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจา
พนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณดังกลาวมีผล
ทําให อาคารนั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจา
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พนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได และตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการ
หามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว
(**มาตรา 46 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
*มาตรา 47 การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากกรณีตามมาตรา
40 (2) และมาตรา 47 ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย ลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับ
ใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ณ
ภูมิลําเนา ของผูนั้น หรือจะทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได
ในกรณีที่ เ จ าพนั กงานทอ งถิ่ นไม อ าจดํา เนิน การตามวรรคหนึ่ งได ให ปด ประกาศสํ าเนาคําสั่ ง หรื อ
หนังสือแจงแลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชนั้น และใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา
39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานไดทราบคําสั่งหรือหนังสือแจงนั้นแลว เมื่อ
พนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว
(*มาตรา 47 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
*มาตรา 47 ทวิ การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งใหระงับการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัตินี้หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซึ่งจะตอง
รับคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคาร
หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งนั้นแลวเมื่อพนกําหนดสามวัน
นับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว
(*มาตรา 47 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535)
มาตรา 48 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจเขาไปในอาคารหรือ
บริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหวางพระ
อาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง
หรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น
**มาตรา 49 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราขการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีความรูหรือ

คุณ วุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางไดในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรอง
ขอจากเจาพนักงานทองถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการมีอํานาจแตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลัก
เกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
(**มาตรา 49 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
**มาตรา 49

ทวิ ในกรณีที่มี การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานทองถิ่น
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ไดดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น และมีเหตุอัน ควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร หรือผูควบคุม งาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงให
บุคคลเชนวานั้น ทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง เพื่อพิสูจนวาเปน
การกระทํา ของผูอื่น หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแจง
ชื่อและ การกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภา
สถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก
(**มาตรา 49 ทวิ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และให
ใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
หมวด 5
การอุทธรณ
*มาตรา 50 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

ในเขตกรุง เทพมหานครหรือ ในเขตองคการบริห ารสวนจั งหวั ด ประกอบดวย ปลั ดกระทรวง
มหาดไทยเป น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก าร ผู แ ทนสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ผู แ ทนสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศกรรม และผูแทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมเปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง
จากผูท รงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุ ฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน และใหหัวหนาสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง (1)
ต อ งไม เ ป น ผู ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการของ
กรุงเทพมหานคร หรือองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด
**(2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด
เปน ประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่ง
ปลัด กระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้ง ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ
และใหโยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (2) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของราชการสวน
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบังคับแกคณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม
(*มาตรา 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้ **ขอ 2 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่
3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวน)ี้
(1)

มาตรา 51 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-22

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาว สงเอกสารหรือหลักฐานอื่น
ที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
(3) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มอบหมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร อันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ ในเวลาระหวางพระอาทิตย
ขึ้นถึงพระอาทิตยตกก็ได
(1)

*มาตรา 51

ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่มอบหมายก็ได ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และ
มาตรา 51 มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
(*มาตรา 51 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)
*มาตรา 52

ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําสั่งจากเจา
พนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่งดังกลาว และให
เจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
ใหคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูอุทธรณไม
เห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปนประการใด ใหเจา
พนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น
ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณี
แหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได ใหนํา
มาตรา 47 มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม
(*มาตรา 52 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวน)ี้
**หมวด 6

นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ
(** หมวด 6 ความเดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 และใหใช ความใหม
แทนดังพิมพไวนี้)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-23

มาตรา53 ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม และเพื่อการนี้ใหมี
อํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานใน
สถานที่นั้น
มาตรา 54 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซึ่งไดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายเสร็จแลว
นั้นไดกระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดมีการใชหรือ
เปลี่ยนการใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา
46ให น ายช า งมี อํ า นาจเข า ไปตรวจอาคารและบริ เ วณที่ ตั้ ง อาคารนั้ น ได และเพื่ อ การนี้ ใ ห มี อํ า นาจสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น
มาตรา 55 ในการปฏิบัติการตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 นายชางหรือนายตรวจตองกระทําการในเวลา
ระหว า งพระอาทิ ต ย ขึ้ น ถึ ง พระอาทิ ต ย ต กหรื อ ในเวลาทํ า การของสถานที่ นั้ น และในการนี้ ใ ห น ายช า งหรื อ
นายตรวจแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอบัตรประจําตัวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
**มาตรา 55

ทวิ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เวนแตผูนั้นเปนผูตรวจสอบตามพระ

ราช บัญญัตินี้
(**มาตรา 55 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
**มาตรา 55

ตรี ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระ ราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํามาตรา 49 ทวิ
มาใช บังคับโดยอนุโลม
(**มาตรา 55 ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
หมวด 7
เขตเพลิงไหม
มาตรา 56 เมื่อเกิดเพลิงไหมบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศ
แสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม โดยมีแผนที่สังเขป
แสดงแนวเขตเพลิงไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัตินี้
*มาตรา 57

ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับ
อนุญาต หรือที่ไดแจงไวนั้นตามระยะ เวลาดังกลาวดวย ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแก
การฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(1) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทางราชการ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-24

การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอยชั่วคราว
(*มาตรา 57 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวน)ี้
มาตรา 58 ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม โดยคํานึงถึง
ประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม
และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอความเห็น พรอมดวยแผนที่สังเขป
แสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงาน
ทองถิ่นมากกวาหนึ่งทองที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็น
ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเสนอความเห็น
พรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรี เพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมี
การปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น และบริเวณที่เกิด
เพลิงไหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
(2)

มาตรา 59 ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง
เปนอันยกเลิก
ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ยังคงมีผลใช
บั ง คั บ ต อ ไปอี ก เป น เวลาหกสิ บ วั น นั บ แต วั น ที่ มี ป ระกาศปรั บ ปรุ ง เขตเพลิ ง ไหม นั้ น และให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อประกาศใชบังคับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษาภายในกําหนดเวลาดังกลาว
*มาตรา 60 เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อ

ถอนหรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุง เขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่กําหนดในแผนผังนั้น และ
บรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ ที่ได
ออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก
ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติ ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
(*มาตรา 60 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวน)ี้
*มาตรา 60

ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามประกาศใชบังคับ
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 60 ภายในสองป นับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว
ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพื่อ ใชประโยชนตามที่
กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอนเริ่มตน
ดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ใชบังคับ
อยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม แตถาไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับ
ประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-25

จายเงินคาทดแทน ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม ภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก
(*มาตรา 60 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)
มาตรา 61 ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพื่อใชประโยชนตามที่
กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้นโดยใหนํากฎหมายวา
ดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 62 เมื่อเกิดเพลิงไหมในทองที่ใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถาทองที่นั้นยังไมมีพระราช
กฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นตั้งแต
วันที่เกิดเพลิงไหม แตถาตอมามีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 58 ใหถือวาพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันที่เจาพนักงานทองถิ่นมีประกาศนั้น
หมวดที่ 8
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา 63 ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูขอรับ
ใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่ง
อยูในสถานที่นั้นตองใหความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร
มาตรา 64 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณผูซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง และนายตรวจ เปนเจา
พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
*มาตรา 64

ทวิ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจง ตามมาตรา 39 ทวิ ไวไดไมเกินรอยละสิบของเงิน
คาธรรมเนียมดังกลาว เพื่อนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจาพนักงานผูตรวจแบบแปลนกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจไดตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น
(*มาตรา 64 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)
หมวด 9
บทกําหนดโทษ
*มาตรา 65

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34
มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-26

หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา31
มาตรา 32 มาตรา 34 หรือมาตรา 57 ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
(*มาตรา 65 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
**มาตรา 65

ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกิน
หก หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับนอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังตอง
ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
(**มาตรา 65 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
**มาตรา 65 ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไม

เกินหก หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 39 เบญจ
วรรค หนึ่ง ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
(**มาตรา 65 ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
**มาตรา 65

จัตวา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ ตอง
ระวางโทษ ปรับไมเกินสามหมื่นบาท นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติราม
มาตรา 46 ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีก วันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติให
ถูกตอง
(**มาตรา 65 ทวิ จัตวา บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
*มาตรา 66

ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ตรี วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
(*มาตรา 66 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวน)ี้
*มาตรา 66

ทวิ ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 42 โดยมิไดอยูใน
ระหวางการอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีก วันละไมเกินสามหมื่นบาท
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(*มาตรา 66 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535)
*มาตรา 67 ผูใดฝาฝนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 มาตรา
44 หรือมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจาก

ตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝา
ฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-27

(*มาตรา 67

ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวน)ี้
มาตรา 68 ผูใด
(1) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 51
(2)โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
(2) ขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ผู ซึ่ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ
มอบหมาย เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือมาตรา 54 หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือ มาตรา 63
แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 69 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําของผูดําเนินการ ผูกระทําตอง
ระหวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ
*มาตรา 70

ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยก
รรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเปนการกระทําในทางการคาเพื่อใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือ
จําหนายโดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใดผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
นั้น ๆ
(*มาตรา 70 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวน)ี้
*มาตรา 71

ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52
วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการผู
ควบคุมงาน หรือผูอุทธรณ ตามมาตรา 52 แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของบุคคลดังกลาว เวนแต
บุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น
(*มาตรา 71 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใช
ความใหมแทนดังที่พิมพไวน)ี้
มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการ หรือผูจัดการทุก
คนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวา การกระทําของนิติบุคคลนั้นได
กระทําโดยตนมิไดรเู ห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา 73 ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
หรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูหรือการใช
สอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดดังกลาว เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวย
วิธีพิจารณาความอาญา
**มาตรา 74 ใหมีคณะ กรรมการเปรียบเทียบคดี
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ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูง สุด
และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการ
จังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
ความผิดมาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา 65 จัตวา วรรค
หนึ่ง มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตาม
วรรคสอง ถาผูกระทําความผิดดังกลาวและผูเสีย หาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่อง
ให ค ณะกรรมการเปรี ย บเที ย บคดี ต ามวรรค หนึ่ ง ภายในเจ็ ด วั น นั บ แต วัน ที่ ผู นั้ น ยิ น ยอมให เ ปรี ย บเที ย บ ถ า
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไม ควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ใหกําหนดคาปรับซึ่ง
ผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถา มี ยินยอมตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่
เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาถาผูตองหาไมยินยอมตามที่ เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาตามวรรคสี่ให
ดําเนินคดีตอไป คาปรับที่เปรียบ เทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถิ่น โดยไมตองนําสง
เปนรายไดแผนดิน
(**มาตรา 74 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
(1)

บทเฉพาะกาล
มาตรา 75 บรรดาคําขออนุญาตใด ๆที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวาง
การพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น หรืออธิบดีกรมโยธาธิการและการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม หรือการปฏิบัติ
ของผูข อรั บใบอนุ ญ าตตามที่ ไ ด รับ ใบอนุญ าต แลว แต ก รณี ให ถือ วา เป น คํ า ขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากการขออนุญาตหรือการ
พิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเปนไปตามพระราชบัญญัติ
นี้ และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา 27 เพื่อใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถูกตองภายในเวลา
สามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคํา
ขอรับใบอนุญาตนั้นเปนอันตกไป
มาตรา 76 อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และไดกระทําการเสร็จแลวกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ให
ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคสอง
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มาตรา 77 ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสม หรือไมปลอดภัยในการอยู
อาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวก
แกการจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้นแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่ง
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับ
แตวันที่ไดรับคําสั่ง แตการสั่งรื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การพัฒนา
ทองถิ่นหรือประโยชนในการใชที่สาธารณะของประชาชน
(2) มีคําสั่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผลใชบังคับ ให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาไม
เกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
(3) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่กอใหเกิดหรืออาจ
กอใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับ
แตวันที่ไดรับคําสั่ง
(4) มีคําสั่งใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข
และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งแลว ใหผู
นั้นไดรับยกเวนโทษ แตถาผูนั้นไมปฏิบัติตาม ผูนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีคําสั่งใหผูนั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไมรื้อถอนอาคารใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูนั้นตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู
หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา 42
วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
พระราชกฤษฎี ก าตามวรรคหนึ่ ง ให มี แ ผนที่ แ สดงแนวเขตบริ เ วณที่ กํ า หนดนั้ น แนบท า ยพระราช
กฤษฎีกาดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินในบริเวณนั้น เพื่อเปนรายไดสําหรับบํารุง
ทองถิ่นได แตที่ดินนั้นยังคงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สัญญาเชาที่ดินที่ทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง (4) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกันแตตองไมเกินสิบป การตอ
ระยะเวลาเชาจะกระทํามิได เมื่อสิ้นกําหนดเวลาเชาที่ดินแลว เจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดไมรื้อถอน ขน
ยายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
ปหรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง
ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา 42 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 78 ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารที่ไดยื่นไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดยื่นตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งซึ่งได
ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคารพุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุม
การกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476ใหคงใชบังคับไดตอไป ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 80 ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร
พุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นแลว
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส.โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2549)-31

อัตราคาธรรมเนียม
(1) ใบอนุญาตกอสราง

ฉบับละ
200 บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ
100 บาท
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ
50
บาท
(4) ใบอนุญาตเคลื่อนยาย
ฉบับละ
50
บาท
(5) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
ฉบับละ
200 บาท
**(6) ใบรับรอง
ฉบับละ
100 บาท
**(6 ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ กิจการโรงมหรสพ ฉบับละ
500 บาท
**(6 ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
ฉบับละ
100 บาท
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ
10
บาท
(8) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (1) ถึง (4)
**(8 ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตราใน (6 ทวิ)
(9) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับการกอสรางหรือสําหรับสวน
ที่มีการดัดแปลงดังนี้
(ก) อาคารซึ่ งสู งไมเ กิ นสามชั้ นหรือ ไม เกิน สิบ ห าเมตร คิ ดตามพื้ นที่ข องพื้ นอาคารแต ละชั้ นรวมกัน
ตารางเมตรละ 2 บาท
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน ตาราง
เมตรละ 4 บาท
(ค) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินหารอยกิโลกรัมตอตารางเมตร
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท
(ง) ปาย คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุด คูณดวยสวนยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท
(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทาง หรือทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง รวมทั้งประตู
รั้ว หรือกําแพง คิดตามความยาว ตารางเมตรละ 1 บาท
ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปให
ถือเปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง
(**ขอ 6 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใช
ขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)
(**ขอ 6 ทวิ และขอ 6 ตรี บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
(**ขอ 8 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
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หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พุทธศั กราช 2479 และพระราชบัญญั ติค วบคุมการกอ สร างในเขตเพลิ งไหม พุทธศัก ราช 2476ได
ประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกันอยูตลอดมาแตปจจุบันบานเมืองไดเจริญกาวหนาและ
ขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดาน
การควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจรสมควรปรับปรุงกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหมเสียใหม และ
สมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
[ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522]
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535
เปนปที่ 47 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกความในมาตรา 9 และมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ใหใชขอความตอไปนี้แทน
“มาตรา 9 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลวใหราชการสวนทองถิ่น
ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้นเวนแตเปนกรณีตามมาตรา 10
ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได
ในกรณี ที่ ไ ด มี ก ารออกข อ บั ญ ญั ติ ท อ งถิ่ น กํ า หนดเรื่ อ งใดตามวรรคสองแล ว ถ า ต อ มามี ก ารออก
กฎกระทรวงเรื่อ ง ให กํา หนดของข อ บัญ ญั ติทอ งถิ่ นในสวนที่ ขั ดแย งกับ กฎกระทรวงเปน อั นยกเลิก และให
ขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นใหม ตามมาตรา 10 แตตองไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ
การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ไดกระทําไป
แลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
มาตรา 10 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว ใหราชการสวนทองถิ่น
มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้
(1)
เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว ใหราชการสวนทองถิ่นมี
อํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้
(2)
เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว เนื่องจากมี
ความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติ
ทองถิ่นตาม (2) ใหเสร็จภายในหกสิบวันแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ถาไมใหความเห็นชอบ ใหแจง
เหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นนั้นทราบดวย
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ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม
ใหถือ วาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอ บัญญัติทองถิ่นนั้นแลว และใหราชการสวน
ทองถิ่นเสนอรัฐ มนตรีเพื่อสั่ งการตอไป ถารัฐมนตรีไ มสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได รับขอบั ญญัติ
ทองถิ่นนั้น ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง”
มาตรา 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 10 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวา ขอบัญญัติ
ทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา 10 (1) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออก
ตามมาตรา 10 (2) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน หรือกอใหเกิด
ภยันตรายตอสุขภาพชีวิตรางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถิ่น
นั้นดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวัน
รับแจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการสวนทองถิ่นนั้น
การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ได
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น”
มาตรา 5 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 13 ทวิและมาตรา 13 ตรีแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
“มาตรา 13
ทวิ เพื่ อ ประโยชน ใ นการอํ า นวยความสะดวกแก ป ระชาชน ซึ่ ง จะต อ งปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตินี้
(1)
ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจงขอหาม ขอจํากัด
หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือการดําเนินการอยางอื่นตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตาม (2)
(2)
ใหราชการสวนทอ งถิ่นจัดใหมี เอกสารเผยแพรห ลั กเกณฑ วิ ธีก าร และเงื่อ นไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม (1) ไวจําหนาย
หรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3)
ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้วา ผู
ไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่
เกี่ยวของตอไปดวย
(4)
ราชการส ว นท อ งถิ่ น อาจจั ด ใหมี แ บบแปลนอาคารต า ง ๆ ที่ไ ด ม าตรฐานและถู ก ต อ งตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไวจําหนาย
หรือใหแกประชาชนได
มาตรา 13 ตรี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ
(1)
การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผูอื่นหรือระหวางอาคาร
กับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ
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การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ชนิดใดหรือประเภทใด
ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงานทองถิ่นตอบขอ
หารือ นั้น ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทอ งถิ่นเห็นวามีความจําเปนตองขอ
คําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอน หรือมีเหตุจําเปนอื่นใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไป
ไดอีกเกินสองคราวคราวละไมเกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยถือ
ปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฎวา เจาพนักงานทองถิ่นไดตอบขอหารือไป
โดยผิดพลาดเปนเหตุ
ใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ผูนั้นไมตองรับโทษ”
มาตรา 6 ใหยกเลิกความในมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 18 ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาทีดังตอไปนี้
(1)
ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ
ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา 10 (2)
(2)
(3)
ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(4)
ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน”ี้
มาตรา 7 ใหยกเลิกความในมาตรา 21 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ใหใชขอความตอไปนี้แทน
“มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
มาตรา 22 ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือแจงตอ
เจาหนาที่พนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
(1)
อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูง
ของอาคาร
(2)
อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร”
มาตรา 8 ใหยกเลิกมาตรา 23 และมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มาตรา 9 ใหยกเลิกความในมาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31
มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 24 มาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 25 ในกรณีที่เ ปนการยื่นคําขอรับใบอนุ ญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่ไดรับคําขอ
(2)
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โดยกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสี่สิบหาวัน ไมตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไมอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา
มาตรา 26 ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ขออนุญาตนั้นมีลักษณะหรือ
อยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือเปนวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบในการนั้น
ตามที่ระบุไวในคําขอมิไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายดังกลาวแลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น
มาตรา 27 ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูขอรับ
ใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดยื่น
ไวเพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นออกตามมาตรา 9 หรือ
มาตรา 10 และใหนํามาตรา 25 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน หรือ
รายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต
ใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่นคําขอใหมและดําเนินการตามมาตรา 25 ตอไป
มาตรา 28 ในกรณีที่ผูคํานวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดยื่นมา
พรอมกับคําขอรับใบอนุญาต เปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพวิศวกรรม ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายละเอียดตามหลัก
วิศวกรรมศาสตร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 29 เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมกับวันเริ่มตนและวัน
สิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ พรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอม
ของผูควบคุมงานดวย
ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
มาตรา 30 ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิก
การเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาที่ทาง
แพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น
ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไว
ก อ นจนกว าจะได มีห นั งสื อ แจ งชื่ อ และส ง หนัง สื อ แสดงความคิดยิ ร ยอมของผู ค วบคุ มงานคนใหม ใ ห แก เจ า
พนักงานทองถิ่นแลว
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มาตรา 31 หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิด
ไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดกําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ เวนแต
เจาของอาคารนั้นไดยื่นคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหทําการ
(1)
แกไขเปลี่ยนแปลงได
(2)
เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว หรือ
(3)
การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของ หรือเปนกรณี
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนํามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิมาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี โดย
อนุโลม
ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง ใหถือ
วาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น ซึ่งผูควบคุมงาน
ไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลว แต
บุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม
มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้
อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(1)
(2)
อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการ
อื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
หามมิใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวา การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้น
เปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวในมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตาม
มาตรา 39 ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของ
หรือ ผูครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ได
แจงไวตาม มาตรา 39 ทวิ ตอไปได
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้น
เพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 29 ทวิ
มาตรา 33 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือ
ยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา 32 เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
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หรือไดแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบแลว และใหนํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แลวแตกรณีมาใช
บังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา 34 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่
กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลง
หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรง ตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู
ทั้งนี้ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
มาตรา 35 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อ
ไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา 36 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแกกันมิได เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
มาตรา 37 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผูจัดการ
มรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
นั้นตอไป ตองมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณี
เชนวานี้ใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน”
มาตรา 10 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
“มาตรา 39 ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1)
แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด พรอมทั้งแจงขอมูล
และยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย
(ก)
ชื่ อของผู รับ ผิ ด ชอบงานออกแบบอาคารซึงจะต อ งเป นผูไ ดรับ ใบอนุ ญาตใหเ ปนผู
ประกอบวิ ช าชี พ สถาป ต ยกรรมควบคุ ม ประเภทวุ ฒิ ส ถาปนิ ก ตามกฎหมายว า ด ว ย
วิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ข)
ชื่ อ ของผู รั บ ผิ ด ชอบงานออกแบบและคํ า นวณอาคารซึ่ ง จะต อ งเป น ผู รั บ ได รั บ
ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกร ตามกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ค)
ชื่ อ ของผู ค วบคุ ม งานซึ่ ง จะต อ งเป น ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตให เ ป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาป ต ยกรรมควบคุ ม ตามกฎหมายว าด ว ยวิ ชาชีพ สถาปต ยกรรมและเป นผู ได รั บ
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ใบอนุ ญาตให เปน ผู ประกอบวิชาชีพวิ ศ วกรรมควบคุ ม ตามกฎหมายวาดวยวิ ชาชีพ
วิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ง)
สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร เปน
(จ)
ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงานแลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวา
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหง
กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของทุกประการ
(ฉ)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของอาคาร
ที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ
(ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น
(ช)
วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว
(2)
ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร ในกรณีที่เปนการแจง
การกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงตาม
แบบที่เจาพนักงานทองถิ่นนั้นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูรับแจง
เริ่มตนดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง
ใหนํามาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม
มาตรา 39 ตรี ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวา ผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไว
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการ
แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวแลวแตกรณี ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน หรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงหรือ ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็วและใหอํานาจดําเนินการตามมาตรา 40
มาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 43 แลวแตกรณี
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบภายในกําหนดเวลา
ตามวรรคสอง ใหถื อ วา การก อ สร าง ดัดแปลง รื้ อ ถอน หรือ เคลื่ อ นยา ยอาคารดั งกล าวได รั บอนุญ าตจากเจ า
พนักงานทองถิ่นแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1)
การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ
การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือ
(2)
ที่สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
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การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวของกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายและใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ”
มาตรา 11 ใหยกเลิกความในมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“มาตรา 40 ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยฝาฝนบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังนี้
(1)
มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวารของบุคคล
ดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว
(2)
มีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทํา
ดังกลาวและจัดใหมีเครื่องหมายการหามนั้นไวในที่เปดเผย และเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาวและ
(3)
พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
คําสั่งตาม (1)
มาตรา 41 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือ
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุ
อันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา 27 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
มาตรา 42 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง หรือเจาของ
อาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 41 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของ
หรื อ ผู ค รอบครองอาคาร ผู ค วบคุ ม งานหรื อ ผู ดํ า เนิ น การรื้ อ ถอนอาคารนั้ น ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นได ภ ายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (11) หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10
มาตรา 43 ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจดังตอไปนี้
(1)
ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไว ตามมาตรา 42 ไดลวง
พนไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42
โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
(2)
ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเอง โดยจะตองปดประกาศกําหนดการรื้อ
ถอนไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการ จะตองรวมกันเสียคาใชจายใน
การนั้นเวนแตบุคคลดังกลาว จะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝน
กฎหมาย
(3)
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ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจา
พนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสียหาย
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได
วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอนใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงและถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน ให
ทรั พ ย สิ น หรื อ เงิ น นั่ น ตกเป น ของราชการส ว นท อ งถิ่ น นั้ น เพื่ อ นํ า มาเป น ค าใช จา ยในการรื้ อ ถอนอาคารตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา 44 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไมไดแจงไว
ตามมาตรา 39 ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา 39 ทวิแลว
มาตรา 45 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 34 ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผูครอบครองพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว หรือผูที่กระทําการฝาฝนมาตรา 34 ระงับการ
กระทํานั้น และสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสูสภาพเดิม
ไดภายในระยะเวลาที่กําหนดและใหนํามาตรา 43 มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา 12 ใหยกเลิกความในมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 47 การสั่งหรือการแจงของพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากกรณีตามมาตรา 40
(2) และมาตรา 47 ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูข อรับใบอนุญาต ผูไดรั บ
ใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงานแลวแตกรณี ณ
ภูมิลําเนาของผูนั้น หรือจะทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได
ในกรณีที่ เ จ าพนั กงานทอ งถิ่ นไม อ าจดํา เนิน การตามวรรคหนึ่ งได ใหป ด ประกาศสํ าเนาคําสั่ งหรื อ
หนังสือแจงแลวแตกรณีไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน เคลื่อนยาย ใช หรือเปลี่ยนการใชนั้นและใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา
39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงาน ไดทราบคําสั่งหรือหนังสือแจงนั้นแลวเมื่อ
พนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว”
มาตรา 13 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 47 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
“มาตรา 47 ทวิ การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งใหระงับการกระทําที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซึ่งจะตอง
รับคําสั่งไดทราบคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นได
งาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งนั้นแลว เมื่อพน
กําหนดวันนับแตวนั ที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว
มาตรา 14 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 49 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
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“มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหง

พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของให
เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งดังนี้
แจงเวียนชื่อและการกระทําของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบ
(1)
และคํ านวณอาคารและผู ค วบคุ ม งาน ซึ่ ง เป น ผู ก ระทํ า หรื อ มี สว นร ว มในการกระทํ า ดั ง กล า ว ให เ จ า หน า ที่ ที่
เกี่ยวของของตนทราบเพื่องดการออกใบอนุญาตใหแกผูรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารหรืองดการออกใบรับแจงใหแกผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ซึ่งมีบุคคลเชนวานั้นเปนผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารหรือผูควบคุมงาน เปนกําหนดเวลาคราวละหาปนับแตวันที่มี
คําสั่งดังกลาว และ
(2)
แจ ง ชื่ อ และการกระทํ า ของบุ ค คลเช น ว า นั้ น ไปยั ง คณะกรรมการควบคุ ม อาคาร แล ว ให
คณะกรรมการควบคุมอาคารแจงเวียนชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหเจาพนักงานทองถิ่นอื่นทราบ เพื่อ
งดการออกใบอนุญาตหรือใบรับแจงดังที่ไดระบุไวใน (1) และใหคณะกรรมการควบคุมอาคารแจงชื่อและการ
กระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและ
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตอไป
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไดมีคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่
ไมถูกตอง หรือใหแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําดังกลาวใหถูกตอง หรือใหรื้อถอนอาคารและไดมีการปฏิบัติตาม
คําสั่งดังกลาวแลว เจาพนักงานทองถิ่นจะไมมีคําสั่งแจงเวียนชื่อตามวรรคหนึ่งก็ได
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหแจงคําสั่งนั้นใหผูซึ่งไดรับการแจงเวียนชื่อทราบ
ดวย
ผูซึ่งไดรับการแจงเวียนชื่อตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง”
มาตรา 15 ใหยกเลิกความในมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 50 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(1)
ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป น ประธานกรรมการ อธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก าร ผู แ ทนสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ผู แ ทนสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผูแทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบอาชีพสถาปตยกรรม เปนกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในจํ า นวนนี้ ใ ห มี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภาคเอกชนไม น อ ยกว า สองคน และให หั ว หน า สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง ตามวรรคหนึ่ ง (1)
ต อ งไม เ ป น ผู ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด
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ในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น ประกอบดวย
ผูวาราชการสวนจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดเปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินเจ็ดคน ซึ่ง
ปลั ด กระทรวงมหาดไทยแต ง ตั้ ง ในจํ า นวนนี้ ใ ห มี ก รรมการจากภาคเอกชนไม น อ ยกว า สองคน และให
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตงตั้งขาราชการคนหนึ่งเปนเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (2) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของราชการสวน
ทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบังคับแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม”
มาตรา 16 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 51 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 51 ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายด็ได
ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม”
มาตรา 17 ใหยกเลิกความในมาตรา 52 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 52 ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําสั่งจากเจา
พนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายใน
สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่งดังกลาว และให
เจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
อุทธรณแลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถิ่น
ถาผูอุทธรณไมเปนดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําวินิจฉัยอุทธรณ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาเปรประการใด ใหเจา
พนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น
ในระหวางอุทธรณ หามมิใหอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณี
แหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคล หรือทรัพยสินหรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได
ใหนํามาตรา 47 มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม”
มาตรา 18 ใหยกเลิกความในมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 57 ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารในเขตเพลิงไหม และใหไดรับอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือผูแจง
(2)
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ตามมาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาตหรือที่ไดแจง
ไวนั้นตามระยะเวลาดังกลาวดวย
ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(1)
การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทาง
ราชการ
(2)
การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอยชั่วคราว”
มาตรา 19 ใหยกเลิกความในมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 60 เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่กําหนดในแผนผังนั้น และ
บรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ ที่ได
ออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาวใหเปนอันยกเลิก
ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม”
มาตรา 20 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 60 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 60 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม ตามประกาศใชบังคับ
แผนผังปรับ
ปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 60 ภายในสองป นับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว
ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพื่อ ใชประโยชนตามที่
กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอนเริ่มตน
ดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยู
ในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม แตถาไมสามารถจายเงินทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับ
ประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุน ทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่ 1 มกราคมของปที่มีการ
จายเงินคาทดแทน
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง
ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก”
มาตรา 21 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 64 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 64 ทวิ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคารที่ได รับจากผูข อรับ ใบอนุญาตหรือ ผู แจงตามมาตรา 39 ทวิ ๆไว ไดไ มเกินรอยละสิบของ
ค าธรรมเนี ยมดัง กล า วเพื่ อ นํ ามาจั ดสรรเป นเงิ นค า ตอบแทนให แก เจ า หนาที่ผูต รวจแบบแปลนก อ สร างหรื อ
ดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจไดตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น”
มาตรา 22 ใหยกเลิกความในมาตรา 65 และมาตรา 66 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ใหใชขอความตอไปนี้แทน
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“มาตรา 65

ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34
มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32
มาตรา 34 หรือมาตรา 57 ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะ
ไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 66 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ตรี วรรคหนึ่งตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท”
มาตรา 23 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 66 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 66 ทวิ ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 โดยมิไดอยูใน
ระหวาง
การอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาท
จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น”
มาตรา 24 ใหยกเลิกความในมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหใชความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 67 ผูใดฝาฝนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 มาตรา
44 หรือมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง”
มาตรา 25 ใหยกเลิกความในมาตรา 70 และมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
ใหใชขอความตอไปนี้แทน
“มาตรา 70 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยก
รรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเปนการกระทําในทางการคาเพื่อใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือ
จําหนายโดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใด ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิด
นั้น ๆ
มาตรา 71 ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52
วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของหรือผูครอบครอง ผูดําเนินการ ผูควบคุม
งาน หรือผูอุทธรณตามมาตรา 52 แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลนั้น
จะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น”
มาตรา 26 ใหยกเลิกความในมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความ
ตอไปนี้แทน
“มาตรา 74 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
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ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการ
สูงสุดและผูแทนกรมตํารวจ
(2)
ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธ ร
จังหวัดหรือผูกํากับการตํารวจ แลวแตกรณี
ความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 68
มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบไดถาเห็นวา ผูตองหาไมควรถูก
ฟองรองหรือรับโทษถึงจําคุก ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหายถามี ยินยอม
ตามนั้น เมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวา ผูใดกระทําความผิดตามวรรคสองและผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบให
พนักงานสอบสวนสงเรื่องใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดง
ความยินยอมใหเปรียบเทียบ”
มาตรา 27 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคง
ปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 28 บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูในระหวาง
การพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูขอรับใบอนุญาตมิไดมาขอรับคืนจากเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบ
วัน นั บ แต วั นที่ พ ระราชบั ญ ญั ตินี้ ใ ช บั ง คั บ ให เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น พิ จ ารณาคํ า ขออนุ ญ าตดัง กล าวต อ ไปตาม
บทบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 29 บรรดาเขตเพลิงไหมที่ไดมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ตามมาตรา 60
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถิ่น
เริ่มตนดําเนินการปรับปรุงภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนํามาตรา 60 ทวิ มาใช
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 30 บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
บทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 31 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(1)

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 วาดวยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ใหเหมาะสมและคลองตัวมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติม
บทบั ญ ญัติ วา ด วยการแจ ง ใหเ จา พนั ก งานท อ งถิ่น ทราบก อ นการดํ า เนิ น การก อ สรา ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน หรื อ
เคลื่อนยายอาคาร แทนการขออนุญาต เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนมากขึ้น ปรับปรุงอํานาจ
หนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับการ ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงบท
กําหนดโทษอัตราโทษ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีใหเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และ
ลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัติ
ดังกลาวขางตนหรือใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2543
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2543 เปนปที่ 55 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 29ประกอบ กับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และ
มาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย จึ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล าฯให ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึ้ น ไว โ ดยคํา แนะนํ า และยิน ยอมของรั ฐ สภา
ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464
มาตรา 4 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสาม ของมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 “สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
หรือเขตทองที่ที่ ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้น โดยไม
ตองตราเปน พระราชกฤษฏีกา สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใช
บทบั ญ ญั ติ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ นี้ บั ง คั บ ไม ว า ท อ งที่ ที่ อ าคารนั้ น ตั้ ง อยู จ ะได มี พ ระราชกฤษฎี ก าให ใ ช บั ง คั บ
พระราชบัญญัติ นี้หรือไมก็ตาม”
มาตรา 5 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “อาคารสูง” คําวา “ อาคารขนาดใหญพิเศษ” คําวา” อาคารชุมนุมคน” และ
คํา วา”โรงมหรสพ” ระหวางบทนิยามคําวา”อาคาร” กับบทนิยามคําวา”ที่สาธารณะ” ในมาตรา 4 แหงพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูง
ตั้งแตยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคาร
ทรงจั่ ว หรื อ ป น หยาให วั ด จากระดั บ พื้ น ดิ น ที่ ก อ สร า งถึ ง ยอดผนั ง ของชั้ น สู ง สุ ด “อาคารขนาดใหญ พิ เ ศษ ”
หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของอาคารเปนที่ อยูอาศัยหรือประกอบกิจการ
ประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชนใน การ
ชุ ม นุ ม คนที่ มี พื้ น ที่ ตั้ ง แต ห นึ่ ง พั น ตารางเมตรขึ้ น ไป หรื อ ชุ ม นุ ม คนได ตั้ ง แต ห าร อ ยคนขึ้ น ไป “โรงมหรสพ ”
หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือ
การแสดงรื่ น เริง อื่ น ใด และมี วัต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป ด ให ส าธารณชนเขา ชมการแสดงนั้น เป น ปกติ ธุ ร ะ โดยมี
คาตอบแทนหรือไมก็ตาม
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มาตรา 6 ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “ผูครอบครองอาคาร”และคําวา“ผูตรวจสอบ” ระหวางบทนิยามคําวา“ผู
ดําเนิน การ” กับบทนิยามคําวา “นายตรวจ” ในมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 “ผู
ครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพยสวนกลางตาม กฎหมายวา
ดวยอาคารชุดดวย “ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซึ่ง
ไดรั บ ใบ อนุ ญ าตประกอบวิ ชาชี พ สถาป ต ยกรรมควบคุ ม ตามกฎหมายวา ด ว ยการนั้น แล ว แต ก รณี ซึ่ งไดขึ้ น
ทะเบียนไว ตามพระราชบัญญัติน”ี้
มาตรา 7 ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา “นายชาง” และ”เจาพนักงานทองถิ่น” ในมาตรา 4 แหงพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้ง
ให เปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแตงตั้งใหเปนนายชาง
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(7) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(8) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(9) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(10) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(11) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(12) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น”
มาตรา 8 ใหยกเลิกความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชขอความ
ตอไปนี้ แทน “มาตรา 8 เพื่ อประโยชนแ หงความมั่นคงแข็ งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัค คี ภัย การ
สาธารณสุข การ รักษาคุ ณภาพสิ่งแวดล อ ม การผั งเมือ ง การสถาปต ยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก
การจราจรตลอดจน การอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมี อํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(16)
ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งอาคาร
(17)
การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช
(18)
การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
(19)
แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความปลอดภัย เกี่ยวกับอัคคีภัย
หรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย
(20)
แบบ และจํานวนของหองน้ําและหองสวม
(21)
ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง การระบาย
อากาศ การปรับอากาศการฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล
ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(22)
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(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน
ตรอก ซอย ทางเทา ทางหรือที่สาธารณะ
พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถสําหรับอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภทตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว
บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือ
ประเภทใด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคาร
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการผูครอบครองอาคารและ
เจาของอาคาร
คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะและลั ก ษณะต อ งห า มของผู ต รวจสอบ ตลอดจนหลั ก เกณฑ วิ ธี ก ารและ
เงื่อนไข ในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณประกอบ
ของอาคารชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองหรือผูดําเนินการตอง
ทําการประ กันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก”

มาตรา 9 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 8 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 8
ทวิ เพื่ อ ประโยชนแห งความปลอดภั ยของประชาชน ให รั ฐมนตรีโดยคําแนะนํา ของ
คณะกรรมการ ควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชใน
การขนสง บุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน
หรือออก กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน หรือออก
กฎ กระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่น
ใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง การอนุญาตใหใช การ ตรวจสอบมาตรฐานการรับน้ําหนัก ความ
ปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณ ที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับ สิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่
สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตก ตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได”
มาตรา 10 ใหยกเลิกความใน (3) และ (4) ของมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่ง
แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“(3)
ให คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า แก เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น หรื อ ส ว นราชการในการปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
(4)
กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการ
ตามพระราช บัญญัตินี้”
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มาตรา 11 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (5) และ (6) ของมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
(5)
รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน”ี้
(6)
มาตรา 12 ใหยกเลิกความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหใชขอความ
ตอไป นี้แทน
“มาตรา 20 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการมีหนาที่ ดังนี้
(5)
ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(6)
ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(7)
ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ หนวยงานของรัฐ ใน
การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน
(8)
ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย”
มาตรา 13 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 21 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดใหมี
การตรวจสอบ งานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา
39 ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ใน กฎกระทรวง”
มาตรา 14 ใหยกเลิกความในมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“มาตรา 28 ในกรณีที่ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดยื่นมาพรอมกับ
คําขอรับใบอนุญาตกระทํา โดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิศวกร ใหเจา พนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการคํานวณ”
มาตรา 15 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 28 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดานสถาปตยกรรม
ของอาคารซึ่งไม เปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผู ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจพิจารณาแต เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟ
และบันไดหนี ไฟ”
มาตรา 16 ใหยกเลิกความใน (1) ของมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไข
เพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“(1)
อาคารสําหรับ ใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล”
มาตรา 17 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 32 ทวิ เจาของอาคาร ดังตอไปนี้
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(3)
(4)
(5)

อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
อาคารชุมนุมคน
อาคารตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงต อ งจั ด ให มี ผู ต รวจสอบด า นวิ ศ วกรรมหรื อ หรื อ ผู
ตรวจสอบ ดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพ อาคาร โครงสรางของตัว
อาคาร อุปกรณประกอบ ตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวางระบบการเตือน การ
ปองกันและการระงับอัคคีภัย การปอง กันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาน ระบบระบายอากาศ
ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จําเปนตอ
การปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพย สิน แลวรายงานผลการ
ตรวจสอบตอเจาพนั กงานท องถิ่น ทั้ง นี้ ตามหลักเกณฑ วิ ธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ใน
กฎกระทรวง ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดย
มิชักชา เพื่อพิจารณาออกใบ รับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46
หรือมาตรา 46 ทวิ แลวแตกรณี ตอไป”

มาตรา 18 ใหยกเลิกความในมาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชขอความตอไปนี้แทน
“มาตรา37 ในกรณีที่ผูได รับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผูจัดการ
มรดกของบุคคลดังกลาว ซึ่ง ประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
นั้นตอไป ตองมีหนังสือ แจงใหพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณี
เชนวานี้ใหถือวา ทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน”
มาตรา 19 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนหมวด 3 ทวิ การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรง
มหรสพ มาตรา 39 จัตวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“หมวด 3 ทวิ”

การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ
มาตรา 39 จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใชเพื่อประกอบ
กิจการโรง มหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 39 เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือ
สวนใด ของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจาก
คณะ กรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาตเพิกถอนใบ อนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทน
ใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอ ไปนี้
(3)
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธานกรรมการ ผูแทน
กรุงเทพมหานครผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปนกรรมการและ ใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการเปนกรรมการและ
เลขานุการ
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(4)

ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เจาพนักงานทองถิ่น
แหงทองที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และให
โยธาธิการจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียง
ขางมาก และใหประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจ การโรงมหรสพตามวรรค
สองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุ ใบอนุญาต
โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง ประเภทของโรงมหรสพ ระบบ
ความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู และจํานวน และระยะหางของ
สิ่งของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ เชนหองฉาย ทาง เขา
ออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรา 39 ฉ
ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป โดยใหใชไดจนถึงวันที่
31 ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาต การอนุญาต การตอใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ ออกใบแทนใบอนุญาต
สําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เจาของอาคารหรือผูครอบครอง
อาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ โรงมหรสพ ให
ยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวให
ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคําสั่งไมอนุญาต”

มาตรา 20 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 46 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
“มาตรา 46 ทวิ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวางระบบการ
เตือน การปองกันและ การระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ระบายน้ํา ระบบ บําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใช
ที่อาจเปน ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุ
รําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ ดังนี้
(3)
มีคําสั่งหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอุปกรณ
ประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรือบริเวณที่เปดเผย
และเห็นไดงายที่ อยูใกลกับอุปกรณนั้น
(4)
มี คํ า สั่ ง ให เ จ า ของอาคารดํ า เนิ น การแก ไ ขอุ ป กรณ ป ระกอบต า ง ๆ นั้ น ให อ ยู ใ นสภาพที่
ปลอดภัย หรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ใน
กรณีมีเหตุอันสมควร เจา พนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได ในกรณีที่
ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณดังกลาวมีผล
ทําให อาคารนั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย
หรือทรัพยสิน ใหเจา พนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได
และตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการ หามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณอาคาร
หรือบริเวณดังกลาว”
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มาตรา 21 ใหยกเลิกความในมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความ
ตอไปนี้ แทน
“มาตรา 49 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราขการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีความรูหรือ
คุณ วุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางไดในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรอง
ขอจากเจาพนักงานทองถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการมีอํานาจแตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลัก
เกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา 22 ใหยกเลิกความในมาตรา 49 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มี การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานทองถิ่น
ไดดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น และมีเหตุอัน ควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคาร หรือผูควบคุม งาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงให
บุคคลเชนวานั้น ทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง เพื่อพิสูจนวาเปน
การกระทํา ของผูอื่น หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแจง
ชื่อและ การกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภา
สถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก”
มาตรา 23 ใหยกเลิกความใน (2) ของมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไข
เพิ่ม เติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน “(2) ในเขตเทศบาล
เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปน ประธานกรรมการ อัยการ
จังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งปลัด กระทรวงมหาดไทยเปนผู
แตงตั้ง ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ และ ใหโยธาธิการจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการ”
มาตรา 24 ใหยกเลิกความซึ่งเปนชื่อของหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให
ใช ความตอไปนี้แทน
“หมวด 6

นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ”
มาตรา 25 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 55 ทวิ และมาตรา 55 ตรี แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
“มาตรา 55

ทวิ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เวนแตผูนั้นเปนผูตรวจสอบตามพระ
ราช บัญญัตินี้ มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระ ราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํามาตรา 49 ทวิ
มาใช บังคับโดยอนุโลม”
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มาตรา 26 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 จัตวา แหง
พระราชบัญญัติควบ คุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 65 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับนอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังตอง
ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 65 ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไม
เกินหก หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 39 เบญจ
วรรค หนึ่ง ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 65 จัตวา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ ตองระวาง
โทษ ปรับไมเกินสามหมื่นบาท นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติรามมาตรา 46
ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีก วันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง”
มาตรา 27 ใหยกเลิกความในมาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา 74 ใหมีคณะ กรรมการเปรียบเทียบคดี
(3)
ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการสูง
สุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(4)
ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการ
อัยการ จังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
ความผิดมาตรา 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 หรือ
มาตรา 70 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวา
ผู ใ ดกระทํ า ความผิ ด ตามวรรคสอง ถ า ผู ก ระทํ า ความผิ ด ดั ง กล า วและผู เ สี ย หาย ถ า มี ยิ น ยอมให
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรค หนึ่งภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไม ควรถูก
ฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถา
มี ยินยอมตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
การ เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถาผูตองหาไมยินยอม
ตามที่ เปรีย บเที ย บหรือ ยิน ยอมแล วไมชํา ระเงิ น คาปรับ ภายในเวลาตามวรรคสี่ ใ หดํ าเนิ นคดีตอ ไป
คาปรับที่เปรียบ เทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถิ่น โดยไมตองนําสงเปน
รายไดแผนดิน”
มาตรา 28 ใหยกเลิกความใน (6) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
และให ใชความตอไปนี้แทน
“(6)
ใบรับรองฉบับละ 100 บาท”
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มาตรา 29 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (6 ทวิ) และ (6 ตรี) ของงอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ
ควบคุม อาคาร พ.ศ.2522
“(6 ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ กิจการโรงมหรสพ ฉบับละ 500 บาท
(6 ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ 100 บาท”
มาตรา 30 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (8 ทวิ) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตราใน (6
ทวิ)”
มาตรา 31 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดที่อางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ
ปองกัน ภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 ใหถือวากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ
หรือ คําสั่งนั้นอางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัตินี้
มาตรา 32 บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระ
พุทธ ศักราช 2464 ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจา
พนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 33 ใบอนุญาตใหกอสรางโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิ่มเติมโรง
มหรสพที่ ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 กอน
วันที่พระ ราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปโดยใหถือเปนใบอนุญาตกอสรางโรงมหรสพหรือใบอนุญาต
ดัดแปลง โรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แลวแต
กรณี
มาตรา 34 ใบอนุญาตใหใชเปนสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกใหตามพระพระราชบัญญัติปองกัน
ภยันตราย อันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชไดตอไป
จนกว า จะสิ้ น อายุ ถ า ผู ข อรั บ ใบอนุ ญ าตดั ง กล า วประสงค จ ะใช ส ถานที่ นั้ น เป น โรงมหรสพต อ ไปหลั ง จาก
ใบอนุญาต สิ้นอายุ และไดยื่นคําขออนุญาตใชสถานที่ดังกลาวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอไปกอนวันที่
ใบอนุญาต เดิมสิ้นอายุ ใหผูขอรับใบอนุญาตใชโรงมหรสพนั้นตอไปไดตามใบอนุญาตเดิมเวนแตผูมีอํานาจ
อนุญาตตาม มาตรา 39 เบญจ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จะมีคํา สั่งไมอนุญาตใหใชสถานที่นั้นเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ
มาตรา 35 บรรดาคําขออนุญาตที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังอยูในระหวางการ
พิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คําขออนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขออนุญาตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตามความ จําเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
“(8
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มาตรา 36 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไป
จน กวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา 37 บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2535 ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือ แยงกับ
บทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่
ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่อง นั้นใชบังคับ
มาตรา 38 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระราชโองการ
ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการพัฒนาประเทศไดมี ความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอสรางอาคารเพิ่มมากขึ้น กฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สมควร แกไขเพิ่มเติม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสียใหม โดยกําหนดมาตรการในดานการควบคุมเกี่ยวกับ ความมั่นคงแข็งแรง
ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผัง เมือง การสถาปตยกรรม
และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการปองกัน ภยันตรายอันเกิดแตการเลน
มหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับโรงมหรสพก็เปน
อาคารอยางหนึ่ง สมควรที่จะนําหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชโรงมหรสพ มาบัญญัติรวมเปนฉบับเดียวกันกับ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกตอการใชกฎหมาย และสม ควรกําหนดใหสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชใน
การขนสงบุคคลในลักษณะกระเชาไฟฟา หรือสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงคเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก
หรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกัน เปนอาคาร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๐
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
เปนปที่ ๖๒ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตรา
พระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๘) ของมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
“(๘) อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมาย หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จัดใหมีหรือพัฒนาเพื่อเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
ทั้งนี้ ตองมิใชการยกเวนหรือผอนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคาร
หรือความปลอดภัยของผูซึ่งอยูอาศัยหรือใชอาคาร”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๖๘ ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายแกไขปญหาความ
ยากจนและขยายโอกาสใหคนยากจน และคนดอยโอกาส ซึ่งนโยบายประการหนึ่งคือการสงเสริมใหผูมีรายได
นอยมีที่อยูอาศัย รวมทั้งไดรับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดดีขึ้น ดังนั้น เพื่อใหกระทรวง ทบวง กรม
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหนวยงานอื่นของรัฐสามารถ
ดําเนินการจัดใหมีหรือพัฒนาที่อยูอาศัยตนทุนต่ําสําหรับประชาชนผูมีรายไดนอย โดยไมมีปญหาอุปสรรคในดาน
การขออนุญาตกอสราง หรือดานขอกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื่องที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับความมั่นคง
แข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เชน ระยะถอยรน เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือระยะหางจากแนว
เขตที่ดิน เปนตน สมควรยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
บางประการ โดยออกเปนกฎกระทรวง เพื่อใหอาคารที่หนวยงานของรัฐดังกลาวจัดใหมีหรือพัฒนานั้นสอดคลอง
กับความตองการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีรายไดนอยอยางแทจริงจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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