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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 

(พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2  

พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3  

พ.ศ. 2543) 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2522 เปนปท่ี 34 ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวาโดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง
อาคาร และกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมาย
ฉบับเดียวกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของสภานิติบญัญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภาดังตอไปนี้  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา  

**“สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวย
การผังเมืองหรือเขตทองที่ที่ ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตาม
เขตของผังเมืองรวมนั้น โดยไมตองตราเปน พระราชกฤษฏีกา สําหรับอาคารสูง อาคารขนาด
ใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ  

**ใหใชบทบัญญัติ แหงพระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมี
พระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติ นี้หรือไมก็ตาม” 

(**วรรคสองและวรรคสาม ของมาตรา 2 บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 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  
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(4) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 

(5) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496 
 
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้  
"อาคาร" หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่

สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง  
(1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น เพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน  
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอด

เรือ รั้ว กําแพงหรือประตูที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สรางขึ้นให
บุคคลทั่วไปใชสอย 

(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปาย  
(ก)  ที่ติดหรือต้ังไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมี

น้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม  
(ข) ที่ติดหรือต้ังไวในระยะหางจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว 

ระยะหางจากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้น 

(ค) เมื่อ วัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน้ํ าหนักเกินกวาที่ กํ าหนดใน
กฎกระทรวง 

 (4) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถสําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา 8 (9)  

(5)  สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ใหหมายความ
รวมถึงสวนตางๆ ของอาคารดวย  

**“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูง
ต้ังแตยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้น
ดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาให วัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของ
ช้ันสูงสุด  

**“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพ้ืนที่อาคาร
หรือสวนใดของอาคารเปนที่ อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท 
โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันตั้งแต หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป  
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**“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไป
ภายในเพื่อประโยชนใน การชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ต้ังแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคน
ไดต้ังแตหารอยคนขึ้นไป  

**“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับ
ฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปน ปกติธุระ โดยมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม  

(**อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ บัญญัติเพิ่ม
โดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

"ที่สาธารณะ" หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปน
ทางสัญจรได ทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม  

"แผนผังบริเวณ" หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ต้ัง และขอบเขตของที่ดินและ
อาคารที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะและ
ขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย  

"แบบแปลน" หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร  โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ  ขนาด 
เครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ ของอาคารอยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได  

"รายการประกอบแบบแปลน" หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร เพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน  

"รายการคํานวณ" หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ การรับ
น้ําหนัก และกําลังตานทานสวนตางๆ ของอาคาร  

"กอสราง" หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทน
ของเดิมหรือไม  

"ดัดแปลง" หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต 
แบบ รูปทรง สัดสวนน้ําหนัก เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซึ่ง
ไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลง ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง  

"ซอมแซม" หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม  
"รื้อถอน" หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน 

ตง หรือสวนอื่นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
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"เขตเพลิงใหม" หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารต้ังแตสามสิบหลังคา
เรือนขึ้นไปหรือมีเนื้อที่ต้ังแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอ ภายในระยะสามสิบ
เมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย  

"ผูควบคุมงาน" หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร  

"ผูดําเนินการ" หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งกระทําการ กอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึง ผูซึ่งตกลงรับ
กระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง  

**“ผูครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับ
ทรัพยสวนกลางตาม กฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย  

**“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือผูซึ่งไดรับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
การนั้น แลวแตกรณีซึ่งไดขึ้นทะเบียนไว ตามพระราชบัญญัตินี”้ 

(**นิยาม “ผูครอบครองอาคาร” และ ”ผูตรวจสอบ” บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

"นายตรวจ" หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ  
**“นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเจา

พนักงานทองถิ่นแตงตั้งให เปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการ
แตงต้ังใหเปนนายชาง  

(**นิยาม “นายชาง” ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

"ราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้  

"ขอบัญญัติทองถิ่น" หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของ
ราชการสวนทองถิ่น เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน  

**“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล  
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  



 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2543) - 5

(3) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล  

(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร  
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา  
(6) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

สําหรับในเขตองค กรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

(**ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และ

ใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง  
(1) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวน

คาธรรมเนียม  
(2) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบ

ของคําสั่งหรือแบบอื่นใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  
 

 
หมวด 1 

บททั่วไป 
 

มาตรา 6 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง  
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไข

ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาทั้งหมด หรือบางสวนเกี่ยวกับอาคารดังตอไปนี้ 
(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณะ

ประโยชน 
(2) อาคารของราชการสวนทองถิ่นที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณะ

ประโยชน  
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(3) อาคารขององคการของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการของ
องคการ หรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน  

(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซึ่งมี
กฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ  

(5) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของ
หนวยงานที่ต้ังขึ้นตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ  

(6) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ  
(7) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อ

ใชประโยชนเปนการชั่วคราว ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน 

**“มาตรา 8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุขการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และ
การอํานวยความสะดวกแกการจราจรตลอดจน การอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมี อํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนด  

(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และที่ต้ังอาคาร  
(2) การรับน้ําหนัก  ความตานทาน  ความคงทน  ตลอดจนลักษณะและ

คุณสมบัติของวัสดุที่ใช  
(3) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ

อาคาร  
(4) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความ

ปลอดภัย เกี่ยวกับอัคคีภัย หรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตราย
เมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย  

(5) แบบ และจํานวนของหองน้ําและหองสวม  
(6) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสง

สวาง การระบาย อากาศ การปรับอากาศการฟอกอากาศ การระบายน้ํา การ
บําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  

(7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร  
(8) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือ

ระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา ทางหรือที่สาธารณะ  
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(9) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของ
รถสําหรับอาคารบาง ชนิดหรือบางประเภทตลอดจนลักษณะและขนาด
ของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว  

(10) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารชนิดใดหรือ ประเภทใด  

(11) หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน 
เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 

(12) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต การโอน ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทน
ตามพระราชบัญญัตินี้  

(13) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการผู
ครอบครองอาคารและ เจาของอาคาร  

(14) คุณสมบั ติ เฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ  ตลอดจน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการ
ขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ  

(15) หลักเกณฑ วิธีการ  และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร  ติดตั้งและ
ตรวจสอบอุปกรณประกอบ ของอาคารชนิดหรือประเภทของอาคารที่
เจาของอาคารหรือผูครอบครองหรือผูดําเนินการ ตองทําการประกันภัย
คว ามรั บผิ ดต ามกฎหมายต อ ชี วิ ต  ร า งก าย  และทรั พย สิ นของ
บุคคลภายนอก” 

(**มาตรา 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

**“มาตรา 8 ทวิ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการ ควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือ
ลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชในการขนสง บุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟา
หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกันหรือออก กฎกระทรวงกําหนด
ประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน หรือออกกฎ 
กระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก
หรือในสถานที่อื่น ใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง การ
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อนุญาตใหใช การ ตรวจสอบมาตรฐานการรับน้ําหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุ
หรืออุปกรณ ที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับ สิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สรางขึ้นแตละ
ประเภทหรือแตละลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตก ตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้
ได”  

(**มาตรา 8 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับ
ที่ 3 พ.ศ. 2543) 

*มาตรา 9 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลวให
ราชการสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา 10  

ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ใหราชการสวน
ทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว ถาตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ให
ขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และให
ขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง ยังคงใชบังคับ
ตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมตามมาตรา 10 แตตองไมเกินหนึ่งปนับแต
วันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ  

การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการ
ดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น  

*มาตรา 10 ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แลวให
ราชการสวนทองถิ่น มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้  

(1) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจาก
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว  

(2) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
ดังกลาว เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น  

การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี คณะกรรมการควบคุมอาคาร
จะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ให
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ถาไมใหความเห็นชอบใหแจง
เหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นนั้นทราบดวย  

ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบใน
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ขอบัญญัติทองถิ่นนั้นแลว และใหราชการสวนทองถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถา
รัฐมนตรีไมสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ใหถือวารัฐมนตรี
ไดอนุมัติตามวรรคสอง  

(*มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้  

*มาตรา 10 ทวิ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
เห็นวาขอบัญญัติทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา 10 (1) ขัด หรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 10 (2) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความ
ยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน หรือกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิตรางกาย หรือ
ทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถิ่นนั้นดําเนินการยกเลิก
หรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได  

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันรับแจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุม
ของราชการสวนทองถิ่นนั้น  

การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอ
การดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น  

(*มาตรา 10 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) 

มาตรา 11 ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เมื่อประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได  

มาตรา 12 กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 
9 หรือมาตรา 10ถาขัด หรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวย
การผังเมือง  

มาตรา 13 ในกรณีที่สมควรหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายและใช
หรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริ เวณใดแตยังไมมี
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดการตามมาตรา 8 (10) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา หามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารใน
บริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได และใหดําเนินการออกกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่น
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ  
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ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่งใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก  

*มาตรา 13 ทวิ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะตอง
ปฎิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  

(1) ใหสวนราชการและหนวยงานตางๆที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจง
ขอหาม ขอจํากัด หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร หรือการดําเนินการอยางอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ใหราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของ
ทราบเพื่อดําเนินการตาม (2)  

(2) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ตลอดจน
ขอมูลที่ไดรับแจงตาม (1) ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้  

(3) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตาม
พระราชบัญญัตินี้วา ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาต
เกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย  

(4) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐาน
และถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนได  
 *มาตรา 13 ตรี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ  

(1) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของ
ผูอื่น หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ  

(2) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใช หรือ
เปลี่ยนการใชอาคารชนิดใด หรือประเภทใด ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นได
โดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงานทองถิ่นตอบขอหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับหนังสือ  แตถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีความจําเปนตองขอคําปรึกษาจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุจําเปนอื่นใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาว
ออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน  
 ในกรณีที่ ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร โดยถือปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฏ
วา เจาพนักงานทองถิ่นไดตอบขอหารือไปโดยผิดพลาด เปนเหตุใหผูหารือไดดําเนินการ
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ดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติ
ทองถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

 (*มาตรา13 ทวิ และมาตรา 13 ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 

 
 

หมวด 2 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
 
มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวย อธิบดีกรมโยธาธิการเปน

ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการ
ปกครอง ผูแทนกรมทางหลวง *ผูแทนกรมอัยการ *ผูแทนสํานักผังเมือง *ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมแหงละหนึ่งคนและผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปน
กรรมการ และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปนกรรมการและเลขานุการ  

(หมายเหตุ *กรมอัยการ ปจจุบันคือ สํานักงานอัยการสูงสุด, สํานักผังเมือง ได
เปลี่ยนเปนกรมการผังเมือง และปจจุบัน เปนกรมโยธาธิการและผังเมือง สํานักงาน
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ปจจุบันคือ สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม) 

 
มาตรา 15 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู

ในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น กรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน 

มาตรา 16 นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึ่ง 
รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ  

(1) ตาย  
(2) ลาออก  
(3) รัฐมนตรีใหออก  
(4) เปนบุคคลลมละลาย  
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(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  
(6) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายให

จําคุกเวนแตเปนโทษ สําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไม
อยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปน
ประธานในที่ประชุม  การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก  กรรมการคนหนึ่งให
มีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  

*มาตรา 18 ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมารตรา 8 หรือมาตรา 10 

ทวิ 

(2) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา 10 (2) 

**(3)  ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นหรือสวนราชการในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

**(4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมี
หนาที่ปฏิบัติการตามพระราช บัญญัตินี้”  

**(5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ  
**(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้”  
 
(*มาตรา 18 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)  
(**ขอ 3 และ 4 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 
(**ขอ 5 และ 6 บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 11แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับ

ที่ 3 พ.ศ. 2543) 

มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได 

ใหนํามาตรา 17 มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
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**มาตรา 20 ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการมี
หนาที่ ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร  
(2) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ  
(3) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ 

หนวยงานของรัฐ ใน การปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให
คําแนะนําแกภาคเอกชน  

(4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 

(**มาตรา 20 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
 

หมวดที่ 3 

การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
 
*มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจาก

เจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ  
(*มาตรา 21 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 
**มาตรา 21 ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่

กฎกระทรวงกําหนดใหมีการตรวจสอบ งานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสราง
อาคาร ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบ
และคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน กฎกระทรวง 

(**มาตรา 21 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

*มาตรา 22 ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ  

(1) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ
นอยกวาความสูงของอาคาร  

(2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร  
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 (*มาตรา 22 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

มาตรา 23 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2535 

มาตรา 24 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ.2535 

*มาตรา 25 ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น ตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสอง
คราวคราวละไมเกินสี่สิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราว
ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น 
แลวแตกรณ ี

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือคําสั่งไมอนุญาต ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 

*มาตรา 26 ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ขอ
อนุญาตนั้น มีลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอ
มิไดเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอ
นั้น 

*มาตรา 27 ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น มี
อํานาจสั่งใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดยื่นไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และใหนํามาตรา 25 

วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเจา
พนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบ 

อนุญาตใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงใน
สาระสําคัญผิดจากคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่นคําขอใหมและ
ใหดําเนินการตามมาตรา 25 ตอไป  

**มาตรา 28 ในกรณีที่ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ
ที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทํา โดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแต
เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการคํานวณ 

(**มาตรา 28 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

**มาตรา 28 ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียด
ดานสถาปตยกรรมของอาคารซึ่งไม เปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับคํา
ขอใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผู ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแต เฉพาะในสวนที่ไม
เกี่ยวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนี ไฟ 

(**มาตรา 28 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

*มาตรา29 เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงช่ือผูควบคุม
งานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบพรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย 

ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหาม
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม 

*มาตรา 30 ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไว หรือผู
ควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแต
ทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงาน
นั้น 
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ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการ
ตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงช่ือและสงหนังสือแสดงความยินยอม
ของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 

*มาตรา 31 หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่
ไดรับอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต หรือ
ใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ เวนแต 

(1) เจาของอาคารนั้นไดยื่นคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงได 

(2) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบแลว หรือ 

(3) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่
เกี่ยวของหรือเปนกรณีตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหนํามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใช
บังคับแกการดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝนความ
ในวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวา 
เปนการกระทําของผูอื่นซึ่งผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวให
เจาของหรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลวแตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติ
ตาม 

*มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้ 
 **(1) อาคารสําหรับ ใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล  
 (2) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การ
สาธารณสุข หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุม
การใช หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจา
พนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการ
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงหามมิใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตาม
มาตรา 39 ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
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ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 

ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการ
ใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงตามมาตรา 39 ทวิ ได แตถาเจาพนักงาน
ทองถิ่นมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารนั้นใชหรือยินยอมใหบุคคลใด ใชอาคารนั้น เพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ตอไปได 

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอาคารนั้น เพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตาม
มาตรา 39 ทวิ 

(**ขอ 1 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

**มาตรา 32 ทวิ เจาของอาคาร ดังตอไปนี้ 
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ  
(2) อาคารชุมนุมคน  
อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือหรือ

ผูตรวจสอบ ดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพ อาคาร โครงสรางของ
ตัวอาคาร อุปกรณประกอบ ตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวางระบบการเตือน 
การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปอง กันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาน ระบบระบาย
อากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคารที่
จําเปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพย สิน แลว
รายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนด ในกฎกระทรวง ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตาม
วรรคหนึ่งโดยมิชักชา เพื่อพิจารณาออกใบ รับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการ
ตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ แลวแตกรณี ตอไป 

(**มาตรา 32 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

*มาตรา 33 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งไมเปนอาคารประเภท
ควบคุมการใช ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา 32 เวนแต
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จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว และ
ใหนํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการ
ใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดย
อนุโลม 

*มาตรา 34 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้น
เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง 
หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
นั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบ
ที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้น
ตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม 

*มาตรา 35 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ใหใชไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในใบอนุญาต 

ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงาน
ทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

*มาตรา 36 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแกกัน
มิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

(*มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 มาตรา 31 มาตรา 32 

มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 35 และมาตรา 36 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

**มาตรา37 ในกรณีที่ผูได รับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย 
ทายาทหรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาว ซึ่งประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนยายใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือ แจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ
ภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณีเชนวานี้ใหถือวา ทายาทหรือ
ผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน 

(**มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 
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มาตรา 38 ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารแลวแต
กรณี ผูไดรับใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ
แบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการดังกลาวหน่ึงชุด และพรอมที่จะใหนาย
ชางหรือนายตรวจตรวจดูได 

ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา 32 หรือ
ใบอนุญาตตามมาตรา 33 ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น 

มาตรา 39 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรองตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูก
ทําลายหรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับ
ใบอนุญาต หรือใบรับรอง แลวแตกรณ ี

*มาตรา 39 ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและตอง
ดําเนินการดังตอไปนี ้

(1) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย 

(ก) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภท
วุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตอง
ไมเปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือตามมาตรา 49 ทวิ 

(ข) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปน
ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และ
จะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือตามมาตรา 49 ทวิ 

(ค) ช่ือของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
สถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
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วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และ
จะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือ ตามมาตรา 49 ทวิ  

(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 

(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปน
ผูออกแบบอาคาร เปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผู
ควบคุมงาน แลวแตกรณีพรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและขอบัญญัติ ทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทุกประการ  

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  และ
รายการคํานวณของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปน
ผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น 

(ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 
 
(2) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใน

กรณีที่เปนการแจงการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวใน
วรรคหนึ่งครบถวนแลวใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตน
ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดต้ังแตวันที่
ไดรับใบแจง ใหนํามาตรา 38 และมาตรา 39 มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม 

*มาตรา 39 ตรี ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารตามที่
ไดแจงไว แลวแตกรณี ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
หรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
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พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี 

หนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว และใหมีอํานาจ
ดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 43 แลวแตกรณ ี

ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสองใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ 

(2) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน 
ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติ
ทองถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(3) การกระทําดังกลาวที่ เกี่ยวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใด  หรือประเภทใด  เปนการฝาฝน 
กฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ 

(*มาตรา 39 ทวิ และมาตรา39 ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 

 
 

**หมวด 3 ทว ิ

การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ  
 

**มาตรา 39 จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่
ใช เพื่อประกอบกิจการโรง  มหรสพ  ตองดํา เนินการให เปนไปตามบทบัญญั ติแหง
พระราชบัญญัตินี้ดวย  

**มาตรา 39 เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมให
ผูใดใชอาคารหรือสวนใด ของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคาร
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะ กรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแต
กรณี ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออก
ใบอนุญาตเพิกถอนใบ อนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาต
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอ ไปนี้  
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(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธาน
กรรมการ  ผูแทน  กรุง เทพมหานครผูแทนกรมอนามัย  กระทรวง
สาธารณสุข ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการและ  ให
ผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการเปนกรรมการและ
เลขานุการ  

(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ 
เจาพนักงานทองถิ่น แหงทองที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนา
ตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และใหโยธาธิการจังหวัด เปนกรรมการ
และเลขานุการ ในการวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก และ
ใหประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจ การโรงมหรสพตาม
วรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอน
ใบอนุญาต ตออายุ ใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาต
ตามวรรคสอง ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการ
ปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู และจํานวน และระยะหางของ
สิ่งของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ 
เชนหองฉาย ทาง เขาออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

**มาตรา 39 ฉ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป 
โดยใหใชไดจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตอใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการ 
ออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เจาของ
อาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ
กิจการ โรงมหรสพ ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคํา
ขอดังกลาวแลวให ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะ
มีคําสั่งไมอนุญาต”  

(**หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 จัตวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ บัญญัติเพิ่มเติม
โดยมาตรา 19แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543) 

 
 

 



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

 
 
 

หมวดที่ 4 

อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น 
 
*มาตรา 40 ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝา

ฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังนี ้

(1) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง
หรือบริวารของบุคคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว 

(2) มีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใช หรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณ
ที่มีการกระทําดังกลาวและจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย 
ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว  และ 

(3) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี ภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดมีคํา 

สั่งตาม (1)  

*มาตรา 41 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงให
ถูกตองได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการ
แจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 
แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร 

เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา 27 

มาใชบังคับโดยอนุโลม  
*มาตรา 42 ถาการกระทําตามมาตรา 40 เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงให

ถูกตองได หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 41 ให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร  ผูควบคุมงานหรือ
ผูดําเนินการ รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (11) หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา10 
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*มาตรา 43 ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 
42 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังตอไปนี้  

(1) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไว
ตามมาตรา 42 ไดลวงพนไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคล ซึ่งมิไดปฏิบัติการตาม
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 42 โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

(2) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปด
ประกาศกําหนดการรื้อถอนไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันและเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ
อาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการจะตองรวมกันเสียคาใชจายในการนั้นเวนแตบุคคล
ดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝน
กฎหมาย  

ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่ง
ดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่น ไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว
บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทน
เจาพนักงานทองถิ่นไมได  

วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอนใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจยึด และเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งนี้ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสิน
หรือเงินนั้นคนืภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินนั้นตกเปนของ
ราชการสวนทองถิ่นนั้นเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้  

*มาตรา 44 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับ
ใบรับรอง ในอนุญาต หรือที่ไมไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง 
ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา 39 ทวิแลว  

*มาตรา 45 ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา 34 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูครอบครองพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาวหรือผูที่กระทํา
การฝาฝน มาตรา 34 ระงับการกระทํานั้นและสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไข
เปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสูสภาพเดิมได ภายในระยะเวลาที่กําหนด และ
ใหนํามาตรา 43 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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(*มาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 และมาตรา 45 ความเดิมถูก
ยกเลิกโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และใหใชความ
ใหมแทนดังที่พิมพไวนี้)  

มาตรา 46 ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินหรือ
อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษา
คุณภาพ สิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถา
อาคารน้ันอาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนอาคารนั้นได โดยใหนํามาตรา 42 มาใชบังคับโดย
อนุโลม  

**มาตรา 46 ทวิ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัด
แสงสวางระบบการเตือน การปองกันและ การระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุ
ชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบ บําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือ
ระบบอื่น ๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปน ภยันตรายตอสุขภาพ 
ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือ
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ ดังนี้  

(1) มีคําสั่งหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร ใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอุปกรณ ประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการ
หามนั้นไวที่อุปกรณ หรือบริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงายที่ อยูใกลกับ
อุปกรณนั้น  

มีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ นั้น ใหอยูในสภาพ
ที่ปลอดภัย หรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน 
ในกรณีมีเหตุอันสมควร เจา พนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได ใน
กรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณ
ดังกลาวมีผลทําให อาคารนั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ 
ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจา พนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวน
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ไวกอนก็ได และตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการ หามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว 

(**มาตรา 46 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

*มาตรา 47 การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
นอกจากกรณีตามมาตรา40 (2) และมาตรา 47 ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย 
ลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนา ของผูนั้น 
หรือจะทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือช่ือรับทราบก็ได  

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหปดประกาศ
สําเนาคําสั่งหรือหนังสือแจงแลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณ
ที่ต้ังอาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชนั้น และใหถือ
วาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานไดทราบคําสั่งหรือหนังสือแจงนั้นแลว เมื่อพนกําหนด
เจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว  

(*มาตรา 47 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2  พ.ศ. 2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

*มาตรา 47 ทวิ การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งใหระงับการกระทําที่เปน
การฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซึ่งจะตองรับคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหปด
ประกาศคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทํา
ดังกลาว และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งนั้นแลวเมื่อพนกําหนดสามวันนับแต
วันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว  

(*มาตรา 47 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) 

มาตรา 48 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจเขา
ไปในอาคารหรือบริเวณที่ต้ังอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของ
สถานที่นั้น และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น  
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**มาตรา 49 ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราขการหรือพนักงานสวน
ทองถิ่นซึ่งมีความรูหรือคุณ วุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรอง ขอจากเจาพนักงานทองถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการมี
อํานาจแตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลัก เกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(**มาตรา 49 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

**มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มี การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานทองถิ่นไดดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 
42 แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และมีเหตุอัน ควร
สงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร 
หรือผูควบคุม งาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นแจงใหบุคคลเชนวานั้น ทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับแจง เพื่อพิสูจนวาเปนการกระทํา ของผูอื่น หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการ
กระทําของผูอื่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแจงช่ือและ การกระทําของบุคคลเชนวานั้น
ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภา สถาปนิกทราบเพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก 

(**มาตรา 49 ทวิ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
 

หมวด 5 

การอุทธรณ 
 
*มาตรา 50 ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  
(1) ในเขตกรุง เทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการ ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศกรรม  และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมเปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
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ผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน และใหหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ  

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง (1) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของกรุงเทพมหานคร หรือองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือ
สภาจังหวัด  

**(2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวย 
ผูวาราชการจังหวัดเปน ประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการ
จังหวัด และบุคคลอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งปลัด กระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้ง ในจํานวนนี้
ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ และใหโยธาธิการจังหวัดเปน
กรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (2) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ
ราชการสวนทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น  

ใหนํามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใชบังคับแกคณะกรรมการ พิจารณา
อุทธรณโดยอนุโลม  

 (*มาตรา 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

(**ขอ 2 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

มาตรา 51 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติ

นี้  
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาว สง

เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  
(3) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณมอบหมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ต้ังอาคาร อันเปนมูลกรณีแหงการ
อุทธรณ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกก็ได 

*มาตรา 51 ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่มอบหมายก็ได ใหนํา
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มาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม  

(*มาตรา 51 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 

*มาตรา 52 ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผู
ไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง  

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออก
คําสั่งดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  

ใหคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และ
เจาพนักงานทองถิ่น ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ  

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษา
เปนประการใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น  

ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแก
อาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือ
ทรัพยสิน หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได ใหนํามาตรา 47 มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัย
อุทธรณโดยอนุโลม  

(*มาตรา 52 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
 

**หมวด 6  

นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ 

(** หมวด 6 ความเดิม ถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2543 และใหใช ความใหมแทนดังพิมพไวนี้) 

 
มาตรา53 ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
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พระราชบัญญัตินี้หรือไม และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดง
เอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น  

มาตรา 54 เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซึ่งไดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายเสร็จแลวนั้นไดกระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุ
อันควรสงสัยวาอาคารใดมีการใชหรือเปลี่ยนการใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 32 

มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา46ใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจ
อาคารและบริเวณที่ต้ังอาคารนั้นได และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งให
แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น  

มาตรา 55 ในการปฏิบัติการตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 นายชางหรือนายตรวจตอง
กระทําการในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นั้น 
และในการนี้ใหนายชางหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอบัตร
ประจําตัวใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 **มาตรา 55 ทวิ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เวนแตผูนั้นเปนผู
ตรวจสอบตามพระราช บัญญัตินี้  

**มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดย
ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระ ราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนํามาตรา 49 ทวิ มาใช บังคับโดยอนุโลม 

(**มาตรา 55 ทวิ และมาตรา 55 ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 25 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

 
 

หมวด 7 

เขตเพลิงไหม 
 
มาตรา 56 เมื่อเกิดเพลิงไหมบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ใหเจา

พนักงานทองถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้นและ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม โดยมีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึง
การกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัตินี้  

*มาตรา 57 ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกลาว
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อยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่ไดแจงไวนั้นตาม
ระยะ เวลาดังกลาวดวย ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝน
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก 

(1) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทํา
หรือควบคุมโดยทางราชการ  

(2) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอย
ช่ัวคราว  

(*มาตรา 57 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

มาตรา 58 ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม
หรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และให
เจาพนักงานทองถิ่นเสนอความเห็น พรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น
มากกวาหนึ่งทองที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของเปนผูรวมกันพิจารณาและ
เสนอความเห็น ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม  

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ให
เสนอความเห็นพรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรี เพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศให
ประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมีการปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว 
ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหมภายในสี่สิบหาวันนับแต
วันที่เกิดเพลิงไหม  

มาตรา 59 ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตาม
มาตรา 57 วรรคหนึ่ง เปนอันยกเลิก  

ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา 57 วรรค
หนึ่ง ยังคงมีผลใชบังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวัน นับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิง
ไหมนั้น และใหสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม
เสนอตอรัฐมนตรีเพื่อประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษา
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว  

*มาตรา 60 เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใด
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุง เขตเพลิงไหมให
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ผิดไปจากที่กําหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนยายอาคารหรือใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบังคับ
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก 

ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติ ใน
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

(*มาตรา 60 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

*มาตรา 60 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตาม
ประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา 60 ภายในสองป นับแตวันใช
บังคับประกาศดังกลาว  

ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพื่อใช
ประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนกอนเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยกําหนดตามราคา
ประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดิน ที่ใชบังคับอยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขต
เพลิงไหม แตถาไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับประกาศ
ดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่ 1 มกราคมของป
ที่มีการจายเงินคาทดแทน ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม 
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก  

(*มาตรา 60 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 

มาตรา 61 ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด
เพื่อใชประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหดําเนินการเวนคืนที่ดิน
หรืออสังหาริมทรัพยนั้นโดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดย
อนุโลม  

มาตรา 62 เมื่อเกิดเพลิงไหมในทองที่ใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถาทองที่
นั้นยังไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นตั้งแตวันที่เกิดเพลิงไหม แตถาตอมามีการประกาศไมปรับปรุง
เขตเพลิงไหมตามมาตรา 58 ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันที่เจา
พนักงานทองถิ่นมีประกาศนั้น  
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หมวดที่ 8 

บทเบ็ดเตล็ด 
 
มาตรา 63 ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณผูซึ่งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือ
นายตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต เจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งอยูในสถานที่นั้นตองใหความ
สะดวกและชวยเหลือตามสมควร  

มาตรา 64 ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณผู
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น 
นายชาง และนายตรวจ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา  

*มาตรา 64 ทวิ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบ
แปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจง ตามมาตรา 39 ทวิ 
ไวไดไมเกินรอยละสิบของเงินคาธรรมเนียมดังกลาว เพื่อนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทน
ใหแกเจาพนักงานผูตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจได
ตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น  

(*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 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรค
หนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา31 มาตรา 32 มาตรา 34 หรือมาตรา 57 

ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะได
ปฏิบัติใหถูกตอง  
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(*มาตรา 65 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

**มาตรา 65 ทวิ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสาม
เดือนหรือปรับไมเกินหก หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับนอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง
แลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังตอง ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง  

**มาตรา 65 ตรี ผูใดฝาฝนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือนหรือปรับไมเกินหก หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรค
หนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา 39 เบญจ วรรค หนึ่ง ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน
หนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง  

**มาตรา 65 จัตวา ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 46 ทวิ ตองระวางโทษ ปรับไมเกินสามหมื่นบาท นอกจากตองระวางโทษตามวรรค
หนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติรามมาตรา 46 ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีก วันละไมเกินหา
พันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

(**มาตรา 65 ทวิ มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 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 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

*มาตรา 66 ทวิ ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 
42 โดยมิไดอยูในระหวางการอุทธรณคําสั่งดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว 

ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีก วันละไมเกินสามหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถิ่น  

(*มาตรา 66 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 

*มาตรา 67 ผูใดฝาฝนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรือมาตรา 45 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตอง
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ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติ
ใหถูกตอง  

(*มาตรา 67 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

มาตรา 68 ผูใด  
(1) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณตามมาตรา 51 (2)โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ 

(2) ขัดขวางการปฏิบั ติหน าที่ ของกรรมการพิ จ ารณาอุทธรณ  ผู ซึ่ ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือนายตรวจ ตาม
มาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือมาตรา 54 หรือไมปฏิบัติตามมาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 
54 หรือ มาตรา 63  

 แลวแตกรณี ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 มาตรา 69 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําของ
ผูดําเนินการ ผูกระทําตองระหวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ 

 *มาตรา 70 ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการกระทําอันเกี่ยวกับ
อาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเปนการกระทํา
ในทางการคาเพื่อใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใดผูกระทํา
ตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ  
 *มาตรา 71 ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 

มาตรา 42 มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการผูควบคุมงาน หรือผูอุทธรณ ตามมาตรา 52 แลวแตกรณี 
หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการ
กระทําของผูอื่น 

(*มาตรา 70 และมาตรา 71 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 
 มาตรา 72 ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวา
กรรมการ หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะ
พิสูจนไดวา การกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย  
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 มาตรา 73 ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดิน หรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น 
หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการ
กระทําความผิดดังกลาว เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา  

**มาตรา 74 ใหมีคณะ กรรมการเปรียบเทียบคดี  
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทน

สํานักงานอัยการสูง สุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปน

หัวหนาที่ทําการอัยการ จังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด 

 ความผิดมาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ตรี วรรคหนึ่ง 
มาตรา 65 จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหน่ึง มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 68 

มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได ในกรณีที่
พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทําความผิดดังกลาวและผู
เสีย หาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดีตามวรรค หนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ถา
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไม ควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ให
กําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถา มี ยินยอมตามนั้น เมื่อ
ผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่ เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ 
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาถาผูตองหาไม
ยินยอมตามที่ เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาตามวรรคสี่ให
ดําเนินคดีตอไป คาปรับที่เปรียบ เทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวน
ทองถิ่น โดยไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 

(**มาตรา 74 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
มาตรา 75 บรรดาคําขออนุญาตใด ๆที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

และยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น หรืออธิบดีกรมโยธาธิการและการ
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อนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร หรือกฎหมายวา
ดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม หรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาตตามที่
ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัติ
นี้โดยอนุโลม  

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากการ
ขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณา
อนุญาตนั้นเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา 27 

เพื่อใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถูกตองภายในเวลาสามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาตไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอรับใบอนุญาต
นั้นเปนอันตกไป  

มาตรา 76 อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และไดกระทํา
การเสร็จแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบคุม
การใชตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคสอง  

มาตรา 77 ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไม
เหมาะสม หรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร เมื่อมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้นแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้  

(1) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายใน
กําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง แตการสั่งรื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การพัฒนาทองถิ่นหรือประโยชนในการใชที่
สาธารณะของประชาชน 

(2) มีคําสั่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุง
อาคารมีผลใชบังคับ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตอง
ตามพระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 

(3) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพื่อขจัดหรือระงับ
เหตุที่กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การ
ปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวย
ความสะดวกแกการจราจร ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง  
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(4) มีคําสั่งใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถิ่นตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหผูนั้นไดรับยกเวนโทษ แตถาผูนั้นไมปฏิบัติตาม ผูนั้นตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหผูนั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถาผูนั้นไมรื้อถอนอาคารใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูนั้น
ตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาผู
นั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา 
42 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม  
 พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบ
ทายพระราชกฤษฎีกาดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินใน
บริเวณนั้น เพื่อเปนรายไดสําหรับบํารุงทองถิ่นได แตที่ดินนั้นยังคงเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน  
 สัญญาเชาที่ดินที่ทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง (4) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกันแตตอง
ไมเกินสิบป การตอระยะเวลาเชาจะกระทํามิได เมื่อสิ้นกําหนดเวลาเชาที่ดินแลว เจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารผูใดไมรื้อถอน ขนยายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝา
ฝน หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง  

ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา 42 วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม  
มาตรา 78 ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารที่ได

ยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดยื่น
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ 
หรือคําสั่งซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร
พุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476

ใหคงใชบังคับไดตอไป ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 80 ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการ

กอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม 
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พุทธศักราช 2476อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
บังคับพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นแลว  

 
 
     ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
      
      ส.โหตระกิตย 
           รองนายกรัฐมนตรี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ตร)ี ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร    ฉบับละ  100  บาท  
     (7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับละ 10 บาท 

     (8) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (1) ถึง (4) 
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**(8 ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตาม
อัตราใน (6 ทวิ) 
     (9) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับการ
กอสรางหรือสําหรับสวนที่มีการดัดแปลงดังนี ้

(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้น
อาคารแตละช้ันรวมกันตารางเมตรละ 2 บาท 

(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร
แตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท 

(ค) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพ้ืนรับน้ําหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่งเกินหารอย
กิโลกรัมตอตารางเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท 

(ง) ปาย คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุด คูณดวยสวนยาวที่สุด 
ตารางเมตรละ 4 บาท 

(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทาง หรือทอระบายน้ํา รั้ว
หรือกําแพง รวมทั้งประตูรั้ว หรือกําแพง คิดตามความยาว ตารางเมตรละ 1 บาท 

 ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ต้ังแตก่ึง
หนึ่งขึ้นไปใหถือเปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งใหปดทิ้ง  

(**ขอ 6 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2543 และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี้) 

(**ขอ 6 ทวิ และขอ 6 ตรี บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543) 

 (**ขอ 8 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดยมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2543) 
 
หมายเหตุ:-เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางใน
เขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476ไดประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกันอยู
ตลอดมาแตปจจุบันบานเมืองไดเจริญกาวหนาและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสม
และสอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการควบคุมเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร
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สมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหมเสียใหม และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาว
เขาเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 

 
[ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลม 96 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2535 

เปนปท่ี 47 ในรัชกาลปจจุบัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2535” 

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

 
ฯลฯ 
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มาตรา 27 ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 28 บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูขอรับใบอนุญาตมิไดมาขอรับ
คืนจากเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจา
พนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขออนุญาตดังกลาวตอไปตามบทบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา 29 บรรดาเขตเพลิงไหมที่ไดมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิง

ไหม ตามมาตรา 60 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงภายในสองปนับ
แตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และใหนํามาตรา 60 ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 30 บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให
ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา 31 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
 
     ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
 
      อานันท ปนยารชุน 

      นายกรัฐมนตรี 
 
หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วาดวยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้ให
เหมาะสมและคลองตัวมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบกอนการดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แทนการขอ
อนุญาต เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนมากขึ้น ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของ
เจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับการ ตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ปรับปรุงบทกําหนดโทษอัตราโทษ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให
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เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติ
อื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวขางตนหรือใหเหมาะสมและ
ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้. 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
ฉบับที่ 3 พ.ศ.2543 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  

ใหไว ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2543 เปนปท่ี 55 ในรัชกาลปจจุบัน  
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่ง
มาตรา 29ประกอบ กับ มาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําได โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย จึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา 
ดังตอไปนี้  

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2543”  

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป  

มาตรา 3 ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระ
พุทธศักราช 2464  

 
ฯลฯ 

 
 
มาตรา 31 กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดที่อางถึงโรงมหรสพตาม

พระราชบัญญัติปองกัน ภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 ใหถือวา
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กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือ คําสั่งนั้นอางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราช บัญญัตินี้  

มาตรา 32 บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการ
เลนมหรสพ พระพุทธ ศักราช 2464 ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยังอยู
ในระหวางการพิจารณาของเจา พนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา 33 ใบอนุญาตใหกอสรางโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงแกไข
หรือเพิ่มเติมโรงมหรสพที่ ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน
มหรสพ พระพุทธศักราช 2464 กอนวันที่พระ ราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปโดยใหถือ
เปนใบอนุญาตกอสรางโรงมหรสพหรือใบอนุญาตดัดแปลง โรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี  

มาตรา 34 ใบอนุญาตใหใชเปนสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกใหตามพระ
พระราชบัญญัติปองกันภยันตราย อันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช 2464 กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชไดตอไปจนกวา จะสิ้นอายุ ถาผูขอรับใบอนุญาตดังกลาว
ประสงคจะใชสถานที่นั้นเปนโรงมหรสพตอไปหลังจากใบอนุญาต สิ้นอายุ และไดยื่นคําขอ
อนุญาตใชสถานที่ดังกลาวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอไปกอนวันที่ใบอนุญาต เดิมสิ้น
อายุ ใหผูขอรับใบอนุญาตใชโรงมหรสพนั้นตอไปไดตามใบอนุญาตเดิมเวนแตผูมีอํานาจ
อนุญาตตาม มาตรา 39 เบญจ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ จะมีคํา สั่งไมอนุญาตใหใชสถานที่นั้นเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ตามพระราชบัญญัติ  

มาตรา 35 บรรดาคําขออนุญาตที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และ
ยังอยูในระหวางการ พิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คํา
ขออนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขออนุญาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหแกไข
เพิ่มเติมไดตามความ จําเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
มาตรา 36 บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับ ใหคงใชไดตอไปจน กวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น  
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มาตรา 37 บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2535 ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือ แยงกับบทบัญญัติที่ไดรับ
การแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใน
เรื่อง นั้นใชบังคับ  

มาตรา 38 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  
 
     ผูรับสนองพระราชโองการ  
 
     ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี  

 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการพัฒนา
ประเทศไดมี ความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการ
กอสรางอาคารเพิ่มมากขึ้น กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สมควร แกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสีย
ใหม โดยกําหนดมาตรการในดานการควบคุมเกี่ยวกับ ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย 
การปองกันอัคคีภัย  การสาธารณสุขการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  การผัง  เมือง  การ
สถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการ
ปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับโรงมหรสพก็เปนอาคารอยางหนึ่ง สมควรที่จะนํา
หลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชโรงมหรสพ มาบัญญัติรวมเปนฉบับเดียวกันกับกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกตอการใชกฎหมาย และสม ควรกําหนดใหสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อ
ใชในการขนสงบุคคลในลักษณะกระเชาไฟฟา หรือสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุ ประสงคเพื่อใช
เปนเครื่องเลนในสวนสนุก หรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกัน เปนอาคาร 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้
 


