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พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
เป็ นปีท่ี 34 ในรัชกาลปจั จุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็ นกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ น้ึ ไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทํา
หน้าทีร่ ฐั สภา ดังต่อไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ ้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ้ีให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา และจะใช้บงั คับในท้องที่
ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
1 สําหรับเขตท้องทีท
่ ไ่ี ด้มกี ารประกาศให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือเขตท้องทีท่ ไ่ี ด้เคยมี
การประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ีบงั คับตามเขตของผังเมืองรวมนัน้ โดยไม่ตอ้ งตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ อาคารชุมนุ มคน และโรงมหรสพ ให้ใช้บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี
บังคับไม่วา่ ท้องทีท่ อ่ี าคารนัน้ ตัง้ อยูจ่ ะได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตนิ ้ีหรือไม่กต็ าม
มาตรา 3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ให้ยกเลิก
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476
พระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจ
เข้าอยูห่ รือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทร์หรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ อย่างอื่นเพือ่ ใช้เป็ นทีช่ ุมนุมของประชาชน
(2) เขือ่ น สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายนํ้า อู่เรือ คานเรือ ท่านํ้า ท่าจอดเรือ รัว้ กําแพง หรือประตู ที่
สร้างขึน้ ติดต่อหรือใกล้เคียงกับทีส่ าธารณะหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ให้บุคคลทัวไปใช้
่
สอย
้
้
(3) ปายหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ สําหรับติดหรือตัง้ ปาย
(ก) ทีต่ ดิ หรือตัง้ ไว้เหนือทีส่ าธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทัง้ โครงสร้าง
เกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตัง้ ไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมี
น้อยกว่าความสูงของป้ายนัน้ เมือ่ วัดจากพืน้ ดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกว่าทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
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(4) พื้นที่หรือสิง่ ที่สร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสําหรับอาคารที่กําหนด

ตามมาตรา 8(9)
(5) สิง่ ทีส่ ร้างขึน้ อย่างอื่นตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ทัง้ นี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย
2 “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารทีบ
่ ุคคลอาจเข้าอยูห่ รือเข้าใช้สอยได้ทม่ี คี วามสูงตัง้ แต่ยส่ี บิ สามเมตรขึน้ ไป การวัด
ั้
ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า สําหรับอาคารทรงจัวหรื
่ อปนหยาให้
วดั จากระดับพื้นดินที่
ก่อสร้างถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
2 “อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ” หมายความว่า อาคารทีก
่ ่อสร้างขึน้ เพือ่ ใช้พน้ื ทีอ่ าคารหรือส่วนใดของอาคารเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัย
หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพน้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกันตัง้ แต่หนึ่งหมืน่ ตารางเมตรขึน้ ไป
2 “อาคารชุมนุ มคน” หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารทีบ
่ ุคคลอาจเข้าไปภายในเพือ่ ประโยชน์ในการชุมนุ ม
คนทีม่ พี น้ื ทีต่ งั ้ แต่หนึ่งพันตารางเมตรขึน้ ไป หรือชุมนุมคนได้ตงั ้ แต่หา้ ร้อยคนขึน้ ไป
2 “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารทีใ่ ช้เป็ นสถานทีส
่ าํ หรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือ การแสดงรื่น เริง อื่น ใด และมีว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่อ เปิ ด ให้ส าธารณชนเข้า ชมการแสดงนั น้ เป็ น ปกติธุ ร ะ โดยจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม
“ทีส่ าธารณะ” หมายความว่า ที่ซ่งึ เปิ ดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็ นทางสัญจรได้ ทัง้ นี้ไม่ว่าจะมีการ
เรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนทีแ่ สดงลักษณะ ทีต่ งั ้ และขอบเขตของทีด่ นิ และอาคารทีก่ ่อสร้าง ดัดแปลง รือ้
ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทัง้ แสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดนิ ที่ติดต่อ
โดยสังเขปด้วย
“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลีย่ นการใช้
อาคาร โดยมีรปู แสดงรายละเอียดส่วนสําคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอทีจ่ ะใช้ใน
การดําเนินการได้
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจน
วิธปี ฏิบตั หิ รือวิธกี ารสําหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารเพือ่ ให้เป็ นไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธกี ารคํานวณกําลังของวัสดุ การรับนํ้าหนัก และกําลังต้านทานของ
ส่วนต่างๆ ของอาคาร
“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึน้ ใหม่ทงั ้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการสร้างขึน้ แทนของเดิมหรือไม่
“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลีย่ นแปลงต่อเติม เพิม่ ลด หรือขยายซึง่ ลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน นํ้าหนัก
เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซึง่ ได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผดิ ไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการ
ดัดแปลงทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลีย่ นส่วนต่างๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความว่า รือ้ ส่วนอันเป็ นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือส่วนอื่นของโครงสร้าง
ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหม้อาคารตัง้ แต่สามสิบหลังคาเรือนขึน้ ไป หรือมีเนื้อทีต่ งั ้ แต่หนึ่ง
ไร่ขน้ึ ไป รวมทัง้ บริเวณทีอ่ ยูต่ ดิ ต่อภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหม้ดว้ ย
“ผูค้ วบคุมงาน” หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ รับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร
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“ผู้ดํา เนิ น การ” หมายความว่า เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองอาคารซึ่งกระทํ า การก่ อ สร้า ง ดัด แปลง รื้อ ถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซ้ ่งึ ตกลงรับกระทําการดังกล่าวไม่วา่ จะมีค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม และ
ผูร้ บั จ้างช่วง
3 “ผูค
้ รอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจ้ ดั การของนิตบิ ุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพย์สว่ นกลางตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุดด้วย
3 “ผู้ต รวจสอบ” หมายความว่า ผู้ซ่ึง ได้รบ
ั ใบอนุ ญ าตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซ่ึงได้รบั ใบอนุ ญ าต
ประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน้ แล้วแต่กรณี ซึง่ ได้ขน้ึ ทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“นายตรวจ” หมายความว่า ผูซ้ ง่ึ เจ้าพนักงานท้องถิน่ แต่งตัง้ ให้เป็ นนายตรวจ
4 “นายช่าง” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิน
่ ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิน่ แต่งตัง้ ให้เป็ น
นายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึง่ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง5แต่งตัง้ ให้เป็ นนายช่าง
“ราชการส่วนท้องถิน่ ” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์การปกครองท้องถิน่ อื่นทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดให้เป็ นราชการส่วนท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
“ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ” หมายความว่า กฎซึง่ ออกโดยอาศัยอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องราชการส่วนท้องถิน่ เช่น เทศบัญญัติ
ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัตจิ งั หวัด ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร หรือข้อบัญญัตเิ มืองพัทยา เป็ นต้น
4 “เจ้าพนักงานท้องถิน
่ ” หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
(4) ผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผูบ้ ริหารท้องถิน่ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ อื่นที่รฐั มนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 5 ให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และให้มอี าํ นาจออกกฎกระทรวง
(1) กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
(2) กําหนดแบบคําขออนุ ญาต ใบอนุ ญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสังหรื
่ อแบบอื่นใดทีจ่ ะใช้
ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(3) กําหนดกิจการอื่นเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงนัน้ เมือ่ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
บททัวไป
่
มาตรา 6 พระราชบัญญัตนิ ้ีไม่ใช้บงั คับแก่พระทีน่ งหรื
ั ่ อพระราชวัง
มาตรา 7 ให้ ร ฐั มนตรีม ีอํ า นาจออกกฎกระทรวง ยกเว้น ผ่ อ นผัน หรือ กํ า หนดเงื่อ นไขในการปฏิ บ ัติต าม
พระราชบัญญัตนิ ้ี ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนเกีย่ วกับอาคาร ดังต่อไปนี้
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บทนิยาม บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
บทนิยาม ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
5 คําว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญญัตน
ิ ้ี แก้ไขเป็ น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอน
อํานาจหน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
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(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ทีใ่ ช้ในราชการหรือใช้เพือ่ สาธารณประโยชน์
(2) อาคารของราชการส่วนท้องถิน่ ทีใ่ ช้ในราชการหรือใช้เพือ่ สาธารณประโยชน์
(3) อาคารขององค์ ก ารของรัฐ ที่ จ ั ด ตั ้ง ขึ้ น ตามกฎหมาย ที่ ใ ช้ ใ นกิ จ การขององค์ ก ารหรื อ ใช้ เ พื่ อ
สาธารณประโยชน์
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่างๆ ทีใ่ ช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้
แล้วโดยเฉพาะ
(5) อาคารทีท่ าํ การขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารทีท่ าํ การของหน่วยงานทีต่ งั ้ ขึน้ ตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
(6) อาคารทีท่ าํ การสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ
(7) อาคารชัวคราวเพื
่
่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็ นการชัวคราว
่
ทีม่ กี าํ หนดเวลาการรือ้ ถอน
5.1 (8) อาคารทีก
่ ระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
หรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มหี รือพัฒนาเพื่อเป็ นที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มรี ายได้น้อย ทัง้ นี้ ต้องมิใช่การยกเว้นหรือผ่อนผัน
เงือ่ นไขเกีย่ วกับความมันคงแข็
่
งแรงและความปลอดภัยของอาคารหรือความปลอดภัยของผูซ้ ง่ึ อยูอ่ าศัยหรือใช้อาคาร
มาตรา 8 เพื่อประโยชน์แห่งความมันคงแข็
่
งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิง่ แวดล้อม การผังเมือง การสถาปตั ยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเป็ นเพื่อ
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนื้อที่ และทีต่ งั ้ ของอาคาร
(2) การรับนํ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัตขิ องวัสดุทใ่ี ช้
(3) การรับนํ้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ ดินทีร่ องรับอาคาร
(4) แบบและวิธกี ารเกี่ยวกับการติดตัง้ ระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภยั
หรือภัยพิบตั อิ ย่างอื่น และการป้องกันอันตรายเมือ่ มีเหตุชุลมุนวุน่ วาย
(5) แบบ และจํานวนของห้องนํ้าและห้องส้วม
(6) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การ
ปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกลู
(7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อทีข่ องทีว่ า่ งภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(8) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดนิ ของผู้อ่นื หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ทาง หรือทีส่ าธารณะ
(9) พืน้ ทีห่ รือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นทีจ่ อดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเข้าออกของรถสําหรับอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพืน้ ทีห่ รือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ดังกล่าว
(10) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด
(11) หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคาร
(12) หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขออนุญาต การอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต การโอนใบอนุ ญาต
การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(13) หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุมงาน ผูด้ าํ เนินการ ผูค้ รอบครองอาคาร และเจ้าของอาคาร
(14) คุณสมบัตเิ ฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขในการขอ
ขึน้ ทะเบียนและการเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
(15) หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงื่อ นไขในการตรวจสอบอาคาร ติด ตัง้ และตรวจสอบอุ ป กรณ์ ป ระกอบ
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5.1
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มาตรา 7(8) บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
มาตรา 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว

พระราชบัญญัติ
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ของอาคาร

(16) ชนิ ด หรือ ประเภทของอาคารที่เจ้า ของอาคารหรือ ผู้ค รอบครองอาคารหรือ ผู้ดํ า เนิ น การต้อ งทํ า การ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
7 กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งจะกําหนดให้เรื่องที่เป็ นรายละเอียดทางด้านเทคนิ คเกี่ยวกับ การก่อสร้าง ดัดแปลง รือ
้
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ที่มกี ารเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่รี ฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได้
มาตรา 8 ทวิ เพื่อประโยชน์ แ ห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดใน
ลักษณะกระเช้าไฟฟ้ าหรือสิง่ อื่นใดที่สร้างขึ้นโดยมีวตั ถุป ระสงค์อย่างเดียวกัน หรือ ออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือ
ลักษณะของสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ เพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งเล่นในสวนสนุ กหรือในสถานทีอ่ ่นื ใดเพื่อประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เป็ นอาคารตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ งต้องกําหนดหลัก เกณฑ์ วิธีก าร และเงื่อนไขในการก่ อสร้าง การอนุ ญ าตให้ใช้ การ
ตรวจสอบ มาตรฐานการรับนํ้ าหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัตขิ องวัสดุหรืออุปกรณ์ทจ่ี าํ เป็ นเกีย่ วเนื่องกับสิง่ นัน้ ทัง้ นี้ ตาม
ความเหมาะสมของสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ แต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะ โดยอาจกําหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัติ
นี้ได้
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มาตรา 9 ในกรณีทไ่ี ด้มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิน่ ถือปฏิบตั ิ
ตามกฎกระทรวงนัน้ เว้นแต่เป็ นกรณีตามมาตรา 10
ในกรณีทย่ี งั มิได้มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอํานาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ กําหนดเรือ่ งนัน้ ได้
ในกรณีท่ไี ด้มกี ารออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ กําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงกําหนด
เรือ่ งนัน้ ให้ขอ้ กําหนดของข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในส่วนทีข่ ดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็ นอันยกเลิก และให้ขอ้ กําหนดของข้อบัญญัติ
ท้องถิน่ ในส่วนทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บงั คับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ใหม่ตามมาตรา 10
แต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่งปี นบั แต่วนั ทีก่ ฎกระทรวงนัน้ ใช้บงั คับ
การยกเลิกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดําเนินการทีไ่ ด้กระทําไปแล้วโดยถูกต้อง
ตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้
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มาตรา 10 ในกรณีท่ไี ด้มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอํานาจ
ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ในเรือ่ งนัน้ ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(1) เป็ นการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ กําหนดรายละเอียดในเรื่องนัน้ เพิม่ เติมจากที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง
โดยไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(2) เป็ นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดเรื่องนัน้ ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเนื่องจากมีความ
จําเป็ นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิน่
การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตาม (2) ให้มผี ลใช้บงั คับได้เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
ได้รบั อนุ มตั จิ ากรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตาม (2)
ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้ ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
ทราบด้วย
9

7

วรรคสองของมาตรา 8 บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 8 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
9 มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
8

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

6

ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ นัน้ ไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถอื ว่า
คณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้ แล้ว และให้ราชการส่วนท้องถิน่ เสนอรัฐมนตรีเพื่อสัง่
การต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สงการภายในสามสิ
ั่
บวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้ ให้ถอื ว่ารัฐมนตรีได้อนุมตั ติ ามวรรคสอง
10 มาตรา 10 ทวิ

ในกรณีท่รี ฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นว่า ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ใดที่
ออกตามมาตรา 10(1) ขัด หรือ แย้งกับ กฎกระทรวงที่อ อกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญ ญัติท้องถิ่น ที่ออกตามมาตรา 10(2) มี
ข้อกําหนดที่ก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชนเกินความจําเป็ น หรือก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือ
ทรัพ ย์สนิ ของประชาชน ให้รฐั มนตรีม ีอํานาจแจ้งให้ราชการส่วนท้องถิ่น นัน้ ดําเนิ นการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญ ญัติท้องถิ่น
ดังกล่าวเสียใหม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ราชการส่วนท้องถิน่ ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งร้อยยี่สบิ วันนับแต่วนั รับแจ้งจาก
รัฐมนตรี กําหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการส่วนท้องถิน่ นัน้
การยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามวรรคหนึ่งย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดําเนินการทีไ่ ด้กระทําไปแล้ว
โดยถูกต้องตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ นัน้
มาตรา 11 ข้อบัญ ญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เมื่อประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้
มาตรา 12 กฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ถ้าขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บงั คับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
มาตรา 13 ในกรณีทส่ี มควรห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารชนิดใด
หรือ ประเภทใดในบริเวณหนึ่ งบริเวณใด แต่ ยงั ไม่ม ีก ฎกระทรวง หรือข้อบัญ ญัติท้องถิ่น กําหนดการตามมาตรา 8(10) ให้
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้วแต่กรณี มีอํานาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารในบริเวณนัน้ เป็ นการชัวคราวได้
่
และให้
ดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ภายในหนึ่งปีนบั แต่วนั ทีป่ ระกาศนัน้ มีผลใช้บงั คับ
ถ้าไม่มกี ารออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศดังกล่าวเป็ นอัน
ยกเลิก
11 มาตรา 13 ทวิ
เพือ่ ประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนซึง่ จะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(1) ให้สว่ นราชการและหน่ วยงานต่างๆ ทีม่ อี ํานาจหน้าทีต่ ามกฎหมายอื่นแจ้งข้อห้าม ข้อจํากัด หรือข้อมูล
อื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร หรือการดําเนินการอย่างอื่นตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้
ราชการส่วนท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้องทราบเพือ่ ดําเนินการตาม (2)
(2) ให้ราชการส่วนท้องถิน่ จัดให้มเี อกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตดําเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ตลอดจนข้อมูลที่ได้รบั แจ้งตาม (1) ไว้จําหน่ ายหรือให้แก่ประชาชนซึ่ง
จะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(3) ให้เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น แจ้งคํา เตือ นไว้ในใบอนุ ญ าตที่ไ ด้อ อกให้ต ามพระราชบัญ ญัติน้ี ว่า ผู้ไ ด้ร บั
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ียงั คงมีหน้าทีต่ อ้ งขออนุญาตเกีย่ วกับอาคารนัน้ ตามกฎหมายอื่นในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปด้วย
(4) ราชการส่วนท้องถิน่ อาจจัดให้มแี บบแปลนอาคารต่างๆ ที่ได้มาตรฐานและถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่ง
พระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ีไว้จาํ หน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้
11 มาตรา 13 ตรี
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ถ้าผูซ้ ง่ึ จะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ีมขี อ้ สงสัยเกีย่ วกับ

มาตรา 10 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดย มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
มาตรา 13 ทวิ และมาตรา 13 ตรี บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
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(1) การกําหนดระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตทีด่ นิ ของผูอ้ ่นื หรือระหว่างอาคารกับถนน
ตรอก ซอย ทางเท้า หรือทีส่ าธารณะ หรือ
(2) การกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลีย่ นการใช้อาคารชนิดใด
หรือประเภทใด
ผูน้ นั ้ มีสทิ ธิหารือไปยังเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้โดยทําเป็ นหนังสือ และให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตอบข้อหารือนัน้ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือ แต่ถา้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ เห็นว่ามีความจําเป็ นต้องขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุม
อาคารเสียก่อนหรือมีเหตุจาํ เป็ นอื่นใด ก็ให้ขยายกําหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้อกี ไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีท่ผี ู้หารือตามวรรคหนึ่งได้ดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยถือปฏิบตั ติ าม
คําตอบข้อหารือของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้ตอบข้อหารือไปโดยผิดพลาดเป็ นเหตุให้ผู้
หารือได้ดําเนินการดังกล่าวไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ ที่ออก
ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ผูน้ นั ้ ไม่ตอ้ งรับโทษ
หมวด 2
คณะกรรมการควบคุมอาคาร
มาตรา 14 ให้มคี ณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมอัยการ
ผูแ้ ทนสํานักผังเมือง ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการสิง่ แวดล้อมแห่งชาติ ผูแ้ ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม และผู้แ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาป ตั ยกรรม แห่งละหนึ่ งคน และ
ผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไม่เกินสีค่ น ซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ เป็ นกรรมการและให้หวั หน้าสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
มาตรา 15 กรรมการซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ มีวาระอยูใ่ นตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีมกี ารแต่งตัง้ กรรมการในระหว่างทีก่ รรมการซึง่ แต่งตัง้ ไว้แล้วยังมีวาระอยูใ่ นตําแหน่ง ไม่วา่ จะเป็ นการแต่งตัง้
เพิม่ ขึน้ หรือแต่งตัง้ ซ่อม ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตัง้ นัน้ อยูใ่ นตําแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยูข่ องกรรมการซึง่ ได้แต่งตัง้ ไว้แล้วนัน้
กรรมการซึง่ พ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั แต่งตัง้ อีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองคราวติดต่อกัน
มาตรา 16 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึง่ รัฐมนตรีแต่งตัง้ พ้นจากตําแหน่ง เมือ่
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีให้ออก
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ดุ หรือคําสังที
่ ช่ อบด้วยกฎหมายให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดทีก่ ระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทัง้ หมด จึงเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในทีป่ ระชุม
การวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งให้มเี สียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุมออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีก
เสียงหนึ่งเป็ นเสียงชีข้ าด
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
12 มาตรา 18

ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอาํ นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
ให้คาํ แนะนําแก่รฐั มนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ
ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ตามมาตรา 10(2)
ให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือส่วนราชการในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
กํา กับ ดูแ ลและตรวจสอบการปฏิบ ัติงานของเจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น และผู้ซ่ึงมีห น้ า ที่ป ฏิบ ัติก ารตาม

(1)
(2)
13 (3)
13 (4)
พระราชบัญญัตนิ ้ี
14 (5) รับขึน
้ ทะเบียนและเพิกถอนการขึน้ ทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
14 (6) ปฏิบต
ั กิ ารอื่นตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตัง้ คณะอนุ กรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได้
ให้นํามาตรา 17 มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุ โลม
15 มาตรา 20

ให้จดั ตัง้ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึน้ ในกรมโยธาธิการและผังเมือง16 มีหน้าทีด่ งั นี้
(1) ปฏิบตั งิ านธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
(2) ปฏิบตั งิ านธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(3) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิน่ ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ตลอดจนให้คาํ แนะนําแก่ภาคเอกชน
(4) ปฏิบตั งิ านตามทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย
หมวด 3
การก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย
และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
17 มาตรา 21

ผูใ้ ดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รบั ใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ และดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
18 มาตรา 21

ทวิ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดให้มกี าร
ตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร ผูข้ อรับใบอนุญาตหรือผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ ต้องจัดให้ม ี
การตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
17 มาตรา 22

ผูใ้ ดจะรือ้ ถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รบั ใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ และดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
(1) อาคารทีม่ สี ว่ นสูงเกินสิบห้าเมตรซึง่ อยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรือทีส่ าธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
(2) อาคารทีอ่ ยูห่ า่ งจากอาคารอื่นหรือทีส่ าธารณะน้อยกว่าสองเมตร
19 มาตรา 23

12

มาตรา 18 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 18(3) และ (4) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
14 มาตรา 18(5) และ (6) บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
15 มาตรา 20 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
16 คําว่า “กรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญ ญัตน
ิ ้ี แก้ไขเป็ น “กรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจ
หน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
17 มาตรา 21 และมาตรา 22 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
18 มาตรา 21 ทวิ บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
19 มาตรา 23 และมาตรา 24 ถูกยกเลิกโดย มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
13
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19 มาตรา 24
20 มาตรา 25

ในกรณีทเ่ี ป็ นการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจพิจารณาและออกใบอนุ ญาต หรือ
มีหนังสือแจ้งคําสังไม่
่ อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คําขอ
ในกรณี ม ีเหตุ จํา เป็ น ที่เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรือ ยัง ไม่ อ าจมีคํ า สังไม่
่ อ นุ ญ าตได้ภ ายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสีส่ บิ ห้าวัน แต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุ ญ าตทราบก่อนสิน้ กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นัน้
แล้วแต่กรณี
ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานท้องถิน่ ออกใบอนุ ญาตหรือมีคําสังไม่
่ อนุ ญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ แจ้งให้ผขู้ อรับใบอนุ ญาต
ทราบโดยไม่ชกั ช้า
20 มาตรา 26

ในกรณีท่กี ารก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ขออนุ ญ าตนัน้ มีลกั ษณะหรืออยู่ใน
ประเภททีไ่ ด้กาํ หนดเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเป็ นวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปตั ยกรรม ถ้าวิศวกรหรือสถาปนิกผูร้ บั ผิดชอบในการนัน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในคําขอมิได้เป็ นผูไ้ ด้รบั
ใบอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่ ปฏิเสธไม่รบั พิจารณาคําขอนัน้
20 มาตรา 27

ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุ ญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอํานาจสังให้
่ ผขู้ อรับใบอนุ ญาตแก้ไข
เปลีย่ นแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณทีไ่ ด้ย่นื ไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็ นไป
ตามกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และให้นํามาตรา 25 วรรคสาม
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมื่อผู้ขอรับใบอนุ ญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
คํานวณตามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ แล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจพิจารณาและออกใบอนุ ญาตให้ภายในสามสิบวัน
แต่ถา้ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตได้แก้ไขเปลีย่ นแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ในกรณีน้ีให้ถอื ว่าเป็ นการยื่น
คําขอใหม่และให้ดาํ เนินการตามมาตรา 25 ต่อไป
21 มาตรา 28

ในกรณีท่แี บบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ได้ย่นื มาพร้อมกับคําขอรับ
ใบอนุ ญาตกระทําโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนทีไ่ ม่เกีย่ วกับรายการคํานวณ
ในกรณีท่แี บบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดด้านสถาปตั ยกรรมของอาคาร
ซึง่ ไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ทไ่ี ด้ย่นื มาพร้อมกับคําขอรับใบอนุ ญาตกระทําโดยผูท้ ไ่ี ด้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสถาป ตั ยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิ ก ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนที่ไม่
เกีย่ วกับรายละเอียดด้านสถาปตั ยกรรมส่วนภายในอาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
22 มาตรา 28 ทวิ

20 มาตรา 29

เมื่อได้รบั ใบอนุ ญาตแล้ว ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตมีหนังสือแจ้งชื่อผูค้ วบคุมงานกับวันเริม่ ต้นและวันสิน้ สุด
การดําเนินการตามทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบพร้อมทัง้ แนบหนังสือแสดงความความยินยอมของผูค้ วบคุมงาน
มาด้วย
ผู้ควบคุมงานจะเป็ นบุคคลใดหรือเป็ นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็ นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
20

มาตรา 25 ถึง มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 28 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
22 มาตรา 28 ทวิ บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
21
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
20 มาตรา 30

ถ้าผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตจะบอกเลิกตัวผูค้ วบคุมงานทีไ่ ด้แจ้งชื่อไว้ หรือผูค้ วบคุมงานจะบอกเลิกการเป็ นผู้
ควบคุมงาน ให้มหี นังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบ แต่ทงั ้ นี้ไม่เป็ นการกระทบถึงสิทธิและหน้าทีท่ างแพ่งระหว่างผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตกับผูค้ วบคุมงานนัน้
ในกรณีทม่ี กี ารบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตต้องระงับการดําเนินการตามทีไ่ ด้รบั อนุ ญาตไว้ก่อนจนกว่า
จะได้มหี นังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิน่ แล้ว
20 มาตรา 31

ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มหี รือดําเนิ นการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจาก
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนทีไ่ ด้รบั อนุ ญาต ตลอดจนวิธกี ารหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิน่
กําหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผดิ ไปจากทีไ่ ด้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ เว้นแต่
(1) เจ้าของอาคารนัน้ ได้ย่นื คําขออนุ ญ าต และได้รบั ใบอนุ ญ าตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ทําการแก้ไข
เปลีย่ นแปลงได้
(2) เจ้าของอาคารนัน้ ได้แจ้งการแก้ไขเปลีย่ นแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบแล้ว หรือ
(3) การดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั ต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิน่ ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็ นกรณีตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
ให้นํามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใช้บงั คับแก่การดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีทม่ี กี ารก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร เป็ นการฝา่ ฝื นความในวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่าเป็ นการ
กระทําของผูค้ วบคุมงาน เว้นแต่ผคู้ วบคุมงานจะพิสจู น์ได้วา่ เป็ นการกระทําของผูอ้ ่นื ซึง่ ผูค้ วบคุมงานได้มหี นังสือแจ้งข้อทักท้วง
การกระทําดังกล่าวให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร และผูด้ าํ เนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบตั ติ าม
20 มาตรา 32

อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้
23 (1) อาคารสําหรับใช้เป็ นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(2) อาคารสําหรับใช้เพือ่ กิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอื่นทัง้ นี้
ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผูแ้ จ้งตามมาตรา 39
ทวิ ได้กระทําการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบตามแบบทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ กําหนด เพื่อ
ทําการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนัน้ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง
ห้ามมิให้บุ ค คลใดใช้อ าคารนัน้ เพื่อกิจการดังที่ระบุ ไว้ในใบอนุ ญ าต หรือที่ได้แ จ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้ทําการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนัน้ เป็ นไปโดย
ถูกต้องตามทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือทีไ่ ด้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ จ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ เพื่อให้มกี ารใช้อาคารนัน้ ตามทีไ่ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือทีไ่ ด้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ได้ แต่ถา้ เจ้าพนักงานท้องถิน่
มิได้ทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนัน้ ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนัน้ เพือ่ กิจการดังทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาตหรือทีไ่ ด้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ต่อไปได้
ห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนัน้ เพื่อกิจการอื่น
นอกจากทีร่ ะบุไว้ในใบอนุญาต หรือทีไ่ ด้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ
24 มาตรา 32 ทวิ

เจ้าของอาคารดังต่อไปนี้
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ
(2) อาคารชุมนุมคน
(3) อาคารตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง

23
24

มาตรา 32(1) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 32 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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ต้องจัดให้มผี ตู้ รวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผูต้ รวจสอบด้านสถาปตั ยกรรม แล้วแต่กรณี ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้าง
ของตัวอาคาร อุปกรณ์ ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้องกันและการระงับ
อัคคีภยั การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํ้ า ระบบบําบัดนํ้ าเสีย ระบบเครื่องกล
หรือระบบอื่นๆ ของอาคารทีจ่ าํ เป็ นต่อการป้องกันภยันตรายต่างๆ ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ แล้วรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ พิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดยมิชกั ช้า เพื่อพิจารณาออกใบรับรอง
การตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ แล้วแต่กรณี ต่อไป
25 มาตรา 32 ตรี

เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดําเนิ น การ สําหรับ อาคารชนิ ดหรือประเภทตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 (16) ต้องจัดให้มกี ารประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวติ ร่างกาย และ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข และจํานวนเงินเอาประกันภัยที่รฐั มนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
20 มาตรา 33

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรือยินยอมให้
บุ ค คลใดใช้อ าคารดังกล่า วเพื่อ กิจ การตามมาตรา 32 เว้น แต่ จ ะได้ร บั ใบอนุ ญ าตจากเจ้าพนัก งานท้อ งถิ่น หรือ ได้แ จ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบแล้ว และให้นํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นําความในวรรคหนึ่งมาใช้บงั คับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สาํ หรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็ น
อาคารประเภทควบคุมการใช้สาํ หรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม
20 มาตรา 34

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพ้นื ที่หรือสิง่ ที่สร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 8(9) ดัดแปลง หรือใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช้ทจ่ี อดรถ ทีก่ ลับรถ
และทางเข้าออกของรถนัน้ เพือ่ การอื่น ทัง้ นี้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถอื ว่าเป็ นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ โดยตรง ตราบทีอ่ าคารนัน้ ยังมีอยู่ ทัง้ นี้ไม่วา่ จะ
มีการโอนทีจ่ อดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเข้าออกของรถนัน้ ต่อไปยังบุคคลอื่นหรือไม่กต็ าม
20 มาตรา 35

ใบอนุ ญาตที่ออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุ ญาต ถ้าผู้
ได้รบั ใบอนุ ญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยื่นคําขอก่อนใบอนุ ญาตสิน้ อายุ และเมื่อได้ย่นื คําขอดังกล่าวแล้ว ให้
ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะสังไม่
่ อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนัน้
20 มาตรา 36

ใบอนุ ญาตทีอ่ อกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแก่กนั มิได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตเป็ น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
26 มาตรา 37

ในกรณีทผ่ี ูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผูจ้ ดั การมรดก
ของบุคคลดังกล่าวซึ่งประสงค์จะทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนัน้ ต่อไป ต้องมี
หนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีผ่ ไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตตาย ในกรณีเช่นว่านี้ให้ถอื ว่าทายาทหรือ
ผูจ้ ดั การมรดกดังกล่าวเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตนัน้ แทน
มาตรา 38 ในระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร แล้วแต่กรณี ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตต้อง
เก็บใบอนุ ญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว้ในบริเวณที่ได้รบั อนุ ญาตให้กระทําการดังกล่าว
หนึ่งชุด และพร้อมทีจ่ ะให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้
ให้ผูค้ รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ แสดงใบรับรองตามมาตรา 32 หรือใบอนุ ญาตตามมาตรา 33 ไว้ในที่
เปิ ดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ อาคารนัน้
25
26

มาตรา 32 ตรี บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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มาตรา 39 ในกรณีท่ใี บอนุ ญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ ให้ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
หรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุ ญาตหรือใบแทนใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุ ญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุ ญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มผี ลตามกฎหมายเช่นเดียวกับใบอนุ ญาตหรือใบรับรอง แล้วแต่กรณี
27 มาตรา 39 ทวิ

ผู้ใดจะก่อ สร้า ง ดัด แปลง หรือรื้อ ถอนอาคาร โดยไม่ย่นื คําขอรับ ใบอนุ ญ าตจากเจ้าพนัก งาน
ท้องถิน่ ก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามแบบทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ตามทีร่ ะบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยืน่ เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) ชื่ อ ของผู้ ร ับ ผิ ด ชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่ ง เป็ นผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ นผู้ ป ระกอบวิช าชี พ
สถาปตั ยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั การแจ้งชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(2) ชื่ อ ของผู้ ร ับ ผิ ด ชอบ งาน ออกแบ บ และคํ า น วณ อาค าร ซึ่ ง เป็ น ผู้ ไ ด้ ร ับ ใบ อนุ ญ าตให้ เ ป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั การแจ้งชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(3) ชื่อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร และต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั การแจ้งชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(4) สําเนาใบอนุ ญาตของบุคคลตาม (1) (2) และ (3) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองการ
ได้รบั อนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุมหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิก
หรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี
(5) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคารที่จะก่อสร้าง
ดัด แปลง หรือ รื้อ ถอน ซึ่งลงลายมือชื่อ พร้อมกับ ระบุ ช่ือ ของบุ ค คลตาม (1) และ (2) ให้ช ดั เจนว่าตนเป็ น ผู้รบั ผิด ชอบงาน
ออกแบบอาคารและเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารนัน้
(6) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (1) และ (2) ซึ่งรับรองว่าตนเป็ นผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร แล้วแต่กรณี พร้อมทัง้ รับรองว่าการออกแบบอาคาร และการออกแบบและ
คํ า นวณอาคารดัง กล่ า ว ถู ก ต้ อ งตามบทบัญ ญั ติแ ห่ ง พระราชบัญ ญั ติน้ี กฎกระทรวงและข้อ บัญ ญั ติท้ อ งถิ่น ที่อ อกตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ สําหรับอาคารทีต่ อ้ งจัดให้มสี งิ่ อํานวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ าร ผูท้ ุพพล
ภาพ คนชรา หรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกําหนด ให้รบั รองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้จากอาคารและสิง่ อํานวยความ
สะดวกนัน้ ด้วย
(7) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานตาม (3) ซึ่งรับรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารนัน้ ให้ถูกต้องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตามทีไ่ ด้แจ้งไว้และทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขตาม
ข้อทัก ท้วง หรือดําเนิ นการให้เป็ น ไปตามบทบัญ ญัติแห่งพระราชบัญ ญัติน้ี กฎกระทรวงและข้อบัญ ญัติท้องถิ่น ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี และกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง
(8) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร ในกรณีอาคารที่
จะก่อสร้างหรือดัดแปลงนัน้ เป็ นอาคารชนิดหรือประเภทที่กําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ
ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา 21 ทวิ
(9) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้น ในกรณี ท่ีเป็ น อาคารในโครงการหรือกิจการซึ่งต้อ งจัด ทํารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
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มาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี บัญ ญั ติเพิ่ม โดยมาตรา 10 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติค วบคุ ม อาคาร (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. 2535 และความเดิม ถู ก ยกเลิก โดยมาตรา 5 แห่ ง
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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สิง่ แวดล้อมหรือ รายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้อ งต้น ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม และรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
(10) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง พร้อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ขอ้ มูลและการแจ้งสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ แก่บุคคลทีอ่ ยูบ่ ริเวณข้างเคียง เกีย่ วกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจการ ในกรณีท่อี าคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดําเนินโครงการหรือกิจการเป็ นอาคารทีไ่ ม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่ แวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อมเบื้องต้นตาม (9) แต่อาคารดังกล่าวเป็ นอาคารประเภท
ควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด
ในกรณีอาคารทีจ่ ะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนตามวรรคหนึ่ง เป็ นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ หรืออาคาร
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปตั ยกรรมควบคุม ระดับวุฒสิ ถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม
(2) ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒวิ ศิ วกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในกรณีอาคารทีจ่ ะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนตามวรรคหนึ่ง เป็ นอาคารทีม่ ลี กั ษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทที่
ได้กําหนดให้เป็ นงานวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก หรือเป็ นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใน
สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมิได้เป็ นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ หรืออาคารตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็ น ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตให้เป็ นผู้ป ระกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
ควบคุมไม่ต่าํ กว่าระดับสามัญสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (2)
ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่าํ กว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในกรณี อ าคารที่จ ะก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรือ รื้อ ถอนตามวรรคหนึ่ ง มิได้เป็ น อาคารตามวรรคสองและวรรคสาม
ผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรมควบคุม สาขา
สถาปตั ยกรรมหลัก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (2) ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
27 มาตรา 39 ตรี

เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้รบั ข้อมูล และเอกสารและหลักฐานจากผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ และผู้
แจ้งได้ชําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่
ออกใบรับแจ้งภายในสามวันทําการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ชําระค่าธรรมเนียม และให้ผแู้ จ้งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารตามที่
ได้แจ้งไว้ได้ตงั ้ แต่วนั ทีผ่ แู้ จ้งได้รบั ใบรับแจ้ง
ในกรณีทผ่ี แู้ จ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารตามทีไ่ ด้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ออกใบ
รับแจ้ง ให้ถอื ว่าผูแ้ จ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารตามใบรับแจ้งอีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็ นอันยกเลิก
ภายในหนึ่งร้อยยีส่ บิ วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้ออกใบรับแจ้งตามวรรคสอง หรือนับแต่วนั ทีเ่ ริม่ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้
ถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจพบเหตุไม่ถกู ต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(1) ผูแ้ จ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา 39 ทวิ ไว้ไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่
มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผูแ้ จ้งดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้ง ในกรณีทผ่ี ูแ้ จ้งไม่ดําเนินการ
แก้ไขให้แ ล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีการก่ อสร้าง ดัด แปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่น
ดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะ
ดําเนินการตามมาตรา 40 (2) จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องด้วยก็ได้
(2) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณของอาคารทีผ่ แู้ จ้งได้ย่นื ไว้
ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญั ติ น้ี กฎกระทรวงหรือ ข้อ บัญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ที่ อ อกตาม
พระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวง
หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องภายในระยะเวลาทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ กําหนด
แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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(3) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญ ญัติแห่งพระราชบัญ ญัติน้ี
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีหนังสือ
แจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารดังกล่าว ให้ถกู ต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ กําหนดแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาทีผ่ แู้ จ้งดําเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้ผู้
แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนัน้ จนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง เว้นแต่เป็ นการกระทํา
เพือ่ แก้ไขให้เป็ นไปตามข้อทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิน่
ในกรณีทผ่ี แู้ จ้งไม่ดาํ เนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่ ได้กําหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อ
ทักท้วงตามวรรคสาม (2) หรือ (3) ให้ถอื ว่าผูแ้ จ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ้ ถอนอาคารตามทีไ่ ด้แจ้งไว้นนั ้ อีกต่อไป
และให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีคําสังยกเลิ
่
กใบรับแจ้งทีไ่ ด้ออกไว้ และมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และ (2) และมาตรา
42 แล้วแต่กรณี
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่ มิได้มหี นังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สาม ให้ถือ ว่าการก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรือ รื้อ ถอนอาคารดังกล่าวได้ร บั อนุ ญ าตจากเจ้า พนัก งานท้อ งถิ่น แล้ว เว้น แต่ ก รณี
ดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจแจ้งข้อทักท้วงได้ตลอดเวลา
(1) กรณีเกีย่ วกับการรุกลํ้าทีส่ าธารณะ
(2) กรณีเกีย่ วกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือทีส่ าธารณะทีเ่ ป็ นการฝา่
ฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้องทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นขณะที่
ผูแ้ จ้งได้ยน่ื แจ้ง หรือ
(3) กรณีเกีย่ วกับข้อกําหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน ใช้ หรือเปลีย่ นการใช้อาคารชนิดใดหรือ
ประเภทใดที่เป็ น การฝ่าฝื น กฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญ ญัติท้องถิ่น ที่ออกตามพระราชบัญ ญัติน้ี หรือกฎหมายอื่น ที่
เกีย่ วข้องทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นขณะทีผ่ แู้ จ้งได้ยน่ื แจ้ง
ใบรับแจ้งและหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้เป็ นไปตามแบบทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด
ให้นําบทบัญญัตเิ กีย่ วกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8 (12) และให้นํา
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 มาใช้บงั คับแก่ใบรับแจ้งโดยอนุโลม
หมวด 3 ทวิ
การอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิ จการเกี่ยวกับโรงมหรสพ
28

28 มาตรา 39 จัตวา

การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย รือ้ ถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการโรง
มหรสพ ต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ้ีดว้ ย
28 มาตรา 39 เบญจ

ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผูค้ รอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผใู้ ดใช้อาคารหรือส่วนใดของ
อาคารเป็ นโรงมหรสพ เว้น แต่จะได้รบั ใบอนุ ญ าตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มอี ํานาจ
พิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ให้มคี ณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุ ญาต ต่อ
อายุใบอนุ ญาต โอนใบอนุ ญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพือ่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังต่อไปนี้
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทน
กรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็ นกรรมการ และให้ผอู้ ํานวยการ
กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นกรรมการและเลขานุการ

28

หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 จัตวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
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(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานท้องถิ่นแห่ง
ท้องที่ท่เี กี่ยวข้อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ าตํารวจภูธรจังหวัดเป็ นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด29เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
ในการวินิจฉัยชีข้ าดของทีป่ ระชุมให้ถอื เสียงข้างมาก และให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพตามวรรคสองแล้วแต่กรณีเป็ นผูม้ อี ํานาจลงนามออกใบอนุ ญาต เพิกถอนใบอนุ ญาต ต่ออายุใบอนุ ญาต โอนใบอนุ ญาต
และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง
ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้ องกัน อัน ตรายอัน อาจเกิดขึ้น กับคนดู และจํานวนและ
ระยะห่างของสิง่ ของหรือส่วนต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารทีใ่ ช้เป็ นโรงมหรสพ เช่น ห้องฉาย ทางเข้าออก ประตู ทีน่ งคนดู
ั่
ทางเดิน เป็ นต้น ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
28 มาตรา 39 ฉ

ใบอนุ ญ าตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให้มอี ายุสองปี โดยให้ใช้ได้จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม ของปีทส่ี องนับแต่ปีทอ่ี อกใบอนุญาต
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขออนุ ญาต การอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต การโอนใบอนุ ญาต และการ
ออกใบแทนใบอนุ ญาตสําหรับโรงมหรสพ ให้เป็ นไปตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
เจ้า ของอาคารหรือ ผู้ค รอบครองอาคารผู้ใด ประสงค์จ ะขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตให้ใช้อ าคารเพื่อ ประกอบกิจ การ
โรงมหรสพ ให้ย่นื คําขอต่ออายุใบอนุ ญาตก่อนใบอนุ ญาตเดิมสิน้ อายุ และเมื่อได้ย่นื คําขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าผูม้ อี าํ นาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคาํ สังไม่
่ อนุญาต
หมวด 4
อํานาจหน้ าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
ในกรณี ท่ี ม ี ก ารก่ อ สร้า ง ดัด แปลง รื้อ ถอน หรือ เคลื่ อ นย้ า ยอาคารโดยฝ่ า ฝื น บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎหมายอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ มีอาํ นาจดําเนินการดังนี้
(1) มีคําสังให้
่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคล
ดังกล่าว ระงับการกระทําดังกล่าว
(2) มีคาํ สังห้
่ ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณทีม่ กี ารกระทําดังกล่าวและจัด
ให้มเี ครือ่ งหมายแสดงการห้ามนัน้ ไว้ในทีเ่ ปิดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ
(3) พิจารณามีคาํ สังตามมาตรา
่
41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มคี าํ สังตาม
่
(1)
30 มาตรา 40

30 มาตรา 41

ถ้าการกระทํา ตามมาตรา 40 เป็ น กรณี ท่ีสามารถแก้ไขเปลี่ย นแปลงให้ถู ก ต้องได้ ให้เจ้าพนัก งาน
ท้องถิน่ มีอํานาจสังให้
่ เจ้าของอาคารยื่นคําขออนุ ญาตหรือดําเนินการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือดําเนินการแก้ไขเปลีย่ นแปลง
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีทม่ี เี หตุอนั สมควร เจ้าพนักงานท้องถิน่ จะขยายเวลา
ดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นํามาตรา 27 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
30 มาตรา 42

ถ้าการกระทําตามมาตรา 40 เป็ นกรณีทไ่ี ม่สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคาร
มิได้ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 41 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสังให้
่ เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร ผูค้ วบคุมงาน หรือผูด้ ําเนินการรือ้ ถอนอาคารนัน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า

29

คําว่า “โยธาธิการจังหวัด” ในพระราชบัญญัตนิ ้ี แก้ไขเป็ น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจ
หน้าทีข่ องส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
30 มาตรา 40 ถึง มาตรา 45 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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สามสิบวัน โดยให้ดาํ เนินการรือ้ ถอนตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ ําหนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามมาตรา 8(11) หรือ
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ทีอ่ อกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10
30 มาตรา 43

ถ้าไม่ม ีก ารรื้อถอนอาคารตามสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 42 ให้เจ้าพนัก งานท้องถิ่น มี

อํานาจดังต่อไปนี้

(1) ยื่นคําขอฝา่ ยเดียวโดยทําเป็ นคําร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาทีก่ ําหนดไว้ตามมาตรา 42 ได้ล่วงพ้นไป
ขอให้ศาลมีคําสังจั
่ บกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบตั กิ ารตามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 42 โดยให้นําประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(2) ดําเนินการหรือจัดให้มกี ารรือ้ ถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องปิ ดประกาศกําหนดการรือ้ ถอนไว้ใน
บริเวณนัน้ แล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้ บั ผิดชอบ
งานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูค้ วบคุมงาน และผูด้ ําเนินการจะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนัน้ เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะ
พิสจู น์ได้วา่ ตนมิได้เป็ นผูก้ ระทําหรือมีสว่ นร่วมในการกระทําทีเ่ ป็ นการฝา่ ฝืนกฎหมาย
ในการดําเนินการรือ้ ถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมือ่ เจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือผูซ้ ง่ึ ดําเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิน่
ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรือผู้
ซึง่ ดําเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่ได้
วัสดุก่อสร้างที่ถูกรือ้ ถอนและสิง่ ของที่ขนออกจากอาคารส่วนที่มกี ารรือ้ ถอนให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอํานาจยึดและ
เก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทัง้ นี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของ
มิได้เรียกเอาทรัพย์สนิ หรือเงินนัน้ คืนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารรือ้ ถอน ให้ทรัพย์สนิ หรือเงินนัน้ ตกเป็ นของราชการส่วน
ท้องถิน่ นัน้ เพือ่ นํามาเป็ นค่าใช้จา่ ยในการรือ้ ถอนอาคารตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
ในกรณีทม่ี กี ารฝา่ ฝืนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจสังให้
่ เจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนทีย่ งั ไม่ได้รบั ใบรับรอง ใบอนุ ญาต หรือทีไ่ ม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ จนกว่า
จะได้รบั ใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิแล้ว
30 มาตรา 44

ในกรณีทม่ี กี ารฝา่ ฝืนมาตรา 34 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจสังให้
่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผู้
ครอบครองพื้นที่หรือสิง่ ที่สร้างขึ้นดังกล่าวหรือผู้ท่กี ระทําการฝ่าฝื นมาตรา 34 ระงับการกระทํานัน้ และสังให้
่ บุคคลดังกล่าว
ดําเนินการแก้ไขเปลีย่ นแปลงพืน้ ทีห่ รือสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ ให้กลับคืนสูส่ ภาพเดิมได้ภายในระยะเวลาทีก่ าํ หนด และให้นํามาตรา 43 มา
ใช้บงั คับโดยอนุโลม
30 มาตรา 45

มาตรา 46 ในกรณีท่อี าคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รบั อนุ ญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือได้
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ มีสภาพหรือมีการใช้ทอ่ี าจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ
ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั หรือก่อให้เกิดเหตุราํ คาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจสังให้
่ ดาํ เนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามวรรคหนึ่ง และถ้าอาคารนัน้ อาจเป็ นภยันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอํานาจสังให้
่ รอ้ื ถอนอาคารนัน้ ได้โดยให้นํามาตรา 42
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ในกรณีท่อี ุปกรณ์ ประกอบต่างๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การ
ป้องกันและการระงับอัคคีภยั การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํ้า ระบบบําบัดนํ้ า
เสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใช้ท่อี าจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ
ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั หรือก่อให้เกิดเหตุราํ คาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจดังนี้
31 มาตรา 46 ทวิ

31

มาตรา 46 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติ
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(1) มีคําสังห้
่ ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผูค้ รอบครองอาคาร ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ และจัดให้มเี ครือ่ งหมายแสดงการห้ามนัน้ ไว้ทอ่ี ุปกรณ์ หรือบริเวณทีเ่ ปิ ดเผยและเห็นได้งา่ ยทีอ่ ยูใ่ กล้กบั อุปกรณ์นนั ้
(2) มีคําสังให้
่ เจ้าของอาคารดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ นัน้ ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือ
สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีมเี หตุอนั สมควรเจ้าพนักงานท้องถิน่ จะขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้
ในกรณีทไ่ี ม่มกี ารปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามวรรคหนึ่ง และหากอุปกรณ์ดงั กล่าวมีผลทําให้อาคาร
นัน้ มีสภาพหรือการใช้ทอ่ี าจเป็ นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ สังห้
่ าม
ใช้อาคารนัน้ ทัง้ หมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็ได้ และต้องจัดให้มเี ครื่องหมายแสดงการห้ามนัน้ ไว้ในที่เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกล่าว
32 มาตรา 47

การสังหรื
่ อการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี นอกจากกรณีตามมาตรา 40(2) และ
มาตรา 47 ทวิ ให้ทําเป็ นหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้ผูข้ อรับใบอนุ ญาต ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต ผูแ้ จ้งตามมาตรา
39 ทวิ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูด้ าํ เนินการหรือผูค้ วบคุมงาน แล้วแต่กรณี ณ ภูมลิ าํ เนาของผูน้ นั ้ หรือจะทําเป็ นบันทึก
และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได้
ในกรณีทเ่ี จ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศสําเนาคําสังหรื
่ อหนังสือแจ้ง แล้วแต่
กรณี ไว้ในที่เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตงั ้ อาคารที่ทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้นัน้ และให้ถอื ว่าผู้ขอรับใบอนุ ญาต ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต ผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร
ผู้ดําเนินการ หรือผู้ควบคุมงานได้ทราบคําสังหรื
่ อหนังสือแจ้งนัน้ แล้วเมื่อพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ที่ได้มกี ารปิ ดประกาศ
ดังกล่าว
การแจ้งคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิ่นที่สงให้
ั ่ ระงับการกระทําที่เป็ นการฝ่าฝื นบทบัญ ญัติแห่ง
พระราชบัญญัตนิ ้ี หรือให้รอ้ื ถอนอาคาร ให้ทําเป็ นหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้ผซู้ ่งึ จะต้องรับคําสังดั
่ งกล่าว ณ
ภูมลิ าํ เนาของผูน้ นั ้ และให้ปิดประกาศคําสังดั
่ งกล่าวไว้ในทีเ่ ปิ ดเผยและเห็นได้งา่ ย ณ อาคารหรือบริเวณทีม่ กี ารกระทําดังกล่าว
และให้ถอื ว่าผูซ้ ง่ึ จะต้องรับคําสังได้
่ ทราบคําสังนั
่ น้ แล้วเมือ่ พ้นกําหนดสามวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้มกี ารปิดประกาศดังกล่าว
33 มาตรา 47 ทวิ

มาตรา 48 ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอาํ นาจเข้าไปในอาคารหรือบริเวณทีต่ งั ้
อาคารทีม่ เี หตุอนั สมควรสงสัยว่ามีการฝา่ ฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์
ตก หรือในเวลาทําการของสถานทีน่ ัน้ และเพื่อการนี้ให้มอี ํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสังให้
่ แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกีย่ วข้องจากบุคคลทีอ่ ยูห่ รือทํางานในสถานทีน่ นั ้
34 มาตรา 49

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น มีอํานาจแต่งตัง้ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีความรูห้ รือคุณ วุฒ ิ
ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวงให้เป็ นนายตรวจหรือนายช่างได้
ในกรณีท่มี คี วามจําเป็ นหรือได้รบั การร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มีอํานาจ
แต่งตัง้ วิศวกรหรือสถาปนิกเป็ นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ทก่ี าํ หนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ท่ีม ีก ารก่ อ สร้า ง ดัด แปลง รื้อ ถอน หรือ เคลื่อ นย้า ยอาคารโดยฝ่า ฝื น บทบัญ ญัติแ ห่ ง
พระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ้ี และเจ้าพนักงานท้องถิน่ ได้ดําเนินการตาม
มาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี แต่มไิ ด้มกี ารปฏิบตั ิตามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ และมีเหตุอนั ควร
สงสัยว่าผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูค้ วบคุมงาน อาจเป็ นผูก้ ระทํา
หรือมีสว่ นร่วมในการกระทําดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ แจ้งให้บุคคลเช่นว่านัน้ ทราบ และให้มหี นังสือแสดงหลักฐานภายใน
35 มาตรา 49 ทวิ
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มาตรา 47 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
47 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
34 มาตรา 49 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
35 มาตรา 49 ทวิ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
33มาตรา
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สามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้ง เพื่อพิสจู น์ว่าเป็ นการกระทําของผูอ้ ่นื หากไม่สามารถพิสจู น์ได้ว่าเป็ นการกระทําของผูอ้ ่นื ให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ดําเนินการแจ้งชื่อและการกระทําของบุคคลเช่นว่านัน้ ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและให้แจ้งสภา
วิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพือ่ พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
หมวด 5
การอุทธรณ์
36 มาตรา 50

ให้มคี ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตั ยกรรม
เป็ น กรรมการ และกรรมการอื่น อีก ไม่ เกิน หกคนซึ่งรัฐ มนตรีแ ต่ งตัง้ จากผู้ท รงคุ ณ วุฒ ิ ในจํา นวนนี้ ให้ม ีผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิจ าก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และให้หวั หน้าสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตัง้ ตามวรรคหนึ่ ง (1) ต้องไม่เป็ น ผู้ซ่ึงปฏิบตั ิห น้ าที่ราชการของกรุงเทพมหานครหรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด
37 (2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถิน
่ อื่น ประกอบด้วย ผูว้ ่าราชการจังหวัดเป็ น
ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ซึ่งเป็ น หัวหน้ าที่ทําการอัยการจังหวัด และบุ ค คลอื่น อีกไม่เกิน หกคนซึ่งปลัด กระทรวง
มหาดไทยเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ ในจํานวนนี้ให้แต่งตัง้ จากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนเป็ นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุ การตามวรรคหนึ่ง (2) ต้องไม่เป็ นผูซ้ ง่ึ ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของราชการส่วนท้องถิน่ หรือสมาชิก
สภาท้องถิน่
ให้นํามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใช้บงั คับแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา 51 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอี าํ นาจหน้าทีด่ งั ต่อไปนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาํ สังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
(2) มีห นังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคําหรือสังให้
่ บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลัก ฐานอื่น ที่
เกีย่ วข้องเพือ่ ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(3) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เท่าทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ ประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ าม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผูซ้ ง่ึ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมายจะเข้าไป
ในอาคาร หรือบริเวณทีต่ งั ้ อาคารอันเป็ นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตกก็ได้
38 มาตรา 51 ทวิ

คณะกรรมการพิจารณาอุ ท ธรณ์ จะแต่ งตัง้ คณะอนุ ก รรมการขึ้น คณะหนึ่ งหรือหลายคณะเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึ่งอย่างใดตามทีม่ อบหมายก็ได้
ให้นํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใช้บงั คับแก่การปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะอนุ กรรมการโดย
อนุโลม
39 มาตรา 52

ผู้ข อรับ ใบอนุ ญ าต ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าต ผู้แ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ และผู้ได้รบั คําสังจากเจ้
่
าพนัก งาน
ท้องถิน่ ตามพระราชบัญญัตนิ ้ีมสี ทิ ธิอุทธรณ์คาํ สังดั
่ งกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทราบ
คําสัง่
36

มาตรา 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 50(2) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
38 มาตรา 51 ทวิ บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
39 มาตรา 52 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
37
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การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้ทําเป็ นหนังสือและยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ผูอ้ อกคําสังดั
่ งกล่าว และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจัดส่งอุทธรณ์ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทัง้ หมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายในสิบวันนับแต่วนั ที่
ได้รบั อุทธรณ์
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มคี ําวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ แล้ว
แจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็ นหนังสือไปยังผูอ้ ุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิน่
ถ้าผูอ้ ุทธรณ์ ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคําวินิจฉัย
อุทธรณ์
ในกรณีท่คี ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือศาลได้มคี ําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเป็ นประการใด ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ปฏิบตั ติ ามนัน้
ในระหว่างอุ ทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุท ธรณ์ ห รือเจ้าพนักงานท้องถิ่น กระทําการใดแก่ อาคารอัน เป็ น มูลกรณี แ ห่งการ
อุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนัน้ จะเป็ นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สนิ หรือมีลกั ษณะซึง่ ไม่อาจรอได้
ให้นํามาตรา 47 มาใช้บงั คับแก่การแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม
หมวด 6
นายช่าง นายตรวจ และผูต้ รวจสอบ 40
มาตรา 53 ให้นายช่างหรือนายตรวจมีอํานาจเข้าไปในบริเวณที่มกี ารก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร เพื่อตรวจสอบว่าได้มกี ารฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ีหรือไม่ และเพื่อการนี้ให้มอี ํานาจสอบถามข้อเท็จจริง
หรือสังให้
่ แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นทีเ่ กีย่ วข้องจากบุคคลทีอ่ ยูห่ รือทํางานในสถานทีน่ นั ้
มาตรา 54 เมื่อมีเหตุผลอันควรสงสัยว่าอาคารใดซึ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายเสร็จแล้วนัน้ ได้
กระทําขึน้ โดยฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาคารใดมีการใช้หรือเปลีย่ นการใช้โดยฝา่ ฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรืออาคารใดมีลกั ษณะตามมาตรา 46 ให้นายช่างมีอํานาจเข้าไปตรวจ
อาคารและบริเวณที่ตงั ้ อาคารนัน้ ได้ และเพื่อการนี้ให้มอี ํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสังให้
่ แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เกีย่ วข้องจากบุคคลทีอ่ ยูห่ รือทํางานในสถานทีน่ นั ้
มาตรา 55 ในการปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 นายช่างหรือนายตรวจต้องกระทําการในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขน้ึ ถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานที่นนั ้ และในการนี้ให้นายช่างหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัว
เมือ่ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องร้องขอ
บัตรประจําตัวให้เป็ นไปตามแบบทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
41 มาตรา 55 ทวิ

ห้ามมิให้ผใู้ ดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เว้นแต่ผนู้ นั ้ เป็ นผูต้ รวจสอบตามพระราชบัญญัตนิ ้ี

ในกรณี ท่ีผู้ต รวจสอบทํ า การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝ่ า ฝื น บทบัญ ญัติแ ห่ ง
พระราชบัญญัตนิ ้ี หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ ้องถิน่ ที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ให้นํามาตรา 49 ทวิ มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
41 มาตรา 55 ตรี

40
41

ชือ่ ของหมวด 6 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 55 ทวิ และมาตรา 55 ตรี บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

20

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
หมวด 7
เขตเพลิ งไหม้

มาตรา 56 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใดอันเข้าลักษณะเป็ นเขตเพลิงไหม้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ประกาศแสดง
เขตเพลิงไหม้ไว้ ณ สํานักงานของราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ โดยมีแผนที่สงั เขปแสดงแนวเขตเพลิง
ไหม้ พร้อมทัง้ ระบุให้ทราบถึงการกระทําอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
42 มาตรา 57

ภายในสี่สบิ ห้าวันนับแต่วนั ที่เกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญ าตให้ทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกล่าวอยู่แล้วก่อนวัน ที่เกิดเพลิงไหม้ ระงับการกระทําตามที่ได้รบั อนุ ญ าต หรือที่ได้แจ้งไว้นัน้ ตาม
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ให้นํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใช้บงั คับแก่การฝา่ ฝืนบทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
บทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่งไม่ใช้บงั คับแก่
(1) การก่อสร้างอาคารชัวคราวเพื
่
อ่ ประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซึง่ จัดทําหรือควบคุมโดยทางราชการ
(2) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าทีจ่ าํ เป็ นเพือ่ อยูอ่ าศัยหรือใช้สอยชัวคราว
่
มาตรา 58 ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ พิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ในการป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การผังเมือง การสถาปตั ยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแก่ ก ารจราจร และให้ เจ้า พนั ก งานท้ อ งถิ่น เสนอความเห็ น พร้อ มด้ ว ยแผนที่ส ัง เขปแสดงแนวเขตเพลิง ไหม้ต่ อ
คณะกรรมการควบคุม อาคาร ในกรณี ท่ีเขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น มากกว่าหนึ่ งท้องที่ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่ แห่งท้องทีท่ เ่ี กีย่ วข้องเป็ นผูร้ ว่ มกันพิจารณาและเสนอความเห็น ทัง้ นี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีเ่ กิดเพลิงไหม้
เมื่อคณะกรรมการควบคุ มอาคารพิจารณาความเห็น ของเจ้าพนัก งานท้องถิ่น แล้ว ให้เสนอความเห็น พร้อ มทัง้
ข้อสังเกตต่อรัฐมนตรีเพื่อสังให้
่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้ทราบว่า จะมีการปรับปรุงหรือไม่
ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ สํานักงานของราชการส่วนท้องถิน่ นัน้ และบริเวณทีเ่ กิดเพลิงไหม้ภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั ที่
เกิดเพลิงไหม้
มาตรา 59 ในกรณีท่มี กี ารประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง เป็ นอัน
ยกเลิก
ในกรณีทม่ี กี ารประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้มกี ารห้ามตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไป
อีกเป็ นเวลาหกสิบวันนับแต่วนั ที่มปี ระกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นัน้ และให้สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทํา
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อประกาศใช้บงั คับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในราชกิจจานุ เบกษา ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
43 มาตรา 60

เมื่อมีประกาศใช้บงั คับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามมิให้ผใู้ ดก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผดิ ไปจากทีก่ ําหนดในแผนผังนัน้ และบรรดาใบอนุ ญาตให้ทาํ การ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารหรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทีไ่ ด้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บงั คับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ซง่ึ ขัดกับแผนผังดังกล่าว ให้เป็ นอันยกเลิก
ให้นํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใช้บงั คับแก่การฝา่ ฝืนบทบัญญัตใิ นวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
44 มาตรา 60 ทวิ

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเริม่ ต้นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ตามประกาศใช้บงั คับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 60 ภายในสองปี นับแต่วนั ใช้บงั คับประกาศดังกล่าว
42

มาตรา 57 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 60 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
44 มาตรา 60 ทวิ บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
43

พระราชบัญญัติ
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ในกรณีทม่ี คี วามจําเป็ นต้องดําเนินการเวนคืนทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพื่อใช้ประโยชน์ตามทีก่ ําหนดในแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้จา่ ยเงินค่าทดแทนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่าทดแทนก่อนเริม่ ต้นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ โดย
กําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ ทีใ่ ช้บงั คับอยูใ่ นวันทีม่ ปี ระกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แต่ถา้ ไม่
สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในสองปี นบั แต่วนั ใช้บงั คับประกาศดังกล่าว ให้กําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ดงั กล่าวที่
ใช้บงั คับอยูใ่ นวันที่ 1 มกราคมของปีทม่ี กี ารจ่ายเงินค่าทดแทน
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิน่ มิได้เริม่ ต้นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศ
ดังกล่าวเป็ นอันยกเลิก
มาตรา 61 ในกรณีท่มี คี วามจําเป็ นต้องจัดให้ได้มาซึ่งที่ดนิ หรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพื่อใช้ประโยชน์ตามที่กําหนด
ในแผนผังปรับ ปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ดําเนิ น การเวนคืน ที่ดิน หรืออสังหาริม ทรัพ ย์นัน้ โดยให้นํ ากฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา 62 เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในท้องทีใ่ ดอันเข้าลักษณะเป็ นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องทีน่ นั ้ ยังไม่มพี ระราชกฤษฎีกาให้
ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ีบงั คับ ให้ถอื ว่าได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตนิ ้ีในท้องที่นัน้ ตัง้ แต่วนั ที่เกิดเพลิงไหม้ แต่ถ้า
ต่อมามีก ารประกาศไม่ป รับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 58 ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็ น อัน ยกเลิกตัง้ แต่วนั ที่
เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีประกาศนัน้
หมวด 8
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา 63 ในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซ่ึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มอบหมาย
กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิน่ นายช่าง หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ผูข้ อรับใบอนุญาต ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาต
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูด้ ําเนินการ ผูค้ วบคุมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในสถานที่นัน้ ต้องให้ความสะดวกและ
ช่วยเหลือตามสมควร
มาตรา 64 ในการปฏิบตั หิ น้าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผูซ้ ่งึ คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิ่น นายช่าง และนายตรวจ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
45 มาตรา 64 ทวิ

ให้ราชการส่วนท้องถิน่ มีอํานาจหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารทีไ่ ด้รบั จากผูข้ อรับใบอนุ ญาตหรือผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ ไว้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพือ่ นํามา
จัดสรรเป็ น เงิน ค่าตอบแทนให้แ ก่ เจ้าหน้ าที่ผู้ต รวจแบบแปลนก่ อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจได้ต าม
หลักเกณฑ์ และอัตราทีก่ าํ หนดในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน่
หมวด 9
บทกําหนดโทษ
ผูใ้ ดฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา
52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมืน่ บาทหรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34
หรือมาตรา 57 ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝา่ ฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
46 มาตรา 65

45
46

มาตรา 64 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
มาตรา 65 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
47 มาตรา 65

ทวิ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 ทวิ หรือมาตรา 32 ตรี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหกหมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 ทวิ หรือมาตรา 32 ตรี ยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
48 มาตรา 65 ตรี

ผูใ้ ดฝา่ ฝืนมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหก

หมืน่ บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูฝ้ ่าฝื นมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึ่ง ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
หนึ่งหมืน่ บาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
48 มาตรา 65 จัตวา

ผูใ้ ดฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 46 ทวิ ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสามหมืน่ บาท
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูฝ้ า่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 46 ทวิ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าพันบาท ตลอดเวลาทีย่ งั ฝา่ ฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
49 มาตรา 66

ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ตรี วรรคสาม (3) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่ บาท
50 มาตรา 66 ทวิ

ผูใ้ ดมิได้รอ้ื ถอนอาคารตามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 42 โดยมิได้อยู่ในระหว่าง
การอุทธรณ์คาํ สังดั
่ งกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูฝ้ า่ ฝืนยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทจนกว่าจะได้
ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่
ผูใ้ ดฝา่ ฝืนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝา่ ฝืนคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรือ
มาตรา 45 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูฝ้ า่ ฝื นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่
ยังฝา่ ฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้อง
51 มาตรา 67

มาตรา 68 ผูใ้ ด
(1) ไม่มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 51(2)
โดยไม่มเี หตุอนั สมควร หรือ
(2) ขัด ขวางการปฏิ บ ัติห น้ า ที่ข องกรรมการพิจ ารณาอุ ท ธรณ์ ผู้ ซ่ึ ง คณะกรรมการพิจ ารณาอุ ท ธรณ์
มอบหมาย เจ้าพนักงานท้องถิน่ นายช่าง หรือนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือมาตรา 54 หรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามมาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือมาตรา 63 แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
มาตรา 69 ถ้าการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ีเป็ นการกระทําของผูด้ ําเนินการ ผูก้ ระทําต้องระวางโทษ
เป็ นสองเท่าของโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน้ ๆ
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มาตรา 65 ทวิ บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
48 มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 จัตวา บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
49 มาตรา 66 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
50 มาตรา 66 ทวิ บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
51 มาตรา 67 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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52 มาตรา 70

ถ้าการกระทําความผิดตามพระราชบัญ ญัติน้ี เป็ น การกระทําอัน เกี่ยวกับ อาคารเพื่อพาณิ ช ยกรรม
อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเป็ นการกระทําในทางการค้าเพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจําหน่ ายโดยมี
ค่าตอบแทน ซึง่ อาคารใด ผูก้ ระทําต้องระวางโทษเป็ นสองเท่าของโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน้ ๆ
ในกรณีท่มี กี ารฝ่าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 วรรค
หก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ให้ถอื ว่า เป็ นการกระทําของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ดําเนินการ ผู้ควบคุมงาน หรือ
ผูอ้ ุทธรณ์ ตามมาตรา 52 แล้วแต่กรณี หรือเป็ นการกระทําตามคําสังของบุ
่
คคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลนัน้ จะพิสจู น์ได้วา่ เป็ นการ
กระทําของผูอ้ ่นื
52 มาตรา 71

มาตรา 72 ในกรณีท่นี ิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญ ญัติน้ี ให้ถือว่ากรรมการหรือผู้จดั การทุกคนของ
นิตบิ ุคคลนัน้ เป็ นผูร้ ว่ มกระทําผิดกับนิตบิ ุคคลนัน้ เว้นแต่จะพิสจู น์ได้ว่า การกระทําของนิตบิ ุคคลนัน้ ได้กระทําโดยตนมิได้รเู้ ห็น
หรือยินยอมด้วย
มาตรา 73 ในกรณีมกี ารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ้ีให้ถอื ว่า เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีด่ นิ หรืออาคารที่
อยู่ใกล้ชดิ หรือติดต่อกับอาคารที่มกี ารกระทําความผิดเกิดขึ้นหรือบุคคลซึ่งความเป็ นอยู่หรือการใช้สอยที่ดนิ หรืออาคารถูก
กระทบกระเทือนเนื่องจากการกระทําความผิดดังกล่าว เป็ นผูเ้ สียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณาความอาญา
53 มาตรา 74

ให้มคี ณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด และ
ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(2) ในเขตจังหวัด อื่น ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเป็ น หัวหน้ าที่ทําการอัยการ
จังหวัด และหัวหน้าตํารวจภูธรจังหวัด
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 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีมอี าํ นาจเปรียบเทียบได้
ในกรณีทพ่ี นักงานสอบสวนพบว่าผูใ้ ดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถ้าผูก้ ระทําความผิดดังกล่าวและผูเ้ สียหาย ถ้ามี
ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีผ่ ู้
นัน้ ยินยอมให้เปรียบเทียบ
ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้องร้องหรือได้รบั โทษถึงจําคุก ให้กําหนดค่าปรับซึ่ง
ผู้ต้องหาจะพึงชําระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมตามนัน้ เมื่อผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีม่ กี ารเปรียบเทียบ ให้ถอื ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ถ้าผูต้ ้องหาไม่ยนิ ยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในเวลาตามวรรคสี่ ให้ดําเนินคดี
ต่อไป
ค่าปรับทีเ่ ปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตนิ ้ีให้ตกเป็ นของราชการส่วนท้องถิน่ โดยไม่ตอ้ งนําส่งเป็ นรายได้แผ่นดิน
บทเฉพาะกาล
มาตรา 75 บรรดาคําขออนุ ญ าตใดๆ ที่ได้ย่ืน ไว้ก่ อ นวัน ที่พ ระราชบัญ ญัติน้ี ใช้บ ังคับ และยังอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิน่ หรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และการอนุ ญาตใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุม การก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบตั ิของผู้ขอรับ
ใบอนุ ญาตตามทีไ่ ด้รบั ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถอื ว่าเป็ นคําขออนุ ญาตและการอนุ ญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ีโดยอนุโลม
52
53

มาตรา 70 และมาตรา 71 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
มาตรา 74 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

ในกรณีท่กี ารขออนุ ญ าตหรือการพิจารณาอนุ ญาตดังกล่าวมีขอ้ แตกต่างไปจากการขออนุ ญ าตหรือการพิจารณา
อนุ ญาตตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ให้การขออนุ ญาตหรือการพิจารณาอนุ ญาตนัน้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ้ีและให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ มีคําสังตามมาตรา
่
27 เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุ ญาตปฏิบตั ติ ามให้ถูกต้องภายในเวลาสามสิบวัน ถ้าผู้ขอรับใบอนุ ญาตไม่
ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้คาํ ขอรับใบอนุ ญาตนัน้ เป็ นอันตกไป
มาตรา 76 อาคารซึ่งได้ร บั ใบอนุ ญ าตให้ทํ า การก่ อ สร้า งหรือ ดัด แปลง และได้ก ระทํ า การเสร็จ แล้ว ก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ แม้จะเข้าลักษณะเป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ก็ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 วรรคสอง
มาตรา 77 ท้อ งที่ใดมีอ าคารก่ อ สร้า งขึ้น เป็ น จํา นวนมากในที่ดิน ที่เป็ น สาธารณสมบัติข องแผ่ น ดิน ก่ อ นวัน ที่
พระราชบัญญัติน้ีใช้บงั คับ และมีสภาพหรืออาจทําให้เกิดสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้องกัน
อัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร เมื่อมีพระราช
กฤษฎี ก ากํ า หนดเขตปรับ ปรุง อาคารในท้อ งที่นัน้ แล้ว ให้เจ้า พนั ก งานท้อ งถิ่น มีคํา สังอย่
่ างใดอย่า งหนึ่ งหรือ หลายอย่า ง
ดังต่อไปนี้
(1) มีคําสังให้
่ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารรือ้ ถอนอาคารนัน้ ภายในกําหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่
วันที่ได้รบั คําสัง่ แต่การสังรื
่ อ้ ถอนอาคารจะต้องกระทําเพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การพัฒนาท้องถิน่ หรือ
ประโยชน์ในการใช้ทส่ี าธารณะของประชาชน
(2) มีคําสังภายในสามสิ
่
บวัน นับแต่วนั ที่พ ระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับ ปรุงอาคารมีผ ลใช้บงั คับ ให้
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตนิ ้ี ภายในกําหนดเวลาไม่เกินหกเดือน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คําสัง่
(3) มีคํ า สังให้
่ เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองอาคารดํา เนิ น งานเพื่อ ขจัด หรือ ระงับ เหตุ ท่ีก่ อ ให้เกิด หรือ อาจ
ก่ อ ให้เกิด สภาพที่ไม่เหมาะสมหรือ ไม่ป ลอดภัย ในการอยู่อ าศัย การป้ องกัน อัค คีภ ัย การสาธารณสุข การรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิง่ แวดล้อม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในกําหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คําสัง่
(4) มีคาํ สังให้
่ เจ้าของอาคารทําสัญญาเช่าทีด่ นิ กับเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือ่ นไข และ
อัตราค่าเช่าทีก่ ระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้นัน้ ได้รบั
ยกเว้นโทษ แต่ถา้ ผูน้ นั ้ ไม่ปฏิบตั ติ าม ผูน้ นั ้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีคาํ สังให้
่ ผนู้ นั ้ รือ้
ถอนอาคารนัน้ เสียภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด ถ้าผูน้ นั ้ ไม่รอ้ื ถอนอาคารให้แล้วเสร็จภายในกําหนดดังกล่าว ผูน้ นั ้ ต้องระวางโทษ
ปรับเป็ นรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาทีย่ งั ฝา่ ฝืนอยู่ หรือจนกว่าผูน้ นั ้ ยินยอมให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ดําเนินการรือ้ ถอน
อาคารนัน้ เอง ในกรณีหลังนี้ให้นํามาตรา 42 วรรคสีแ่ ละวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ให้มแี ผนทีแ่ สดงแนวเขตบริเวณทีก่ าํ หนดนัน้ แนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย และให้
เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีอํานาจดําเนินการให้เช่าทีด่ นิ ในบริเวณนัน้ เพือ่ เป็ นรายได้สาํ หรับบํารุงท้องถิน่ ได้ แต่ทด่ี นิ นัน้ ยังคงเป็ นสา
ธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
สัญญาเช่าทีด่ นิ ทีท่ าํ ขึน้ ตามวรรคหนึ่ง (4) ให้มรี ะยะเวลาเช่าตามทีต่ กลงกัน แต่ตอ้ งไม่เกินสิบปี การต่อระยะเวลาเช่า
จะกระทํามิได้ เมื่อสิน้ กําหนดเวลาเช่าทีด่ นิ แล้ว เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารผูใ้ ดไม่รอ้ื ถอน ขนย้ายอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้าง
ของตนออกจากบริเวณทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎีกา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทัง้
จําทัง้ ปรับ และต้องระวางโทษปรับเป็ นรายวัน อีกวัน ละหนึ่ งพันบาทตลอดเวลาที่ยงั ฝ่าฝื น หรือจนกว่าผู้นัน้ ยิน ยอมให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่ เข้าดําเนินการรือ้ ถอนอาคารนัน้ เอง ในกรณีหลังนี้ให้นํามาตรา 42 วรรคสี่ และวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 78 ให้ถอื ว่าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารทีไ่ ด้ยน่ื ไว้ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ใช้บงั คับ เป็ นอุทธรณ์คาํ สังของเจ้
่
าพนักงานท้องถิน่ ทีไ่ ด้ยน่ื ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
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มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญ ญัติจงั หวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสังซึ
่ ่งได้ออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ให้คงใช้บงั คับได้ต่อไป ทัง้ นี้ เพียงเท่าทีไ่ ม่ขดั หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ้ี
มาตรา 80 ท้องที่ใดได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช
2479 หรือพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 อยูก่ ่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ้ีใช้บงั คับ ให้ถอื
ว่าได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ นท้องทีน่ นั ้ แล้ว
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้คอื เนือ่ งจากพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช
2479 และพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ได้ประกาศใช้มานานแล้ว แม้วา่ ได้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติมกันอยู่ตลอดมา แต่ปจั จุบนั บ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวมากขึ้น ฉะนัน้ เพือ่ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ ปจั จุบนั และเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพในด้านการควบคุมเกีย่ วกับความมันคงแข็
่
งแรง ความปลอดภัย การป้องกัน
อัค คีภ ัย การสาธารณสุข การรักษาคุ ณ ภาพสิง่ แวดล้อ ม การผังเมือง การสถาป ตั ยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่
การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม้เสียใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทัง้ สองฉบับดังกล่าวเข้าเป็นฉบับเดียวกัน จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ ีขน้ึ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ฉบับพิเศษ ตอนที ่ 80 วันที ่ 14 พฤษภาคม 2522
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

อัตราค่าธรรมเนี ยม
(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ
200 บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ
100 บาท
(3) ใบอนุ ญาตรือ้ ถอน
ฉบับละ
50 บาท
(4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
ฉบับละ
50 บาท
(5) ใบอนุ ญาตเปลีย่ นการใช้
ฉบับละ
200 บาท
54 (6) ใบรับรอง
ฉบับละ
100 บาท
55 (6 ทวิ) ใบอนุ ญาตให้ใช้อาคารเพือ
่ ประกอบกิจการโรงมหรสพ ฉบับละ
500 บาท
55 (6 ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
ฉบับละ
100 บาท
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ
10 บาท
(8) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นไปตามอัตราใน (1) ถึง (4)
56 (8 ทวิ) การต่ออายุใบอนุ ญาตให้ใช้อาคารเพือ
่ ประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็ นไปตามอัตราใน (6 ทวิ)
(9) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คดิ ค่าธรรมเนียมสําหรับการก่อสร้าง หรือสําหรับส่วนทีม่ ี
การดัดแปลง ดังนี้
(ก) อาคารซึง่ สูงไม่เกินสามชัน้ หรือไม่เกินสิบห้าเมตร
คิดตามพืน้ ทีข่ องพืน้ อาคารแต่ละชัน้ รวมกัน
ตารางเมตรละ
2 บาท
(ข) อาคารซึง่ สูงเกินสามชัน้ หรือเกินสิบห้าเมตร
คิดตามพืน้ ทีข่ องพืน้ อาคารแต่ละชัน้ รวมกัน
ตารางเมตรละ
4 บาท
(ค) อาคารประเภทซึง่ จะต้องมีพน้ื รับนํ้าหนักบรรทุกชัน้
ใดชัน้ หนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร
คิดตามพืน้ ทีข่ องพืน้ อาคารแต่ละชัน้ รวมกัน
ตารางเมตรละ
4 บาท
้
้
(ง) ปาย คิดตามพืน้ ทีข่ องปายโดยเอาส่วนกว้างทีส่ ดุ
คูณด้วยส่วนยาวทีส่ ดุ
ตารางเมตรละ
4 บาท
(จ) อาคารประเภทซึง่ ต้องวัดความยาว เช่น เขือ่ น ทางหรือท่อ
ระบายนํ้า รัว้ หรือกําแพง รวมทัง้ ประตูรวั ้ หรือกําแพง
คิดตามความยาว
เมตรละ
1 บาท
ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตัง้ แต่ก่งึ หนึ่งขึน้ ไปให้ถอื เป็ นหน่ วยเต็ม
ถ้าตํ่ากว่ากึง่ หนึ่งให้ปดั ทิง้

54

อัตราค่าธรรมเนียม (6) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพ่ มิ พ์ไว้แล้ว
อัตราค่าธรรมเนียม (6 ทวิ) และ (6 ตรี) บัญญัตเิ พิม่ โดยมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
56 อัตราค่าธรรมเนียม (8 ทวิ) บัญญัตเิ พิม
่ โดยมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
55
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็ นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ว่า ด้ว ยการออกอนุ บ ัญ ญัติต ามพระราชบัญ ญัติน้ี ให้เหมาะสมและคล่อ งตัว มากยิง่ ขึ้น เพิม่ เติม
บทบัญญัตวิ ่าด้วยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ทราบก่อนการดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นย้ายอาคาร
แทนการขออนุ ญาต เพือ่ ให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนมากยิง่ ขึ้น ปรับปรุงอํานาจหน้าทีข่ องเจ้าพนักงานท้องถิน่
ในการบังคับการตามพระราชบัญญัตนิ ้ีให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น ปรับปรุงบทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหน้าทีข่ อง
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติ
อืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญ ญัติดงั กล่าวข้างต้นหรือให้เหมาะสมและชัดเจนยิง่ ขึ้น จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที ่ 39 วันที ่ 6 เมษายน 2535

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้คอื เนือ่ งจากปจั จุบนั การพัฒนาประเทศได้มคี วามเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มกี ารขยายตัวของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคารเพิม่ มากขึ้น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที ่
ใช้บงั คับอยูไ่ ม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปจั จุบนั สมควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสียใหม่
โดยกําหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกีย่ วกับความมันคงแข็
่
งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การผังเมือง การสถาปตั ยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร นอกจากนี้ กฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ในปจั จุบนั
ประกอบกับโรงมหรสพก็เป็ นอาคารอย่างหนึง่ สมควรทีจ่ ะนํ าหลักการเกีย่ วกับการอนุ ญาตให้ใช้โรงมหรสพมาบัญญัตริ วมเป็ น
ฉบับเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพือ่ สะดวกต่อการใช้กฎหมาย และสมควรกําหนดให้สงิ ่ ทีส่ ร้างขึ้นเพือ่ ใช้ใน
การขนส่งบุคคลในลักษณะกระเช้าไฟฟ้าหรือสิง่ ทีส่ ร้างขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นเครือ่ งเล่นในสวนสนุ ก หรือสถานทีอ่ นื ่ ใด
เพือ่ ประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที ่ 42ก วันที ่ 15 พฤษภาคม 2543

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้คอื โดยทีป่ จั จุบนั รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปญั หาความยากจนและ
ขยายโอกาสให้คนยากจน และคนด้อยโอกาส ซึง่ นโยบายประการหนึง่ คือการส่งเสริมให้ผมู้ รี ายได้น้อยมีทอี ่ ยูอ่ าศัย รวมทัง้ ได้รบั
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวติ ได้ดขี น้ึ ดังนัน้ เพือ่ ให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ
ทีจ่ ดั ตัง้ ขึ้นตามกฎหมาย หรือหน่ วยงานอืน่ ของรัฐ สามารถดําเนินการจัดให้มหี รือพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยต้นทุนตํา่ สําหรับประชาชนผู้
มีรายได้น้ อย โดยไม่มปี ญั หาอุปสรรคในด้านการขออนุ ญ าตก่อสร้าง หรือด้านข้อกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรือ่ งทีไ่ ม่
เกีย่ วข้องโดยตรงกับความมันคงแข็
่
งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น เนื้อที ่ ของทีว่ า่ งภายนอกอาคาร หรือ
ระยะห่างจากแนวเขตทีด่ นิ เป็ นต้น สมควรยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงือ่ นไขในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารบางประการ โดยออกเป็ นกฎกระทรวง เพือ่ ให้อาคารทีห่ น่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มหี รือพัฒนานัน้ สอดคล้องกับความ
ต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูม้ รี ายได้น้อยอย่างแท้จริง จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที ่ 68ก วันที ่ 16 ตุลาคม 2550
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี้ คือ โดยทีเ่ ป็ นการสมควรแก้ไขเพิม่ เติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดให้เรือ่ งทีเ่ ป็ นรายละเอียด
ทางด้านเทคนิ คเกีย่ วกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นย้ายอาคาร ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงรวดเร็ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทรี ่ ฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดได้ เพือ่ ใช้เป็ นข้อปฏิบตั ใิ นการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นย้ายอาคารให้เป็ นไปอย่างถูก ต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึง่ มีการเปลีย่ นแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามพัฒ นาการของเทคโนโลยีเกีย่ วกับการก่อสร้าง เพิม่ เติมบทบัญ ญัติทกี ่ ําหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง
อาคาร หรือผู้ดําเนิ น การ สําหรับอาคารบางชนิ ด หรือประเภทต้องจัดให้ม ีก ารประกัน ภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวติ
ร่างกายและทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก เพือ่ ให้บุคคลดังกล่าวได้รบั การชดใช้ค่าเสียหายในเบื้องต้นในกรณีทบี ่ ุคคลนัน้ ได้รบั
ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ จากอาคารนัน้ ปรับปรุงกระบวนการเกีย่ วกับการแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อ
ถอนอาคาร โดยไม่ยนื ่ คําขอรับใบอนุ ญ าต ให้มคี วามเหมาะสมกับการพัฒ นาบุคลากรและองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมและ
สถาปตั ยกรรม อันเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิง่ ขึน้ และปรับปรุงบทบัญญัตอิ นื ่ ทีเ่ กีย่ วข้องให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงบทบัญญัตดิ งั กล่าวข้างต้น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ้ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที ่ 82ก วันที ่ 27 สิงหาคม 2558

