
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร 

และกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวย

การผังเมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขต
ของผังเมืองรวมนั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา๒  

สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใช
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม๓ 

 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๘๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
๒ มาตรา ๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓ มาตรา ๒ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๔๙๖ 
 
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและ

ส่ิงที่สรางข้ึนอยางอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง 
(๑) อัฒจันทรหรือส่ิงที่สรางข้ึนอยางอ่ืนเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน 
(๒) เข่ือน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอด

เรือ ร้ัว กําแพง หรือประตู ที่สรางข้ึนติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือส่ิงที่สรางข้ึนใหบุคคล
ทั่วไปใชสอย 

(๓) ปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือตั้งปาย 
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมี

น้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว 

ระยะหางจากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมี
น้ําหนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔) พ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
สําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) ส่ิงที่สรางข้ึนอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย 
“อาคารสูง”๔ หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความ

สูงตั้งแตย่ีสิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพ้ืน
ดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญพิเศษ”๕ หมายความวา อาคารที่กอสรางข้ึนเพื่อใชพ้ืนที่อาคาร
หรือสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมี
พ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 

“อาคารชุมนุมคน”๖ หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขา
ไปภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได
ตั้งแตหารอยคนขึ้นไป 

                                                 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารสูง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารขนาดใหญพิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“โรงมหรสพ”๗ หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่
สําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปน
ทางสัญจรได  ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของ
ที่ดินและอาคารที่กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดง
ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย 

“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง ร้ือ
ถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด
เครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ ของอาคาร อยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได 

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคลื่อนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน 

“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณ กําลังของวัสดุการ
รับน้ําหนัก และกําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร 

“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางข้ึน
แทนของเดิมหรือไม 

“ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของ
อาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตาง ๆ ของอาคารใหคงสภาพ
เดิม 

“ร้ือถอน” หมายความวา ร้ือสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา 
คาน ตง หรือสวนอื่นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบ
หลังคาเรือนขึ้นไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรข้ึนไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบ
เมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย 

“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่ ง รับผิดชอบในการอํานวยการหรือ
ควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร 

                                                                                                                                            
๖ มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารชุมนุมคน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗ มาตรา ๔ นิยามคําวา “โรงมหรสพ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการ
กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับ
กระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง 

“ผูครอบครองอาคาร”๘ หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด
สําหรับทรัพยสวนกลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย 

“ผูตรวจสอบ”๙ หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการ
นั้น แลวแตกรณี ซึ่งไดข้ึนทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้ 

“นายตรวจ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหเปนนายตรวจ 
“นายชาง”๑๐ หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถ่ิน ซึ่ง

เจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหเปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง*แตงตั้งใหเปนนายชาง 

“ราชการสวนทองถ่ิน” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี ้

“ขอบัญญัติทองถ่ิน” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของ
ราชการสวนทองถ่ิน เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน 

“เจาพนักงานทองถ่ิน”๑๑ หมายความวา 
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 

                                                 
๘ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูครอบครองอาคาร” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๙ มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูตรวจสอบ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๐ มาตรา ๔ นิยามคําวา “นายชาง” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๑ มาตรา ๔ นิยามคําวา “เจาพนักงานทองถ่ิน” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ หรือยกเวน

คาธรรมเนียม 
(๒) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบ

ของคําส่ังหรือแบบอื่นใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง 
 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนด

เง่ือนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคาร ดังตอไปนี้ 
(๑ )  อาคารของกระทรวง  ทบวง  กรม  ที่ ใ ช ในร าชการหรื อ ใช เ พ่ื อ

สาธารณประโยชน 
(๒) อาคารของราชการสวนทองถ่ิน ที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 
(๓) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการของ

องคการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพ่ือการศาสนาซึ่งมี

กฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
(๕) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ  หรืออาคารที่ทําการของ

หนวยงานที่ตั้งข้ึนตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 
(๖) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ 
(๗) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อ

ใชประโยชนเปนการชั่วคราว ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน 
(๘)๑๒ อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการ

ของรัฐที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย หรือหนวยงานอื่นของรัฐ จัดใหมีหรือพัฒนาเพื่อเปนที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย  ทั้งนี้ ตองมิใชการยกเวนหรือผอนผันเง่ือนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง
และความปลอดภัยของอาคารหรือความปลอดภัยของผูซึ่งอยูอาศัยหรือใชอาคาร 

                                                 
๑๒ มาตรา ๗ (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.  ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๑๓  เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการ
อํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และท่ีตั้งของอาคาร 
(๒) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติ

ของวัสดุที่ใช 
(๓) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับ

อาคาร 
(๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอยางอ่ืน และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย 
(๕) แบบ และจํานวนของหองน้ําและหองสวม 
(๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสง

สวาง การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการ
กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
(๘) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือระหวาง

อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา ทาง หรือที่สาธารณะ 
(๙) พ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ

รถสําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือส่ิงที่สรางข้ึน
ดังกลาว 

(๑๐) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปล่ียนการ
ใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด 

(๑๑) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคลื่อนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร 

(๑๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๑๓) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการผู
ครอบครองอาคารและเจาของอาคาร 

(๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ  ตลอดจน
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผู
ตรวจสอบ 

(๑๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและ
ตรวจสอบอุปกรณประกอบของอาคาร 
                                                 

๑๓ มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือ
ผูดําเนินการตองทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก 

 
มาตรา ๘ ทว๑ิ๔  เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดย

คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะ
ของสิ่งที่สรางข้ึนเพื่อใชในการขนสงบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือส่ิงอ่ืนใดที่
สรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคอยางเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของ
ส่ิงที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อ่ืนใดเพื่อประโยชนในลักษณะ
เดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัตินี ้

กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการ
กอสราง การอนุญาตใหใช การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ําหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติ
ของวัสดุหรืออุปกรณที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น  ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สรางข้ึนแต
ละประเภทหรือแตละลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตกตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได 

 
มาตรา ๙๑๕  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ 

แลว ใหราชการสวนทองถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๑๐ 
ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ใหราชการ

สวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องนั้นได 
ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว ถา

ตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ขัดหรือ
แยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ไมขัดหรือแยง
กับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินใหมตามมาตรา ๑๐ 
แตตองไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ 

การยกเลิกขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการ
ดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ินนั้น 

 
มาตรา ๑๐๑๖  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ 

แลว ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่

กําหนดไวในกฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว 
(๒) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง

ดังกลาวเนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน 

                                                 
๑๔ มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๑๕ มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๖ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การออกขอบัญญัติทองถ่ินตาม (๒) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบในขอบัญญัติทองถ่ินตาม (๒) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติ
ทองถ่ินนั้น ถาไมใหความเห็นชอบ ใหแจงเหตุผลใหราชการสวนทองถ่ินนั้นทราบดวย 

ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ินนั้นไมเสร็จภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติ
ทองถ่ินนั้นแลว และใหราชการสวนทองถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังการตอไป ถารัฐมนตรีไมส่ังการ
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถ่ินนั้น ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง 

 
มาตรา ๑๐ ทวิ๑๗  ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม

อาคารเห็นวาขอบัญญัติทองถ่ินใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความ
ยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปนหรือกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถ่ินนั้นดําเนินการยกเลิกหรือ
แกไขขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาวเสียใหมได 

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถ่ินดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง
รอยยี่สิบวันนับแตวันรับแจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของ
ราชการสวนทองถ่ินนั้น 

การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถ่ินตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือนตอ
การดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ินนั้น 

 
มาตรา ๑๑  ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
มาตรา ๑๒  กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม

มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ถาขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมือง 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมควรหามการกอสรางดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยายและ

ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แตยังไมมี
กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถ่ิน แลวแตกรณี มีอํานาจประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาหามการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร

                                                 
๑๗ มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในบริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได และใหดําเนินการออกกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ิน
ภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ 

ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก 

 
มาตรา ๑๓ ทวิ๑๘  เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนซึ่ง

จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
(๑) ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจง

ขอหาม ขอจํากัด หรือขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของกับการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยาย
อาคาร หรือการดําเนินการอยางอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ ใหราชการสวนทองถ่ินที่เก่ียวของทราบ
เพ่ือดําเนินการตาม (๒) 

(๒) ใหราชการสวนทองถ่ินจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนขอมูล
ที่ไดรับแจงตาม (๑) ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้

(๓) ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตาม
พระราชบัญญัตินี้วาผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับ
อาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่เก่ียวของตอไปดวย 

(๔) ราชการสวนทองถ่ินอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานและ
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนได 

 
มาตรา ๑๓ ตรี๑๙  ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ 
(๑) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผูอ่ืน

หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ 
(๒) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย และใชหรือ

เปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
ผูนั้นมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถ่ินไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจา

พนักงานทองถ่ินตอบขอหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงาน
ทองถ่ินเห็นวามีความจําเปนตองขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุ
จําเปนอื่นใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวออกไปอีกไดไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบ
วัน 

ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารโดยถือปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถ่ิน ถาตอมาปรากฏวา

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๑๙ มาตรา ๑๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินไดตอบขอหารือไปโดยผิดพลาดเปนเหตุใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไป
โดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ ผูนั้นไมตองรับโทษ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
   

 
มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิ

การและผังเมือง*เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม แหงละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ 
และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๕  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยู

ในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพ่ิมขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราว
ติดตอกัน  

 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่ง

รัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมายให

จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมา

ประชุมไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไม
อยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน
ที่ประชุม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๘๒๐  ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ 

ทวิ 
(๒) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา ๑๐ (๒) 
(๓)๒๑ ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินหรือสวนราชการในการ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๔)๒๒ กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถ่ินและผูซึง่มี

หนาที่ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕)๒๓ รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 
(๖)๒๔ ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณา

หรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได 
ใหนํามาตรา ๑๗  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๒๐๒๕  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิ

การและผังเมือง* มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
(๒) ปฏิบัติ งานธุรการ  ตรวจสอบขอเท็จจริ ง  และเสนอความเห็นแก

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
(๓) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถ่ิน สวนราชการ 

หนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน 
(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 
 

หมวด ๓ 
                                                 

๒๐ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๑ มาตรา ๑๘ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๒๒ มาตรา ๑๘ (๔)  แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๒๓ มาตรา ๑๘ (๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๔ มาตรา ๑๘ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๕ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การกอสราง ดดัแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย 
และใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร 

   
 
มาตรา  ๒๑๒๖  ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับ

ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา 
๓๙ ทว ิ

 
มาตรา ๒๑ ทวิ๒๗  การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือ

ประเภทที่กฎกระทรวงกําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของ
โครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงาน
ออกแบบและคํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๒๒๘  ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถ่ิน หรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
(๑) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ

นอยกวาความสูงของอาคาร 
(๒) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร 
 
มาตรา ๒๓๒๙  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๔๓๐  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๒๕๓๑  ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี
คําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว 
คราวละไมเกินสี่สิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี 

                                                 
๒๖ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๗ มาตรา ๒๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๒๘ มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒๙ มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๐ มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๑ มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีคําส่ังไมอนุญาตใหเจา
พนักงานทองถ่ินแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๒๖๓๒  ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารที่

ขออนุญาตนั้น มีลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปน
ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตาม
กฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถ่ินปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น 

 
มาตรา ๒๗๓๓  ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ิน

มีอํานาจสั่งใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดย่ืนไว เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และใหนํามาตรา ๒๕ วรรค
สาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินแลวใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไข
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่นคํา
ขอใหมและใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕ ตอไป 

 
มาตรา ๒๘๓๔  ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ

คํานวณที่ไดย่ืนมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแต
เฉพาะในสวนที่ไมเก่ียวกับรายการคํานวณ 

 
มาตรา ๒๘ ทวิ๓๕  ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ

รายละเอียดดานสถาปตยกรรมของอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดย่ืนมาพรอม
กับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไม
เก่ียวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ 

 

                                                 
๓๒ มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๓ มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๔ มาตรา ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๓๕ มาตรา ๒๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๙๓๖  เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงช่ือผู
ควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ทราบพรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย 

ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการ
ตองหามตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม 

 
มาตรา ๓๐๓๗  ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไว 

หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 
แตทั้งนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนัน้ 

ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูได รับใบอนุญาตตองระงับการ
ดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงช่ือและสงหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถ่ินแลว 

 
มาตรา ๓๑๓๘  หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 

หรือเคล่ือนยายอาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่
ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไขที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาต หรือให
ผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ เวนแต 

(๑) เจาของอาคารนั้นไดย่ืนคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ินใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงได 

(๒) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ
แลว หรือ 

(๓) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่
เก่ียวของ หรือเปนกรณีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนํามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (๑) 
หรือ (๒) แลวแตกรณี โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร เปนการฝาฝน
ความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวา
เปนการกระทําของผูอ่ืนซึ่งผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลว แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม 

 
มาตรา ๓๒๓๙  อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี ้

                                                 
๓๖ มาตรา ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๗ มาตรา ๓๐ แกไขเพิ่มเติมโดยโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๓๘ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓๙ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)๔๐ อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรมแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การ

สาธารณสุข หรือกิจการอื่น  ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารประเภท

ควบคุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือ
ใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือทําการตรวจสอบการ
กอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

หามมิใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจง
ไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ือใหมีการใช
อาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถ่ิน
มิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใช
หรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ตอไปได 

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ 
ทวิ 

 
มาตรา ๓๒ ทว๔ิ๑ เจาของอาคาร ดังตอไปนี ้
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๒) อาคารชุมนุมคน 
(๓) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณประกอบตาง ๆ เก่ียวกับระบบไฟฟา 
และการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมี
เหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือ
ระบบอื่นๆ ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย 
หรือทรัพยสิน แลวรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ วิธีการ 
และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๔๐ มาตรา ๓๒ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๔๑ มาตรา ๓๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่งโดย
มิชักชา เพ่ือพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา ๔๖ 
หรือมาตรา ๔๖ ทวิ แลวแตกรณี ตอไป 

 
มาตรา ๓๓๔๒  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภท

ควบคุมการใช ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบแลว และใหนํา
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุม
การใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๔๔๓  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือส่ิงที่

สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ (๙) 
ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถนั้นเพื่อการอื่น  ทั้งนี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถ่ิน 

ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรง
ตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู  ทั้งนี้ ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้น
ตอไปยังบุคคลอื่นหรือไมก็ตาม 

 
มาตรา ๓๕๔๔  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ใหใชไดตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตอง
ย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๓๖๔๕  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะ

โอนแกกันมิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 
มาตรา ๓๗๔๖  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือ

มาตรา ๓๓ ตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือแจงใหเจา

                                                 
๔๒ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๓ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๔ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๕ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๔๖ มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานทองถ่ินทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณีเชนวานี้ใหถือวา
ทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน 

 
มาตรา ๓๘  ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร 

แลวแตกรณี ผูไดรับใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาตแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการ
ประกอบแบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการดังกลาวหนึ่งชุด และพรอมที่จะให
นายชางหรือนายตรวจตรวจดูได 

ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ 
หรือใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น 

 
มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดใน

สาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรองตอเจาพนักงานทองถ่ินภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับ
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๓๙ ทวิ๔๗  ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารโดย

ไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินและตอง
ดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย 

(ก) ช่ือของผู รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผู ได รับ
ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(ข) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทว ิ

(ค) ช่ือของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูได รับ

                                                 
๔๗ มาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และ
จะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
(จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบ

อาคาร เปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรอง
วาการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวของทุกประการ 

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการ
คํานวณของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม 
(ก) และ (ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น 

(ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 
(๒) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณี

ที่เปนการแจงการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงาน

ทองถ่ินออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น
ภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเร่ิมตนดําเนินการกอสรางดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคล่ือนยาย
อาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง 

ใหนํามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๓๙ ตรี๔๘  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงได

แจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา ๓๙ ทวิ ใหเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว 

ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับ
แตวันที่เร่ิมการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารตามที่ไดแจงไว แลวแตกรณี ถา
เจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารที่ไดแจง
ไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดย่ืน
ไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ ใหเจาพนักงานทองถ่ิน
มีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็วและใหมีอํานาจดําเนินการตาม
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ แลวแตกรณี 

                                                 
๔๘ มาตรา ๓๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ถาเจาพนักงานทองถ่ินมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยาย
อาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การกระทําดังกลาวเปนการรุกลํ้าที่สาธารณะ 
(๒) การกระทําดังกลาวที่เก่ียวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก 

ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ 

(๓) การกระทําดังกลาวที่เ ก่ียวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคลื่อนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวง 
ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
 

หมวด ๓ ทว ิ
การอนุญาตใหใชอาคารเพือ่ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ๔๙ 

   
 
มาตรา ๓๙ จัตวา  การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย ร้ือถอน หรือตรวจสอบ

อาคารที่ใชเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัตินี้ดวย 

 
มาตรา ๓๙ เบญจ  หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือ

ยินยอมใหผูใดใชอาคารหรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใช
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแต
กรณ ี

ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออก
ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาต
เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอไปนี ้

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*
เปนประธานกรรมการ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทน
สํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิ
การและผังเมือง*เปนกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ 
เจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่เก่ียวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปน
กรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*เปนกรรมการและเลขานุการ 

                                                 
๔๙ หมวด ๓ ทวิ การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเก่ียวกับโรงมหรสพ มาตรา ๓๙ 

จัตวา ถึง มาตรา ๓๙ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให ถือเ สียงข างมาก  และใหประธาน
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสอง แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจ
ลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทน
ใบอนุญาตตามวรรคสอง 

ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจ
เกิดขึ้นกับคนดูและจํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่
ใชเปนโรงมหรสพ เชน หองฉาย ทางเขาออก ประตู ที่นั่งคนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๙ ฉ  ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุ

สองป โดยใหใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต 
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ

ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใช
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ 
และเมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 
๓๙ เบญจ จะมีคําส่ังไมอนุญาต 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถ่ิน 

   
 

มาตรา ๔๐๕๐  ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการดังนี ้

(๑) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ
ลูกจาง หรือบริวารของบุคคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว 

(๒) มีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่
มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ 

(๓) พิจารณามีคําส่ังตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี ภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังตาม (๑) 

 

                                                 
๕๐ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา  ๔๑๕๑  ถาการกระทําตามมาตรา  ๔๐  เปนกรณีที่สามารถแกไข
เปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาต
หรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถ่ิน
จะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๒๕๒  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไข

เปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตาม
มาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน 
หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไม
นอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือ ขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา 
๑๐ 

 
มาตรา ๔๓๕๓  ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตาม

มาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดังตอไปนี้ 
(๑) ย่ืนคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไว

ตามมาตรา ๔๒ ไดลวงพนไป ขอใหศาลมีคําส่ังจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําส่ัง
ของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช
บังคับโดยอนุโลม 

(๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปด
ประกาศกําหนดการรื้อถอนไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร 
ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการ จะตองรวมกันเสียคาใชจายในการนั้นเวนแตบุคคลดังกลาวจะ
พิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 

ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูซึ่ง
ดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถ่ินไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคล
ตามวรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงาน
ทองถ่ินไมได 

วัสดุกอสรางที่ถูกร้ือถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการร้ือถอนให
เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือ

                                                 
๕๑ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๒ มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๓ มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินนั้นตกเปนของราชการ
สวนทองถ่ินนั้นเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๔๕๔  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ให

เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยัง
ไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ไมไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง 
ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว 

 
มาตรา ๔๕๕๕  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจ

ส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูครอบครองพื้นที่หรือส่ิงที่สรางข้ึนดังกลาวหรือผูที่กระทํา
การฝาฝนมาตรา ๓๔ ระงับการกระทํานั้น และส่ังใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางข้ึนใหกลับคืนสูสภาพเดิมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหนํามาตรา ๔๓ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๖  ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับ

อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรือ
อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และถา
อาคารนั้นอาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหร้ือถอนอาคารนั้นไดโดยใหนํามาตรา ๔๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๖ ทว๕ิ๖  ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เก่ียวกับระบบไฟฟาและการ

จัดแสงสวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุ
ชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบ
อ่ืน ๆ ของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต 
รางกาย หรือทรัพยสินหรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือ
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดังนี้ 

(๑) มีคําส่ังหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอุปกรณประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรือ
บริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงายที่อยูใกลกับอุปกรณนั้น 

                                                 
๕๔ มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๕ มาตรา ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๖ มาตรา ๔๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) มีคําส่ังใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ นั้น ใหอยู
ในสภาพที่ปลอดภัยหรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบ
วัน ในกรณีมีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถ่ินจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได 

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามวรรคหนึ่ง และ
หากอุปกรณดังกลาวมีผลทําใหอาคารนั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอ
สุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถ่ินสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือ
บางสวนไวกอนก็ได และตองจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย 
ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว 

 
มาตรา ๔๗๕๗  การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากกรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจาของหรือ
ผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น หรือจะทํา
เปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือช่ือรับทราบก็ได 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ใหปดประกาศ
สําเนาคําส่ังหรือหนังสือแจง แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณทีต่ัง้
อาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชนั้นและใหถือวาผู
ขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานไดทราบคําส่ังหรือหนังสือแจงนั้นแลวเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแต
วันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว 

 
มาตรา ๔๗ ทวิ๕๘  การแจงคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินที่ส่ังใหระงับการกระทํา

ที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือใหร้ือถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซึ่งจะตองรับคําส่ังดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูนั้น และใหปด
ประกาศคําส่ังดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว 
และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําส่ังไดทราบคําส่ังนั้นแลวเมื่อพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการ
ปดประกาศดังกลาว 

 
มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ เจาพนักงานทองถ่ินมี

อํานาจเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานท่ี
นั้น และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่
เก่ียวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น 

 

                                                 
๕๗ มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๕๘ มาตรา ๔๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๔๙๕๙  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถ่ินซึ่งมีความรูหรือคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได 

ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถ่ิน อธิบดีกรม
โยธาธิการและผังเมือง*มีอํานาจแตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๙ ทวิ๖๐  ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย

อาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ และเจาพนักงานทองถ่ินไดดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา 
๔๒ แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน และมีเหตุอันควรสงสัยวา
ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูควบคุม
งาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหบุคคล
เชนวานั้นทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง เพ่ือพิสูจน
วาเปนการกระทําของผูอ่ืน หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินดําเนินการแจงช่ือและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
วิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก 

 
หมวด ๕ 
การอุทธรณ 

   
 
มาตรา ๕๐๖๑  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
(๑) ในเขตกรุ ง เทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารส วนจั งหวัด 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* 
ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม เปนกรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน และใหหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ 

                                                 
๕๙ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๐ มาตรา ๔๙ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๖๑ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง (๑) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่
ราชการของกรุงเทพมหานครหรือองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
หรือสภาจังหวัด 

(๒)๖๒ ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถ่ินอื่น
ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการ
อัยการจังหวัด และบุคคลอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้ง ในจํานวนนี้
ใหแตงตั้งจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*
เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (๒) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของราชการสวนทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 

ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เก่ียวของมาใหถอยคําหรือส่ังใหบุคคลดังกลาวสง

เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
(๓) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการ

พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณมอบหมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการ
อุทธรณในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกก็ได 

 
มาตรา ๕๑ ทว๖ิ๓  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น

คณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายก็ได 
ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกการ

ปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๕๒๖๔  ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

และผูไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

                                                 
๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๖๓ มาตรา ๕๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖๔ มาตรา ๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและย่ืนตอเจาพนักงานทองถ่ินผูออก
คําส่ังดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถ่ินจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เก่ียวของทั้งหมดไป
ยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหก
สิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ
และเจาพนักงานทองถ่ิน 

ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคํา
พิพากษาเปนประการใด ใหเจาพนักงานทองถ่ินปฏิบัติตามนั้น 

ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถ่ินกระทําการใดแก
อาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน
หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได 

ใหนํามาตรา ๔๗ มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ๖๕ 

   
 
มาตรา ๕๓  ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง 

ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร เพ่ือตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือไม และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๕๔  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซึ่งไดกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 

หรือเคล่ือนยายเสร็จแลวนั้น ไดกระทําข้ึนโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมี
เหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดมีการใชหรือเปลี่ยนการใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ใหนายชางมีอํานาจเขาไป
ตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได และเพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังให
แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เก่ียวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น 

 
มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายชางหรือ

นายตรวจตองกระทําการในเวลาระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของ
สถานที่นั้น และในการนี้ใหนายชางหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เก่ียวของรองขอ 

                                                 
๖๕ ชื่อ หมวด ๖ นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๕ ทว๖ิ๖  หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เวนแตผูนั้น

เปนผูตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๕ ตรี๖๗  ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ 

ทวิ โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนํามาตรา ๔๙ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

เขตเพลิงไหม 
   

 
มาตรา ๕๖  เมื่อเกิดเพลิงไหมในบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ให

เจาพนักงานทองถ่ินประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถ่ินนั้น และ
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมโดยมีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึงการ
กระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๕๗๖๘  ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง 

ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลว
กอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่ไดแจงไวนั้นตามระยะเวลา
ดังกลาวดวย 

ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติ
ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก 
(๑) การกอสรางอาคารช่ัวคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทําหรือ

ควบคุมโดยทางราชการ 
(๒) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอย

ช่ัวคราว 
 
มาตรา ๕๘  ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิง

ไหมหรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเจา

                                                 
๖๖ มาตรา ๕๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๗ มาตรา ๕๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๖๘ มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานทองถ่ินเสนอความเห็นพรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินมากกวาหนึ่งทองที่ 
ใหเจาพนักงานทองถ่ินแหงทองที่ที่เก่ียวของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็น  ทั้งนี้ 
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม 

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถ่ินแลว 
ใหเสนอความเห็นพรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังใหเจาพนักงานทองถ่ินประกาศให
ประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมีการปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ 
สํานักงานของราชการสวนทองถ่ินนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิด
เพลิงไหม 

 
มาตรา ๕๙  ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหาม

ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง เปนอันยกเลิก 
ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา ๕๗ 

วรรคหนึ่ง ยังคงมีผลใชบังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิง
ไหมนั้น และใหสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอ
ตอรัฐมนตรีเพ่ือประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษาภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว 

 
มาตรา ๖๐๖๙  เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิ

ใหผูใดกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม
ใหผิดไปจากที่กําหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 
หรือเคล่ือนยายอาคารหรือใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบังคับ
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก 

ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติ
ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐ ทวิ๗๐  ใหเจาพนักงานทองถ่ินเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิง

ไหมตามประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา ๖๐ ภายในสองป นับแตวันใช
บังคับประกาศดังกลาว 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพ่ือ
ใชประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิ
ไดรับเงินคาทดแทนกอนเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมโดยกําหนดตามราคาประเมิน
ทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม แตถา

                                                 
๖๙ มาตรา ๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๐ มาตรา ๖๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว ใหกําหนดตาม
ราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่ ๑ มกราคมของปที่มีการจายเงินคาทดแทน 

ถาเจาพนักงานทองถ่ินมิไดเร่ิมตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย

ใดเพ่ือใชประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพยนั้นโดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๒  เมื่อเกิดเพลิงไหมในทองที่ใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถา

ทองที่นั้นยังไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาให
ใชพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นตั้งแตวันที่เกิดเพลิงไหม แตถาตอมามีการประกาศไมปรับปรุง
เขตเพลิงไหมตามมาตรา ๕๘ ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันที่เจา
พนักงานทองถ่ินมีประกาศนั้น 

 
หมวด ๘ 

บทเบด็เตลด็ 
   

 
มาตรา  ๖๓   ในการปฏิบัติหน าที่ ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ  ผูซึ่ ง

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถ่ิน นายชาง 
หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตินี้ ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต เจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงานหรือบุคคลที่เก่ียวของซึ่งอยูในสถานที่นั้นตองใหความสะดวก
และชวยเหลือตามสมควร 

 
มาตรา ๖๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหกรรมการพิจารณา

อุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงาน
ทองถ่ิน นายชาง และนายตรวจ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๖๔ ทวิ๗๑  ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจ

แบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ 
ทวิ ไวไดไมเกินรอยละสิบของเงินคาธรรมเนียมดังกลาวเพื่อนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทน
ใหแกเจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจไดตาม
หลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถ่ิน 

 
หมวด ๙ 

                                                 
๗๑ มาตรา ๖๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๖๕๗๒  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ 

มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ 
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๖๕ ทวิ๗๓  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ยัง

ตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
มาตรา ๖๕ ตรี๗๔  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ยัง

ตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
มาตรา ๖๕ จัตวา๗๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน

ตามมาตรา ๔๖ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ 

ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติ
ใหถูกตอง 

 
มาตรา ๖๖๗๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 

หรือมาตรา ๓๙ ตรี วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
มาตรา ๖๖ ทวิ๗๗  ผูใดมิไดร้ือถอนอาคารตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินตาม

มาตรา ๔๒ โดยมิไดอยูในระหวางการอุทธรณคําส่ังดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๗๒ มาตรา ๖๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๓ มาตรา ๖๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๔ มาตรา ๖๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๕ มาตรา ๖๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๗๖ มาตรา ๖๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวัน
ละไมเกินสามหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน 

 
มาตรา ๖๗๗๘  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงาน

ทองถ่ินตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวัน
ละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๖๘  ผูใด 
(๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณตามมาตรา ๕๑ (๒) โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ 
(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณมอบหมาย เจาพนักงานทองถ่ิน นายชาง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา 
๕๑ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา 
๖๓ แลวแตกรณี 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจาํทัง้
ปรับ 

 
มาตรา ๖๙  ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําของ

ผูดําเนินการ ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ 
 
มาตรา ๗๐๗๙  ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เปนการกระทําอัน

เก่ียวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเปนการกระทํา
ในทางการคาเพ่ือใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทน ซึ่งอาคารใด ผูกระทําตอง
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ 

 
มาตรา ๗๑๘๐  ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ใหถือวาเปนการกระทํา
ของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงาน หรือผูอุทธรณตามมาตรา ๕๒ 
แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําส่ังของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปน
การกระทําของผูอ่ืน 

 
                                                                                                                                            

๗๗ มาตรา ๖๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๘ มาตรา ๖๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๗๙ มาตรา ๗๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๘๐ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๒  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวา
กรรมการ หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้น เวนแตจะ
พิสูจนไดวา การกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 

 
มาตรา ๗๓  ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเจาของ

หรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น
หรือบุคคลซึ่งความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการ
กระทําความผิดดังกลาว เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๗๔๘๑  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทน

สํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
(๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัว

หนาที่ทําการอัยการจังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด 
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ตรี 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๗ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจ
เปรียบเทียบได 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทํา
ความผิดดังกลาวและผูเสียหาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองให
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ 

ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับ
โทษถึงจําคุกใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ  ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถามี ยินยอม
ตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในเวลาตามวรรคสี่ใหดําเนินคดีตอไป 

คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถ่ิน 
โดยไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๗๕  บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ินหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผัง

                                                 
๘๑ มาตรา ๗๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมือง* และการอนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร หรือ
กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม หรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาต
ตามที่ ได รับใบอนุญาต  แลวแตกรณี  ให ถือว า เปนคําขออนุญาตและการอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจาก
การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณา
อนุญาตนั้นเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังตามมาตรา ๒๗ 
เพ่ือใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถูกตองภายในเวลาสามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาตไม
ปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอรับใบอนุญาตนั้น
เปนอันตกไป 

 
มาตรา ๗๖  อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และได

กระทําการเสร็จแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภท
ควบคุมการใชตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 

 
มาตรา ๗๗  ทองที่ใดมีอาคารกอสรางข้ึนเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณ

สมบัติของแผนดินกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไม
เหมาะสม หรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้นแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง ดังตอไปนี้ 

(๑) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายใน
กําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง แตการสั่งร้ือถอนอาคารจะตองกระทําเพ่ือ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การพัฒนาทองถ่ินหรือประโยชนในการใชที่สาธารณะ
ของประชาชน 

(๒) มีคําส่ังภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุง
อาคารมีผลใชบังคับ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

(๓) มีคําส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุ
ที่กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวก
แกการจราจร ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําส่ัง 

(๔) มีคําส่ังใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถ่ินตาม
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูนั้นไดรับยกเวนโทษ แตถาผูนั้นไมปฏิบัติตาม ผูนั้นตองระวางโทษปรับไม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เกินหาหมื่นบาท และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําส่ังใหผูนั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ถาผูนั้นไมร้ือถอนอาคารใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูนั้นตองระวางโทษ
ปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรค
หา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้น
แนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินใน
บริเวณนั้น เพ่ือเปนรายไดสําหรับบํารุงทองถ่ินได แตที่ดินนั้นยังคงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

สัญญาเชาที่ดินที่ทําข้ึนตามวรรคหนึ่ง (๔) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกันแต
ตองไมเกินสิบป การตอระยะเวลาเชาจะกระทํามิได เมื่อส้ินกําหนดเวลาเชาที่ดินแลวเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารผูใดไมร้ือถอนขนยายอาคารหรือส่ิงปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่กําหนด
ในพระราชกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทัง้จาํทัง้
ปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาผู
นั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถ่ินเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเองในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา 
๔๒ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๗๘  ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร

ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอุทธรณคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ินที่ไดย่ืน
ตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๗๙  บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ 

ประกาศ หรือคําส่ังซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 
๒๔๗๖ ใหคงใชบังคับไดตอไป  ทั้งนี้ เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๘๐  ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุม

การกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใช
บังคับพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นแลว 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
(๑) ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๒) ใบอนญุาตดดัแปลง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๓) ใบอนญุาตร้ือถอน ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๔) ใบอนญุาตเคลื่อนยาย ฉบับละ ๕๐ บาท 
(๕) ใบอนญุาตเปลี่ยนการใช ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
(๖)๘๒ ใบรับรอง ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๖ ทวิ)๘๓ ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ 

กิจการโรงมหรสพ ฉบับละ ๕๐๐ บาท 
(๖ ตรี)๘๔ ใบรบัรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ ๑๐ บาท 
(๘) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔) 
(๘ ทวิ)๘๕ การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไป

ตามอัตราใน (๖ ทวิ) 
(๙) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับการ

กอสราง หรือสําหรับสวนที่มีการดัดแปลง ดังนี้ 
(ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกินสิบหาเมตร 

คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร แตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ ๒ บาท 
(ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบหาเมตร  

คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ ๔ บาท 
(ค) อาคารประเภทซึ่งตองมีพ้ืนรับน้ําหนักบรรทุกช้ันใด 

ช้ันหนึ่งเกินหารอยกิโลกรัมตอหนึ่งตารางเมตร  
คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ ๔ บาท 

(ง) ปาย คิดตามพื้นที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุด 
คูณดวยสวนยาวที่สุด ตารางเมตรละ ๔ บาท 

(จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เข่ือน  

                                                 
๘๒ อัตราคาธรรมเนียม (๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
๘๓ อัตราคาธรรมเนียม (๖ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๘๔ อัตราคาธรรมเนียม (๖ ตรี) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
๘๕ อัตราคาธรรมเนียม (๘ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทางหรือทอระบายน้ํา ร้ัว หรือกําแพง  
รวมทั้งประตูร้ัวหรือกําแพง คิดตามความยาว เมตรละ ๑ บาท 

ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแตก่ึงหนึ่ง
ข้ึนไปใหถือเปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวาก่ึงหนึ่งใหปดทิ้ง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขต
เพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ไดประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกันอยูตลอด
มา แตปจจุบันบานเมืองไดเจริญกาวหนาและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้น เพ่ือใหเหมาะสมและ
สอดคลองกับสถานการณปจจุบันและเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในดานการควบคุมเกี่ยวกับความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม 
การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร สมควรปรับปรุง
กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขต
เพลิงไหมเสียใหม และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ๘๖ 

 
มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณข้ึนใหมตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๘  บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ิน ถาผูขอรับใบอนุญาตมิไดมา
ขอรับคืนจากเจาพนักงานทองถ่ินภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจา
พนักงานทองถ่ินพิจารณาคําขออนุญาตดังกลาวตอไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๙  บรรดาเขตเพลิงไหมที่ไดมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขต

เพลิงไหมตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถ่ินเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงภายในสองปนับแต
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและใหนํามาตรา ๖๐ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๓๐  บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือคําส่ังที่ไดออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหยังคง
ใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ วาดวยการออกอนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหเหมาะสมและคลองตัวมากยิ่งข้ึน เพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยการแจงใหเจา

                                                 
๘๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๙/หนา ๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พนักงานทองถ่ินทราบกอนการดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร แทน
การขออนุญาต เพ่ือใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนมากยิ่งข้ึน ปรับปรุงอํานาจหนาที่
ของเจาพนักงานทองถ่ินในการบังคับการตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 
ปรับปรุงบทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให
เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืน
ที่เก่ียวของใหสอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวขางตนหรือใหเหมาะสมและชัดเจน
ย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ๘๗ 
 

มาตรา ๓๑  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังใดที่อางถึงโรง
มหรสพตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
ใหถือวากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังนั้นอางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๒  บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิด

แตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยัง
อยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๓  ใบอนุญาตใหกอสรางโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง

แกไขหรือเพ่ิมเติมโรงมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน
มหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปโดยใหถือเปน
ใบอนุญาตกอสรางโรงมหรสพหรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๔  ใบอนุญาตใหใชเปนสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกใหตาม

พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ กอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะ
ใชสถานที่นั้นเปนโรงมหรสพตอไปหลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ และไดย่ืนคําขออนุญาตใชสถานที่
ดังกลาวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอไปกอนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ใหผูขอรับ
ใบอนุญาตใชโรงมหรสพนั้นตอไดตามใบอนุญาตเดิม เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ 
เบญจ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จะ
มีคําส่ังไมอนุญาตใหใชสถานที่นั้นเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

                                                 
๘๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๔๒ ก/หนา ๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๕  บรรดาคําขออนุญาตที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
และยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถ่ิน ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คํา
ขออนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหแกไข
เพ่ิมเติมไดตามความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช

บังคับใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
 
มาตรา ๓๗  บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือคําส่ังที่ไดออกตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับอยูกอนวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการ
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือคําส่ังที่ออก
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเร่ือง
นั้น ๆ ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการพัฒนา
ประเทศไดมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการ
กอสรางอาคารเพิ่มมากขึ้น กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสีย
ใหม โดยกําหนดมาตรการในดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การ
ปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม 
และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร นอกจากนี้ กฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอัน
เกิดแตการเลนมหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
ประกอบกับโรงมหรสพก็เปนอาคารอยางหนึ่ง สมควรที่จะนําหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใช
โรงมหรสพมาบัญญัติรวมเปนฉบับเดียวกันกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกตอ
การใชกฎหมาย และสมควรกําหนดใหส่ิงที่สรางข้ึนเพื่อใชในการขนสงบุคคลในลักษณะกระเชา
ไฟฟาหรือส่ิงที่สรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก หรือสถานที่อ่ืนใดเพื่อ
ประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘๘ 
 

มาตรา ๔๗  ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑) ใหแกไขคําวา “กรมโยธาธิการ” เปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา 

“อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และคําวา “ผูแทนสํานักงาน
นโยบายและแผนสิ่งแวดลอม” เปน “ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม” และคําวา “โยธาธิการจังหวัด” เปน “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 

(๒) ใหตัดคําวา “ผูอํานวยการสํานักผังเมือง” ออก เพ่ือใหสอดคลองกับการยุบ
เลิกกรมการผังเมือง 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวน
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาที่วาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม รวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิก
แลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐๘๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๘๕ และมาตรา 
๘๖ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัตใิห
                                                 

๘๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
๘๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๒๗ ก/หนา ๑๗/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แกไขคําวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ” เปน “นายกรัฐมนตรี” ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ อันเปนการคลาดเคลื่อนและกอใหเกิดปญหาในการปฏิบัติอยาง
มาก สมควรแกไขใหถูกตอง  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี ้
 
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๙๐ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ และมาตรา 
๑๔๐ แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหโอนกิจการ
บริหารและอํานาจหนาที่ของสํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ  กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ
โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไป
เปนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แตเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดแกไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการดังกลาว จึงสมควรแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ 
และมาตรา ๙๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของ
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 
๒๕๔๕ เพ่ือใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐๙๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย
แกไขปญหาความยากจนและขยายโอกาสใหคนยากจน และคนดอยโอกาส ซึ่งนโยบายประการ
หนึ่งคือการสงเสริมใหผูมีรายไดนอยมีที่อยูอาศัย รวมทั้งไดรับการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ
ชีวิตไดดีข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย หรือหนวยงานอื่นของรัฐสามารถดําเนินการจัดใหมีหรือพัฒนาที่อยูอาศัย
ตนทุนต่ําสําหรับประชาชนผูมีรายไดนอย โดยไมมีปญหาอุปสรรคในดานการขออนุญาตกอสราง 
หรือดานขอกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื่องที่ไมเก่ียวของโดยตรงกับความมั่นคงแข็งแรงหรือ
ความปลอดภัยของอาคาร เชน ระยะถอยรน เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคารหรือระยะหางจากแนว
เขตที่ดิน เปนตน สมควรยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคารบางประการ โดยออกเปนกฎกระทรวง เพ่ือใหอาคารที่หนวยงานของรัฐ
                                                 

๙๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๓๗ ก/หนา ๒๒/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๙๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๖๘ ก/หนา ๑/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ดังกลาวจัดใหมีหรือพัฒนานั้นสอดคลองกับความตองการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีรายได
นอยอยางแทจริง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลายจันทร/ตรวจ 
๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 
 


