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เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและ
กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินเี้ รียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัตินใี้ หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวย
การผังเมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขต
ของผังเมืองรวมนั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา๒
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใช
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม๓

๑
๒

รก.๒๕๒๒/๘๐/๑พ/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒
มาตรา ๒ วรรคสอง เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๓
๓

พ.ศ. ๒๕๔๓

มาตรา ๒ วรรคสาม เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)

๒
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มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๔๙๖
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคาสํานักงานและ
สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึง่ บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(๑) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอด
เรือ รั้ว กําแพง หรือประตู ทีส่ รางขึน้ ติดตอหรือใกลเคียงกับทีส่ าธารณะหรือสิ่งทีส่ รางขึน้ ให
บุคคลทั่วไปใชสอย
(๓) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมี
น้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว
ระยะหางจากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมี
น้ําหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถสําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา ๘ (๙)
(๕) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตางๆ ของอาคารดวย
“อาคารสูง”๔ หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มี
ความสูงตั้งแตย่ีสบิ สามเมตรขึน้ ไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง
พื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของ
ชั้นสูงสุด

๔

มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารสูง” เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๓
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“อาคารขนาดใหญพิเศษ”๕ หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่
อาคารหรือสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท
โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
“อาคารชุมนุมคน”๖ หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจ
เขาไปภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุม
คนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
“โรงมหรสพ”๗ หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่
สําหรับฉายภาพยนตรแสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อ
เปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม
“ที่สาธารณะ” หมายความวา ทีซ่ ่ึงเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใช
เปนทางสัญจรได ทัง้ นี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนทีแ่ สดงลักษณะ ทีต่ ง้ั และขอบเขตของ
ที่ดินและอาคารที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดง
ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย
“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน เคลือ่ นยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด
เครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตางๆ ของอาคาร อยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน เคลือ่ นยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณ กําลังของวัสดุ
การรับน้าํ หนัก และกําลังตานทานของสวนตางๆ ของอาคาร
“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึน้ ใหมท้ังหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้น
แทนของเดิมหรือไม
“ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตางๆ ของ
อาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

๕

มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารขนาดใหญพเิ ศษ” เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖
มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารชุมนุมคน” เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗
มาตรา ๔ นิยามคําวา “โรงมหรสพ” เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๔
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“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารใหคงสภาพ
เดิม
“รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไปเชน เสา
คาน ตง หรือสวนอื่นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบ
หลังคาเรือนขึ้นไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบ
เมตร โดยรอบบริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหมดว ย
“ผูค วบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือ
ควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลง
รับกระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง
“ผูครอบครองอาคาร”๘ หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด
สําหรับทรัพยสวนกลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย
“ผูตรวจสอบ”๙ หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการ
นั้น แลวแตกรณี ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้
“นายตรวจ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ
“นายชาง”๑๐ หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น
ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง หรือวิศวกร หรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง*แตงตั้งใหเปนนายชาง
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของ
ราชการสวนทองถิ่น เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพ
มหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน
“เจาพนักงานทองถิ่น”๑๑ หมายความวา
๘

มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูค รอบครองอาคาร” เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๙
มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูต รวจสอบ” เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๑๐
มาตรา ๔ นิยามคําวา “นายชาง” แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๔๓

๕
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(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(๓) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(๖) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง
(๑) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวน
คาธรรมเนียม
(๒) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบ
ของคําสั่งหรือแบบอื่นใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด ๑
บททัว่ ไป

มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินไี้ มใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนด
เงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคาร ดังตอไปนี้
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อ
สาธารณประโยชน
(๒) อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
(๓) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการของ
องคการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน

๑๑

มาตรา ๔ นิยามคําวา “พนักงานทองถิ่น” แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๖
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(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อการศาสนาซึ่งมี
กฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
(๕) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของ
หนวยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
(๖) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ
(๗) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อ
ใชประโยชนเปนการชั่วคราว ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน
มาตรา ๘๑๒ เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกัน
อัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการ
อํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร
(๒) การรับน้าํ หนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติ
ของวัสดุทใ่ี ช
(๓) การรับน้าํ หนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคาร
(๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภยั หรือภัยพิบตั อิ ยางอืน่ และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุน
วุนวาย
(๕) แบบ และจํานวนของหองน้าํ และหองสวม
(๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสง
สวาง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการ
กําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(๘) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวาง
อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา ทาง หรือที่สาธารณะ
(๙) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถสําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้น
ดังกลาว
(๑๐) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยาย และใชหรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด

๑๒

มาตรา ๘ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๗
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(๑๑) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลือ่ นยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
(๑๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูค วบคุมงาน ผูดําเนินการ
ผูครอบครองอาคารและเจาของอาคาร
(๑๔) คุณสมบัตเิ ฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผู
ตรวจสอบ
(๑๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตัง้ และ
ตรวจสอบอุปกรณประกอบของอาคาร
(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือ
ผูดําเนินการตองทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสนิ ของ
บุคคลภายนอก
มาตรา ๘ ทวิ๑๓ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือ
ลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชในการขนสงบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอื่น
ใดที่สรางขึน้ โดยมีวตั ถุประสงคอยางเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะ
ของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะ
เดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
กอสราง การอนุญาตใหใช การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ําหนัก ความปลอดภัย และ
คุณสมบัติของวัสดุหรืออุปกรณที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น ทัง้ นี้ ตามความเหมาะสมของสิง่ ที่
สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตกตางจากบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัตินี้ได
มาตรา ๙๑๔ ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘
แลว ใหราชการสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๑๐
ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ใหราชการ
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได

๑๓
๑๔

มาตรา ๘ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๙ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๘
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ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว ถา
ตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือ
แยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือ
แยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมตามมาตรา
๑๐ แตตอ งไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ
การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการ
ดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
มาตรา ๑๐๑๕ ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘
แลว ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนการออกขอบัญญัตทิ องถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว
(๒) เปนการออกขอบัญญัตทิ องถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
ดังกลาวเนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติ
ทองถิ่นนั้น ถาไมใหความเห็นชอบ ใหแจงเหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นนั้นทราบดวย
ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติ
ทองถิ่นนั้นแลว และใหราชการสวนทองถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง
มาตรา ๑๐ ทวิ๑๖ ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
อาคารเห็นวาขอบัญญัติทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความ
ยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปนหรือกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถิ่นนั้นดําเนินการยกเลิกหรือ
แกไขขอบัญญัตทิ อ งถิน่ ดังกลาวเสียใหมได

๑๕
๑๖

มาตรา ๑๐ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันรับแจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของ
ราชการสวนทองถิ่นนั้น
การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอ
การดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
มาตรา ๑๑ ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมือ่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบงั คับได
มาตรา ๑๒ กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ถาขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมือง
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่สมควรหามการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยายและ
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แตยังไมมี
กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถิ่น แลวแตกรณี มีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ในบริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได และใหดําเนินการออกกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่น
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ
ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึง่ ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๗ เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนซึ่ง
จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๑) ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจง
ขอหาม ขอจํากัด หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร หรือการดําเนินการอยางอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ใหราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบ
เพื่อดําเนินการตาม (๒)
(๒) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการและ
เงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตดําเนินการตางๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนขอมูล
ที่ไดรับแจงตาม (๑) ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

๑๗

มาตรา ๑๓ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตาม
พระราชบัญญัตินี้วาผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับ
อาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย
(๔) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตางๆ ที่ไดมาตรฐานและ
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนได
มาตรา ๑๓ ตรี๑๘ ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ
(๑) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตทีด่ นิ ของผูอ น่ื
หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ
(๒) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยาย และใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด
ผูน น้ั มีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิน่ ไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจา
พนักงานทองถิ่นตอบขอหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงาน
ทองถิ่นเห็นวามีความจําเปนตองขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุ
จําเปนอื่นใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาว ออกไปอีกไดไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบ
วัน
ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารโดยถือปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฏวา
เจาพนักงานทองถิ่นไดตอบขอหารือไปโดยผิดพลาดเปนเหตุใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไป
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวของ ผูน น้ั ไมตองรับโทษ
หมวด ๒
คณะกรรมการควบคุมอาคาร

มาตรา ๑๔ ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิ
การและผังเมือง*เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแ ทนกรมการปกครอง ผูแ ทนกรมทางหลวง ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแ ทน
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแ ทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ

๑๘

มาตรา ๑๓ ตรี เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สถาปตยกรรม แหงละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ
และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู
ในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราว
ติดตอกัน
มาตรา ๑๖ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมือ่
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออก
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายให
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการ
ไมอยูหรือไมสามารถปฏิบตั ิหนาทีไ่ ด ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๑๘๑๙ ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐
ทวิ
(๒) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒)

๑๙

มาตรา ๑๘ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๑๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓)๒๐ ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นหรือสวนราชการในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๔)๒๑ กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมี
หนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕)๒๒ รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(๖)๒๓ ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา
หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได
ใหนํามาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐๒๔ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิ
การและผังเมือง*หนาที่ดังนี้
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแก
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(๓) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ
หนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน
(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย
หมวด ๓
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร

มาตรา ๒๑๒๕ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา
๓๙ ทวิ

๒๐

มาตรา ๑๘ (๓) แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๑๘ (๔) แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๒
มาตรา ๑๘ (๕) เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๓
มาตรา ๑๘ (๖) เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๔
มาตรา ๒๐ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๒๕
มาตรา ๒๑ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๑

๑๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒๑ ทวิ๒๖ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือ
ประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตางๆ ของ
โครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงาน
ออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๒๒๗ ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
(๑) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ
นอยกวาความสูงของอาคาร
(๒) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร
มาตรา ๒๓๒๘
มาตรา ๒๔๒๙
มาตรา ๒๕๓๐ ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผขู อรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอกี ไมเกินสองคราว
คราวละไมเกินสี่สิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหเจา
พนักงานทองถิ่นแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา
มาตรา ๒๖๓๑ ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
ที่ขออนุญาตนั้น มีลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย

๒๖

มาตรา ๒๑ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๒๒ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) .ศ. ๒๕๓๕
๒๘
มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) .ศ. ๒๕๓๕
๒๙
มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๐
มาตรา ๒๕ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๑
มาตรา ๒๖ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๗

๑๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปน
ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตาม
กฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น
มาตรา ๒๗๓๒ ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีอํานาจสั่งใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดยื่นไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และใหนํามาตรา ๒๕
วรรคสาม มาใชบงั คับโดยอนุโลม
เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลวใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไข
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่น
คําขอใหม และใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕ ตอไป
มาตรา ๒๘๓๓ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ
คํานวณที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแต
เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการคํานวณ
มาตรา ๒๘ ทวิ๓๔ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ
รายละเอียดดานสถาปตยกรรมของอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอม
กับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไม
เกี่ยวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
มาตรา ๒๙๓๕ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อ
ผูควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบพรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย

๓๒

มาตรา ๒๗ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๒๘ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓๔
มาตรา ๒๘ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓๕
มาตรา ๒๙ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๓

๑๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
มาตรา ๓๐๓๖ ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว
หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น
ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการ
ดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูค วบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
มาตรา ๓๑๓๗ หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่
ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต หรือให
ผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ เวนแต
(๑) เจาของอาคารนั้นไดยื่นคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงได
(๒) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
แลว หรือ
(๓) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่
เกีย่ วของ หรือเปนกรณีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหนํามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (๑)
หรือ (๒) แลวแตกรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝน
ความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวา
เปนการกระทําของผูอื่นซึ่งผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลว แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๒๓๘ อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้
(๑)๓๙ อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรมแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล

๓๖

มาตรา ๓๐ แกไขโดยโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๓๑ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๘
มาตรา ๓๒ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๓๙
มาตรา ๓๒ (๑) แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๓๗

๑๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา
การสาธารณสุข หรือกิจการอื่น ทัง้ นี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภท
ควบคุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือ
ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการ
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
หามมิใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจง
ไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ
แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อใหมีการใช
อาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถิ่น
มิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใช
หรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ตอไปได
หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙
ทวิ
มาตรา ๓๒ ทวิ๔๐ เจาของอาคาร ดังตอไปนี้
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
(๒) อาคารชุมนุมคน
(๓) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม
แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณประกอบตางๆ
เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การ
ปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย
ระบบเครื่องกล หรือระบบอืน่ ๆ ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตางๆ ที่มีผลตอ
สุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน แลวรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดย
มิชกั ชา เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา ๔๖
หรือมาตรา ๔๖ ทวิ แลวแตกรณี ตอไป
๔๐
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มาตรา ๓๓๔๑ หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภท
ควบคุมการใชใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว และใหนํา
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุม
การใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔๔๒ หามมิใหเจาของหรือผูค รอบครองอาคารทีต่ องมีพน้ื ที่หรือสิ่งที่
สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ (๙)
ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก
ของรถนั้นเพื่อการอื่น ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิน่
ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรง
ตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้น
ตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม
มาตรา ๓๕๔๓ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ใหใชไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตอง
ยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวา
เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๖๔๔ ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓
จะโอนแกกันมิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
มาตรา ๓๗๔๕ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือ
มาตรา ๓๓ ตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือแจงให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณีเชนวานี้ใหถือ
วาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน
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๔๓
มาตรา ๓๕
๔๔
มาตรา ๓๖
๔๕
มาตรา ๓๗
๔๒

แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
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มาตรา ๓๘ ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณี ผูไดรับใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาตแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการ
ประกอบแบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการดังกลาวหนึ่งชุด และพรอมทีจ่ ะให
นายชางหรือนายตรวจตรวจดูได
ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒
หรือใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ไวในทีเ่ ปดเผยและเห็นไดงา ย ณ อาคารนั้น
มาตรา ๓๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน
สาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรองตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย
หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับ
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง แลวแตกรณี
มาตรา ๓๙ ทวิ๔๖ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดย
ไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย
(ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตให
เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
สถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ข) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ค) ชื่อของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และ
จะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ
(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)

๔๖
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(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบ
อาคาร เปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรอง
วาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของทุกประการ
(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ
ของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นยายซึ่งมีคาํ รับรองของบุคคลตาม (ก) และ
(ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น
(ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว
(๒) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณี
ที่เปนการแจงการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น
ภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสรางดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยาย
อาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง
ใหนํามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดย
อนุโลม
มาตรา ๓๙ ตรี๔๗ ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงได
แจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา ๓๙ ทวิ ใหเจา
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับ
แตวันที่เริ่มการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไว แลวแตกรณี
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ได
แจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่
ไดยน่ื ไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็วและใหมีอํานาจดําเนินการตาม
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ แลวแตกรณี
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ
ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นยาย
อาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
๔๗

มาตรา ๓๙ ตรี เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ
(๒) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก
ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
(๓) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลือ่ นยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวง
ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวของ
หมวด ๓ ทวิ๔๘
การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ

มาตรา ๓๙ จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคลือ่ นยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบ
อาคารที่ใชเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ดวย
มาตรา ๓๙ เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือ
ยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใช
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง
แลวแตกรณี
ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออก
ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาต
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอไปนี้
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*
เปนประธานกรรมการ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแ ทน
สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิ
การและผังเมือง*เปนกรรมการและเลขานุการ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ
เจาพนักงานทองถิน่ แหงทองทีท่ เ่ี กี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปน
กรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*เปนกรรมการและเลขานุการ
ในการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก และใหประธาน
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจ

๔๘

หมวด ๓ ทวิ มาตรา ๓๙ จัตวา มาตรา ๓๙ เบญจ และมาตรา ๓๙ ฉ เพิม่ เติมโดย
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทน
ใบอนุญาตตามวรรคสอง
ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจ
เกิดขึ้นกับคนดูและจํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่
ใชเปนโรงมหรสพ เชน หองฉาย ทางเขาออก ประตู ทีน่ ่ังคนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ฉ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุ
สองป โดยใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตาม
ที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใช
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ
และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา
๓๙ เบญจ จะมีคาํ สั่งไมอนุญาต
หมวด ๔
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น

มาตรา ๔๐๔๙ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังนี้
(๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ
ลูกจาง หรือบริวารของบุคคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว
(๒) มีคาํ สั่งหามมิใหบคุ คลใดใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณที่
มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมเี ครือ่ งหมายแสดงการหามนัน้ ไวในทีเ่ ปดเผยและเห็นไดงา ย ณ
อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ
(๓) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี ภายใน
สามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดมคี าํ สัง่ ตาม (๑)

๔๙

มาตรา ๔๐ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๑๕๐ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่สามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาต
หรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่น
จะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒๕๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูค วบคุมงาน
หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือ ขอบัญญัตทิ องถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือ
มาตรา ๑๐
มาตรา ๔๓๕๒ ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไว
ตามมาตรา ๔๒ ไดลว งพนไป ขอใหศาลมีคาํ สั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบตั กิ ารตามคําสัง่
ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช
บังคับโดยอนุโลม
(๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปด
ประกาศกําหนดการรื้อถอนไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร
ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการ จะตองรวมกันเสียคาใชจายในการนั้นเวนแตบุคคลดังกลาวจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย
ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซ ่ึง
ดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคล
ตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงาน
ทองถิน่ ไมได
วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอนให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทัง้ นี้ ตาม
๕๐

มาตรา ๔๑ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๒ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๒
มาตรา ๔๓ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๑

๒๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือ
เงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินนั้นตกเปนของราชการ
สวนทองถิ่นนั้นเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๔๕๓ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยัง
ไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือทีไ่ มไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง
ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว
มาตรา ๔๕๕๔ ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูครอบครองพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาวหรือผูที่กระทํา
การฝาฝนมาตรา ๓๔ ระงับการกระทํานั้น และสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
พืน้ ทีห่ รือสิ่งที่สรางขึน้ ใหกลับคืนสูส ภาพเดิมไดภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด และใหนํามาตรา ๔๓
มาใชบงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๖ ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับ
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นีใ้ ชบงั คับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสนิ หรือ
อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถา
อาคารนั้นอาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสนิ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนอาคารนั้นไดโดยใหนํามาตรา ๔๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๔๖ ทวิ๕๕ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและ
การจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุ
ชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบ
อื่นๆ ของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต
รางกายหรือทรัพยสินหรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือ
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังนี้

๕๓

มาตรา ๔๔ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๕ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๕
มาตรา ๔๖ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๕๔

๒๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) มีคําสั่งหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอุปกรณประกอบตางๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรือ
บริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงายที่อยูใกลกับอุปกรณนั้น
(๒) มีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตางๆ นั้น ใหอยู
ในสภาพที่ปลอดภัยหรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตอ งไมนอ ยกวาสามสิบ
วัน ในกรณีมีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได
ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และ
หากอุปกรณดังกลาวมีผลทําใหอาคารนั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือ
บางสวนไวกอนก็ได และตองจัดใหมเี ครือ่ งหมายแสดงการหามนัน้ ไวในทีเ่ ปดเผยและเห็นไดงา ย
ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว
มาตรา ๔๗๕๖ การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
นอกจากกรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น หรือ
จะทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดใหปดประกาศ
สําเนาคําสั่งหรือหนังสือแจง แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณ
ที่ตั้งอาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชนั้นและใหถือวา
ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานไดทราบคําสั่งหรือหนังสือแจงนั้นแลวเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว
มาตรา ๔๗ ทวิ๕๗ การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งใหระงับการกระทํา
ที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทาํ เปนหนังสือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซึ่งจะตองรับคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลาํ เนาของผูน น้ั และใหปด
ประกาศคําสัง่ ดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงา ย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว
และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งนั้นแลวเมื่อพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการ
ปดประกาศดังกลาว

๕๖
๕๗

มาตรา ๔๗ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔๗ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๕

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๔๘ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่
นั้น และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น
มาตรา ๔๙๕๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่นซึ่งมีความรูหรือคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได
ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถิ่น อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง*มีอํานาจแตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๙ ทวิ๕๙ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารโดยฝาฝนบทบัญญัตแิ หงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานทองถิ่นไดดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา
๔๒ แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และมีเหตุอนั ควรสงสัยวา
ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูควบคุม
งานอาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหบุคคล
เชนวานั้นทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง เพื่อพิสูจน
วาเปนการกระทําของผูอื่น หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่นใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
วิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก
หมวด ๕
การอุทธรณ

มาตรา ๕๐๖๐ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*

๕๘

มาตรา ๔๙ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๔๙ ทวิ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๐
มาตรา ๕๐ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๕๙

๒๖

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ ทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม เปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผูท รงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน และใหหวั หนา
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง (๑) ตองไมเปนผูซ ง่ึ ปฏิบตั ิหนาที่
ราชการของกรุงเทพมหานครหรือองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
หรือสภาจังหวัด
(๒)๖๑ ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการ
อัยการจังหวัด และบุคคลอืน่ อีกไมเกินหกคนซึง่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแ ตงตั้ง ในจํานวนนี้
ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (๒) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของราชการสวนทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น
ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม
มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสง
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
(๓) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมอบหมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการ
อุทธรณในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกก็ได
มาตรา ๕๑ ทวิ๖๒ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายก็ได
ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

๖๑
๖๒

มาตรา ๕๐ (๒) แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕๑ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๒๗

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕๒๖๓ ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ
และผูไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออก
คําสั่งดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไป
ยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ
และเจาพนักงานทองถิ่น
ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอ ศาลภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคํา
พิพากษาเปนประการใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น
ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแก
อาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน
หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได
ใหนํามาตรา ๔๗ มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม
หมวด ๖๖๔
นายชาง นายตรวจ และผูต รวจสอบ

มาตรา ๕๓ ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือไม และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น
มาตรา ๕๔ เมือ่ มีเหตุอนั ควรสงสัยวาอาคารใดซึ่งไดกอ สราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลือ่ นยายเสร็จแลวนัน้ ไดกระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดมีการใชหรือเปลี่ยนการใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ใหนายชางมีอํานาจเขาไป

๖๓
๖๔

มาตรา ๕๒ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
ชือ่ ของหมวด ๖ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

๒๘

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือสั่งให
แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น
มาตรา ๕๕ ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายชางหรือ
นายตรวจตองกระทําการในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของ
สถานที่นั้น และในการนี้ใหนายชางหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ
บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๕ ทวิ๖๕ หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เวนแตผู
นั้นเปนผูตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๕ ตรี๖๖ ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒
ทวิ โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนํามาตรา ๔๙ ทวิ มาใชบงั คับโดยอนุโลม
หมวด ๗
เขตเพลิงไหม

มาตรา ๕๖ เมือ่ เกิดเพลิงไหมในบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม
ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น
และบริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหมโดยมีแผนทีส่ ังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึง
การกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๗๖๗ ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูรับใบอนุญาตใหทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกลาว
อยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่ไดแจงไวนั้นตาม
ระยะเวลาดังกลาวดวย
ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝน
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
๖๕

มาตรา ๕๕ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๕๕ ตรี เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๖๗
มาตรา ๕๗ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๖๖

๒๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึง่ จัดทําหรือ
ควบคุมโดยทางราชการ
(๒) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอย
ชั่วคราว
มาตรา ๕๘ ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขต
เพลิงไหมหรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุขการรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และให
เจาพนักงานทองถิ่นเสนอความเห็นพรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น
มากกวาหนึง่ ทองที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอ
ความเห็น ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวนั ทีเ่ กิดเพลิงไหม
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นแลว
ใหเสนอความเห็นพรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศให
ประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมีการปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ
สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิด
เพลิงไหม
มาตรา ๕๙ ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหาม
ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง เปนอันยกเลิก
ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามาตรา ๕๗
วรรคหนึ่ง ยังคงมีผลใชบังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิง
ไหมนน้ั และใหสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอ
ตอรัฐมนตรีเพื่อประกาศใชบงั คับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษาภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว
มาตรา ๖๐๖๘ เมือ่ มีประกาศใชบงั คับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิ
ใหผใู ดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิง
ไหมใหผิดไปจากทีก่ าํ หนดในแผนผังนัน้ และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใช
บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก
ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝน
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

๖๘

มาตรา ๖๐ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๐

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๐ ทวิ๖๙ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิง
ไหมตามประกาศใชบงั คับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา ๖๐ ภายในสองป นับแตวัน
ใชบังคับประกาศดังกลาว
ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพื่อ
ใชประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจา ยเงินคาทดแทนใหแกผมู สี ิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนกอนเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมโดยกําหนดตามราคาประเมิน
ทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม แตถา
ไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว ใหกําหนดตาม
ราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการจายเงินคาทดแทน
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย
ใดเพือ่ ใชประโยชนตามทีก่ าํ หนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยนั้นโดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๒ เมือ่ เกิดเพลิงไหมในทองทีใ่ ดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถา
ทองที่นั้นยังไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินบี้ ังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาให
ใชพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นตั้งแตวันที่เกิดเพลิงไหม แตถาตอมามีการประกาศไมปรับปรุง
เขตเพลิงไหมตามมาตรา ๕๘ ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันที่เจา
พนักงานทองถิ่นมีประกาศนั้น
หมวด ๘
บทเบ็ดเตล็ด

มาตรา ๖๓ ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซ ง่ึ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น
นายชาง หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต เจาของหรือ
ผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่นั้นตองให
ความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร

๖๙

มาตรา ๖๐ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕

๓๑

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๔ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการพิจารณา
อุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงาน
ทองถิน่ นายชาง และนายตรวจ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๔ ทวิ๗๐ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจ
แบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙
ทวิ ไวไดไมเกินรอยละสิบของเงินคาธรรมเนียมดังกลาวเพื่อนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทน
ใหแกเจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจไดตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น
หมวด ๙
บทกําหนดโทษ

มาตรา ๖๕๗๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๖๕ ทวิ๗๒ ผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไ มปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๒ ทวิ ยัง
ตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๖๕ ตรี๗๓ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง
ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง

๗๐

มาตรา ๖๔ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๖๕ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๒
มาตรา ๖๕ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๓
มาตรา ๖๕ ตรี เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๑

๓๒

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๕ จัตวา๗๔ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา ๔๖ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖
ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติ
ใหถกู ตอง
มาตรา ๖๖๗๕ ผูใ ดไมปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
หรือมาตรา ๓๙ ตรี วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๖๖ ทวิ๗๖ ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๔๒ โดยมิไดอยูในระหวางการอุทธรณคาํ สั่งดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีก
วันละไมเกินสามหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
มาตรา ๖๗๗๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝาฝนคําสั่งของ
เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีก
วันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
มาตรา ๖๘ ผูใ ด
(๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณตามมาตรา ๕๑ (๒) โดยไมมเี หตุอนั สมควร หรือ
(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมอบหมาย เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา
๕๑ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ หรือไมปฏิบตั ติ ามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือ
มาตรา ๖๓ แลวแตกรณี
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จํา
ทัง้ ปรับ

๗๔

มาตรา ๖๕ จัตวา เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๖๖ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๖
มาตรา ๖๖ ทวิ เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๗
มาตรา ๖๗ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๗๕

๓๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๖๙ ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําของ
ผูดําเนินการ ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ
มาตรา ๗๐๗๘ ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการกระทําอัน
เกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเปนการกระทํา
ในทางการคาเพื่อใหเชา ใหเชาซือ้ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใด ผูกระทําตอง
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ
มาตรา ๗๑๗๙ ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ใหถือวาเปนการ
กระทําของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงาน หรือผูอุทธรณตามมาตรา
๕๒ แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวา
เปนการกระทําของผูอื่น
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถอื วา
กรรมการ หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะ
พิสูจนไดวา การกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย
มาตรา ๗๓ ในกรณีมกี ารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหถือวาเจาของ
หรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น
หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการ
กระทําความผิดดังกลาว เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๗๔๘๐ ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแ ทน
สํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึง่ เปน
หัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึง่ มาตรา ๖๕ ตรี
วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗

๗๘

มาตรา ๗๐ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๗๑ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
๘๐
มาตรา ๗๔ แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
๗๙

๓๔

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจ
เปรียบเทียบได
ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทํา
ความผิดดังกลาวและผูเสียหาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรือ่ งให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ
ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับ
โทษถึงจําคุกใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถามี ยินยอม
ตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในเวลาตามวรรคสี่ใหดําเนินคดีตอไป
คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถิ่น
โดยไมตอ งนําสงเปนรายไดแผนดิน
บทเฉพาะกาล

มาตรา ๗๕ บรรดาคําขออนุญาตใดๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง* และการอนุญาตใดๆ ที่ไดใหไวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร
หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม หรือการปฏิบัติของผูขอรับ
ใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจาก
การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณา
อนุญาตนั้นเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๒๗
เพื่อใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถูกตองภายในเวลาสามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาตไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอรับใบอนุญาตนั้น
เปนอันตกไป
มาตรา ๗๖ อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และ
ไดกระทําการเสร็จแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภท
ควบคุมการใชตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหไดรบั ยกเวนไมตอ งปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๒ วรรคสอง
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มาตรา ๗๗ ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณ
สมบัติของแผนดินกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่
ไมเหมาะสม หรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร เมื่อมีพระราช
กฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้นแลว ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีคาํ สัง่ อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังตอไปนี้
(๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายใน
กําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง แตการสั่งรื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การพัฒนาทองถิ่นหรือประโยชนในการใชที่สาธารณะ
ของประชาชน
(๒) มีคําสั่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุง
อาคารมีผลใชบังคับ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
(๓) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุ
ที่กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกัน
อัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวก
แกการจราจร ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
(๔) มีคําสั่งใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถิ่นตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่ นไข และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูนั้นไดรับยกเวนโทษ แตถาผูนั้นไมปฏิบัติตามผูนั้นตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหผูนั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ถาผูนั้นไมรื้อถอนอาคารใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูนั้นตองระวางโทษ
ปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาผูนั้นยินยอมให
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา ๔๒ วรรคสี่
และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหมแี ผนทีแ่ สดงแนวเขตบริเวณทีก่ าํ หนดนัน้
แนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินใน
บริเวณนั้น เพื่อเปนรายไดสําหรับบํารุงทองถิ่นได แตที่ดินนั้น ยังคงเปนสาธารณสมบัติของ
แผนดิน
สัญญาเชาที่ดินที่ทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง (๔) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกันแต
ตองไมเกินสิบป การตอระยะเวลาเชาจะกระทํามิได เมือ่ สิน้ กําหนดเวลาเชาทีด่ นิ แลว เจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารผูใดไมรื้อถอนขนยายอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือ
ทัง้ จําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือ
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จนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเองในกรณีหลังนี้ใหนํา
มาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร
ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดยื่น
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ
ประกาศ หรือคําสั่งซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช
๒๔๗๖ ใหคงใชบงั คับไดตอ ไป ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๘๐ ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุม
การกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม
พุทธศักราช ๒๔๗๖ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
บังคับพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นแลว
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
(๑) ใบอนุญาตกอสราง
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ ๕๐
บาท
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนยาย
ฉบับละ ๕๐
บาท
(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
๘๑
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๖) ใบรับรอง
(๖ ทวิ)๘๒ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพ
ฉบับละ ๕๐๐
บาท
(๖ ตรี)๘๓ ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ ๑๐
บาท
(๘) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔)
(๘ ทวิ)๘๔ การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให
เปนไปตามอัตราใน (๖ ทวิ)
(๙) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียม
สําหรับการกอสราง หรือสําหรับสวนที่มีการดัดแปลง ดังนี้
(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตรคิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร
แตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ ๒
บาท
(ข) อาคารซึง่ สูงเกินสามชัน้ หรือเกินสิบหาเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร
แตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ ๔
บาท
(ค) อาคารประเภทซึ่งตองมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินหารอย
กิโลกรัมตอหนึง่ ตารางเมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร
แตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ ๔
บาท
(ง) ปาย คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุด
คูณดวยสวนยาวที่สุด
ตารางเมตรละ ๔
บาท

๘๑

อัตราคาธรรมเนียม (๖) แกไขโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)

๘๒

อัตราคาธรรมเนียม (๖ ทวิ) เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)

๘๓

อัตราคาธรรมเนียม (๖ ตรี) เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)

๘๔

อัตราคาธรรมเนียม (๘ ทวิ) เพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓)

พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๓
พ.ศ. ๒๕๔๓
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(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว
หรือกําแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกําแพง
คิดตามความยาว
เมตรละ
๑
บาท
ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร
ตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปใหถือเปนหนวยเต็ม ถาต่าํ กวากึง่ หนึง่ ใหปด ทิ้ง

๓๙

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขต
เพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ไดประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกันอยูตลอด
มา แตปจจุบันบานเมืองไดเจริญกาวหนาและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพื่อใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการควบคุมเกี่ยวกับความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร สมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง
ในเขตเพลิงไหมเสียใหม และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ๘๕
มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๘ บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูขอรับใบอนุญาตมิไดมา
ขอรับคืนจากเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจา
พนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขออนุญาตดังกลาวตอไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๙ บรรดาเขตเพลิงไหมที่ไดมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขต
เพลิงไหมตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูก อ นวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงภายในสองปนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและใหนํามาตรา ๖๐ ทวิ มาใชบงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให
ยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้

๘๕

รก.๒๕๓๕/๓๙/๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕
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มาตรา ๓๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ วาดวยการออกอนุบัญญัตติ าม
พระราชบัญญัตนิ ใ้ี หเหมาะสมและคลองตัวมากยิ่งขึน้ เพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการแจงให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบกอนการดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
แทนการขออนุญาต เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงอํานาจ
หนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับการตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ปรับปรุงบทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให
เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติอื่น
ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวขางตนหรือใหเหมาะสมและชัดเจน
ยิง่ ขึน้ จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๘๖
มาตรา ๓๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสัง่ ใดทีอ่ า งถึงโรง
มหรสพตามพระราชบัญญัตปิ องกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔
ใหถอื วากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งนั้นอางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๒ บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิด
แตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยัง
อยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๓ ใบอนุญาตใหกอสรางโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง
แกไขหรือเพิ่มเติมโรงมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน
มหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอ ไปโดยใหถอื
เปนใบอนุญาตกอสรางโรงมหรสพหรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณี

๘๖

รก. ๒๕๔๓/๔๒ก/๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓
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มาตรา ๓๔ ใบอนุญาตใหใชเปนสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกใหตาม
พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวประสงค
จะใชสถานที่นั้นเปนโรงมหรสพตอไปหลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ และไดยื่นคําขออนุญาตใช
สถานที่ดังกลาวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอไปกอนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ใหผขู อรับ
ใบอนุญาตใชโรงมหรสพนั้นตอไดตามใบอนุญาตเดิม เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙
เบญจ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
จะมีคําสั่งไมอนุญาตใหใชสถานที่นั้นเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๕ บรรดาคําขออนุญาตที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
และยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คํา
ขออนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหแกไข
เพิ่มเติมไดตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๓๖ บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น
มาตรา ๓๗ บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับอยูกอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับ
การแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่
ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ใน
เรื่องนั้นๆ ใชบงั คับ
มาตรา ๓๘ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการ
พัฒนาประเทศไดมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดาน
การกอสรางอาคารเพิ่มมากขึ้น กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสีย

๔๒
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ใหม โดยกําหนดมาตรการในดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย
การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การ
สถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการ
ปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบันประกอบกับโรงมหรสพก็เปนอาคารอยางหนึ่ง สมควรที่จะนําหลักการ
เกี่ยวกับการอนุญาตใหใชโรงมหรสพมาบัญญัติรวมเปนฉบับเดียวกันกับกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารเพื่อสะดวกตอการใชกฎหมาย และสมควรกําหนดใหสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชในการ
ขนสงบุคคลในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องเลนใน
สวนสนุก หรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารดวย จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘๗
มาตรา ๔๗ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๑) ใหแกไขคําวา “กรมโยธาธิการ.”. เปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา
“อธิบดีกรมโยธาธิการ”เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และคําวา “ผูแ ทนสํานักงาน
นโยบายและแผนสิง่ แวดลอม” เปน “ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอม” และคําวา “โยธาธิการจังหวัด” เปน “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด”
(๒) ใหตัดคําวา “ผูอํานวยการสํานักผังเมือง” ออก เพือ่ ใหสอดคลองกับการยุบ
เลิกกรมการผังเมือง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิ ังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ใน
สวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย ฉะนั้น เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพือ่ ใหผเู กี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตอ งไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมาย
๘๗

รก.๒๕๔๕/๑๐๒/๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕

๔๓

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัตขิ องกฎหมายใหมกี ารเปลีย่ นชือ่ สวน
ราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจ
หนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการ
แกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราช
กฤษฎีกานี้

