พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
----------------

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ ใหประกาศ
วา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวย
การควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และจะใช
บังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
“สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองหรือ
เขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวมนั้น
โดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใชบทบัญญัติแหง
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พระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราช
บัญญัตินี้หรือไมก็ตาม”
(มาตรา 2 “วรรคสองและวรรคสาม” เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 4)
(*ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 96/80/1พ
วันลง ราชกิจจานุเบกษา 14 พฤษภาคม 2522)

มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
(3) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(4) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเกิดเพลิงไหม พุทธศักราช 2476
(5) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเกิดเพลิงไหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยาง
อื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง หรือ
ประตู ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย
(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้ง
โครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว ระยะหางจากที่
สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎ
กระทรวง
(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับอาคารที่
กําหนดตามมาตรา 8 (9)
(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแตยี่สิบสาม
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เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของ
อาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นใน
หลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อ
ประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคน
ขึ้นไป
“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉายภาพยนตร
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชม
การแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม”
(นิยาม “อาคารสูง” “อาคารขนาดใหญพิเศษ” “อาคารชุมนุมคน” “โรงมหรสพ” เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 5)

“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได
ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและอาคารที่
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใช หรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่
สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย
“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใช
หรือเปลี่ยนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุ และการใชสอยตาง ๆ
ของอาคาร อยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิด
ของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใช หรือเปลี่ยนการ
ใชอาคาร เพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ การรับน้ําหนัก และ
กําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร
“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทนของเดิม
หรือไม
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“ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลง ตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ
รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคาร หรือสวนตาง ๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไวแลว
ใหผิดไปจากเดิมและมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง
“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตาง ๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง หรือสวน
อื่นของโครงสราง ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือมี
เนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม
ดวย
“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการ หรือควบคุมดูแลการกอสราง ดัด
แปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึง ผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาวไมวาจะมี
คาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง
“ผูครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพยสวนกลาง
ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย
“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซึ่งได
รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณีซึ่งไดขึ้น
ทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้”
(นิยาม “ผูครอบครองอาคาร” และ “ผูตรวจสอบ” เพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
มาตรา 6)

“นายตรวจ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ
“ “นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแตงตั้งใหเปน
นายชาง”
(นิยาม “นายชาง” แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 7)
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ
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ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 47)

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการสวนทองถิ่น
เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมือง
พัทยา เปนตน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(3) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
(นิยาม “เจาพนักงานทองถิ่น” แกไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 7)

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวง
(1) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวนคาธรรมเนียม
(2) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสั่งหรือแบบอื่น
ใดที่จะใชการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
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หมวด 1
บททั่วไป
-------------มาตรา 6 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
(2) อาคารของทางราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
(3) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการหรือใชเพื่อ
สาธารณประโยชน
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนาซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอ
สรางไวแลวโดยเฉพาะ
(5) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตาม
ความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
(6) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ
(7) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวร หรืออาคารเพื่อใชประโยชนเปนการ
ชั่วคราว ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน
“มาตรา 8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก
การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร
(2) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใช
(3) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
(4) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบ ประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับ
อัคคีภัยหรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย
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(5) แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม
(6) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง การระบาย
อากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล
(7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(8) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผูอื่นหรือระหวางอาคารกับถนน
ตรอก ซอย ทางเทา ทาง หรือที่สาธารณะ
(9) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ สําหรับอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว
(10) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือ
ประเภทใด
(11) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคาร
(12) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
(13) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการผูครอบครองอาคาร
และเจาของอาคาร
(14) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(15) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ
ประกอบอาคาร
(16) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือผูดําเนินการ
ตองทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก”
(“มาตรา 8” แกไขแลวโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 8)

“มาตรา 8 ทวิ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชใน
การขนสงบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียว
กัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก
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หรือในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง การ
อนุญาตใหใช การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ําหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรือ
อุปกรณที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละ
ลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตกตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได”
(“มาตรา 8 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 9)

“มาตรา 9 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว ใหราชการสวน
ทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 10
ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ใหราชการสวนทองถิ่นมี
อํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได
ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว ถาตอมามีการออกกฎ
กระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงเปนอัน
ยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไป
ไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมตามมาตรา 10 แตตองไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่กฎกระทรวง
นั้นใชบังคับ
การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ไดกระทํา
ไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น”
(“มาตรา 9” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 3)

“มาตรา 10 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลว ใหราชการสวน
ทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้น เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในกฎ
กระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว
(2) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาวเนื่องจากมี
ความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบในขอ
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บัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ถาไมใหความเห็น
ชอบ ใหแจงเหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นนั้นทราบดวย
ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สาม ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นนั้นแลว และใหราชการ
สวนทองถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอ
บัญญัติทองถิ่นนั้น ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง”
(“มาตรา 10” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 3)

“มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวาขอบัญญัติ
ทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา 10 (1) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่
ออกตามมาตรา 10 (2) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน หรือกอให
เกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิตรางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวน
ทองถิ่นนั้นดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันรับแจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการสวนทองถิ่นนั้น
การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่
ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น”
(“มาตรา 10 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 4)

มาตรา 11 ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แลวใหใชบังคับได
มาตรา 12 กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา
10 ถาขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมือง ใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
มาตรา 13 ในกรณีที่สมควรหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แตยังไมมีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น
กําหนดการตามมาตรา 8 (10) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือ
เจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
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เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารในบริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได และใหดําเนินการออก
กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ
ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศ
ดังกลาวเปนอันยกเลิก
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 47)

“มาตรา 13 ทวิ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราช
บัญญัตินี้
(1) ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจงขอหาม ขอจํากัด หรือ
ขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือการดําเนินการอยางอื่น
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการตาม (2)
(2) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
และการอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม (1) ไวจําหนายหรือ
ใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัตินี้วาผูไดรับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่
เกี่ยวของตอไปดวย
(4) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานและถูกตองตามบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไว
จําหนายหรือใหแกประชาชนได
(“มาตรา 13 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 5)

“มาตรา 13 ตรี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ
(1) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวางอาคาร
กับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ

11

(2) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ชนิดใดหรือประเภทใด
ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงานทองถิ่นตอบ
ขอหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีความจําเปนตอง
ขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาว
ออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน
ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดย
ถือปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฏวาเจาพนักงานทองถิ่นไดตอบขอ
หารือไปโดยผิดพลาดเปนเหตุใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราช
บัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ผูนั้น
ไมตองรับโทษ”
(“มาตรา 13 ตรี” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 5)

หมวด 2
คณะกรรมการควบคุมอาคาร
-----มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครอง
ผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมและผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม แหงละหนึ่งคน และ
ผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 47)
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มาตรา 15 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวา
จะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน
มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพน
จากตําแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีใหออก
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนา
ที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
“มาตรา 18 ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ
(2) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา 10 (2)”
“(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นหรือสวนราชการในการปฏิบัติการตามพระราช
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บัญญัตินี้
(4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้”
(“มาตรา 18 แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 6)
(มาตรา 18 “(3) และ (4)” แกไขแลวโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 10)

“(5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้”
(มาตรา 18 “(5) และ (6)” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 11)

มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง
หนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได
ใหนํามาตรา 17 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
“มาตรา 20 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการและผังเมือง
มีหนาที่ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(2) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(3) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ หนวยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน
(4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย”
(“มาตรา 20” แกไขแลวโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 12)
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 47)

หมวด 3
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
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และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
-------------“มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ”
(“มาตรา 21” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7)

“มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวง
กําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาต
หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง”
(“มาตรา 21 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 13)

“มาตรา 22 ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
(1) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ
อาคาร
(2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร”
(“มาตรา 22” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 7)

“มาตรา 23 …………………… (ยกเลิก)……………………
มาตรา 24 ……………………...(ยกเลิก)………………….”
(“มาตรา 23 และ มาตรา 24” ยกเลิกแลวโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 8)

“มาตรา 25 ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหา
วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
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ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสี่สิบหาวัน แต
ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา”
(“มาตรา 25” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9)

“มาตรา 26 ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ขออนุญาตนั้น มี
ลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
หรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผู
รับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับ
พิจารณาคําขอนั้น”
(“มาตรา 26” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9)

“มาตรา 27 ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูขอรับ
ใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่
ไดยื่นไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
มาตรา 9 หรือมาตรา 10 และใหนํามาตรา 25 วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม
เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบ
อนุญาตใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถิ่น ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่นคําขอใหมและใหดําเนินการตามมาตรา 25 ตอไป”
(“มาตรา 27” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9)

“มาตรา 28 ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดยื่นมาพรอม
กับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการ
คํานวณ”
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(“มาตรา 28” แกไขโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 14)

“มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดานสถาปตยกรรม
ของอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ได
รับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร
เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ”
(“มาตรา 28 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 15)

“มาตรา 29 เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานกับวัน
เริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ พรอมทั้งแนบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย
ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม”
(“มาตรา 29” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9)

“มาตรา 30 ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรือผูควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึง
สิทธิและหนาที่ทางแพง ระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น
ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับ
อนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมให
แกเจาพนักงานทองถิ่นแลว”
(“มาตรา 30” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9)

“มาตรา 31 หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
ใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่ เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ
เวนแต
(1) เจาของอาคารนั้นไดยื่นคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหทําการ
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แกไขเปลี่ยนแปลงได
(2) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลง ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว หรือ
(3) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของ หรือเปนกรณี
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนํามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี โดย
อนุโลม
ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารเปนการฝาฝนความในวรรคหนึ่ง
ใหถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวา เปนการกระทําของผูอื่นซึ่งผู
ควบคุมงานไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารและผูดําเนิน
การทราบแลว แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม”
(“มาตรา 31” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9)

“มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้
“(1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล”
(2) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการ
อื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจง
ตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ
ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
หามมิใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39
ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
นั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองให
แกผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือที่
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ตอไปได
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคาร
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นั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ”
(“มาตรา 32” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9)
(มาตรา 32 “(1)” แกไขแลวโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 16)

“มาตรา 32 ทวิ เจาของอาคาร ดังตอไปนี้
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
(2) อาคารชุมนุมคน
(3) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบ
สภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวาง
ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบ
ระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่จําเปนตอ
การปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน แลวรายงานผลการตรวจสอบ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักชา
เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ
แลวแตกรณี ตอไป”
(“มาตรา 32 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 17)

“มาตรา 33 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ใช
หรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา 32 เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว และใหนํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือ
มาตรา 39 ทวิ แลวแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับ
กิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม”
(“มาตรา 33” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9 )

“มาตรา 34 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่ หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่
จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมให
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บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมี
อยู ทั้งนี้ ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม”
(“มาตรา 34” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9)

“มาตรา 35 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวใน
ใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตนั้น”
(“มาตรา 35” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9)

“มาตรา 36 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแกกันมิได เวนแตได
รับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น”
(“มาตรา 36” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 9)

“มาตรา 37 ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผู
จัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับ
ใบอนุญาตตาย ในกรณีเชนวานี้ ใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน”
(“มาตรา 37” แกไขโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 18)

มาตรา 38 ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แลวแตกรณี ผูไดรับใบ
อนุญาตตองเก็บใบอนุญาตแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับ
อนุญาต ใหกระทําการดังกลาวหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูได
ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา 32 หรือใบอนุญาตตาม
มาตรา 33 ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น
มาตรา 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหผูได
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รับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตอเจาพนักงานทองถิ่น
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบ
รับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับใบอนุญาตหรือใบรับ
รอง แลวแตกรณี
“มาตรา 39 ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด พรอมทั้งแจงขอมูลและ
ยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย
(ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และ
จะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ข) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะ
ตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ค) ชื่อของผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจง
เวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร เปนผูออก
แบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้น ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทุกประการ
(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคาร
ที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปน
ผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น
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(ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว
(2) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร ในกรณีที่เปนการแจงการ
กอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจง
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง และใหผู
แจงเริ่มตน ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับ
ใบแจง
ใหนํามาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม”
(“มาตรา 39 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 10)

“มาตรา 39 ตรี ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่น
เอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผู
แจงมาดําเนินการ แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไว แลวแตกรณี ถาเจาพนักงานทองถิ่นได
ตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว และ
ใหมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 43 แลวแตกรณี
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบภายในกําหนด
เวลาตามวรรคสอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่นแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ
(2) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่
สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(3) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่
ออกตามพระราช บัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ”
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(“มาตรา 39 ตรี” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 10)

“หมวด 3 ทวิ
การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ
----------------------มาตรา 39 จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใชเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา 39 เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใชอาคาร
หรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาต
เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงมหรสพ ดังตอไปนี้
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนประธานกรรมการ
ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปน
กรรมการและใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและ
เลขานุการ
(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ เจาพนักงานทองถิ่น
แหงทองที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และใหโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก และใหประธานคณะกรรมการพิจารณาการ
ประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแลว แตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาตเพิกถอน
ใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง
ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการปองกันภยันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู
และจํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ เชน
หองฉาย ทางเขาออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 47)

มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป โดยใหใชได
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอ
ดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคําสั่ง
ไมอนุญาต”
(“หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 จัตวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 19)

หมวด 4
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
-----“มาตรา 40 ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังนี้
(1) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจางหรือบริวารของ
บุคคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว
(2) มีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทํา
ดังกลาว และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณ
ดังกลาว และ
(3) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณีภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
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คําสั่งตาม (1)”
(“มาตรา 40” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 11)

“มาตรา 41 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือ
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา 27 มาใช
บังคับโดยอนุโลม”
(“มาตรา 41” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 11)

“มาตรา 42 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือ
เจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 41 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนได
ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (11) หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9
หรือมาตรา 10”
(“มาตรา 42” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 11)

“มาตรา 43 ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจ ดังตอไปนี้
(1) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา 42 ไดลวง
พนไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 42 โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
(2) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเอง โดยจะตองปดประกาศกําหนดการ
รื้อถอนไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูรับผิดชอบงาน
ออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการจะตองรวมกัน
เสียคาใชจายในการนั้น เวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการ
กระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย
ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทน
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เจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคา
เสียหายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได
วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอน ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
การรื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินนั้นตกเปนของราชการสวนทองถิ่นนั้นเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการรื้อ
ถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้”
(“มาตรา 43” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 11)

“มาตรา 44 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาตหรือ
ที่ไมไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา 39 ทวิ แลว”
(“มาตรา 44” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 11)

“มาตรา 45 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 34 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผูครอบครองพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว หรือผูที่กระทําการฝาฝนมาตรา 34 ระงับ
การกระทํานั้น และสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสู
สภาพเดิมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหนํามาตรา 43 มาใชบังคับโดยอนุโลม”
(“มาตรา 45” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 11)

มาตรา 46 ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย โดยไดรับอนุญาตตามพระราช
บัญญัตินี้ หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มีสภาพหรือมีการ
ใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอให
เกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
ดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถาอาคารนั้นอาจเปน
ภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหรื้อถอน
อาคารนั้นไดโดยใหนํามาตรา 42 มาใชบังคับโดยอนุโลม
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“มาตรา 46 ทวิ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวางระบบ
การเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบาย
อากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินหรืออาจไมปลอดภัยจาก
อัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจดังนี้
(1) มีคําสั่งหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอุปกรณ
ประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรือบริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงาย
ที่อยูใกลกับอุปกรณนั้น
(2) มีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตางๆ นั้น ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
หรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันสมควร
เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหาก
อุปกรณดังกลาวมีผลทําใหอาคารนั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ
ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งหามใหอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได
และตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณ
ดังกลาว”
(“มาตรา 46 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 20)

“มาตรา 47 การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากกรณีตาม
มาตรา 40 (2) และมาตรา 47 ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต
ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงาน
แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น หรือจะทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหปดประกาศสําเนาคําสั่งหรือ
หนังสือแจง แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชนั้น และใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต
ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงาน ไดทราบคําสั่งหรือ
หนังสือแจงนั้นแลวเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว”
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(“มาตรา 47” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 12)

“มาตรา 47 ทวิ การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งใหระงับการกระทําที่เปนการฝาฝนบท
บัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือใหรื้อถอนอาคารใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับให
ผูซึ่งจะตองรับคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็น
ไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งนั้นแลว
เมื่อพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว”
(“มาตรา 47 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 13)

มาตรา 48 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจเขาไปในอาคาร
หรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ในเวลา
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจ
สอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานใน
สถานที่นั้น

“มาตรา 49 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งมีความรู
หรือคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหเปนนายตรวจหรือนายชางได
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง มีอํานาจแตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง”
(“มาตรา 49” แกไขแลวโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 21)

“มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงาน
ทองถิ่นไดดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับผิดชอบออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบ
งานออกแบบอาคาร หรือผูควบคุมงาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ให
เจาพนักงานทองถิ่นแจงใหบุคคลเชนวานั้นทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับแจงเพื่อพิสูจนวาเปนการประทําของผูอื่น หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น
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ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการรควบคุม
อาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
วิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก”
(“มาตรา 49 ทวิ” แกไขแลวโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 22)

หมวด 5
การอุทธรณ
-----“มาตรา 50 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวยปลัดกระทรวง
มหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทน
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม เปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกิน
หกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน
และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง (1) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด”
“(2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวย ผูวาราชการ
จังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไมเกิน
หกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้ง ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน
เปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ”
(“มาตรา 50” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
(มาตรา 50 “(2)” แกไขโดบ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 23)
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 47)
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มาตรา 51 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสงเอกสาร หรือหลักฐาน
อื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
(3) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มอบหมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกก็ได
“มาตรา 51 ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายก็ได
ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของคณะ
อนุกรรมการโดยอนุโลม”
(“มาตรา 51 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 16)

“มาตรา 52 ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําสั่งจาก
เจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณได
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่ง ใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่งดังกลาว
และใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ได
รับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถิ่น
ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาเปนประการใด ให
เจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น
ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูล
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กรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสินหรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอ
ได
ใหนํามาตรา 47 มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม”
(“มาตรา 52” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 17)

“หมวด 6
นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ”
-------------(“ชื่อหมวด 6” แกไขโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 24)

มาตรา 53 ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนยายอาคาร เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม และเพื่อ
การนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยู
หรือทํางานในสถานที่นั้น
มาตรา 54 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซึ่งไดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายเสร็จ
แลวนั้น ไดกระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดมี
การใชหรือเปลี่ยนการใช โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรืออาคารใดมี
ลักษณะตามมาตรา 46 ใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได และเพื่อการนี้ให
มีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางาน
ในสถานที่นั้น
มาตรา 55 ในการปฏิบัติตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 นายชาง หรือนายตรวจตองกระทําการใน
เวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น และในการนี้ใหนายชาง
หรือนายตรวจ แสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัว ใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
“มาตรา 55 ทวิ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เวนแตผูนั้นเปนผูตรวจสอบตาม
พระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝาฝนบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํามาตรา
49 ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
(“มาตรา 55 ทวิ และ มาตรา 55 ตรี” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 25)

หมวด 7
เขตเพลิงไหม
-----มาตรา 56 เมื่อเกิดเพลิงไหมในบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม โดยมี
แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึงการกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัตินี้
“มาตรา 57 ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทํา
ตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่ไดแจงไวนั้นตามระยะเวลาดังกลาวดวย
ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง โดย
อนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(1) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกขซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทาง
ราชการ
(2) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอยชั่วคราว”
(“มาตรา 57” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 18)

มาตรา 58 ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม โดย
คํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การ
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สถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอความเห็น
พรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยู
ในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นมากกวาหนึ่งทองที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของเปนผู
รวมกันพิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเสนอความเห็น
พรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา
จะมีการปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้นและ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
มาตรา 59 ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลวใหการหามตามมาตรา 57 วรรค
หนึ่งเปนอันยกเลิก
ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ยังคงมีผล
ใชบังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น และใหสํานักงานคณะ
กรรมการ ควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อประกาศใชบังคับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษาภายในกําหนดเวลาดังกลาว
“มาตรา 60 เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหผิดไปจากที่กําหนดใน
แผนผังนั้นและ บรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือใบรับแจง
ตามมาตรา 39 ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับแผนผัง
ดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก
ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดย
อนุโลม”
(“มาตรา 60” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 19)

“มาตรา 60 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามประกาศใช
บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 60 ภายในสองปนับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว
ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพื่อใชประโยชนตามที่
กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอน
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เริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดิน
ที่ใชบังคับอยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม แตถาไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองป
นับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่ 1
มกราคมของปที่มีการจายเงินคาทดแทน
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก”
(“มาตรา 60 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 20)

มาตรา 61 ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพื่อใชประโยชน
ตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้น โดยใหนํา
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 62 เมื่อเกิดเพลิงไหมในทองที่ใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถาทองที่นั้นยังไมมี
พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้ใน
ทองที่นั้นตั้งแตวันที่เกิดเพลิงไหม แตถาตอมามีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 58 ให
ถือวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันที่เจาพนักงานทองถิ่นมีประกาศนั้น

หมวด 8
บทเบ็ดเตล็ด
-----มาตรา 63 ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูขอ
รับใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการผูควบคุมงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่นั้น ตองใหความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร
มาตรา 64 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง และนายตรวจ
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
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“มาตรา 64 ทวิ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง
หรือดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ไวไดไมเกินรอยละสิบของ
เงินคาธรรมเนียมดังกลาว เพื่อนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอสราง
หรือดัดแปลงอาคาร นายชาง และนายตรวจ ไดตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น”
(“มาตรา 64 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 21)

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 หรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา
32 มาตรา 34 หรือมาตรา 57 ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือ
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง”
(“มาตรา 65” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 22)

“มาตรา 65 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับ
ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังตองระวางโทษปรับ
อีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา 65 ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือ
ปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูใดฝาฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ยังตองระวางโทษ
ปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
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มาตรา 65 จัตวา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 46 ทวิ ยังตองระวาง
โทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง”
(“มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 จัตวา บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
มาตรา 26)

“มาตรา 66 ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ตรี วรรคหนึ่ง
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท”
(“มาตรา 66” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 22)

“มาตรา 66 ทวิ ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 โดยมิไดอยู
ในระหวางการอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่น
บาท จนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น”
(“มาตรา 66 ทวิ” บัญญัติเพิ่มโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 23)

“มาตรา 67 ผูใดฝาฝนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40
มาตรา 44 หรือมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่น
บาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง”
(“มาตรา 67” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 24)

มาตรา 68 ผูใด
(1) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา
51 (2) โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ
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(2) ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มอบหมาย เจาพนักงานทองถิ่น นายชางหรือนายตรวจตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือมาตรา 54
หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือมาตรา 63 แลวแตกรณี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 69 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําของผูดําเนินการ ผูกระทําตอง
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ
“มาตรา 70 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อ
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาหรือการสาธารณสุข หรือเปนการกระทําในทางการคาเพื่อใหเชา ให
เชาซื้อ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทน ซึ่งอาคารใด ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ”
(“มาตรา 70” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 25)

“มาตรา 71 ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42
มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูดําเนินการ ผูควบคุมงาน หรือผูอุทธรณตามมาตรา 52 แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของ
บุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น”
(“มาตรา 71” แกไขโดย พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มาตรา 25)

มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวากรรมการหรือผูจัดการ
ทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทําของนิติบุคคล
นั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา 73 ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเจาของหรือผูครอบครอง
ที่ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่งความเปนอยู
หรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดดังกลาวเปนผูเสียหายตาม
กฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
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“มาตรา 74 ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการ
จังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
ความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ตรี วรรคหนึ่ง มาตรา 65
จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 68 มาตรา 69 หรือ
มาตรา 70 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทําความผิดดังกลาว
และผูเสียหาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
ตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ
ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษจําคุกใหกําหนด
คาปรับซึ่งผูตองหาพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับ
ตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาตามวรรคสี่
ใหดําเนินคดีตอไป
คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถิ่น โดยไมตองนําสง
เปนรายไดแผนดิน”
(“มาตรา 74” แกไขโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 27)

บทเฉพาะกาล
-----------มาตรา 75 บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และการอนุญาตใด ๆ
ที่ไดใหไวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง
ในเขตเพลิงไหม หรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาตแลวแตกรณี ใหถือวาเปน
คําขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
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ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากการขออนุญาตหรือ
การพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหการขออนุญาต หรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา 27 เพื่อใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามให
ถูกตองภายในเวลาสามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอรับใบอนุญาตนั้นเปนอันตกไป
(สวนคําบางคํา (ตัวหนา / เอียง) ไดแกใหเปนปจจุบันแลว ตาม พระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกาแกไขบท
บัญญัติ
ใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
2545
พ.ศ. 2545 มาตรา 47)

มาตรา 76 อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และไดกระทําการเสร็จแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามพระราชบัญญัติ
นี้ ก็ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคสอง

มาตรา 77 ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณะสมบัติของแผนดิน
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสม หรือไมปลอดภัย
ในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการ
อํานวยความสะดวกแกการจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้นแลว ให
เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(1) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง แตการสั่งรื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
การพัฒนา ทองถิ่นหรือประโยชนในการใชที่สาธารณะของประชาชน
(2) มีคําสั่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผลใชบังคับ
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนด
เวลาไมเกิน หกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
(3) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพื่อขจัด หรือระงับเหตุที่กอใหเกิดหรืออาจ
กอใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ภายในกําหนดเวลา
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ไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
(4) มีคําสั่งใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถิ่นตามหลักเกณฑ วิธีการ
เงื่อนไข และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งแลว
ใหผูนั้นไดรับยกเวนโทษ แตถาผูนั้นไมปฏิบัติตาม ผูนั้นตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และให
เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหผูนั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไมรื้อถอนอาคาร
ใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูนั้นตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอด
เวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณี
หลังนี้ใหนํามาตรา 42 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระราช
กฤษฎีกาดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินในบริเวณนั้น เพื่อเปนรายได
สําหรับบํารุงทองถิ่นได แตที่ดินนั้นยังคงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
สัญญาเชาที่ดินที่ทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง (4) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกันแตตองไมเกินสิบป
การตอระยะเวลาเชาจะกระทํามิได เมื่อสิ้นกําหนดเวลาเชาที่ดินแลวเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดไม
รื้อถอนขนยาย อาคารหรือสิ่งปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีก
วันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นเขาดําเนินการรื้อ
ถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา 42 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 78 ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารที่ไดยื่นไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดยื่นตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งซึ่ง
ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 หรือพระราช
บัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 ใหคงใชบังคับไดตอไป ทั้งนี้ เพียงเทาที่
ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 80 ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร
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พุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นแลว
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม
--------------(1)
ใบอนุญาตกอสราง
(2)
ใบอนุญาตดัดแปลง
(3)
ใบอนุญาตรื้อถอน
(4)
ใบอนุญาตเคลื่อนยาย
(5)
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
“(6) ใบรับรอง
“(6 ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ

ฉบับละ 200 บาท
ฉบับละ 100 บาท
ฉบับละ 50 บาท
ฉบับละ 50 บาท
ฉบับละ 200 บาท
ฉบับละ 100 บาท”
ฉบับละ 500 บาท
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(6 ตรี)
ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
ฉบับละ 100 บาท”
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ 10 บาท
(8) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (1) ถึง (4)
(8 ทวิ)
การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตราใน (6
ทวิ)”
(9) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคารใหคิดคาธรรมเนียม
สําหรับการกอสราง หรือสําหรับสวนที่มีการดัดแปลง ดังนี้
(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร คิดตามพื้นที่ของ
พื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ 2 บาท
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบหาเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้น
อาคารแตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ 4 บาท
(ค) อาคารประเภทซึ่งตองมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน
หารอยกิโลกรัมตอหนึ่งตารางเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต
ละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ 4 บาท
(ง) ปาย คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุดคูณดวยสวนยาว
ที่สุด
ตารางเมตรละ 4 บาท
(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา
รั้วหรือกําแพงรวมทั้งประตูรั้วหรือกําแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท
ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตร หรือ
เมตรตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไป ใหถือเปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง
------------------------------------------------------------------(อัตราคาธรรมเนียม “(6)” แกไขโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 28)
(อัตราคาธรรมเนียม “(6ทวิ) และ (6ตรี)” แกไขโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 29)
(อัตราคาธรรมเนียม “(8ทวิ)” แกไขโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 30)

------------------------------------------------------------------หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุม
การกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช
2476 ไดประกาศ ใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกันอยูตลอดมา แตปจจุบันบานเมืองไดเจริญ
กาวหนาและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพื่อเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก
การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการควบคุม
การกอสรางในเขตเพลิงไหมเสียใหม และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
บทเฉพาะกาล
------------------มาตรา 27 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 28 บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูขอรับใบอนุญาตมิไดมาขอรับคืนจากเจาพนักงานทองถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขออนุญาต
ดังกลาวตอไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช
บัญญัตินี้
มาตรา 29 บรรดาเขตเพลิงไหมที่ไดมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 60
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนํามาตรา 60
ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 30 บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่ง ที่ไดออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือ
แยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 31 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบท
บัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วาดวยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ให
เหมาะสมและคลองตัวมากยิ่งขึ้นเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบกอนการ
ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แทนการขออนุญาตเพื่อใหเกิดความสะดวกและ
รวดเร็วแกประชาชนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับการตามพระราช
บัญญัตินี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทกําหนดโทษอัตราโทษ และอํานาจหนาที่ของคณะ
กรรมการเปรียบเทียบคดีใหเหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําความผิด และปรับ
ปรุงบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวขางตนหรือใหเหมาะสมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
---------------------พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการพัฒนา
ประเทศไดมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอสราง
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อาคารเพิ่มมากขึ้น กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
การณปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสียใหม โดยกําหนดมาตรการใน
ดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร
นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว
ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับโรงมหรสพก็เปนอาคารอยางหนึ่ง สมควรที่จะนํา
หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชโรงมหรสพมาบัญญัติรวมเปนฉบับเดียวกันกับกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารเพื่อสะดวกตอการใชกฎหมาย และสมควรกําหนดใหสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชในการขนสงบุคคล
ในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก หรือสถานที่
อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

