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พระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2522 
เป็นปีที่ 34 ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ 
ให้ประกาศว่า 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และ
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน 
 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท าหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
 มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522” 
 มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และจะใช้บังคับในท้องท่ีใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ส าหรับเขตท้องท่ีที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเอ
หรือเขตท้องท่ีที่ได้เคยมีการประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวม
นั้นโดยไม่ต้องตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
 ส าหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ให้ใช้
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้บังคับไม่ว่าท้องท่ีที่อาคารนั้นตั้งอยู่จะได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ก็ตาม  (บทบัญญัติในวรรคสองและวรรคสามบัญญัติเพิ่มเติม โดย
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 3  ให้ยกเลิก 
 (1) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 
 (2) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2504 
 (3) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2515 
 (4) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 
 (5) พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2496  
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 มาตรา 4  ในพระราชบัญญัตินี้  
 อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือนโรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานและส่ิงท่ีสร้างขึ้น
อย่างอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 
 (1) อัฒจันทร์หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
 (2)  เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว 
ก าแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับท่ีสาธารณะ หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไป
ใช้สอย 
 (3) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย 
  (ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนัก
รวมท้ังโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 
  (ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซ่ึงเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่าง
จากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ าหนักเกินกว่า
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (4) พื้นที่หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ท่ีกลับรถและทางเข้าออกของรถส าหรับ
อาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8 (9) 
 (5) ส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 ท้ังนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารด้วย  
 อาคารสูง  หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอย ได้ที่มีความสูงตั้งแต่
ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า 
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
 (บทค านิยามค าว่า “อาคารสูง” บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พ้ืนที่อาคารหรือส่วนใด
ของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกัน
ทุกชั้นในหลังเดียวกัน ตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 
 (บทนิยามค าว่า “อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ” บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 โรงมหรสพ  หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับฉาย
ภาพยนตร์ แสดง ละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้
สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้น เป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม” 
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 (บทนิยามค าว่า “โรงมหรสพ” บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 ที่สาธารณะ หมายความว่า ท่ีซ่ึงเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจร
ได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 
 แผนผังบริเวณ หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของท่ีดินและอาคาร
ที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย ใช้หรือเปล่ียนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขต
ของท่ีสาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย 
 แบบแปลน  หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดังแปลง รื้อถอน 
เคล่ือนย้าย ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคัญ ขนาดเครื่องหมาย
วัสดุและการใช้สอยต่างๆ ของอาคาร อย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการด าเนินการได้ 
 รายการประกอบแบบแปลน หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและ
ชนิดของวัสดุตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย ใช้
หรือเปล่ียนการใช้อาคาร เพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน 
 รายการค านวณ หมายความว่า รายการแสดงวิธีการค านวณ ก าลังขงวัสดุ การรับน้ าหนัก 
และก าลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 
 ก่อสร้าง  หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทน
ของเดิมหรือไม ่
 ดัดแปลง หมายความว่า เปล่ียนแปลง ต่อเดิม เพิ่ม ลด หรือขยายซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ 
รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซ่ึงได้ก่อสร้าง
ไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ซ่อมแซม หมายความว่า ซ่อมหรือเปล่ียนส่วนต่างๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม 
 ร้ือถอน หมายความ ว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง 
หรือส่วนอ่ืนของโครงสร้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 เขตเพลิงไหม้ หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้น
ไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมท้ังบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย 
 ผู้ควบคุมงาน  หมายความว่า ผู้ซ่ึงรับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแลการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร 
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 ผู้ด าเนินการ  หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงกระท าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซ่ึงตกลงรับกระท า
ดังกล่าวไม่ว่าจะมีค่าตอบกทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่าง 
 ผู้ครอบครองอาคาร  หมายความรวมถึง ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดส าหรับทรัพย์
ส่วนกลาง ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย 
  (บทนิยามค าว่า “ผู้ครอบครองอาคาร” บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 ผู้ตรวจสอบ หมายความว่า ผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ
ผู้ซ่ึงได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่
กรณี ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (บทนิยามค าว่า “ผู้ตรวจสอบ” บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 นายตรวจ หมายความว่า ผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ 
 นายช่าง  หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานราชการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกร หรือสถาปนิก ซ่ึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
แต่งตั้งให้เป็นนายช่าง 
 (บทนิยามเดิมค าว่า “นายช่าง ” หมายความว่า วิศวกรหรือสถาปนิก ของกรมโยธาธิการ
และผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถ่ิน แต่งตั้งให้เป็นนายช่าง ” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 ราชการส่วนท้องถิ่น  หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถ่ินอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็น
ราชการส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น  หมายความว่า กฎซ่ึงออกโดยอ านาจนิติบัญญัติของราชการส่วน
ท้องถ่ิน เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือ
ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็นต้น 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น หมายความว่า 
 (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
 (2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (3) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
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 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (5) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (6) ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น 
 (บทนิยามเดิมค าว่า “เจ้าพนักงานท้องถ่ิน” หมายความว่า 
 (1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
 (2) ประธานกรรมการสุขาภิบาล ส าหรับในเขตสุขาภิบาล 
 (3) ผู้ว่าราชการจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 (4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 (5) ปลัดเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
 (6) หัวหน้าผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การปกครองท้องถ่ินที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้
เป็นราชการส่วนท้องถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ ส าหรับในเขตราชการส่วนท้องถ่ินนั้น ” ถูกยกเลิก
โดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545) 
 รัฐมนตรี หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี
อ านาจออกกฎกระทวง 
 (1) ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม 
 (2) ก าหนดแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบจนของค าส่ัง
หรือแบบอ่ืนใดที่จะที่จะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
 ( 3) ก าหนดกิจกรรมอ่ืนเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทวงนั้น เมื่อ
ประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 มาตรา 6  พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแก่พระที่นั่งหรือพระราชวัง 
 มาตรา 7  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไมว่าท้ังหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร ดังต่อไปนี้ 
 (1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีใช้ราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
 (2) อาคารของราชการส่วนท้องถ่ิน ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
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 (3) อาคารองค์การของรัฐที่จัดขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื่อ
สาธารณประโยชน์ 
 (4)โบราณสถาน วัดอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ท่ีใช้เพื่อศาสนา ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการ 
ก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ 
 (5) อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างแระทศ หรืออาคารที่ท าการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้น
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
 (6) อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
 (7) อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร หรืออาคารเพื่อใช้
ประโยชน์เป็นการชั่วคราว ท่ีมีก าหนดเวลาการรื้อถอน 
 (8) อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จัดให้มีหรือพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้
น้อย ทั้งนี้ ต้องมิใช่การยกเว้นหรือผ่อนผันเงื่อนไขเกี่ยวกับ ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัย
ของอาคารหรือความปลอดภัยของผู้ซ่ึงอยู่อาศัยหรือใช้อาคาร 
 (บทบัญญัติในมาตรา 7 (8) บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับ 4) พ.ศ.255) 
 มาตรา 8   เพื่อประโยชน์ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุขการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผังเมือง กาสถาปัตยกรรม และการอ านวยความ
สะดวกแก่การจารจร ตลอดจน การอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให้รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทวงก าหนด 
 (1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ ตั้งของอาคาร 
 (2) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่
ใช ้
 (3) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นที่รองรับอาคาร 
 (4) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภัย 
เกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอย่างอ่ืน แลการป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย 
 (5) แบบ และจ านวนของห้องน้ าและห้องส้วม 
 (6) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง การ
ระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ า การบ าบัดน้ าเสีย และการก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 (7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของท่ีว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
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 (8) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อ่ืน หรือระหว่าง อาคาร
กับตรอก ซอย ทางเท้า ทาง หรือที่สาธารณะ 
 (9) พื้นที่หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นใช้เป็นที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับ
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลลอดจนลักษณะและขนาดพื้นที่หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นดังกล่าว 
 (10) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย และใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร
ชนิดใดหรือประเภทใด 
 (11) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย ใช้หรือ 
เปล่ียนการใช้อาคาร 
 (12) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (13) หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการ ผู้ครอบครอง 
อาคารและเจ้าของอาคาร 
 (14) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผู้ตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธี การ
และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 
 (15) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจอุปกรณ์
ประกอบของอาคาร 
 (16) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้คลอบคลองอาคารหรือ
ผู้ด าเนินการต้องท าการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก (บทบัญญัติในมาตรา 8 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า  “มาตรา 8 เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง
แข็งแรงความปลอดภัยการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณะสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม กางผัง
เมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงก าหนด 
 (1) ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร 
 (2) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติวัสดุที่ใช้ 
 (3) การรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร หรือพื้นที่รองรับอาคาร 
 (4) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา ไฟฟ้า ก๊าซ และการป้องกันอัคคีภัย 
 (5) แบบและจ านวนของห้องน้ าและห้องน้ าและห้องส้วม 
 (6) ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การะบายน้ า และการก าจัดขยะมูลฝอยและ
ส่ิงปฏิกูล 
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 (7) ลักษณะ ระดับ เนื้อที่ของท่ีว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
 (8) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผู้อ่ืน หรือระหว่างอาคาร
กับถนนตรอก ซอย ทางเข้าหรือที่สาธารณะ 
 (9) พื้นที่ส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถส าหรับอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภทตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นดังกล่าว 
 (10) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย และใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคาร
ชนิดใดหรือประเภทใด 
 (11) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย ใช้หรือ 
เปล่ียนการใช้อาคาร 
 (12) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่อใบอนุญาต 
การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ ” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ 3) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 8 ทว ิเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลักษณะของส่ิงท่ี
สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือส่ิงอ่ืนใดที่สร้างขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันหรือออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลักษณะของส่ิงท่ีสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเล่นในสวนสนุกในสถานที่อ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงตามวรรคที่หนึ่งก าหนดกฎเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง การ
อนุญาตให้ใช้การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ าหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุหรือ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นเกี่ยวเนื่องกับส่ิงนั้น ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมของส่ิงท่ีสร้างขึ้นแต่ละประเภทหรือ
แตะละลักษณะ โดยอาจก าหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได้ 
 (บทบัญญัติในมาตรา 8 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติวาบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 9   ในกรณีที่ไม่มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้
ราชการส่วนท้องถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 10  
 ในกรณีที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดมาตราใดตามมาตรา 8 ให้ราชการส่วน
ท้องถ่ินมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก าหนดเรื่องนั้นได้ 
 ในกรณีที่ได้มีกาออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก าหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมมามีการ
ออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องนั้น ให้ข้อก าหนดของข้อบัญญัติท้องถ่ินในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ



 135 

กฎกระทรวงเป็นอันยกเลิก และให้ก าหนดของข้อบัญญัติท้องถ่ินในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
กฎกระทรวงยังคงใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินใหม่ตามมาตรา 1 0 แต่
ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ 
 การยกเลิกข้อบัญญัติท้องถ่ินตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการด าเนินการที่
ได้กระท าไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถ่ินนั้น 
 (บทบัญญัติในมาตรา 9 เดิมซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 10 ให้ราชการ
ส่วนท้องถ่ินมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก าหนดเรื่องต่างๆ ตามมาตรา 8 ได้เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้ง
กับกฎกระทรวงท่ีออกมาตรา 8 “ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 
2 พ.ศ.2535)  
 มาตรา 10  ในกรณีที่มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการ
ส่วนท้องถ่ินมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถ่ินในเรื่องนั้นได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นการออกข้อบัญญัติถ้องถ่ินก าหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 
 (2) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินก าหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
เนื่องจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถ่ิน 
 การออกข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม(2) ให้มีผลใช้บังคับได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี 
 คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบ
ในข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม(2) ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อบัญญัติท้องถ่ินนั้น ถ้า
ไม่ให้ความเห็นชอบให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่วนท้องถ่ินนั้นทราบด้วย 
 ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัติท้องถ่ินนั้นไม่เสร็จภายในก าหนดใน
เวลาตามวรรคสามให้ถือว่าคณะกรรมการควบคุมอาคาร ได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัติท้องถ่ิน
นั้นแล้วและให้ราชการส่วนท้องถ่ินนั้นให้ถือว่ารัฐมนตรีได้อนุมัติตามวรรคสอง 
 (บทบัญญัติในมาตรา 10 เดิมซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 10 ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือมี
เหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถ่ิน ราชการส่วนท้องถ่ิน อาจออกข้อบัญญัติในท้องถ่ินในเรื่องใด ขัดหรือ
แย้งกับท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 ได้ เม่ือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารและได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)  
 มาตรา 10 ทว ิ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นว่า 
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ข้อบัญญัติท้องถ่ินใดที่ออกตามมาตรา 10 (1) ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 หรือ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามมาตรา 10 (2) มีข้อก าหนดที่ก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชน
เกิดความจ าเป็นหรือก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของประชาชน ให้
รัฐมนตรีมีอ านาจแจ้งให้ราชการส่วนท้องถ่ินนั้นด าเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถ่ิน
ดังกล่าวเสียใหม่ได้ 
 ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถ่ินด าเนินการให้เสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน 
นับแต่วันรับแจ้งจากรัฐมนตรี ก าหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการส่วน
ท้องถ่ินนั้น 
 การยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถ่ินดังกล่าวตามวรรคที่หนึ่งย่อมไม่กระทบกระเทือน 
ต่อการด าเนินการที่ได้กระท าไปแล้วโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติท้องถ่ินนั้น” 
 (บทบัญญัติมาตรา 10 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)  
 มาตรา 11  ข้อบัญญัติท้องถ่ินตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เมื่อประกาศใช้ในราชกิจจา 
นุเบกษา แล้วให้ใช้บังคับ 
 มาตรา 12  กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกมาตรา 9 หรือ 
มาตรา 10 ถ้าขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บังดับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
 มาตรา 13  ในกรณีที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย และใช้หรือ
เปล่ียนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งหรือบริเวณใด แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง 
หรือข้อบัญญัติท้องถ่ิน ก าหนดการมาตรการ 8 (10) ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของอธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ 
 ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ 
ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 
 มาตรา 13 ทว ิ เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนซ่ึงจะต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (1) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนแจ้งข้อห้าม 
ข้อจ ากัดหรือข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร หรือการ
ด าเนินการออย่างอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ราชการส่วนท้องถ่ินที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตาม  
 (2) ให้ราชการส่วนท้องถ่ินจัดให้เอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขในการ
อนุญาตและการอนุญาตการด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนข้อมูลที่ได้รับแจ้งตาม  
 (3) ไว้จ าหน่ายหรือให้แก่ประชาชนซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามกฎพระราชบัญญัตินี้ 
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 (4) ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน แจ้งเตือนไว้ในใบอนุญาตที่ได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ 
ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงต้องมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตาม
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
 (5) ราชการส่วนท้องถ่ินอาจจัดให้มีแบบแปลนอาคารต่าง ๆ ท่ีได้มาตรฐานและถูกต้อง
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชาบัญญัตินี้ กฎกระมรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ไว้จ าหน่ายหรือให้แก่ประชาชน 
 (บทบัญญัติในมาตรา 13 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 13 ตรี  ถ้าผู้ซ่ึงจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ 
 (1) การก าหนดระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผู้อ่ืน หรือ
ระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ หรือ 
 (2) การก าหนดบริเวณห้าก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย และใช้หรือการเปล่ียน
การใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
 ผู้นั้นมีสิทธ์ิหารือไปยังเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้โดยท าเป็นหนังสือ และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตอบข้อหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินเห็นว่ามี
ความจ าเป็นต้องขอค าปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียก่อนหรือมีเหตุจ าเป็นอ่ืนใด ก็ให้
ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิบวัน 
 ในกรณีที่ผู้หารือตามวรรคหนึ่งได้ด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้าย 
อาคารโดยถือปฏิบัติตามค าตอบข้อหารือของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินได้ตอบข้อหาหรือไม่โดยผิดพลาดเป็นเหตุให้ผู้หารือได้ด าเนินการดังกล่าวไปโดยไม่ถูกต้อง
ตามกฎบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ 
 (บทบัญญัติในมาตรา 13 ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2535) 

หมวด 2 
คณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 มาตรา 14  ให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผัง
เมือง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณะสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทน
กรมการปรกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมอัยการ ผู้แทนส านักผังเมือง ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ส านักงานคณะกรรมการควบคุมการ
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ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม แห่งละ
หนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินสีคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการและให้หัวหน้าส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 มาตรา 15  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยู่ในต าเหน่งคราวละสามปี 
 ในกรณีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการในระหว่างท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่
ในต าเหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพ่ิมขึ้นหรืองแต่งตั้งซ่อม ให้ผู้ได้รับต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการซ่ึงได้ตั้งไว้แล้วนั้น 
 กรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกัน 
 มาตรา 16  นอกจาการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซ่ึงรัฐมนตรี
แต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 
 (1) ตาย 
 (2) ลาออก 

(3) รัฐมนตรีให้ออก 
(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ              
(6) ได้รับการจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุหรือค าส่ังท่ีชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก 
เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 มาตรา 17  การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคารต้องมีกรรมการการประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนของกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรรมการคนหนึ่งเป็นประธานใน
การประชุม 
 การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
 กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 มาตรา 18  ให้กรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้คะแนนน าแก่รัฐมนตรีในการด าเนินการตามมาตร 8 หรือมาตรา 10 ทวิ 
 (2) ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินตามมาตร 10 (2) 
 (3) ให้ค าปรึกษาแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือส่วนราชการในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
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 (4) ก ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้งพนักงานท้องถ่ินและผู้ซ่ึงมีหน้าที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 
 (6) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  
 (บทบัญญัติในมาตรา 18 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 18 ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมี 
อ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 (1) ให้ค าแนะน าในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา 8 
 (2) ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 
 (3) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (4) ปฏิบัติการอ่ืนที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
 (บทบัญญัติในมาตรา 18 (3) และ (4) เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “(3) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ และ (4) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
บทบัญญัติใน (5) และ (6) บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 
3) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 19  คณะกรรมการควบคุมอาคารตั้งคณะอนุกรรมเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการ 
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได้ 
 ให้น ามาตรา 17 มาใช้บังคับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 มาตรา 20  ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการและ ผัง
เมืองหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
 (2) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ 
 (3)ประสานงานให้ความช่วงเหลือแก่ราชการส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้ค าแนะน าแก่ภาคเอกชล 
 (4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 
 (บทบัญญัติในมาตรา 20 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 20 ให้จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการ มีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการและงานธุรการให้แก่
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตลอดจน
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ประสานงานให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถ่ินในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ” 
ถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แห่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 

หมวด 3 
การก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้ายและใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

 
 มาตรา 21  ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารจะต้องไดรับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ินหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและด าเนินการตามาตรา 39 ทว ิ
 (บทบัญญัติในมาตรา 21 ทวิ ซ่ึงบัญญัติว่า ”มาตรา 21 ห้ามมีผู้ใดก่อสร้างอาคาร เว้นแต่
เจ้าของอาคารจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน “ถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 21 ทวิ  การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทท่ี
กฎกระทรวงก าหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงร้างอาคาร 
ผู้รับใบอนุญาตหรือใบแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและค านวณ
ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (บทบัญญัติในมาตรา 21 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 22  ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องไดรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและด าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ 
 (1) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซ่ึงอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า
ความสูงของอาคาร 

(2) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 
 (บทบัญญัติในมาตรา 22 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 22 ห้ามผู้ใดดัดแปลงอาคาร เว้นแต่
เจ้าของอาคารจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และบัญญัติในมาตรา 23 และมาตรา 24 ซ่ึง
บัญญัติว่า 
 มาตรา 23  ห้ามผู้ใดรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ เว้นแต่เจ้าของอาคาจะได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซ่ึงอยู่หางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารระน้อยกว่าความ
สูงของอาคาร 
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 (2) อาคารที่อยู่หางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารระน้อยกว่าสองเมตร 
 มาตรา 24  ห้ามผู้ใดเคล่ือนย้ายอาคาร เว้นแต่เจ้าของอาคารจะได้รับใบอนุญาตจากเจ้า 
พนักงานท้องถ่ิน “ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 25  ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน พิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตและแจ้งเหตุผล ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบภายในสี
สิบห้าวันนับแต่วันที่รับค าขอ 
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่ 
อนุญาตภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี
สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีค าส่ังไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานแจ้ง
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า 
 (บทบัญญัติในมาตรา 25 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 25 ในกรรีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารมีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าวิศวกรหรือสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนั้นตามท่ีระบุในค าขอไม่เป็นผู้ท่ี
มิได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตาม
กฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณีให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินปฏิเสธไมรับพิจารณาค าขอนั้น” ถูกยกเลิกโดย
มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 26  ในกรณีที่การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร ท่ีขออนุญาต
นั้นมีลักษณะหรือขอประเภทท่ีได้ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ้าวิวกร
หรือสถาปนิกผู้รับผิดชอบในการนั้นตามท่ีระบุในค าขอไม่เป็นผู้ท่ีมิได้รับใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่กรณีให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินปฏิเสธไมรับพิจารณาค าขอนั้น 
 (บทบัญญัติในมาตรา 26  25 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 26 เมื่อได้รับค าขอตามมาตรา 21 
มาตรา 22 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมี
หนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตและแจ้งเหตุผล ให้ผู้รับใบอนุญาตทราบภายในสีสิบห้าวันนับแต่วันที่
รับค าขอ 
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 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่
อนุญาตภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสี
สิบห้าวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีค าส่ังไม่อนุญาตให้เจ้าพนักงานแจ้ง
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชักช้า” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 27  ในการตรวจพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ัง
ให้ผู้รับใบอนุญาตแก้ไขเปล่ียนแปลงแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลง รายการประกอบแบบแปลง 
หรือรายการค านวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 หรือ
ขอบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และให้น ามาตรา 25 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาต ได้แก้ไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลง รายการประกอบ
แบบแปลง หรือรายการค านวณตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตให้ภายในสามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปล่ียนแปลงใน
สาระส าคัญผิดจากค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ในกรณีให้ถือว่าเป็นการยืนค าขอใหม่และให้
ด าเนินการตามมาตรา 25 ต่อไป 
 มาตรา 28  ในกรณีที่ แบบแปลง รายการประกอบแบบแปลง หรือรายการค านวณที่ได้ยื่น
มาพร้อมกับค าขอรับใบอนุญาตกระท าโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่
เกี่ยวกับรายการค านวณ 
 (บทบัญญัติในมาตรา 28 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 28 ในกรณีที่ผู้ค านวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลง หรือรายการค านวณที่ได้ยื่นพร้อมกับค าขอตามมาตรา 21 มาตร 22 
มาตร 23 มาตร 24 เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพวิศวกรรม ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียด
ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ ท้ังนั้น ทางหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ถูก
ยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) และใช้ความใหม่แทน 
ดังนี้ “มาตรา 28 ในกรณีที่ผู้ค านวณแบบแปลง รายการประกอบแบบแปลง หรือรายการค านวณที่
ได้ยื่นพร้อมกับค าขอรับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพวิศวกรรม ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายละเอียด
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ตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ ท้ังนั้นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง” ซ่ึง
ความดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 28 ทวิ  ในกรณีที่ แบบแปลง รายการประกอบแบบแปลง และรายละเอียดด้าน
สถาปัตยกรรมของอาคารที่ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ท่ีได้ยื่นมาพร้อมกับค าขอรับ
ใบอนุญาต กระท าโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับรายระ
เอียดด้านสถาปัตยกรรมส่วนภายในอาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ 
 (บทบัญญัติในมาตรา 28 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543)  
 มาตรา 29  เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งช่ือผู้ควบคุมงานกับ
วันเริ่มต้นละวันส้ินสุดการด าเนินการตามท่ีได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบพร้อมท้ัง
แนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย 
 ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรือเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
 (บทบัญญัติในมาตรา 29 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 29 การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อ
ถอน เคล่ือนย้ายอาคาร  ผู้รับใบอนุญาตต้องระบุช่ือผู้ควบคุมงานพร้อมกับหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุมงานไว้ในค าขอรับใบอนุญาต 
 ผู้ควบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรือเป็นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็นการต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม” ถูกยกเลิกโดยมาตรา9 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 30  ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งช่ือไว้ หรือผู้ควบคุม
งานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งพนักงานท้องถ่ินทราบ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการ
กระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพร่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น 
 ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ไดรับใบอนุญาตต้องระงับการด าเนินงานตามที่
ได้รับใบอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งช่ือและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้ว 
 (บทบัญญัติในมาตรา 30 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 30 ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัว
ผู้ควบคุมงานที่ระบุช่ือไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกผู้ควบคุมงานให้มีหนังสือแจ้ง
พนักงานท้องถ่ินทราบ แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพร่งระหว่างผู้ได้รับ
ใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น 
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 ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผู้ไดรับใบอนุญาตต้องระงับการด าเนินงานตามที่
ได้รับใบอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่และได้มีหนังสือพร้อมกับส่งมอบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้ว” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 31  ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มีหรือด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย
อาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต 
ตลอดจนถึงวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถ่ินก าหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผิดไป
จากที่แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ เว้นแต่ 
 (1) เจ้าของอาคารนั้นได้ขอยื่นค าขออนุญาตและได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ให้ท าการแก้ไขเปล่ียนแปลงได้ 
 (2) เจ้าของอาคารนั้นได้แจ้งแก้ไขเปล่ียนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบแล้ว หรือ 
 (3) การด าเนินการดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎของกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง 
หรือเป็นกรณีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ในมาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใช้บังคับย้ายอาคาร เป็นการฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง  
ให้ถือว่าเป็นการกระท าของผู้ควบคุมงานเว้นแต้ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของ
ผู้อ่ืนซ่ึงผู้ควบคุมงานได้มีหนังสือแจ้งข้อหาทักท้วงการกระท าดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้คลอบคลอง
อาคาร และด าเนินการทราบแล้วแต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบัติตาม 
 (บทบัญญัติในมาตรา 31 เดิม บัญญัติว่า “ห้ามให้ผู้ใดมีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
เคล่ือนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับ
อนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดไว้ในใบอนุญาต ทั้งนี้ เว้นแต่ 
 (1) ไม่ขัดต่อกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 
หรือมาตรา 10 
 (2) เป็นกรณีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารเป็นการฝ่าฝืนในวรรค 
หนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าของผู้ควบคุมงาน เว้นแต้ผู้ควบคุมงานจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท า
ของผู้อ่ืน” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 32  อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้ 
 (1) อาคารส าหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
 (2) อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข 
หรือกิจการอ่ืนทั้งนี้ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารประเภท
ควบคุมการใช้หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ได้กระท าการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด เพื่อท าการตรวจสอบการก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตาม
มาตรา 39 ทวิ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง 
 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลง หรือ
เคล่ือนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยความถูกต้องท่ีได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ 
แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เพ่ือให้การใช้อาคารนั้น
ตามท่ีได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ได้ แต่เจ้าพนักงานท้องถ่ินมิได้ท าการ
ตรวจสอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองนั้นใช้หรือยินยอมให้
บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ต่อไป
ได้ 
 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด
ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ 
 (บทบัญญัติในมาตรา 32 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ 
อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการดังต่อไปนี้ 
 (1) คลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม หรือสถานพนาบาล 
 (2) พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณะสุข หรือกิจการอ่ืน ทั้งนี้ ตามท่ี 
ก าหนดในกระทรวง 
 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้
กระท าการนั้นเสร็จแล้ว ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร
นั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต เว้นแต่เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ออกใบรับรองว่าการก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตแล้ว 
 ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามวรรคสอง ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร
นั้นเพื่อกิจการใดตามวรรคหนึ่งนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตในการก่อสร้างหรือดัดแปลงหรือ
เคล่ือนย้ายอาคารนั้น” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 และความใน (1) ของมาตรา 32 ดังกล่าวถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
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 มาตรา 32 ทวิ  เจ้าของอาคาร ดังต่อไปนี้ 
 (1) อาคารสูง อาคารขนดใหญ่พิเศษ 
 (2) อาคารชุมนุมคน 
 (3) อาคารตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสองวิศวกรรมหรือผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรม แล้วแต่กรณี ท าการ
ตรวจสอบสภาพต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ 
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือนการป้องกันระงับอัคคีภัย การป้องกัน
อันตรายเมื่อมีเหตุชลมุ่นวุ่นวาย  ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบ
เครื่องกล หรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารที่จ าเป็นต่อการป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไข ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชักช้า 
เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือด าเนินการตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 
ทวิ แล้วแต่กรณีต่อไป 
 (บทในบัญญัติมาตรา 32 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 
 มาตรา 33  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงไมเป็นอาคารประเภทควบคุมการ
ใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการตามมาตรา 32 เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบแล้ว แล้วให้น ามาตรา 25 และมาตรา 
27 หรือมาตรา 39 ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้น าความวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปล่ียนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้
ส าหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 
 (บทบัญญัติในมาตรา 33 เดิม ซ่ึง บัญญัติว่า “มาตรา 33 ห้ามเจ้าของอาคารหรือผู้
ครอบครองอาคาร ซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร
ดังกล่าวเพื่อกิจการใดตามมาตรา 32 วรรคหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
และให้น ามาตรา 26 และมาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ให้น าวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปล่ียนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับ
กิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม ” ถูกยกเลิก
โดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 



 147 

 มาตรา 34  ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 8 (9) ดัดแปลง หรือใช้หรือ
ยินยอมให้บุคลอ่ืนดัดแปลงหรือใช้ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอ่ืน ทั้งนี้ 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้นโดยตรงตราบท่ี
อาคารนั้นยังมีอยู่ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีการโอนที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นต่อไปยัง
บุคคลอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 
 (บทบัญญัติในมาตรา 34 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 34 ห้ามเจ้าของหรือผู้ครองครอง
อาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถตาม
มาตรา 8 (9) ดัดแปลหรือใช้ท่ีจอดรถที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อการอ่ืน ทั้งนี้ ไม่ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
 มาตรา 35  ใบอนุญาตออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ให้ใช้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้
ในใบอนุญาต ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาต
ส้ินอายุใบอนุญาตนั้น 
 (บทบัญญัติในมาตรา 35 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 35 ใบอนุญาตออกตามมาตรา 21 
มาตรา 22 มาตรา 23 หรือมาตรา 24 ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดในใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ และเมื่อได้ยื่นค า
ขอดังกล่าวแล้ว ให้ท าการต่อไปจนกว่าเจ้าพนักงานทองถ่ินจะส่ังไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต
นั้น” ถูกยกเลิกโยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535) 
 มาตรา 36  ใบอนุญาตออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแก่กันมิได้เว้น
แต่จะได้รับใบอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 (บทบัญญัติในมาตรา 36 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 36 ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา 21 
มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 หรือมาตรา 33 จะโอนแก่กันมิได้ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2535) 
 มาตรา 37  ในกรณีที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาท
หรือผู้จัดการมรดกของบุคลดังกล่าวซ่ึงประสงค์จะท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย ใช้
หรือเปล่ียนการใช้อาคารนั้นต่อไปต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถ่ินทราบภายในเก้า
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สิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ตาย ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกดังกล่าว
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นแทน 
 (บทบัญญัติในมาตรา 37 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 37 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาม
มาตรา 21มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของบุคคล
ดังกล่าวซ่ึงประสงค์จะท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารนั้น
ต่อไปต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถ่ินทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ตาย ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกดังกล่าวเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนั้น
แทน” ถูกยกเลิกโดยมาตรา9 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และใช้ขอ
ความใหม่แทน ดังนี้ “มาตรา 37 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 21มาตรา 22 มาตรา 23 
มาตรา 24 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผู้จัดการมรดกของบุคคลดังกล่าวซ่ึงประสงค์จะท าการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารนั้นต่อไปต้องมีหนังสือแจ้งให้
เจ้าหน้าที่พนักงานท้องถ่ินทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ได้รับใบอนุญาต ตาย ในกรณีเช่นนี้
ให้ถือว่าทายาทหรือผู้จัดการมรดกดังกล่าวเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นแทน ” ซ่ึงความดังกล่าวถูก
ยกเลิกโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 38  ในระหว่างการก่อสร้างก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้ายอาคาร แล้วแต่
กรณี ผู้ได้รับใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว้ในบริเวณที่
ได้รับอนุญาตให้กระท าการดังกล่าวหนึ่งชุด และพร้อมท่ีจะให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ 
 ให้ผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ แสดงใบรับรองตามมาตรา 32 หรือ
ใบอนุญาตตามมาตรา 33 ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น 
 มาตรา 39  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุดใน
สาระส าคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ยื่นค าของรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในห้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด 
 การของรับใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกระทรวง 
 ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ให้มีผลตามกฎหมายเช่นเดี่ยวกับใบอนุญาต
หรือใบรับรองแล้วแต่กรณี 
 มาตรา 39 ทวิ  ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปล รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นค าของ
รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
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 (1) แจ้งเจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด พร้อมท้ังแจก 
ข้อมูลและยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ด้วย 
 (ก) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซ่ึงจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ประกอบการวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
 (ข) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบค านวณอาคารซ่ึงจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมและจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้ง
เวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
 (ค) ชื่อของผู้ควบคุมงานซ่ึงจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้องไม่เป็นผู้
ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
 (ง) ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
 (จ) หนังสือรับรองบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็น
ผู้ออกแบบและค านวณอาคาร หรือจะเป็นผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี พร้อมท้ังรับรองว่าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารนั้นถูต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
และข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 
 (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณของ
อาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายซ่ึงมีค ารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่า
ตนเป็นผู้ออกแบบอาคารและเป็นผู้ออกแบบและค านวณอาคารนั้น 
 (ช) วันเริ่มต้นและวันส้ินสุดการด าเนินการดังกล่าว 
 (2) ช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เป็น
การแจ้งการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
 ถ้าผู้แจ้งได้ด าเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่งครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน
วันที่ได้รับและให้ผู้แจ้งเริมต้นด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคารตามท่ีได้
แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 ให้มาตรา 38 และมาตรา 39 มาใช้บังคับแก่ใบรับแจ้งตามมาตรานี้โดยอนุโลม 
 (บทบัญญัติในมาตรา 38 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
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 มาตรา 39 ตรี  ในกรณีที่เจ้าพนักงาท้องถ่ินตรวจพบภายหลังว่าผู้แจ้งข้อมูลหรือยื่น
เอกสารไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ัง
ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับแจ้งค าส่ังดังกล่าว 
 ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่รับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการ
ก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ แล้วแต่กรณี ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบ
แปลน และรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ 
ทราบโดยเร็วและให้มีอ านาจด าเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 มาตรา 42 หรือมาตรา 43 แล้วแต่
กรณี 
 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินมิได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบ
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้ถือว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร
ดังกล่าวไดรับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) การกระท าดังกล่าวเป็นการลุกล้ าท่ีสาธารณะ 
 (2) การกระท าดังกล่าวที่เกี่ยวกับระยะหรือ ระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทาง
เท้าหรือทางสาธารณะ  เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 (บทบัญญัติในมาตรา 39 ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 

 
หมวด 3 ทว ิ

การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ 
 

 มาตรา 39 จัตวา   การก่อสร้าง ดัดแปลง เคล่ือนย้าย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช้
เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ด้วย 
 มาตรา 39 เบญจ  ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผู้ใด
ให้อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นโรงมมหรสพ  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอ านาจพิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมมหรสพมีอ านาจพิจารณาออก
ใบอนุญาต 
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เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนอนุญาตเพื่อประกอบกิจการ
โรงมมหรสพดังต่อไปนี้ 
 (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธาน
กรรมการผู้แทนกรุงเทพมหานคร  ผู้แทนกรมอานามัย กระทรวงสาธารณะสุข ผู้แทนส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการและผู้อ านวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมือง  
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ เจ้า
พนักงานท้องถ่ินแห่งท้องท่ีที่เกี่ยวข้อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัดเป็นกรรมการ 
และให้โยธาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ในการวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก และให้ประธานคณะกรรมการ
พิจารณาประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอ านาจลงนามออก
ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาตต่อใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรค
สอง 
 ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับ
คนดูและจ านวนและระยะห่างของส่ิงของหรือส่วนค่างๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใช้เป็นโรง
มหรสพ เช่น ห้องฉาย ทางเข้าออก ประตู ท่ีนั่งคนดู ทางเดิน เป็นต้น ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา 39 ฉ  ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้มีอายุสองปี โดย
ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่สองนับแต่ปีที่ออกใบอนุญาต 
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอใบอนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต 
การโอนใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตส าหรับโรงมหรสพ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง อาคารผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ใช้อาคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ และเมื่อได้ยืน
ค าขอดังกล่าวแล้ว ให้ประกอบกิจการต่อไปจนกว่าผู้มีอ านาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมี
ค าส่ังไม่อนุญาต 
 (บทบัญญัติในหมวด 3 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543) 
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หมวด 4 
อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 
 มาตรา 40  ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนกฎ
บัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจด าเนินการ ดังนี้ 
 (1) มีค าส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการ ลูกจ้างหรือ
บริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระท าดังกล่าว 
 (2) มีค าส่ังห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการ
กระท าดังกล่าวและจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคาร
หรือบริเวณดังกล่าว และ 
 (3) พิจารณามีค าส่ังตามมาตรา 41 หรือ มาตรา 42 แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้มีค าส่ังตาม (1)  
 (บทบัญญัติในมาตรา 40 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 40 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา 21 
มาตรา 22 มาตรา 24หรือมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนมาตรา 31 ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ หรือผู้ควบคุมงาน 
แล้วแต่กรณี ระงับการกระท านั้นได้ และถ้าอาคารนั้นอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย 
หรือทรัพย์สิน เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้ หรือยินยอมให้
บุคคลใดใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนด้วยก็ได้ 
 เมื่อได้มีค าส่ังตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาและมีค าส่ังตาม มาตรา 
42 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 43 วรรคหนึ่ง แล้วแต่กรณี โดยมิชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้มีค าส่ังให้ระงับการกระท าดังกล่าว “ถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535) 
 มาตรา 41  ถ้าการกระท าตามมาตรา 40 เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้อง
ได้ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้เจ้าของอาคารยื่นค าขออนุญาตหรือด าเนินการแจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ หรือด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ต้องไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีก
ก็ได้ และให้น ามาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (บทบัญญัติในมาตรา 41 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 41 ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา 23
หรือ มีการรื้อถอนอาคารโดยฝ่าฝืนมาตรา 31 ให้น ามาตรา 40 วรรคหนึ่ง และมาตรา 43 มาใช้บังคับ
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โดยอนุโลม แต่เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องมีค าส่ังตามมาตรา 43 วรรคหนึ่งโดยมิชักช้า แต่ต้องไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีค าส่ังให้ระงับการรื้อถอนอาคาร 
 ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามวรรคหนึ่ง ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินเห็นว่าอาคารที่ถูกส่ังระบังการรื้อถอนไว้นั้นอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจด าเนินการรื้อถอนเอง และให้น ามาตรา 42 วรรคสาม 
วรรคส่ี และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535) 
 มาตรา 42   ถ้าการกระท าตามมาตรา 40 เป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงให้
ถูกต้องได้ หรือเจ้าชองอาคารได้ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา 41 ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ด าเนินการรื้อ
ถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
โดยให้ด าเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา 8 (11) หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10  
 (บทบัญญัติในมาตรา 42 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 42 ในกรณีมีการท าตามมาตรา 40 
และการกระท านั้นไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 
หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังการรื้อ
ถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ใน
กรณีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ 
 ผู้ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินส่ังรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง ต้องรื้อถอนอาคารโดยปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 (11) หรือ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10  
 ถ้าไม่ปฏิบัติตามค าส่ังให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินร้อง
ขอต่อศาลให้บังคับให้มีการรื้อถอน ถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาฟังได้ว่ามีการกระท าตามมาตรา 
40 นั้นจริง ให้ศาลมีบังคับจะก าหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ ควบคุมงาน 
หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นผู้มีหน้าที่ในการรื้อถอน เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะด าเนินการรื้อถอนได้
เมื่อปิดประกาศก าหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 
 ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นผู้ด าเนินการรื้อถอนให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินใช้ความ
ระมัดระวังตามความสมควรแก่พฤติการณ์โดยผู้ใดจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ไม่ได้ และเจ้าของอาคารต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายนั้น 
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 วัสดุก่อสร้างท่ีถูกรื้อถอนรวมท้ังสิงของท่ีขนออกจากอาคารส่วนที่มีการรื้อถอน ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีอ านาจยึดและเก็บรักษาไว้ไว้หรือขายและเก็บเงินไว้แทนตัวทรัพย์สินตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงและถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอาทรัพย์สินหรือ
เงินนั้นภายในหนึ่งปีนับแต่มีการประกาศการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินและเงินดังกล่าวตกเป็นของ
แผ่นดิน” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 43  ถ้าไม่มีการรื้อถอนอาคารตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา 42 ให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
 (1) ยื่นค าขอฝ่ายเดี่ยวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา 
42 ได้ล้วงพ้นไป ขอให้ศาลมีค าส่ังจับกุมและกักขังบุคคลซ่ึงมิได้ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินตามมาตรา 42 โดยให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (2) ด าเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องปิดประกาศ
ก าหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน 
และผู้ด าเนินการ จะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้นเว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้
เป็นผู้กระท าท่ีท าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 
 ในการด าเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่งเม่ือเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือผู้ซ่ึง
ด าเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและเก็บเงินไว้แทน ได้ 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง แล้วถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอา
ทรัพย์สินหรือเงินนั้นภายในหนึ่งปีนับแต่มีการประกาศการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินและเงินดังกล่าวตก
เป็นของราชการส่วนท้องถ่ินนั้นเพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (บทบัญญัติในมาตรา 43 เดิมซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 43 ในกรณีการกระท าตามมาตรา 40 
ไม่ขัดกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามาตรา 9 หรือมาตรา 10 หรือขัด
แต่ยังไม่สามารถแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงได้ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้เจ้าของอาคารยื่น
ค าขอใบอนุญาตหรือส่ังให้เจ้าของอาคารหรือผู้ด าเนินการ ด าเนินการแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงอาคาร
นั้นให้ถูกต้อง แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรรีมีเหตุ
อันสมควร เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได้ 
 ในการตรวจค าขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้ผู้รับ
ใบอนุญาตแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
ค านวณที่ไดยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้องตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินตาม
มาตรา 9 หรือมาตรา 10 ไดภายในวาเลาท่ีก าหนด 
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 ถ้าเจ้าของอาคารไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตหรือเจ้าของอาคารหรือผู้ด าเนินการไม่แก้ไข
เปล่ียนแปลงอาคารตามวรรคหนึ่งหรือไม่แก้ไขเปล่ียนแปลงค าขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้องตาม
วรรคสอง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้รื้อถอนอาคารดังกล่าวในส่วนที่เห็นสมควรได้ และ
ให้น ามาตรา 42 วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี และวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม “ถูกยกเลิกโดย
มาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 44  ในกรณีมีการฝ่าฝืนมาตราวรรคสาม หรือมาตรา 33ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมี
อ านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง 
ใบอนุญาต หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรองใบอนุญาต หรือที่ไม่ได้
แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว 
 (บทบัญญัติในมาตรา 44 เดิมซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 44 ในกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา 32 หรือ
มาตรา 33 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการใช้อาคาร
ส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นได้จนกว่าจะได้มีการปฏิบัติตามมาตรา 32 หรือ
มาตรา 33 แล้วแต่กรณี” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535) 
 มาตรา 45  ในกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา 34 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองพื้นที่หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นดังกล่าวหรือผู้กระท าฝ่าฝืนมาตรา 34 ระงับการกระท านั้น 
และส่ังให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงพื้นที่หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นให้กลับคืนสูสภาพ
เดิมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และให้น ามาตรา 43 มาใช้บังคับโดยนุโลม 
 (บทบัญญัติในมาตรา 45 เดิมซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 45 ในกรณีมีการฝ่าฝืนมาตรา 34ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองพื้นที่หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นดังกล่าว และถ้าเป็น
การดัดแปลงพื้นที่หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็น ที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้ด าเนินการแก้ไข เปล่ียนแปลงให้กลับคืนสภาพเดิมภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด และให้น ามาตรา 42 มาใช้บังคับโดยนุโลม” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 46   ในกรณีอาคารพึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายโดยได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ 
หรือมีสภาพหรือการใช้ท่ีเป็นภยันอันตรายสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรืออาจไม่ปลอดภัย
จากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือกระทมกระเทือนต่อการรักษาสภาพแวดล้อมให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์วิธีการแก้ไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
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 ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินวรรคหนึ่ง และถ้าอาคารนั้น
อาจเป็นภยันอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์ส้ิน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมี
อ านาจส่ังให้รื้อถอนอาคารนั้นโดยน ามาตรา 42 มาใช้บังคับโยอนุโลม 
 มาตรา 46 ทวิ  ในกรณีอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบ
การเตือน การป้องกันและการระงับอัคคีภัย การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชลมุวุ่นวาย ระบบระบาย
อากาศ ระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารตามมาตรา 
32 ทวิ มีสภาพหรือการใช้ท่ีอาจเป็นภยันอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรืออาจไม่
ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือกระทมกระเทือนต่อการรักษาสภาพแวดล้อมให้
เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจดังนี้ 
 (1) ส่ังมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อุปกรณ์
ต่าง ๆ และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามไว้ที่อุปกรณ์ หรือที่เปิดเผยและเห็นได้ง่ายใกล้อุปกรณ์
นั้น 
 (2)  มีค าส่ังให้เจ้าของอาคารด าเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพ
ที่ปลอดภัยและใช้งานได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันในกรณีอันมีเหตุ
สมควรเจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจจะขยายเวลาดังกล่าวออกไปอีกได้ 
 ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามวรรคหนึ่ง และหาอุปกรณ์
ดังกล่าวมีผลท าให้อาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้นั้นมีอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สินให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินส่ังห้ามใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็ได้และต้องจัด
ให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามการใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็ได้และต้องจัดให้มี
เครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกล่าว 
 (บทบัญญัติในมาตรา 46 ทวิ  บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543) 
 มาตรา 47  การส่ังหรือการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจาก
กรณีตามมาตรา 40 (2) และมาตรา 47 ทวิ ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้
ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
ผู้ด าเนินการหรือผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น หรือจะท าเป็นบันทึกและให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้ 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้   ให้ปิดประกาศส าเนา
ค าส่ังหรือหนังสือแจ้ง แล้วแต่กรณีไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่
ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย ใช้หรือเปล่ียนการใช้นั้นและให้ถือว่าผู้ขอรับ
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ใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ 
หรือผู้ควบคุมงานได้ทราบค าส่ังหรือหนังสือแจ้งนั้นแล้วเมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้มีการ
ปิดประกาศดังกล่าว 
 (บทบัญญัติในมาตรา 47 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 47 การส่ังหรือการแจ้งของเจ้า
พนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการหรือผู้ควบคุมงาน ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น 
แล้วแต่กรณี หรือจะท าเป็นบันทึก และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้ 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจส่งหนังสือหรือบันทึกให้ลงลายมือชื่อรับทราบตาม
วรรคหนึ่งได้  ให้จัดการปิดค าส่ังหรือหนังสือแจ้ง แล้วแต่กรณี ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ 
อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย ใช้หรือเปล่ียนการใช้
นั้น และให้ถือว่าผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ 
หรือผู้ควบคุมงาน  ได้ทราบค าส่ังหรือหนังสือแจ้งนั้นแล้วตั้งแต่เม่ือพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่วันที่
ปิดค าส่ังหรือหนังสือแจ้งดังกล่าว ” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535) 
 มาตรา 47 ทวิ  การแจ้งค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินที่ส่ังให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการฝ่า
ฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้รื้อถอนอาคารให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซ่ึงจะต้องรับค าส่ังดังกล่าว ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศค าส่ัง
ดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระท าดังกล่าว และให้ถือว่าผู้
ซ่ึงจะต้องรับค าส่ังได้ทราบค าส่ังนั้นแล้วเมื่อพ้นก าหนดสามวันนับแต่วันที่ได้มีการปิดประกาศ
ดังกล่าว 
 (บทบัญญัติในมาตรา 47 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535) 
 มาตรา 48  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจเข้าไป
ในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในเวลาท าการของสถานที่
นั้น และเพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือส่ังให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น 
 มาตรา 49  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินซ่ึง
มีความรู้หรือคุณวุฒิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงให้เป็นนายตรวจหรือนายช่างได้ 
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 ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินอธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง  มีอ านาจแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 (บทบัญญัติเดิมในมาตรา 49 ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 49 ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจ
แต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินคนหนึ่งคนใดซ่ึงมีความรู้หรือคุณวุฒิตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงให้เป็นนายตรวจหรือนายช่างได้”ถูกยกเลิกโดยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543) 
 มาตรา 49 ทวิ  ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนที่ย้ายอาคารโดยฝ่า
ฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้  และเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ด าเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี แต่
มิได้มีการปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับผิดชอบงาน
ออกแบบและค านวณอาคาร หรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารหรือผู้ควบคุมงาน อาจเป็น
ผู้กระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าดังกล่าว  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้บุคคลเช่นว่านั้นทราบ  
และให้มีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการการ
กระท าของผู้อ่ืน  หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผู้อ่ืน  ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ด าเนินการแจ้งช่ือและการกระท าของบุคคลเช่นว่านั้นให้คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและให้
แจ้งสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและ
กฎหมายว่าด้วยสถาปนิก 
 (บทบัญญัติในมาตรา 49 ทวิ เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 49 ทวิ ในกรณีที่มีการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีค าส่ังดังนี้ 
 (1) แจ้งเวียนชื่อและการกระท าของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคา ผู้รับผิดชอบงาน
ออกแบบและค านวณอาคารและผู้ควบคุมงาน  ซ่ึงเป็นผู้กระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท า
ดังกล่าว  ให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องของตนทราบเพื่องดการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร หรืองดการออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งตามมาตรา 
39 ทวิ ซ่ึงมีบุคคลเช่นว่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร  ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและ
ค านวณอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน เป็นก าหนดเวลาคราวละห้าปีนับแต่วันที่มีค าส่ังดังกล่าว และ 
 (2) แจ้งช่ือและการกระท าและการกระท าของบุคคลเช่นว่านั้นไปยังคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร  แล้วให้คณะกรรมการควบคุมอาคารแจ้งเวียนชื่อและการกระท าชองบุคคลเช่นว่า
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นั้นให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินอ่ืนทราบเพื่องดการออกใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งดังที่ได้ระบุไว้ใน (1) 
และให้คณะกรรมการควบคุมอาคารแจ้งช่ือและการกระท าของบุคคลเช่นว่านั้นให้คณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพวิศวกรรมต่อไป 
 ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีค าส่ังตามวรรคหนึ่ง ให้แจ้งค าส่ังนั้นให้ผู้ซ่ึงได้รับการแจ้ง
เวียนชื่อทราบด้วย 
 ผู้ซ่ึงได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับแจ้ง ” เป็นการบัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 14 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543) 

 
หมวด 5 

การอุทธรณ์ 
 มาตรา 50  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ์
 (1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้แทนส านักงาน
อัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  เป็น
กรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินหกคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในจ านวนนี้ให้มี
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน  และให้หัวหน้าส านักงาน 
 ค าว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” แก้ไขเป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ” โดยมาตรา 
47 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง(1)ต้องไม่เป็นผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด 
 (บทบัญญัติในมาตรา 50 (1) เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “(1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกอบด้วย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ นายช่าง
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ใหญ่กรมโยธาธิการ เป็นกรรมการ และบุคคลอ่ืนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินหกคนเป็นกรรมการ 
และให้หัวหน้าส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ  
 กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรุงเทพมหานคร 
หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด ” ถูกยกเลิกโดย
มาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535) 
 (2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนประกอบด้วย ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซ่ึงเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการจังหวัด และ
บุคคลอ่ืนอีกไม่เกินหกคน ซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แต่งตั้ง ในจ านวนนี่ให้แต่งตั้งจาก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน เป็นกรรมการและให้โยธาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 (บทบัญญัติใน (2) เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “(2) ในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล เขตเมืองพัทยา 
หรือเขตราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ อัยการ
จังหวัด ผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัด นายแพทย์ใหญ่จังหวัด และบุคคลอ่ืนซ่ึงปลัดกระทรวง
มหาดไทยแต่งตั้งอีกไม่เกินห้าคนเป็นกรรมการ และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ “ถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2535 และใช้ความใหม่แทน ดังนี้ 
 “(2) ในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการท้องถ่ินอ่ืน 
ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ อัยการจังหวัดเป็นกรรมการ และกรรมการ
อ่ืนอีกไม่เกินเจ็ดคนซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งในจ านวนนี้ให้มีกรรมการจากภาคเอกชนไม่
น้อยกว่าสองคน และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งเป็นเลขานุการ ” 
ซ่ึงความดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543) 
 กรรมการเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (2) ต้องไม่เป็นผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ราชการของราชการ
ส่วนท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน 
 ให้น ามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม (บทบัญญัติใน (2) วรรคสอง และวรรคสอง เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า) 
 “กรรมการซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งตั้งไม่เป็นผู้ซ่ึงปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
ราชการส่วนท้องถ่ินหรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน) 
 ให้น ามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใช้บังคับแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
โดยอนุโลม”ถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 51 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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 (1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามรพระราชบัญญัตินี้ 
 (2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยค าหรือส่ังให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสาร หรือ
หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 (3) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระท าการใดๆ เท่าที่จ าเป็นเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์ 
 ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผู้ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มอบหมายจะเข้าไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลา
ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกก็ได้ 
 มาตรา 51  ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
หรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มอบหมายก็ได้ 
 ให้น ามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใช้บังคับการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการโดยอนุโลม 
 (ความในมาตรา 51 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 52   ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ และผู้ได้รับ
ค าส่ังจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อคุณกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบค าส่ัง 
 การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ท าเป็นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินผู้ออกค าส่ัง
ดังกล่าว และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องท้ังหมดไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แล้วแจ้งค าวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน 
 ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลได้มีค าวินิจฉัย หรือค าพิพากษาเป็น
ประการใดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินปฏิบัติตามนั้น 
 ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินกระทากรใดแก่อาคารอัน
เป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือมี
ลักษณะซ่ึงไม่อาจรอได้  
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 ให้น ามาตรา 47 มาใช้บังคับแก่การแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม 
 (บทบัญญัติในมาตรา 52 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 52 ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตและผู้ได้รับค าส่ังจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา 26 วรรคหนึ่ง มาตรา 27 วรรคหนึ่ง 
มาตรา 41 วรรคหนึ่ง มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 44 มาตรา 45 หรือมาตรา 46 ผู้ใด ไม่พอใจค าส่ัง
ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีสิทธิอุทธรณ์ค าส่ังดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ โดยท า
เป็นหนังสือยื่นต่อเจ้าพนักงาน ณ ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยส าหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร หรือในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ณ ส านักงานจังหวัดหรือส านักงาน
อ าเภอส าหรับในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถ่ินอ่ืนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทราบค าส่ัง 
 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ แล้วแจ้งค าวินิจฉัยเป็นหนังสือไปยังผู้อุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ค าวินิจฉัยอุทธรณ์
ให้เป็นที่สุดแต่ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลได้มีค าวินิจฉัยหรือค าพิพากษาเป็น
ประการใดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินปฏิบัติตามนั้น 
 ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามิให้ผู้อุทธรณ์หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินกระท าการใดแก่อาคารอัน
เป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนั้นจะเป็นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สินหรือมี
ลักษณะซ่ึงไม่อาจรอได้ 
 ให้น ามาตรา 47 มาใช้บังคับแก่การแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม ” ถูกยกเลิกโดย
มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 

หมวด 6 
นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ 

 
 (ชื่อหมวด 6 “นายช่างและนายตรวจ ” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 53  ให้นายช่างหรือนายตรวจมีอ านาจเข้าไปในบริเวณที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร เพื่อตรวจสอบว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือไม่และเพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือส่ังให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น 
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 มาตรา 54   เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอาคารใดซ่ึงได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนย้ายเสร็จแล้วนั้น ได้กระท าขึ้นโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอัน
ควรสงสัยว่าอาคารใดมีการใช้หรือเปล่ียนการใช้โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 มาตรา 33 
หรือมาตรา 34 หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา 46 ให้นายช่างมีอ านาจเข้าไปตรวจอาคารและ
บริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได้ และเพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือส่ังให้แสดงเอกสารหรือ
หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือท างานในสถานที่นั้น 
 มาตรา 55   ในการปฏิบัติการตามาตรา 53 หรือมาตรา 54 นายช่างหรือนายตรวจต้อง
กระท าการในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการ ของสถานที่นั้น และ
ในการนี้ให้นายช่างหรือนายตรวจแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องร้องขอ 
 บัตรประจ าตัวให้เป็นไปตามแบบที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา 55 ทวิ   ห้ามิให้ผู้ใดท าการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เว้นแต่ผู้นั้นเป็นผู้
ตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ 
 (บทบัญญัติในมาตรา 55 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบท าการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้น ามาตรา 49 ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 (บทบัญญัติมาตรา 55 ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 

หมวด 7 
เขตเพลิงไหม ้

 
 มาตรา 56  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้ไว้ ณ ส านักงานของราชากรส่วนท้องถ่ินนั้น และ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ โดยมีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม้ พร้อมท้ังระบุให้ทราบถึงการ
กระท าอันต้องห้ามพระราชบัญญัติดังนี้ 
 มาตรา 57  ภายในส่ีสิบห้าวันนับวันที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อนสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง 
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รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกล่าวอยู่แล้วก่อนวันที่เกิดเพลิง
ไหม้ระงับการกระท าตามที่ได้รับอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้นั้นตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย 
 ให้น ามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม  
 บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับแก่ 
 (1) การก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซ่ึงจัดท าหรือควบคุม
โดยทางราชการ 
 (2) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้สอยชั่วคราว 
 (บทบัญญัติในมาตรา 57 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 57 ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิด
เพลิงไหม้ ห้ามผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซม รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ และ
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารในเขตดังกล่าวอยู่
แล้วก่อนวันที่เกิดเพลิงไหม้ ระงับการกระท าตามที่ได้รับอนุญาตนั้นตามระยะเวลาดังกล่าวด้วย 
 ให้น าความในมาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติ
วรรคหนึ่งโดยอนุโลมบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไม่ใช้บังคับแก่ 
 (1) การก่อสร้างอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซ่ึงจัดท าหรือควบคุม
โดยทางราชกการ 
 (2) การดังแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่ออยู่อาศัยหรือใช้สอยชั่วคราว ” 
ถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 58   ให้เจ้าพนังกานท้องถ่ินพิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้
หรือไม่ โดยค านึงถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม การฝังเมือง การสถาปัตยกรรมและการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร และให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินเสนอความเห็นพร้อมด้วยแผนที่สังเขปแดงแนวเขตเพลิงไม้ต่อคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไม้อยู่ในเขตอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินมากกว่าหนึ่งท้องท่ี ให้
เจ้าพนังกานท้องถ่ินแห่งท้องท่ีที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมกันพิจารณาและเสนอความเห็นทั้งนี้ ภายในสิบ
ห้าวันนับแค่วันที่เกิดเพลิงไหม้ 
 เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถ่ินแล้ว ให้เสนอ
ความเห็นพร้อมท้ังข้อสังเกตต่อรัฐมนตรีเพื่อส่ังให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศ ให้ประชาชนในเขต
เพลิงไหม้ทราบว่า จะมีการปรับปรุงหรือไม่ ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ ส านักงานของ
ราชการส่วนท้องถ่ินนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ 
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 มาตรา 59  ในกรณีที่มีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา 
57 วรรคหนึ่ง เป็นอันยกเลิก 
 ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง 
ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิบวันนับแค่วันที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นั้น
และให้ส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดท าแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในราชกิจจานุเบกษาภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว 
 มาตรา 60   เมื่อมีประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใด
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผิดไป
จากที่ก าหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนย้ายอาคารหรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ที่ได้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บังคับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ซ่ึงจัดกับแผนผังดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก 
 ให้น ามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติในวรรค
หนึ่งโดยอนุโลม 
 (บทบัญญัติในมาตรา 60 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 60 เมื่อมีประกาศใช้บังคับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารในเขตตาม
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ผิดไปจากที่ก าหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตให้ท าการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารที่ได้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บังคับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ซ่ึงขัดกับแผนผังดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก 
 ให้น าความในมาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 มาใช้บังคับแก่การฝ่าฝืนบทบัญญัติ
วรรคหนึ่งโดยอนุโลม” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535) 
 มาตรา 60 ทวิ   ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเริ่มต้นด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตาม
ประกาศใช้บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 60 ภายในสองปี นับแต่วันใช้บังคับ
ประกาศดังกล่าว 
 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องด าเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพื่อใช้
ประโยชน์ตามที่ก าหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับ
เงินค่าทดแทนก่อนเริ่มต้นด าเนินการปรับปรุง เขตเพลิงไหม้ โดยก าหนดตามราคาประเมินทุน
ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แต่ถ้าไม่
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สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในสองปีนับแต่วันใช้บังคับประกาศดังกล่าว ให้ก าหนดตามราคา
ประเมินทุนทรัพย์ดังกล่าวที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ 1 มกราคมของปีที่มีการจ่ายเงินค่าทดแทน  
 ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินมิได้เริ่มต้นด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ภายในก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่งให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 
 (มาตรา 60 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2535)  
 มาตรา 61  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องจัดให้ได้มาซ่ึงท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใดเพื่อใช้
ประโยชน์ตามที่ก าหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ด าเนินการเวนคืนที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์นั้น โดยให้น ากฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังริมทรัพย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 62  เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องท่ีใดอันเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องท่ีนั้นยัง
ไม่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้
พระราชบัญญัตินี้ในท้องท่ีนั้น ตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้ แต่ถ้าต่อมามีการประกาศไม่ปรับปรุงเขต
เพลิงไหม้ตามมาตรา 58 ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นอันยกเลิกตั้งแต่วันที่เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินมีประกาศนั้น 
 

หมวด 8 
บทเบ็ดเตล็ด 

 
 มาตรา 63   ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซ่ึงคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถ่ิน นายช่าง หรือนายตรวจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับอนุญาต เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
ผู้ด าเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซ่ึงอยู่ในสถานที่นั้น ต้องให้ความสะดวกและ
ช่วยเหลือตามสมควร 
 มาตรา 64  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซ่ึง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถ่ิน นายช่าง 
และนายตรวจ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 มาตรา 64 ทว ิ ให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีอ านาจหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ได้รับจากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ไว้ได้ไม่เกิน
ร้อยละสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว เพ่ือจ ามาจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่
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ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจ ได้ตามหลักเกณฑ์ และอัตรา
ที่ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถ่ิน 
 (บทบัญญัติในมาตรา 64 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 

หมวด 9 
บทก าหนดโทษ 

  
 มาตรา 65  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 
33 มาตรา 34 มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน 
หรือ ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 
31 มาตรา 32 มาตรา 34 หรือมาตรา 57 ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
ตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 (บทบัญญัติในมาตรา 65 เดิมซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 65 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 42 วรรคสอง 
มาตรา 52 วรรคส่ี มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ต้องระว่างโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 31 มาตรา 
42 วรรคสอง หรือมาตรา 57 ต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน หรือ
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง ส าหรับผู้ฝ่าฝืนมาตรา 34 ต้องระวางโทษปรับอีกวันละหนึ่งพันบา
ตลอดระยะเวลาท่ียังฝ่าฝืน” ถูกยกเลิกดอยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2535) 
 มาตรา 65  ทวิ  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน
หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ยังต้องระวาง
โทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 (บทบัญญัติในมาตรา 65 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 65 ตรี   ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่งต้องระว่างโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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 นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ยังต้องระวาง
โทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 
 (บทบัญญัติในมาตรา 65 จัตวา บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 มาตรา 66  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 
ตรี วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 
 (บทบัญญัติในมาตรา 66 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 66 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 30 วรรค
หนึ่ง มาตรา 38 หรือมาตรา 39 ต้องระวางโทษไม่เกินหนึ่งพันบาท ” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่
เกินสามหมื่นบาท จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 (บทบัญญัติในมาตรา 66 ทวิ บัญญัติเพ่ิมเติมโดยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 67  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม
มาตรา 40 มาตรา 44 หรือมาตรา 45 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่
เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 
 (บทบัญญัติในมาตรา 67 เดิมซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 67 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 30 วรรคสอง 
หรือฝ่าฝืนค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 44 ต้องระวางโทษ
ปรับวันละห้าร้อยบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 68  ผู้ใด 
 (1) ไม่มาให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตรา 51 (2) โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือ 
 (2) ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มอบหมา เจ้าพนักงานท้องถ่ิน นายช่างหรือนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 
หรือมาตรา 54 หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 51 มาตรา 53 หรือมาตรา 63 แล้วแต่กรณี 
 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
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 มาตรา 69  ถ้าการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการกระท าของผู้ด าเนินการ 
ผู้กระท าต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ  
 มาตรา 70  ถ้าการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เป็นการกระท าอันเกี่ยวกับอาคาร
เพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเป็นการกระท าในทางการค้า
เพื่อให้เช่า ให้เช่าซ้ือ ขาย หรือจ าหน่ายโดยมีค่าตอบแทน ซ่ึงอาคารใด ผู้กระท าต้องระวางโทษ เป็น
สองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ  
 (บทบัญญัติในมาตรา 70 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 70 ถ้าการกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ เป็นการการะท าอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือ
การสาธารณสุข หรือเป็นการกระท าในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซ้ือ ขาย หรือจ าหน่ายโดยมี
ค่าตอบแทนซ่ึงอาคาร ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่
บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ หรือทั้งจ าท้ังปรับ ” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 71  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 
42 มาตรา 52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ให้ถือว่าเป็นการกระท าของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารผู้ด าเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรือผู้อุทธรณ์ตามมาตรา 52 แล้วแต่กรณี หรือเป็นการ
กระท าตามค าส่ังของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผู้อ่ืน 
 (บทบัญญัติในมาตรา 71 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 71 ในกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 34 มาตรา 42 วรรคสอง มาตรา 52 วรรคส่ี 
มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ให้ถือว่าเป็นการกระท าของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ด าเนินการ 
ผู้ควบคุมงาน หรือผู้อุทธรณ์ตามมาตรา 52 วรรคส่ี แล้วแต่กรณี หรือเป็นการกระท าตามค าส่ังของ
บุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผู้อ่ืน ” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535) 
 มาตรา 72  ในกรณีที่นิติบุคคลกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่ากรรมการ 
หรือผู้จัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ร่วมกระท าผิดกับนิติบุคคลนั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่า 
การกระท าของนิติบุคคลนั้น ได้กระท าโดยตนมิได้รู้เห็นหรือยินยอมด้วย 
 มาตรา 73  ในกรณีมีการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเจ้าของหรือผู้
ครอบครองท่ีดินหรืออาคารที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับอาคารที่มีการกระท าความผิดเกิดขึ้นหรือ
บุคคลซ่ึงความเป็นอยู่หรือการใช้สอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการกระท า
ความผิดดังกล่าว เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 
 มาตรา 74  ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
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 (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนส านักงาน
อัยการสูงสุดและผู้แทนส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 (2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซ่ึงเป็นหัวหน้าที่ท า
การอัยการจังหวัด และหัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด 
 ความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 65 ตรี วรรคหนึ่ง 
มาตรา 65 จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 68 
มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคสอง ถ้าผู้กระท าความผิด
ดังกล่าวและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสอนส่งเรื่องให้คุณกรรมการ
เปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 
 ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึง
จ าคุกให้ก าหนดค่าปรับซ่ึงผู้ต้องหาจะพึงช าระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมตามนั้น เมื่อ
ผู้ต้องหาได้ช าระค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ 
ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
 ถ้าผู้ต้องหาไม่ยินยอดตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอดแล้ว ไม่ช าระเงินค่าปรับภายในเวลา
ตามวรรคส่ีให้ด าเนินคดีต่อไป 
 ค่าปรับท่ีเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ตกเป็นของราชการส่วนท้องถ่ิน โดยไม่
ต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่น 
 (บทบัญญัติในมาตรา 74 เดิม ซ่ึงบัญญัติว่า “มาตรา 74 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
 (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกรมอัยการ 
และผู้แทนกรมต ารวจ 
 (2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัดซ่ึงอธิบดีกรมอัยการ
มอบหมาย และผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัด 
 บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัตินี้ หรือความผิดตามมาตรา 68 
ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีอ านาจเปรียบเทียบและเมือได้เสียค่าปรับตาที่เปรียบเทียบแล้ว ให้
ถือว่าคดีเลิกกันตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคสองและผู้นั้นยินยอมให้
เปรียบเทียบให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องมาให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ” ถูกยกเลิกโดยมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังนี้ 
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 “มาตรา 74 ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
 (1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผู้ว่าราชกการกรุงเทพมหานคร ผู้แทน
ส านักงานอัยการสูงสุดและผู้แทนกรมต ารวจ 
 (2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และหัวหน้า
ต ารวจภูธรจังหวัด หรือผู้ก ากับการต ารวจ แล้วกรณี 
 ความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึ่งมาตรา 66 ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา 67 วรรคหนึ่ง มาตรา 
68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ถ้าเห็นว่า
ผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รับโทษถึงจ าคุก ให้ก าหนดค่าปรับซ่ึงผู้ต้องหาจะพึงช าระ ถ้า
ผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผู้ต้องหาได้เสียค่าปรับตามท่ีเปรียบเทียบภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา 
 ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระท าความผิดตามวรรคสองและผู้นั้นยินยอมให้
เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้แก่คระกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายใน
เจ็ดวันนับแค่วันที่ผู้นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ” ซ่ึงความดังกล่าวถูกยกเลิกโดยมาตรา 27 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 มาตรา 75 บรรดาค าขออนุญาตใดๆ ท่ีได้ยื่นไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและ
ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (11)  และ
การอนุญาตใดๆ ท่ีได้ให้ไว้ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตตามท่ีได้รับ
ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าเป็นค าขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดย
อนุโลม 
 ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกล่าวมีข้อแตกต่างไปจากการของ
อนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ให้การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาต
นั้นเป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีค าส่ังตามมาตรา 27 เพื่อให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตปฏิบัติตามให้ถูกต้องภายในเวลาสามสิบวัน ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามค าส่ัง
ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ค าขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอันตกไป 
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 มาตรา 76 อาคารซ่ึงได้รับใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้างหรือดัดแปลง และได้กระท าการ
เสร็จแล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แม้จะเข้าลักษณะเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
ตามพระราชบัญญัตินี้ก็ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 32 วรรคสอง 
 มาตรา 77 ท้องท่ีใดมีอาคารก่อสร้างขึ้นเป็นจ านวนมากในที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และมีสภาพหรืออาจท าให้เกิดสภาพท่ีไม่เหมาะสม 
หรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
การผังเมือง และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปรับปรุง
อาคารในท้องท่ีนั้นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีค าส่ังอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 
 (1) มีค าส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในก าหนดเวลาไม่เกิน
หกเดือนนับแต่วันที่ได้รับค าส่ังแต่การส่ังรื้อถอนอาคารจะต้องการกระท าเพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเองการพัฒนาท้องถ่ินหรือประโยชน์การใช้ท่ีสาธารณะของประชาชน 
 (2) มีค าส่ังภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชกฤษฏีกาก าหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผล
ใช้บังคับให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขเปล่ียนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ
นี้ ภายในก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับค าส่ัง 
 (3) มีค าส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารด าเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่
ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดสภาพท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัย ในการอยู่อาศัย การป้องกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผังเมือง และการอ านวยความสะดวกแก่
การจราจร ภายในก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับค าส่ัง 
 (4) มีค าส่ังให้เจ้าของอาคารท าสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าเช่าที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามวรรค
หนึ่งแล้วให้ผู้นั้นได้รับยกเว้นโทษ แต่ถ้าผู้นั้นไม่ปฏิบัติตาม ผู้นั้นต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีค าส่ังให้ผู้นั้นรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ให้น า
มาตรา 42วรรคหนึ่งและวรรคห้ามาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 พระราชกฤษฎีการตามวรรคหนึ่ง ให้มีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก าหนดนั้นแนบท้าย
พระราชกฤษฎีการด้วย และให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจด าเนินการให้เช่าที่ดินในบริเวณนั้น เพื่อ
เป็นรายได้ส าหรับบ ารุงท้องถ่ินได้ แต่ที่ดินนั้นยังเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน 
 สัญญาเช่าที่ดินที่ท าขึ้นตามวรรคหนึ่ง (4) ให้มีระยะเวลาเช่าตามท่ีตกลงกันแต่ต้องไม่เกิน
สิบปีการต่อระยะเวลาเช่าจะกระท ามิได้ เม่ือส้ินก าหนดเวลาเช่าที่ดินแล้วเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารผู้ใด ไม่รื้อถอนขนย้ายอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างของตนออกจากบริเวณที่ก าหนดให้ พระราช
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กฤษฎีการ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ และ
ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน หรือจนกว่าผู้นั้นยินยอม
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเข้าด าเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ให้น ามาตรา 42 วรรคส่ี
และวรรคห้า มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 มาตรา 78 ให้ถือว่าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารที่ได้ยื่นไว้
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เป็นอุทธรณ์ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินที่ได้ยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจังหวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ
ค าส่ังซ่ึงได้ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 
หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ให้คงใช้บังคับได้ต่อไป 
ทั้งนี้ เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
 มาตรา 80 ท้องท่ีใดได้มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร พุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 
2476 อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าได้มีพระราชกฤษฎีการให้ใช้บังคับ
พระราชบัญญัตินี้ในท้องท่ีนั้นแล้ว 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 
 
(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง      ฉบับละ 200 บาท  
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง      ฉบับละ 100 บาท  
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน      ฉบับละ 50 บาท 
(4) ใบอนุญาตเคล่ือนย้าย      ฉบับละ 50 บาท 
(5) ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้     ฉบับละ 200 บาท 
(6) ใบรับรอง         ฉบับละ 100 บาท 
 (บทบัญญัติใน (6) เดิม “ก าหนดค่าธรรมเนียมใบรับรองไว้ฉบับละ 50 บาท ” ถูกยกเลิก
โดยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
(6 ทวิ) ใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  ฉบับ 500 บาท  
(6 ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร   ฉบับ 100 บาท  
 (บทบัญญัติ (6 ทวิ) และ (6 ตรี) บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
การ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
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(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับ 10 บาท  
(8) การต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามอัตราใน (1) ถึง (4) 
(8 ทวิ) การต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็นไปตามอัตราใน (6 
ทวิ)  
 (บทบัญญัติใน (8 ทวิ) บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543) 
(9) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนียมส าหรับการก่อสร้าง หรือ 
ส าหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้ 
 (ก) อาคารซ่ึงสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบห้าเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้น
รวมกัน           ตางรางเมตรละ 2 บาท 
 (ข) อาคารซ่ึงสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบห้าเมตร คิดตามพื้นที่  
          พ้ืนอาคารแต่ละช้ันรวมกนั     ตารางเมตรละ 4 บาท 
 (ค) อาคารประเภทซ่ึงจะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัม
ต่อหนึ่งตารางเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท  
 (ง) ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างท่ีสุด คูณด้วยส่วนยาวที่สุด  
ตารางเมตรละ 4 บาท 
 (จ) อาคารประเภทซ่ึงต้องการวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ ารั้วหรือก าแพง 
รวมท้ังประตูรั้วหรือก าแพง คิดตามความยาว        เมตรละ 1 บาท 
 ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่ง
ขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง 
 หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 และพระราชบัญญัติควบคุมก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ 
พุทธศักราช 2476 ได้ประกาศใช้มานานแล้ว แม้ว่าได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกันอยู่ตลอดมา แต่ปัจจุบัน
บ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความ
ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผังเมือง การ
สถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหายว่าด้วยการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้เสียใหม่ 
และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวเข้าเป็นฉบับเดียวกัน จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
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 (พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่ม 
96 ตอนที่ 80 วันที่ 14 พฤษภาคม 2522) 
 
 
 
 
 
 


