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พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ภูมพิ ลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
เป็ นปี ที 34 ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ
ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ และรวมเป็ นกฎหมายฉบับเดียวกัน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัตขิ นไว้
ึ โดยคําแนะนําและยินยอมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ทํา
หน้าทีรัฐสภา ดังต่อไปนี
มาตรา 1 พระราชบัญญัตนิ เรี
ี ยกว่า “พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522”
มาตรา 2 พระราชบัญญัตนิ ให้
ี ใช้บงั คับตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุ เบกษา และจะใช้บงั คับในท้องที
ใด มีบริเวณเพียงใด ให้ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
1 สําหรับเขตท้องทีทีได้มก
ี ารประกาศให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองหรือเขตท้องทีทีได้เคยมี
การประกาศดังกล่าว ให้ใช้พระราชบัญญัตนิ บัี งคับตามเขตของผังเมืองรวมนันโดยไม่ตอ้ งตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ อาคารชุมนุ มคน และโรงมหรสพ ให้ใช้บทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี
บังคับไม่ว่าท้องทีทีอาคารนันตังอยู่จะได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตนิ หรื
ี อไม่กต็ าม
มาตรา 3
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

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

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตนิ ี
“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สํานักงาน และสิงทีสร้างขึนอย่างอืน ซึงบุคคลอาจ
เข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทร์หรือสิงทีสร้างขึนอย่างอืนเพือใช้เป็ นทีชุมนุมของประชาชน
(2) เขือน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายนํา อู่เรือ คานเรือ ท่านํา ท่าจอดเรือ รัว กําแพง หรือประตู ที
สร้างขึนติดต่อหรือใกล้เคียงกับทีสาธารณะหรือสิงทีสร้างขึนให้บุคคลทัวไปใช้สอย
(3) ป้ ายหรือสิงทีสร้างขึนสําหรับติดหรือตังป้ าย
(ก) ทีติดหรือตังไว้เหนือทีสาธารณะและมีขนาดเกินหนึงตารางเมตร หรือมีนําหนักรวมทังโครงสร้าง
เกินสิบกิโลกรัม
(ข) ทีติดหรือตังไว้ในระยะห่างจากทีสาธารณะซึงเมือวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากทีสาธารณะมี
น้อยกว่าความสูงของป้ ายนันเมือวัดจากพืนดิน และมีขนาดหรือมีนําหนักเกินกว่าทีกําหนดในกฎกระทรวง
1
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(4) พืนทีหรือสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นทีจอดรถ ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถสําหรับอาคารทีกําหนด
ตามมาตรา 8(9)
(5) สิงทีสร้างขึนอย่างอืนตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
ทังนี ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย
2 “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารทีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ทมี
ี ความสูงตังแต่ยสิี บสามเมตรขึนไป การวัด
ความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพืนดินทีก่อสร้างถึงพืนดาดฟ้ า สําหรับอาคารทรงจัวหรือปั นหยาให้วดั จากระดับพืนดินที
ก่อสร้างถึงยอดผนังของชันสูงสุด
2 “อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ” หมายความว่า อาคารทีก่อสร้างขึนเพือใช้พนที
ื อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็ นทีอยู่อาศัย
หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพนที
ื รวมกันทุกชันในหลังเดียวกันตังแต่หนึงหมืนตารางเมตรขึนไป
2 “อาคารชุมนุ มคน” หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารทีบุคคลอาจเข้าไปภายในเพือประโยชน์ในการชุมนุ ม
คนทีมีพนที
ื ตังแต่หนึงพันตารางเมตรขึนไป หรือชุมนุมคนได้ตงแต่
ั หา้ ร้อยคนขึนไป
2 “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นสถานทีสําหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดง
ดนตรี หรือ การแสดงรืนเริง อืนใด และมีว ัต ถุ ป ระสงค์เ พือเปิ ด ให้ส าธารณชนเข้า ชมการแสดงนันเป็ น ปกติธุ ร ะ โดยจะมี
ค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม
“ทีสาธารณะ” หมายความว่า ทีซึงเปิ ดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็ นทางสัญจรได้ ทังนีไม่ว่าจะมีการ
เรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนทีแสดงลักษณะ ทีตัง และขอบเขตของทีดิน และอาคารทีก่อสร้าง ดัดแปลง รือ
ถอน เคลือนย้าย ใช้หรือเปลียนการใช้ รวมทังแสดงลักษณะและขอบเขตของทีสาธารณะและอาคารในบริเวณทีดินทีติดต่ อ
โดยสังเขปด้วย
“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพือประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย ใช้หรือเปลียนการใช้
อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนสําคัญ ขนาดเครืองหมายวัสดุและการใช้สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจนพอทีจะใช้ใน
การดําเนินการได้
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชีแจงรายละเอียดเกียวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจน
วิธปี ฏิบตั หิ รือวิธกี ารสําหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย ใช้หรือเปลียนการใช้อาคารเพือให้เป็ นไปตามแบบแปลน
“รายการคํานวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธกี ารคํานวณกําลังของวัสดุ การรับนําหนัก และกําลังต้านทานของ
ส่วนต่างๆ ของอาคาร
“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึนใหม่ทงหมด
ั
ไม่ว่าจะเป็ นการสร้างขึนแทนของเดิมหรือไม่
“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลียนแปลงต่อเติม เพิม ลด หรือขยายซึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน นําหนัก
เนือที ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซึงได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผดิ ไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการ
ดัดแปลงทีกําหนดในกฎกระทรวง
“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลียนส่วนต่างๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม
“รือถอน” หมายความว่า รือส่วนอันเป็ นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือส่วนอืนของโครงสร้าง
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณทีเกิดเพลิงไหม้อาคารตังแต่สามสิบหลังคาเรือนขึนไป หรือมีเนือทีตังแต่หนึง
ไร่ขนไป
ึ รวมทังบริเวณทีอยู่ตดิ ต่อภายในระยะสามสิบเมตร โดยรอบบริเวณทีเกิดเพลิงไหม้ดว้ ย
“ผูค้ วบคุมงาน” หมายความว่า ผูซ้ งรั
ึ บผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือ
เคลือนย้ายอาคาร
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“ผู้ดําเนินการ” หมายความว่ า เจ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองอาคารซึงกระทํา การก่ อ สร้า ง ดัด แปลง รือถอน หรือ
เคลือนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซ้ งตกลงรั
ึ
บกระทําการดังกล่าวไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่กต็ าม และ
ผูร้ บั จ้างช่วง
3 “ผูค
้ รอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจ้ ดั การของนิตบิ ุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพย์ส่วนกลางตามกฎหมายว่า
ด้วยอาคารชุดด้วย
3 “ผู้ต รวจสอบ” หมายความว่ า ผู้ซ ึงได้ร บ
ั ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึงได้รบั ใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนัน แล้วแต่กรณี ซึงได้ขนทะเบี
ึ
ยนไว้ตามพระราชบัญญัตนิ ี
“นายตรวจ” หมายความว่า ผูซ้ งเจ้
ึ าพนักงานท้องถินแต่งตังให้เป็ นนายตรวจ
4 “นายช่าง” หมายความว่ า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิน ซึงเจ้าพนักงานท้องถินแต่ งตังให้เป็ น
นายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง5แต่งตังให้เป็ นนายช่าง
“ราชการส่วนท้องถิน” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และองค์การปกครองท้องถินอืนทีรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เป็ นราชการส่วนท้องถินตามพระราชบัญญัตนิ ี
“ข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน” หมายความว่า กฎซึงออกโดยอาศัยอํานาจนิตบิ ญ
ั ญัตขิ องราชการส่วนท้องถิน เช่น เทศบัญญัติ
ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัตจิ งั หวัด ข้อบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร หรือข้อบัญญัตเิ มืองพัทยา เป็ นต้น
4 “เจ้าพนักงานท้องถิน” หมายความว่า
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(3) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
(4) ผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(6) ผูบ้ ริหารท้องถินขององค์การปกครองส่วนท้องถินอืนทีรัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถินนัน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 5 ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี และให้มอี าํ นาจออกกฎกระทรวง
(1) กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตนิ ี หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม
(2) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสังหรือแบบอืนใดทีจะใช้
ในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี
(3) กําหนดกิจการอืนเพือปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี
กฎกระทรวงนัน เมือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1
บททัวไป
มาตรา 6 พระราชบัญญัตนิ ไม่
ี ใช้บงั คับแก่พระทีนังหรือพระราชวัง
มาตรา 7 ให้ ร ัฐ มนตรีมีอํ า นาจออกกฎกระทรวง ยกเว้ น ผ่ อ นผัน หรือ กํ า หนดเงือนไขในการปฏิบ ัติต าม
พระราชบัญญัตนิ ี ไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนเกียวกับอาคาร ดังต่อไปนี

3

บทนิยาม บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
บทนิยาม ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
5 คําว่า “อธิบดีกรมโยธาธิการ” ในพระราชบัญญัตน
ิ ี แก้ไขเป็ น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอน
อํานาจหน้าทีของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
4
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4
(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ทีใช้ในราชการหรือใช้เพือสาธารณประโยชน์
(2) อาคารของราชการส่วนท้องถิน ทีใช้ในราชการหรือใช้เพือสาธารณประโยชน์
(3) อาคารขององค์ ก ารของรั ฐ ที จั ด ตั งขึ นตามกฎหมาย ที ใช้ ใ นกิ จ การขององค์ ก ารหรื อ ใช้ เ พื อ
สาธารณประโยชน์
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่างๆ ทีใช้เพือการศาสนา ซึงมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้
แล้วโดยเฉพาะ
(5) อาคารทีทําการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารทีทําการของหน่วยงานทีตังขึนตามความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
(6) อาคารทีทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ
(7) อาคารชัวคราวเพือใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรหรืออาคารเพือใช้ประโยชน์เป็ นการชัวคราว
ทีมีกาํ หนดเวลาการรือถอน
5.1 (8) อาคารทีกระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐทีจัดตังขึนตามกฎหมาย
หรือหน่ วยงานอืนของรัฐ จัดให้มหี รือพัฒนาเพือเป็ นทีอยู่อาศัยสําหรับผู้มรี ายได้น้อย ทังนี ต้องมิใช่การยกเว้นหรือผ่อนผัน
เงือนไขเกียวกับความมันคงแข็งแรงและความปลอดภัยของอาคารหรือความปลอดภัยของผูซ้ งอยู
ึ อ่ าศัยหรือใช้อาคาร
มาตรา 8 เพือประโยชน์แห่งความมันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้ องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปั ตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอืนทีจําเป็ นเพือ
ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เนือที และทีตังของอาคาร
(2) การรับนําหนัก ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัตขิ องวัสดุทใช้
ี
(3) การรับนําหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืนดินทีรองรับอาคาร
(4) แบบและวิธกี ารเกียวกับการติดตังระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้ า เครืองกล ความปลอดภัยเกียวกับอัคคีภยั หรื
อภัยพิบตั อิ ย่างอืน และการป้ องกันอันตรายเมือมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย
(5) แบบ และจํานวนของห้องนําและห้องส้วม
(6) ระบบการจัดการเกียวกับสภาพแวดล้อมของอาคาร เช่น ระบบการจัดแสงสว่าง การระบายอากาศ การ
ปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายนํา การบําบัดนําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกลู
(7) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนือทีของทีว่างภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร
(8) ระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตทีดินของผูอ้ นื หรือระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย
ทางเท้า ทาง หรือทีสาธารณะ
(9) พืนทีหรือสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นทีจอดรถ ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถสําหรับอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพืนทีหรือสิงทีสร้างขึนดังกล่าว
(10) บริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย และใช้หรือเปลียนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด
(11) หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย ใช้หรือเปลียนการใช้อาคาร
(12) หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต
การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตนิ ี
(13) หน้ าทีและความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร และเจ้าของ
อาคาร
(14) คุณสมบัตเิ ฉพาะและลักษณะต้องห้ามของผูต้ รวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขในการขอ
ขึนทะเบียนและการเพิกถอนการขึนทะเบียนเป็ นผูต้ รวจสอบ
(15) หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร และเงือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติด ตังและตรวจสอบอุ ป กรณ์ ป ระกอบ
6

5.1
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มาตรา 7(8) บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 4) พ.ศ. 2550
มาตรา 8 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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ของอาคาร

(16) ชนิ ด หรือ ประเภทของอาคารทีเจ้า ของอาคารหรือ ผู้ค รอบครองอาคารหรือ ผู้ดํา เนิ น การต้อ งทําการ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวติ ร่างกาย และทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
7 กฎกระทรวงตามวรรคหนึงจะกําหนดให้เรืองทีเป็ นรายละเอียดทางด้านเทคนิคเกียวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ
ถอน หรือเคลือนย้ายอาคาร ทีมีการเปลียนแปลงรวดเร็ว เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทรัี ฐมนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได้
มาตรา 8 ทวิ เพือประโยชน์ แห่งความปลอดภัยของประชาชน ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิงทีสร้างขึนเพือใช้ในการขนส่งบุคคลในบริเวณใดใน
ลักษณะกระเช้าไฟฟ้ าหรือสิงอืนใดทีสร้างขึนโดยมีวตั ถุประสงค์อย่างเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือ
ลักษณะของสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นเครืองเล่นในสวนสนุกหรือในสถานทีอืนใดเพือประโยชน์ในลักษณะเดียวกัน เป็ นอาคารตาม
พระราชบัญญัตนิ ี
กฎกระทรวงตามวรรคหนึงต้องกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการก่อ สร้าง การอนุ ญาตให้ใช้ การ
ตรวจสอบ มาตรฐานการรับนําหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัตขิ องวัสดุหรืออุปกรณ์ทจํี าเป็ นเกียวเนืองกับสิงนัน ทังนี ตาม
ความเหมาะสมของสิงทีสร้างขึนแต่ละประเภทหรือแต่ละลักษณะ โดยอาจกําหนดให้แตกต่างจากบทบัญญัตขิ องพระราชบัญญัติ
นีได้
8

มาตรา 9 ในกรณีทได้
ี มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรืองใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถินถือปฏิบตั ิ
ตามกฎกระทรวงนัน เว้นแต่เป็ นกรณีตามมาตรา 10
ในกรณีทยัี งมิได้มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรืองใดตามมาตรา 8 ให้ราชการส่วนท้องถินมีอํานาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถินกําหนดเรืองนันได้
ในกรณีทได้
ี มกี ารออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถินกําหนดเรืองใดตามวรรคสองแล้ว ถ้าต่อมามีการออกกฎกระทรวงกําหนด
เรืองนัน ให้ขอ้ กําหนดของข้อบัญญัตทิ อ้ งถินในส่วนทีขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเป็ นอันยกเลิก และให้ขอ้ กําหนดของข้อบัญญัติ
ท้องถินในส่วนทีไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงยังคงใช้บงั คับต่อไปได้จนกว่าจะมีการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถินใหม่ตามมาตรา 10
แต่ตอ้ งไม่เกินหนึงปี นบั แต่วนั ทีกฎกระทรวงนันใช้บงั คับ
การยกเลิกข้อบัญญัตทิ อ้ งถินตามวรรคสามย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดําเนินการทีได้กระทําไปแล้วโดยถูกต้อง
ตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถินนัน
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มาตรา 10 ในกรณีทได้
ี มกี ารออกกฎกระทรวงกําหนดเรืองใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้ราชการส่วนท้องถินมีอํานาจ
ออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถินในเรืองนันได้ในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) เป็ นการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถินกําหนดรายละเอียดในเรืองนันเพิมเติมจากทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง
โดยไม่ขดั หรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
(2) เป็ นการออกข้อบัญญัติท้องถินกําหนดเรืองนันขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าวเนืองจากมีความ
จําเป็ นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิน
การออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถินตาม (2) ให้มผี ลใช้บงั คับได้เมือได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและ
ได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะต้องพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัตทิ อ้ งถินตาม (2)
ให้เสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั ข้อบัญญัตทิ อ้ งถินนัน ถ้าไม่ให้ความเห็นชอบ ให้แจ้งเหตุผลให้ราชการส่วนท้องถินนัน
ทราบด้วย
9
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วรรคสองของมาตรา 8 บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 8 ทวิ บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
9 มาตรา 9 และมาตรา 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
8
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ถ้าคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาข้อบัญญัตทิ ้องถินนันไม่เสร็จภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ถอื ว่า
คณะกรรมการควบคุมอาคารได้ให้ความเห็นชอบในข้อบัญญัตทิ อ้ งถินนันแล้ว และให้ราชการส่วนท้องถินเสนอรัฐมนตรีเพือสัง
การต่อไป ถ้ารัฐมนตรีไม่สงการภายในสามสิ
ั
บวันนับแต่วนั ทีได้รบั ข้อบัญญัตทิ อ้ งถินนัน ให้ถอื ว่ารัฐมนตรีได้อนุมตั ติ ามวรรคสอง
10 มาตรา 10 ทวิ

ในกรณีทรัี ฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นว่า ข้อบัญญัตทิ อ้ งถินใดที
ออกตามมาตรา 10(1) ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัติท้องถินทีออกตามมาตรา 10(2) มี
ข้อกําหนดทีก่อภาระหรือความยุ่งยากให้แก่ประชาชนเกินความจําเป็ น หรือก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สนิ ของประชาชน ให้รฐั มนตรีมอี ํานาจแจ้งให้ราชการส่วนท้องถินนันดําเนินการยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิน
ดังกล่าวเสียใหม่ได้
ในกรณีตามวรรคหนึง ให้ราชการส่วนท้องถินดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึงร้อยยีสิบวันนับแต่วนั รับแจ้งจาก
รัฐมนตรี กําหนดวันดังกล่าวให้หมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการส่วนท้องถินนัน
การยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัตทิ อ้ งถินตามวรรคหนึงย่อมไม่กระทบกระเทือนต่อการดําเนินการทีได้กระทําไปแล้ว
โดยถูกต้องตามข้อบัญญัตทิ อ้ งถินนัน
มาตรา 11 ข้อบัญญัติท้องถินทีออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 เมือประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้
บังคับได้
มาตรา 12 กฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินทีออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ถ้าขัดหรือ
แย้งกับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองให้บงั คับตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
มาตรา 13 ในกรณีทสมควรห้
ี
ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย และใช้หรือเปลียนการใช้อาคารชนิดใด
หรือประเภทใดในบริเวณหนึงบริเวณใด แต่ ยงั ไม่มีกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถินกําหนดการตามมาตรา 8(10) ให้
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานท้องถินแล้วแต่กรณี มีอาํ นาจประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย และใช้หรือเปลียนการใช้อาคารในบริเวณนันเป็ นการชัวคราวได้ และให้
ดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินภายในหนึงปี นบั แต่วนั ทีประกาศนันมีผลใช้บงั คับ
ถ้าไม่มกี ารออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติทอ้ งถินภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึง ให้ประกาศดังกล่าวเป็ นอัน
ยกเลิก
11 มาตรา 13 ทวิ
เพือประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนซึงจะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี
(1) ให้ส่วนราชการและหน่ วยงานต่างๆ ทีมีอํานาจหน้าทีตามกฎหมายอืนแจ้งข้อห้าม ข้อจํากัด หรือข้อมูล
อืนทีเกียวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคาร หรือการดําเนินการอย่างอืนตามพระราชบัญญัตนิ ี ให้
ราชการส่วนท้องถินทีเกียวข้องทราบเพือดําเนินการตาม (2)
(2) ให้ราชการส่วนท้องถินจัดให้มเี อกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการขออนุ ญาตและ
การอนุ ญาตดําเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี ตลอดจนข้อมูลทีได้รบั แจ้งตาม (1) ไว้จําหน่ ายหรือให้แก่ประชาชนซึง
จะต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี
(3) ให้เ จ้า พนัก งานท้อ งถินแจ้ง คํา เตือ นไว้ในใบอนุ ญาตทีได้อ อกให้ต ามพระราชบัญญัตินี ว่ า ผู้ไ ด้ร ับ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ ยัี งคงมีหน้าทีต้องขออนุญาตเกียวกับอาคารนันตามกฎหมายอืนในส่วนทีเกียวข้องต่อไปด้วย
(4) ราชการส่วนท้องถินอาจจัดให้มแี บบแปลนอาคารต่างๆ ทีได้มาตรฐานและถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่ง
พระราชบัญญัตนิ ี กฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินทีออกตามพระราชบัญญัตนิ ไว้
ี จาํ หน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้
11 มาตรา 13 ตรี

10
11

ถ้าผูซ้ งจะต้
ึ องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ มีี ขอ้ สงสัยเกียวกับ

มาตรา 10 ทวิ บัญญัตเิ พิมโดย มาตรา 4 แห่ง พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535
มาตรา 13 ทวิ และมาตรา 13 ตรี บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535
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(1) การกําหนดระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตทีดินของผูอ้ นื หรือระหว่างอาคารกับถนน
ตรอก ซอย ทางเท้า หรือทีสาธารณะ หรือ
(2) การกําหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย และใช้หรือเปลียนการใช้อาคารชนิดใด
หรือประเภทใด
ผูน้ นมี
ั สทิ ธิหารือไปยังเจ้าพนักงานท้องถินได้โดยทําเป็ นหนังสือ และให้เจ้าพนักงานท้องถินตอบข้อหารือนันภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั หนังสือ แต่ถา้ เจ้าพนักงานท้องถินเห็นว่ามีความจําเป็ นต้องขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุม
อาคารเสียก่อนหรือมีเหตุจาํ เป็ นอืนใด ก็ให้ขยายกําหนดเวลาดังกล่าวออกไปได้อกี ไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสามสิบวัน
ในกรณีทผูี ้หารือตามวรรคหนึงได้ดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคารโดยถือปฏิบตั ติ าม
คําตอบข้อหารือของเจ้าพนักงานท้องถิน ถ้าต่อมาปรากฏว่าเจ้าพนักงานท้องถินได้ตอบข้อหารือไปโดยผิดพลาดเป็ นเหตุให้ผู้
หารือได้ดําเนินการดังกล่าวไปโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินทีออก
ตามพระราชบัญญัตนิ ี หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ผูน้ นไม่
ั ตอ้ งรับโทษ
หมวด 2
คณะกรรมการควบคุมอาคาร
มาตรา 14 ให้มคี ณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นประธานกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการปกครอง ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมอัยการ
ผูแ้ ทนสํานักผังเมือง ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ ผูแ้ ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผู้แทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม แห่งละหนึงคน และ
ผูท้ รงคุณวุฒอิ กี ไม่เกินสีคน ซึงรัฐมนตรีแต่งตังเป็ นกรรมการและให้หวั หน้าสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็ นกรรมการ
และเลขานุการ
มาตรา 15 กรรมการซึงรัฐมนตรีแต่งตังมีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสามปี
ในกรณีมกี ารแต่งตังกรรมการในระหว่างทีกรรมการซึงแต่งตังไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่ง ไม่ว่าจะเป็ นการแต่งตัง
เพิมขึนหรือแต่งตังซ่อม ให้ผไู้ ด้รบั แต่งตังนันอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระทีเหลืออยู่ของกรรมการซึงได้แต่งตังไว้แล้วนัน
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งอาจได้รบั แต่งตังอีกได้ แต่ตอ้ งไม่เกินสองคราวติดต่อกัน
มาตรา 16 นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา 15 กรรมการซึงรัฐมนตรีแต่งตังพ้นจากตําแหน่ง เมือ
(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) รัฐมนตรีให้ออก
(4) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(5) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(6) ได้รบั โทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุดหรือคําสังทีชอบด้วยกฎหมายให้จาํ คุก เว้นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดทีกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 17 การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวน
กรรมการทังหมด จึงเป็ นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้ ให้กรรมการทีมาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึงเป็ นประธานในทีประชุม
การวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึงให้มเี สียงหนึงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีก
เสียงหนึงเป็ นเสียงชีขาด
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12 มาตรา 18

ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอาํ นาจหน้าที ดังต่อไปนี
ให้คาํ แนะนําแก่รฐั มนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ
ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัตทิ อ้ งถินตามมาตรา 10(2)
ให้คาํ ปรึกษาแนะนําแก่เจ้าพนักงานท้องถินหรือส่วนราชการในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี
กํา กับ ดูแ ลและตรวจสอบการปฏิบ ัติงานของเจ้า พนัก งานท้อ งถินและผู้ซึงมีหน้ า ทีปฏิบ ัติก ารตาม

(1)
(2)
13 (3)
13 (4)
พระราชบัญญัตนิ ี
14 (5) รับขึนทะเบียนและเพิกถอนการขึนทะเบียนเป็ นผูต
้ รวจสอบ
14 (6) ปฏิบต
ั กิ ารอืนตามทีบัญญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 19 คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตังคณะอนุ กรรมการเพือพิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึงอย่างใด
ตามทีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได้
ให้นํามาตรา 17 มาใช้บงั คับแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
15 มาตรา 20

ให้จดั ตังสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึนในกรมโยธาธิการและผังเมือง16 มีหน้าทีดังนี
(1) ปฏิบตั งิ านธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
(2) ปฏิบตั งิ านธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(3) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ ในการปฏิบตั ิ
หน้าทีตามพระราชบัญญัตนิ ี ตลอดจนให้คาํ แนะนําแก่ภาคเอกชน
(4) ปฏิบตั งิ านตามทีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย
หมวด 3
การก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย
และใช้หรือเปลียนการใช้อาคาร
17 มาตรา 21

ผูใ้ ดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้ายอาคารต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน หรือแจ้ง
ต่อเจ้าพนักงานท้องถินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
18 มาตรา 21

ทวิ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้ายอาคารชนิดหรือประเภททีกฎกระทรวงกําหนดให้มีการ
ตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร ผูข้ อรับใบอนุญาตหรือผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ ต้องจัดให้มี
การตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
17 มาตรา 22

ผูใ้ ดจะรือถอนอาคารดังต่อไปนี ต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
(1) อาคารทีมีสว่ นสูงเกินสิบห้าเมตรซึงอยู่ห่างจากอาคารอืนหรือทีสาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
(2) อาคารทีอยู่ห่างจากอาคารอืนหรือทีสาธารณะน้อยกว่าสองเมตร
19 มาตรา 23

12

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

ในกรณีทเป็
ี นการยืนคําขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือ
มีหนังสือแจ้งคําสังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายในสีสิบห้าวันนับแต่วนั ทีได้รบั คําขอ
ในกรณี มีเ หตุ จํา เป็ น ทีเจ้า พนั ก งานท้อ งถินไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรือ ยัง ไม่ อ าจมีคํา สังไม่ อ นุ ญ าตได้ภ ายใน
กําหนดเวลาตามวรรคหนึง ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินสีสิบห้าวัน แต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุ ญาตทราบก่อนสินกําหนดเวลาตามวรรคหนึงหรือตามทีได้ขยายเวลาไว้นัน
แล้วแต่กรณี
ในกรณีทเจ้
ี าพนักงานท้องถินออกใบอนุ ญาตหรือมีคาํ สังไม่อนุ ญาตให้เจ้าพนักงานท้องถินแจ้งให้ผขู้ อรับใบอนุญาต
ทราบโดยไม่ชกั ช้า
20 มาตรา 26

ในกรณีทการก่
ี
อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคารทีขออนุ ญาตนันมีลกั ษณะหรืออยู่ใน
ประเภททีได้กาํ หนดเป็ นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเป็ นวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรม ถ้าวิศวกรหรือสถาปนิกผูร้ บั ผิดชอบในการนันตามทีระบุไว้ในคําขอมิได้เป็ นผูไ้ ด้รบั
ใบอนุ ญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกล่าว แล้วแต่กรณี ให้เจ้า
พนักงานท้องถินปฏิเสธไม่รบั พิจารณาคําขอนัน
20 มาตรา 27

ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุ ญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอํานาจสังให้ผขู้ อรับใบอนุญาตแก้ไข
เปลียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณทีได้ยนไว้
ื เพือให้ถูกต้องและเป็ นไป
ตามกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินทีออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และให้นํามาตรา 25 วรรคสาม
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
เมือผู้ขอรับใบอนุ ญาตได้แก้ไขเปลียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
คํานวณตามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถินตรวจพิจารณาและออกใบอนุ ญาตให้ภายในสามสิบวัน
แต่ถ้าผูข้ อรับใบอนุ ญาตได้แก้ไขเปลียนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสังของเจ้าพนักงานท้องถิน ในกรณีนีให้ถอื ว่าเป็ นการยืน
คําขอใหม่และให้ดาํ เนินการตามมาตรา 25 ต่อไป
21 มาตรา 28

ในกรณีทแบบแปลน
ี
รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณทีได้ยืนมาพร้อมกับคําขอรับ
ใบอนุญาตกระทําโดยผูท้ ได้
ี รบั ใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถินตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนทีไม่เกียวกับรายการคํานวณ
22 มาตรา 28 ทวิ

ในกรณีทแบบแปลน
ี
รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดด้านสถาปั ตยกรรมของอาคาร
ซึงไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ทได้
ี ยนมาพร้
ื
อมกับคําขอรับใบอนุ ญาตกระทําโดยผูท้ ได้
ี รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก ให้เจ้าพนักงานท้องถินตรวจพิจารณาแต่ เฉพาะในส่วนทีไม่
เกียวกับรายละเอียดด้านสถาปั ตยกรรมส่วนภายในอาคาร เว้นแต่ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ
20 มาตรา 29

เมือได้รบั ใบอนุ ญาตแล้ว ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งชือผูค้ วบคุมงานกับวันเริมต้นและวันสินสุด
การดําเนินการตามทีได้รบั อนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถินทราบพร้อมทังแนบหนังสือแสดงความความยินยอมของผูค้ วบคุมงาน
มาด้วย
ผู้ควบคุมงานจะเป็ นบุคคลใดหรือเป็ นเจ้าของอาคารก็ได้ เว้นแต่จะเป็ นการต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรมหรือกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
20

มาตรา 25 ถึง มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
มาตรา 28 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ.
2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
22 มาตรา 28 ทวิ บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
21
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20 มาตรา 30

ถ้าผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตจะบอกเลิกตัวผูค้ วบคุมงานทีได้แจ้งชือไว้ หรือผูค้ วบคุมงานจะบอกเลิกการเป็ นผู้
ควบคุมงาน ให้มหี นังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถินทราบ แต่ทงนี
ั ไม่เป็ นการกระทบถึงสิทธิและหน้าทีทางแพ่งระหว่างผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตกับผูค้ วบคุมงานนัน
ในกรณีทมีี การบอกเลิกตามวรรคหนึง ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตต้องระงับการดําเนินการตามทีได้รบั อนุ ญาตไว้ก่อนจนกว่า
จะได้มหี นังสือแจ้งชือและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผูค้ วบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถินแล้ว
20 มาตรา 31

ห้ามมิให้ผู้ใดจัดให้มหี รือดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคารให้ผิดไปจาก
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนทีได้รบั อนุ ญาต ตลอดจนวิธกี ารหรือเงือนไขทีเจ้าพนักงานท้องถิน
กําหนดไว้ในใบอนุญาต หรือให้ผดิ ไปจากทีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ เว้นแต่
(1) เจ้าของอาคารนันได้ยนคํ
ื าขออนุ ญาต และได้รบั ใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถินให้ทําการแก้ไข
เปลียนแปลงได้
(2) เจ้าของอาคารนันได้แจ้งการแก้ไขเปลียนแปลงให้เจ้าพนักงานท้องถินทราบแล้ว หรือ
(3) การดําเนินการดังกล่าวไม่ขดั ต่อกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถินทีเกียวข้อง หรือเป็ นกรณีตามที
กําหนดในกฎกระทรวง
ให้นํามาตรา 25 หรือมาตรา 39 ทวิ มาใช้บงั คับแก่การดําเนินการตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีทมีี การก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคาร เป็ นการฝ่ าฝื นความในวรรคหนึง ให้ถอื ว่าเป็ นการ
กระทําของผูค้ วบคุมงาน เว้นแต่ผคู้ วบคุมงานจะพิสจู น์ได้ว่า เป็ นการกระทําของผูอ้ นซึ
ื งผูค้ วบคุมงานได้มหี นังสือแจ้งข้อทักท้วง
การกระทําดังกล่าวให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร และผูด้ าํ เนินการทราบแล้ว แต่บุคคลดังกล่าวไม่ยอมปฏิบตั ติ าม
20 มาตรา 32

อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี
23 (1) อาคารสําหรับใช้เป็ นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(2) อาคารสําหรับใช้เพือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอืนทังนี
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
เมือผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผูแ้ จ้งตามมาตรา 39
ทวิ ได้กระทําการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็ นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถินทราบตามแบบทีเจ้าพนักงานท้องถินกําหนด เพือ
ทําการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้ายอาคารนันให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง
ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนันเพือกิจการดังทีระบุ ไว้ในใบอนุ ญ าต หรือทีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถินได้ทําการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้ายอาคารนันเป็ นไปโดย
ถูกต้องตามทีได้รบั ใบอนุ ญาตหรือทีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือผูแ้ จ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ เพือให้มกี ารใช้อาคารนันตามทีได้รบั ใบอนุญาตหรือทีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ได้ แต่ถา้ เจ้าพนักงานท้องถิน
มิได้ทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนันใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนันเพือกิจการดังทีระบุไว้ในใบอนุญาตหรือทีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ต่อไปได้
ห้ามมิให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนันเพือกิจการอืน
นอกจากทีระบุไว้ในใบอนุญาต หรือทีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ
24 มาตรา 32 ทวิ

เจ้าของอาคารดังต่อไปนี
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ
(2) อาคารชุมนุมคน
(3) อาคารตามทีกําหนดในกฎกระทรวง

23
24

มาตรา 32(1) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
มาตรา 32 ทวิ บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
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ต้องจัดให้มผี ตู้ รวจสอบด้านวิศวกรรมหรือผูต้ รวจสอบด้านสถาปั ตยกรรม แล้วแต่กรณี ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้าง
ของตัวอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เกียวกับระบบไฟฟ้ า และการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การป้ องกันและการระงับ
อัคคีภยั การป้ องกันอันตรายเมือมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํา ระบบบําบัดนําเสีย ระบบเครืองกล
หรือระบบอืนๆ ของอาคารทีจําเป็ นต่อการป้ องกันภยันตรายต่างๆ ทีมีผลต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ แล้วรายงาน
ผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิน ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
ให้เจ้าพนักงานท้องถินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึงโดยมิชกั ช้า เพือพิจารณาออกใบรับรอง
การตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46 หรือมาตรา 46 ทวิ แล้วแต่กรณี ต่อไป
25 มาตรา 32 ตรี

เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดําเนินการ สําหรับอาคารชนิดหรือประเภทตามที
กําหนดในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 8 (16) ต้องจัดให้มกี ารประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวติ ร่างกาย และ
ทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไข และจํานวนเงินเอาประกันภัยทีรัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวง
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
20 มาตรา 33

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึงไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้หรือยินยอมให้
บุ ค คลใดใช้อ าคารดังกล่ า วเพือกิจการตามมาตรา 32 เว้น แต่ จ ะได้ร ับใบอนุ ญ าตจากเจ้า พนักงานท้อ งถิน หรือ ได้แ จ้งให้
เจ้าพนักงานท้องถินทราบแล้ว และให้นํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แล้วแต่กรณี มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นําความในวรรคหนึงมาใช้บงั คับแก่การเปลียนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สาํ หรับกิจการหนึงไปใช้เป็ น
อาคารประเภทควบคุมการใช้สาํ หรับอีกกิจการหนึงโดยอนุโลม
20 มาตรา 34

ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารทีต้องมีพนที
ื หรือสิงทีสร้างขึนเพือใช้เป็ นทีจอดรถ ทีกลับรถ
และทางเข้าออกของรถตามทีระบุไว้ในมาตรา 8(9) ดัดแปลง หรือใช้หรือยินยอมให้บุคคลอืนดัดแปลงหรือใช้ทจอดรถ
ี
ทีกลับรถ
และทางเข้าออกของรถนันเพือการอืน ทังนีไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน
ข้อห้ามตามวรรคหนึงให้ถอื ว่าเป็ นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นนโดยตรง
ั
ตราบทีอาคารนันยังมีอยู่ ทังนีไม่ว่าจะ
มีการโอนทีจอดรถ ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถนันต่อไปยังบุคคลอืนหรือไม่กต็ าม
20 มาตรา 35

ใบอนุ ญาตทีออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาทีกําหนดไว้ในใบอนุ ญาต ถ้าผู้
ได้รบั ใบอนุ ญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุ ญาตจะต้องยืนคําขอก่อนใบอนุ ญาตสินอายุ และเมือได้ยนคํ
ื าขอดังกล่าวแล้ว ให้
ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถินจะสังไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนัน
20 มาตรา 36

ใบอนุ ญาตทีออกตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 จะโอนแก่กนั มิได้ เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตเป็ น
หนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิน
26 มาตรา 37

ในกรณีทผูี ไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 หรือมาตรา 33 ตาย ทายาทหรือผูจ้ ดั การมรดก
ของบุคคลดังกล่าวซึงประสงค์จะทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย ใช้หรือเปลียนการใช้อาคารนันต่อไป ต้องมี
หนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถินทราบภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั ทีผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตตาย ในกรณีเช่นว่านีให้ถอื ว่าทายาทหรือ
ผูจ้ ดั การมรดกดังกล่าวเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตนันแทน
มาตรา 38 ในระหว่างการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคาร แล้วแต่กรณี ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตต้อง
เก็บใบอนุ ญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไว้ในบริเวณทีได้รบั อนุ ญาตให้กระทําการดังกล่าว
หนึงชุด และพร้อมทีจะให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้
ให้ผคู้ รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ แสดงใบรับรองตามมาตรา 32 หรือใบอนุ ญาตตามมาตรา 33 ไว้ในที
เปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนัน
25
26

มาตรา 32 ตรี บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 5) พ.ศ. 2558
มาตรา 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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มาตรา 39 ในกรณีทใบอนุ
ี
ญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด ในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาต
หรือใบรับรองยืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถินภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีได้ทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
การขอรับใบแทนใบอนุ ญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุ ญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ให้มผี ลตามกฎหมายเช่นเดียวกับใบอนุญาตหรือใบรับรอง แล้วแต่กรณี
27 มาตรา 39 ทวิ

ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนอาคาร โดยไม่ยืนคําขอรับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนั ก งาน
ท้องถินก็ได้ โดยการแจ้งต่ อเจ้าพนักงานท้องถินตามแบบทีคณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานตามทีระบุไว้ในแบบดังกล่าว โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยืนเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี
(1) ชื อของผู้ ร ับ ผิ ด ชอบงานออกแบบอาคาร ซึ งเป็ นผู้ ไ ด้ ร ับ ใบอนุ ญ าตให้ เ ป็ นผู้ ป ระกอบวิช าชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั การแจ้งชือตามมาตรา 49 ทวิ
(2) ชื อของผู้ ร ั บ ผิ ด ชอบงานออกแบบและคํ า นวณอาคาร ซึ งเป็ นผู้ ไ ด้ ร ั บ ใบอนุ ญาตให้ เ ป็ น
ผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั การแจ้งชือตามมาตรา 49 ทวิ
(3) ชือของผู้ควบคุมงาน ซึงต้องประกอบด้วยผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร และต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั การแจ้งชือตามมาตรา 49 ทวิ
(4) สําเนาใบอนุ ญาตของบุคคลตาม (1) (2) และ (3) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองการ
ได้รบั อนุ ญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุมหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทีออกโดยสภาสถาปนิก
หรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี
(5) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคารทีจะก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือรือถอน ซึงลงลายมือชือพร้อมกับระบุชอของบุ
ื
คคลตาม (1) และ (2) ให้ชดั เจนว่าตนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบ
อาคารและเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารนัน
(6) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (1) และ (2) ซึงรับรองว่าตนเป็ นผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือ
เป็ นผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร แล้วแต่กรณี พร้อมทังรับรองว่าการออกแบบอาคาร และการออกแบบและ
คํ า นวณอาคารดัง กล่ า ว ถู ก ต้ อ งตามบทบัญ ญัติแ ห่ ง พระราชบัญ ญัตินี กฎกระทรวงและข้อ บัญ ญัติท้อ งถินทีออกตาม
พระราชบัญญัตนิ ี และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ทังนี สําหรับอาคารทีต้องจัดให้มสี งอํ
ิ านวยความสะดวกสําหรับผูพ้ กิ าร ผูท้ ุพพล
ภาพ คนชรา หรือผู้สูงอายุ ตามทีกฎหมายกําหนด ให้รบั รองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิงอํานวยความ
สะดวกนันด้วย
(7) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานตาม (3) ซึงรับรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอน
อาคารนัน ให้ถูกต้องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตามทีได้แจ้งไว้และทีได้มกี ารแก้ไขตาม
ข้อทักท้วง หรือดําเนินการให้เป็ นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถินทีออกตาม
พระราชบัญญัตนิ ี และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง
(8) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร ในกรณีอาคารที
จะก่อสร้างหรือดัดแปลงนัน เป็ นอาคารชนิดหรือประเภททีกําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่างๆ
ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา 21 ทวิ
(9) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้อมเบืองต้น ในกรณีทีเป็ นอาคารในโครงการหรือกิจการซึงต้อ งจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบ
27

มาตรา 39 ทวิ และมาตรา 39 ตรี บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที 5) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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สิงแวดล้อมหรือ รายงานการวิเ คราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อ มเบืองต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรัก ษาคุณภาพ
สิงแวดล้อมแห่งชาติ แล้วแต่กรณี
(10) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง พร้อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ขอ้ มูลและการแจ้งสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถินแก่บุคคลทีอยู่บริเวณข้างเคียง เกียวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดําเนินโครงการหรือ
กิจการ ในกรณีทอาคารที
ี
จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดําเนินโครงการหรือกิจการเป็ นอาคารทีไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิงแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิงแวดล้อมเบืองต้นตาม (9) แต่อาคารดังกล่าวเป็ นอาคารประเภท
ควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีคณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด
ในกรณีอาคารทีจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนตามวรรคหนึง เป็ นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ หรืออาคาร
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง ผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุม ระดับวุฒสิ ถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม
(2) ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒวิ ศิ วกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในกรณีอาคารทีจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนตามวรรคหนึง เป็ นอาคารทีมีลกั ษณะ ขนาด หรืออยู่ในประเภทที
ได้กําหนดให้เป็ นงานวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก หรือเป็ นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ใน
สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร และมิได้เป็ นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ หรืออาคารตามทีกําหนดใน
กฎกระทรวง ผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุมไม่ตํากว่าระดับสามัญสถาปนิก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (2)
ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ตํากว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ในกรณี อ าคารทีจะก่ อ สร้า ง ดัด แปลง หรือ รือถอนตามวรรคหนึ ง มิไ ด้เ ป็ น อาคารตามวรรคสองและวรรคสาม
ผู้รบั ผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (1) ต้องเป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม สาขา
สถาปั ตยกรรมหลัก ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก และผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (2) ต้องเป็ นผูไ้ ด้รบั
ใบอนุญาตให้เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
27 มาตรา 39 ตรี

เมือเจ้าพนักงานท้องถินได้รบั ข้อมูล และเอกสารและหลักฐานจากผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ และผู้
แจ้งได้ชําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนอาคารครบถ้วนแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน
ออกใบรับแจ้งภายในสามวันทําการนับแต่วนั ทีได้รบั ชําระค่าธรรมเนียม และให้ผแู้ จ้งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนอาคารตามที
ได้แจ้งไว้ได้ตงแต่
ั วนั ทีผูแ้ จ้งได้รบั ใบรับแจ้ง
ในกรณีทผูี แ้ จ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนอาคารตามทีได้แจ้งไว้ภายในหนึงร้อยยีสิบวันนับแต่วนั ทีได้ออกใบ
รับแจ้ง ให้ถอื ว่าผูแ้ จ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนอาคารตามใบรับแจ้งอีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็ นอันยกเลิก
ภายในหนึงร้อยยีสิบวันนับแต่วนั ทีได้ออกใบรับแจ้งตามวรรคสอง หรือนับแต่วนั ทีเริมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ
ถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถินตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถินดําเนินการ ดังต่อไปนี
(1) ผูแ้ จ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยืนเอกสารและหลักฐานตามมาตรา 39 ทวิ ไว้ไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน
มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง ในกรณีทผูี แ้ จ้งไม่ดําเนินการ
แก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกําหนด และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนอาคารแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิน
ดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามทีได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถินจะ
ดําเนินการตามมาตรา 40 (2) จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยก็ได้
(2) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณของอาคารทีผูแ้ จ้งได้ยนไว้
ื
ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญัติ นี กฎกระทรวงหรือ ข้อ บัญ ญัติ ท้ อ งถิ นทีออกตาม
พระราชบัญญัตนิ ี หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี กฎกระทรวง
หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินทีออกตามพระราชบัญญัตนิ ี หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องภายในระยะเวลาทีเจ้าพนักงานท้องถินกําหนด
แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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(3) การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนอาคารทีได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินทีออกตามพระราชบัญญัตนิ ี หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีหนังสือ
แจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนอาคารดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินทีออกตามพระราชบัญญัตนิ ี หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องภายในระยะเวลาทีเจ้าพนักงาน
ท้องถินกําหนดแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาทีผูแ้ จ้งดําเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้ผู้
แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนอาคารในส่วนทีไม่ถูกต้องนันจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง เว้นแต่เป็ นการกระทํา
เพือแก้ไขให้เป็ นไปตามข้อทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิน
ในกรณีทผูี แ้ จ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีเจ้าพนักงานท้องถินได้กําหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อ
ทักท้วงตามวรรคสาม (2) หรือ (3) ให้ถอื ว่าผูแ้ จ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือถอนอาคารตามทีได้แจ้งไว้นนอี
ั กต่อไป
และให้เจ้าพนักงานท้องถินมีคําสังยกเลิกใบรับแจ้งทีได้ออกไว้ และมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 (1) และ (2) และมาตรา
42 แล้วแต่กรณี
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถินมิได้มหี นังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรค
สาม ให้ถือ ว่ าการก่อ สร้า ง ดัด แปลง หรือ รือถอนอาคารดัง กล่ าวได้ร ับอนุ ญาตจากเจ้า พนัก งานท้อ งถินแล้ว เว้น แต่ กรณี
ดังต่อไปนี เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจแจ้งข้อทักท้วงได้ตลอดเวลา
(1) กรณีเกียวกับการรุกลําทีสาธารณะ
(2) กรณีเกียวกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือทีสาธารณะทีเป็ นการฝ่ า
ฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินทีออกตามพระราชบัญญัตนิ ี หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องทีใช้บงั คับอยูใ่ นขณะที
ผูแ้ จ้งได้ยนแจ้
ื ง หรือ
(3) กรณีเกียวกับข้อกําหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน ใช้ หรือเปลียนการใช้อาคารชนิดใดหรือ
ประเภทใดทีเป็ นการฝ่ าฝื นกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถินทีออกตามพระราชบัญญัตินี หรือกฎหมายอืนที
เกียวข้องทีใช้บงั คับอยู่ในขณะทีผูแ้ จ้งได้ยนแจ้
ื ง
ใบรับแจ้งและหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ให้เป็ นไปตามแบบทีคณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด
ให้นําบทบัญญัตเิ กียวกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 8 (12) และให้นํา
มาตรา 35 มาตรา 36 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 39 มาใช้บงั คับแก่ใบรับแจ้งโดยอนุโลม
หมวด 3 ทวิ
การอนุญาตให้ใช้อาคารเพือประกอบกิ จการเกียวกับโรงมหรสพ
28

28 มาตรา 39 จัตวา

การก่อสร้าง ดัดแปลง เคลือนย้าย รือถอน หรือตรวจสอบอาคารทีใช้เพือประกอบกิจการโรง
มหรสพ ต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ด้ี วย
28 มาตรา 39 เบญจ

ห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผูค้ รอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ผใู้ ดใช้อาคารหรือส่วนใดของ
อาคารเป็ นโรงมหรสพ เว้นแต่ จะได้รบั ใบอนุ ญาตให้ใช้อาคารเพือประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการทีมีอํานาจ
พิจารณาตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ให้มคี ณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอาํ นาจพิจารณาออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ต่อ
อายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพือประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังต่อไปนี
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นประธานกรรมการ ผูแ้ ทน
กรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติเป็ นกรรมการ และให้ผอู้ ํานวยการ
กองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็ นกรรมการและเลขานุการ

28

หมวด 3 ทวิ มาตรา 39 จัตวา มาตรา 39 เบญจ และมาตรา 39 ฉ บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
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(2) ในเขตจังหวัดอืน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นประธานกรรมการ เจ้าพนักงานท้องถินแห่ง
ท้องทีทีเกียวข้อง สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้ าตํารวจภูธรจังหวัดเป็ นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด29เป็ น
กรรมการและเลขานุการ
ในการวินิจฉัยชีขาดของทีประชุมให้ถอื เสียงข้างมาก และให้ประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรง
มหรสพตามวรรคสองแล้วแต่กรณีเป็ นผูม้ อี ํานาจลงนามออกใบอนุ ญาต เพิกถอนใบอนุ ญาต ต่ออายุใบอนุ ญาต โอนใบอนุญาต
และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง
ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการป้ องกัน อันตรายอัน อาจเกิดขึนกับคนดู และจํานวนและ
ระยะห่างของสิงของหรือส่วนต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารทีใช้เป็ นโรงมหรสพ เช่น ห้องฉาย ทางเข้าออก ประตู ทีนังคนดู
ทางเดิน เป็ นต้น ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
28 มาตรา 39 ฉ

ใบอนุ ญาตให้ใช้อาคารเพือประกอบกิจการโรงมหรสพให้มอี ายุสองปี โดยให้ใช้ได้จนถึงวันที 31
ธันวาคม ของปี ทสองนั
ี
บแต่ปีทออกใบอนุ
ี
ญาต
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการขออนุ ญาต การอนุ ญาต การต่ออายุใบอนุ ญาต การโอนใบอนุ ญาต และการ
ออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวง
เจ้า ของอาคารหรือ ผู้ค รอบครองอาคารผู้ใ ด ประสงค์จ ะขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญาตให้ใ ช้อ าคารเพือประกอบกิจการ
โรงมหรสพ ให้ยนคํ
ื าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมสินอายุ และเมือได้ยนคํ
ื าขอดังกล่าวแล้วให้ประกอบกิจการต่อไป
ได้จนกว่าผูม้ อี าํ นาจอนุญาตตามมาตรา 39 เบญจ จะมีคาํ สังไม่อนุญาต
หมวด 4
อํานาจหน้ าทีของเจ้าพนักงานท้องถิ น
30 มาตรา 40

ในกรณี ที มี ก ารก่ อ สร้ า ง ดัด แปลง รื อถอน หรื อ เคลื อนย้ า ยอาคารโดยฝ่ าฝื น บทบัญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญญัตนิ ี กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินทีออกตามพระราชบัญญัตนิ ี หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้อง ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถินมีอาํ นาจดําเนินการดังนี
(1) มีคําสังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคล
ดังกล่าว ระงับการกระทําดังกล่าว
(2) มีคาํ สังห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณทีมีการกระทําดังกล่าวและจัด
ให้มเี ครืองหมายแสดงการห้ามนันไว้ในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณดังกล่าว และ
(3) พิจารณามีคาํ สังตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้มคี าํ สังตาม
(1)
30 มาตรา 41

ถ้า การกระทํา ตามมาตรา 40 เป็ น กรณี ทีสามารถแก้ไขเปลียนแปลงให้ถู กต้อ งได้ ให้เ จ้า พนักงาน
ท้องถินมีอํานาจสังให้เจ้าของอาคารยืนคําขออนุ ญาตหรือดําเนินการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือดําเนินการแก้ไขเปลียนแปลง
ให้ถูกต้องภายในระยะเวลาทีกําหนดแต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีทมีี เหตุอนั สมควร เจ้าพนักงานท้องถินจะขยายเวลา
ดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ และให้นํามาตรา 27 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
30 มาตรา 42

ถ้าการกระทําตามมาตรา 40 เป็ นกรณีทไม่
ี สามารถแก้ไขเปลียนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคาร
มิได้ปฏิบตั ิตามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 41 ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอํานาจสังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร ผูค้ วบคุมงาน หรือผูด้ ําเนินการรือถอนอาคารนันทังหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า

29

คําว่า “โยธาธิการจังหวัด” ในพระราชบัญญัตนิ ี แก้ไขเป็ น “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” โดยมาตรา 47 แห่ง พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัตใิ ห้สอดคล้องกับการโอนอํานาจ
หน้าทีของส่วนราชการให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545
30 มาตรา 40 ถึง มาตรา 45 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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สามสิบวัน โดยให้ดําเนินการรือถอนตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวงทีออกตามมาตรา 8(11) หรือ
ข้อบัญญัตทิ อ้ งถินทีออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10
30 มาตรา 43

ถ้าไม่มีการรือถอนอาคารตามสังของเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 42 ให้เจ้าพนักงานท้องถินมี

อํานาจดังต่อไปนี
(1) ยืนคําขอฝ่ ายเดียวโดยทําเป็ นคําร้องต่อศาล นับแต่ระยะเวลาทีกําหนดไว้ตามมาตรา 42 ได้ล่วงพ้นไป
ขอให้ศาลมีคําสังจับกุมและกักขังบุคคลซึงมิได้ปฏิบตั กิ ารตามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 42 โดยให้นําประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาใช้บงั คับโดยอนุโลม
(2) ดําเนินการหรือจัดให้มกี ารรือถอนอาคารดังกล่าวได้เองโดยจะต้องปิ ดประกาศกําหนดการรือถอนไว้ใน
บริเวณนันแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูร้ บั ผิดชอบ
งานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูค้ วบคุมงาน และผูด้ ําเนินการจะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนันเว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะ
พิสจู น์ได้ว่าตนมิได้เป็ นผูก้ ระทําหรือมีสว่ นร่วมในการกระทําทีเป็ นการฝ่ าฝืนกฎหมาย
ในการดําเนินการรือถอนอาคารตามวรรคหนึง เมือเจ้าพนักงานท้องถิน หรือผูซ้ งดํ
ึ าเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิน
ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์แล้ว บุคคลตามวรรคหนึงจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถินหรือผู้
ซึงดําเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถินไม่ได้
วัสดุก่อสร้างทีถูกรือถอนและสิงของทีขนออกจากอาคารส่วนทีมีการรือถอนให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอํานาจยึดและ
เก็บรักษาไว้หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ทังนี ตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของ
มิได้เรียกเอาทรัพย์สนิ หรือเงินนันคืนภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีมีการรือถอน ให้ทรัพย์สนิ หรือเงินนันตกเป็ นของราชการส่วน
ท้องถินนัน เพือนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายในการรือถอนอาคารตามพระราชบัญญัตนิ ี
30 มาตรา 44

ในกรณีทมีี การฝ่ าฝืนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจสังให้เจ้าของ
หรือผูค้ รอบครองอาคารระงับการใช้อาคารส่วนทียังไม่ได้รบั ใบรับรอง ใบอนุ ญาต หรือทีไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ จนกว่า
จะได้รบั ใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิแล้ว
30 มาตรา 45

ในกรณีทมีี การฝ่ าฝืนมาตรา 34 ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจสังให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผู้
ครอบครองพืนทีหรือสิงทีสร้างขึนดังกล่าวหรือผู้ทกระทํ
ี
าการฝ่ าฝื นมาตรา 34 ระงับการกระทํานัน และสังให้บุคคลดังกล่าว
ดําเนินการแก้ไขเปลียนแปลงพืนทีหรือสิงทีสร้างขึนให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด และให้นํามาตรา 43
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 46 ในกรณีทอาคารซึ
ี
งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้ายโดยได้รบั อนุ ญาตตามพระราชบัญญัตนิ ี หรือได้
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย้ายก่อนวันทีพระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ มีสภาพหรือมีการใช้ทอาจเป็
ี
นภยันตรายต่อสุขภาพ
ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั หรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษา
คุณภาพสิงแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอํานาจสังให้ดําเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขทีกําหนดใน
กฎกระทรวง
ในกรณีทไม่
ี มกี ารปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินตามวรรคหนึง และถ้าอาคารนันอาจเป็ นภยันตรายอย่าง
ร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอํานาจสังให้รอถอนอาคารนั
ื
นได้โดยให้นํามาตรา 42
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
31 มาตรา 46 ทวิ

ในกรณีทอุี ปกรณ์ประกอบต่างๆ เกียวกับระบบไฟฟ้ าและการจัดแสงสว่าง ระบบการเตือน การ
ป้ องกันและการระงับอัคคีภยั การป้ องกันอันตรายเมือมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํา ระบบบําบัดนํา
เสีย ระบบเครืองกล หรือระบบอืนๆ ของอาคารตามมาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใช้ทอาจเป็
ี
นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ

31

มาตรา 46 ทวิ บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
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ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภยั หรือก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ
สิงแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจดังนี
(1) มีคําสังห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผูค้ รอบครองอาคาร ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อุปกรณ์ประกอบ
ต่างๆ และจัดให้มเี ครืองหมายแสดงการห้ามนันไว้ทอุี ปกรณ์ หรือบริเวณทีเปิ ดเผยและเห็นได้ง่ายทีอยู่ใกล้กบั อุปกรณ์นนั
(2) มีคําสังให้เจ้าของอาคารดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นัน ให้อยู่ในสภาพทีปลอดภัยหรือ
สามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีมเี หตุอนั สมควรเจ้าพนักงานท้องถินจะขยาย
ระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้
ในกรณีทไม่
ี มกี ารปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินตามวรรคหนึง และหากอุปกรณ์ดงั กล่าวมีผลทําให้อาคาร
นันมีสภาพหรือการใช้ทอาจเป็
ี
นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ให้เจ้าพนักงานท้องถินสังห้าม
ใช้อาคารนันทังหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็ได้ และต้องจัดให้มเี ครืองหมายแสดงการห้ามนันไว้ในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ
บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกล่าว
32 มาตรา 47

การสังหรือการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถินตามพระราชบัญญัตนิ ี นอกจากกรณีตามมาตรา 40(2) และ
มาตรา 47 ทวิ ให้ทําเป็ นหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้ผขู้ อรับใบอนุ ญาต ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต ผูแ้ จ้งตามมาตรา
39 ทวิ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูด้ าํ เนินการหรือผูค้ วบคุมงาน แล้วแต่กรณี ณ ภูมลิ าํ เนาของผูน้ นั หรือจะทําเป็ นบันทึก
และให้บุคคลดังกล่าวลงลายมือชือรับทราบก็ได้
ในกรณีทเจ้
ี าพนักงานท้องถินไม่อาจดําเนินการตามวรรคหนึงได้ ให้ปิดประกาศสําเนาคําสังหรือหนังสือแจ้ง แล้วแต่
กรณี ไว้ในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณทีตังอาคารทีทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย ใช้หรือ
เปลียนการใช้นันและให้ถือว่าผูข้ อรับใบอนุ ญาต ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาต ผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร
ผู้ดําเนินการ หรือผู้ควบคุมงานได้ทราบคําสังหรือหนังสือแจ้งนันแล้วเมือพ้นกําหนดเจ็ดวันนับแต่วนั ทีได้มกี ารปิ ดประกาศ
ดังกล่าว
33 มาตรา 47 ทวิ

การแจ้งคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินทีสังให้ระงับการกระทําทีเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตนิ ี หรือให้รอถอนอาคาร
ื
ให้ทําเป็ นหนังสือส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับให้ผซู้ งจะต้
ึ องรับคําสังดังกล่าว ณ
ภูมลิ าํ เนาของผูน้ นั และให้ปิดประกาศคําสังดังกล่าวไว้ในทีเปิ ดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณทีมีการกระทําดังกล่าว
และให้ถอื ว่าผูซ้ งจะต้
ึ องรับคําสังได้ทราบคําสังนันแล้วเมือพ้นกําหนดสามวันนับแต่วนั ทีได้มกี ารปิ ดประกาศดังกล่าว
มาตรา 48 ในการปฏิบตั หิ น้าทีตามพระราชบัญญัตนิ ี เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจเข้าไปในอาคารหรือบริเวณทีตัง
อาคารทีมีเหตุอนั สมควรสงสัยว่ามีการฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนถึ
ึ งพระอาทิตย์
ตก หรือในเวลาทําการของสถานทีนัน และเพือการนีให้มอี ํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสังให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอืนที
เกียวข้องจากบุคคลทีอยู่หรือทํางานในสถานทีนัน
34 มาตรา 49

ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอํานาจแต่ งตังข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถินซึงมีความรู้หรือคุณวุฒิ
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวงให้เป็ นนายตรวจหรือนายช่างได้
ในกรณีทมีี ความจําเป็ นหรือได้รบั การร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง มีอํานาจ
แต่งตังวิศวกรหรือสถาปนิกเป็ นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดในกฎกระทรวง
35 มาตรา 49 ทวิ

ในกรณี ทีมีก ารก่ อ สร้า ง ดัด แปลง รือถอน หรือ เคลือนย้า ยอาคารโดยฝ่ าฝื น บทบัญ ญัติแ ห่ ง
พระราชบัญญัตนิ ี กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัตทิ อ้ งถินทีออกตามพระราชบัญญัตนิ ี และเจ้าพนักงานท้องถินได้ดําเนินการตาม

32

มาตรา 47 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
47 ทวิ บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535
34 มาตรา 49 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
35 มาตรา 49 ทวิ ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
33มาตรา
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มาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี แต่มไิ ด้มกี ารปฏิบตั ิตามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถิน และมีเหตุอนั ควร
สงสัยว่าผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูค้ วบคุมงาน อาจเป็ นผูก้ ระทํา
หรือมีสว่ นร่วมในการกระทําดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถินแจ้งให้บุคคลเช่นว่านันทราบ และให้มหี นังสือแสดงหลักฐานภายใน
สามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้ง เพือพิสจู น์ว่าเป็ นการกระทําของผูอ้ นื หากไม่สามารถพิสจู น์ได้ว่าเป็ นการกระทําของผูอ้ นื ให้
เจ้าพนักงานท้องถินดําเนินการแจ้งชือและการกระทําของบุคคลเช่นว่านันให้คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและให้แจ้งสภา
วิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก
หมวด 5
การอุทธรณ์
36 มาตรา 50

ให้มคี ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
(1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วยปลัดกระทรวงมหาดไทย
เป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแ้ ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแ้ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรม
เป็ น กรรมการ และกรรมการอืนอีก ไม่ เ กิน หกคนซึงรัฐ มนตรีแ ต่ ง ตังจากผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในจํา นวนนี ให้มีผู้ท รงคุ ณ วุ ฒิจ าก
ภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคน และให้หวั หน้าสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการซึงรัฐมนตรีแต่ งตังตามวรรคหนึง (1) ต้องไม่เป็ นผู้ซึงปฏิบตั ิหน้ าทีราชการของกรุงเทพมหานครหรือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด
37 (2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการส่วนท้องถินอืน ประกอบด้วย ผูว
้ ่าราชการจังหวัดเป็ น
ประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ซึงเป็ นหัวหน้ าทีทําการอัยการจังหวัด และบุคคลอืนอีกไม่เกินหกคนซึงปลัดกระทรวง
มหาดไทยเป็ นผูแ้ ต่งตัง ในจํานวนนีให้แต่งตังจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่าสองคนเป็ นกรรมการ และให้โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเป็ นกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึง (2) ต้องไม่เป็ นผูซ้ งปฏิ
ึ บตั หิ น้าทีราชการของราชการส่วนท้องถินหรือสมาชิก
สภาท้องถิน
ให้นํามาตรา 15 มาตรา 16 และมาตรา 17 มาใช้บงั คับแก่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา 51 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอี าํ นาจหน้าทีดังต่อไปนี
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์คาํ สังของเจ้าพนักงานท้องถินตามพระราชบัญญัตนิ ี
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลทีเกียวข้องมาให้ถ้อยคําหรือสังให้บุคคลดังกล่าวส่งเอกสารหรือหลักฐานอืนที
เกียวข้องเพือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
(3) สอบถามข้อเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เท่าทีจําเป็ นเพือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์
ในการปฏิบตั หิ น้าทีตาม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผูซ้ งคณะกรรมการพิ
ึ
จารณาอุทธรณ์มอบหมายจะเข้าไป
ในอาคาร หรือบริเวณทีตังอาคารอันเป็ นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนถึ
ึ งพระอาทิตย์ตกก็ได้
38 มาตรา 51 ทวิ

คณะกรรมการพิจารณาอุ ทธรณ์ จะแต่ งตังคณะอนุ กรรมการขึนคณะหนึ งหรือหลายคณะเพือ
พิจารณาหรือปฏิบตั กิ ารอย่างหนึงอย่างใดตามทีมอบหมายก็ได้
ให้นํามาตรา 15 มาตรา 16 มาตรา 17 และมาตรา 51 มาใช้บงั คับแก่การปฏิบตั ิหน้าทีของคณะอนุ กรรมการโดย
อนุโลม

36

มาตรา 50 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
มาตรา 50(2) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
38 มาตรา 51 ทวิ บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535
37

กฎหมายอาคาร

19
39 มาตรา 52

ผู้ขอรับใบอนุ ญาต ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ และผู้ได้รบั คําสังจากเจ้าพนั ก งาน
ท้องถินตามพระราชบัญญัตนิ มีี สทิ ธิอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทราบ
คําสัง
การอุทธรณ์ตามวรรคหนึงให้ทาํ เป็ นหนังสือและยืนต่อเจ้าพนักงานท้องถินผูอ้ อกคําสังดังกล่าว และให้เจ้าพนักงาน
ท้องถินจัดส่งอุทธรณ์และเอกสารหลักฐานทีเกียวข้องทังหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบวันนับแต่วนั ที
ได้รบั อุทธรณ์
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มคี ําวินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึงภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั อุทธรณ์ แล้ว
แจ้งคําวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผลเป็ นหนังสือไปยังผูอ้ ุทธรณ์และเจ้าพนักงานท้องถิน
ถ้าผูอ้ ุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เสนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีได้รบั แจ้งคําวินิจฉัย
อุทธรณ์
ในกรณีทคณะกรรมการพิ
ี
จารณาอุทธรณ์หรือศาลได้มคี ําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเป็ นประการใด ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถินปฏิบตั ติ ามนัน
ในระหว่างอุทธรณ์ ห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์ หรือเจ้าพนักงานท้องถินกระทําการใดแก่อาคารอันเป็ นมูลกรณีแห่งการ
อุทธรณ์ เว้นแต่อาคารนันจะเป็ นภยันตรายต่อบุคคลหรือทรัพย์สนิ หรือมีลกั ษณะซึงไม่อาจรอได้
ให้นํามาตรา 47 มาใช้บงั คับแก่การแจ้งคําวินิจฉัยอุทธรณ์โดยอนุโลม
หมวด 6
นายช่าง นายตรวจ และผูต้ รวจสอบ 40
มาตรา 53 ให้นายช่างหรือนายตรวจมีอํานาจเข้าไปในบริเวณทีมีการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้าย
อาคาร เพือตรวจสอบว่าได้มกี ารฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ หรื
ี อไม่ และเพือการนีให้มอี าํ นาจสอบถามข้อเท็จจริง
หรือสังให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอืนทีเกียวข้องจากบุคคลทีอยู่หรือทํางานในสถานทีนัน
มาตรา 54 เมือมีเหตุผลอันควรสงสัยว่าอาคารใดซึงได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายเสร็จแล้วนัน ได้
กระทําขึนโดยฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี หรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอาคารใดมีการใช้หรือเปลียนการใช้โดยฝ่ าฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 34 หรืออาคารใดมีลกั ษณะตามมาตรา 46 ให้นายช่างมีอาํ นาจเข้าไปตรวจ
อาคารและบริเวณทีตังอาคารนันได้ และเพือการนีให้มอี ํานาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสังให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอืนที
เกียวข้องจากบุคคลทีอยู่หรือทํางานในสถานทีนัน
มาตรา 55 ในการปฏิบตั กิ ารตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 นายช่างหรือนายตรวจต้องกระทําการในเวลาระหว่าง
พระอาทิตย์ขนถึ
ึ งพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาทําการของสถานทีนัน และในการนีให้นายช่างหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัว
เมือบุคคลทีเกียวข้องร้องขอ
บัตรประจําตัวให้เป็ นไปตามแบบทีกําหนดในกฎกระทรวง
41 มาตรา 55 ทวิ

ห้ามมิให้ผใู้ ดทําการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เว้นแต่ผนู้ นเป็
ั นผูต้ รวจสอบตามพระราชบัญญัตนิ ี

41 มาตรา 55 ตรี

ในกรณี ทีผู้ต รวจสอบทํา การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝ่ าฝื น บทบัญ ญัติแ ห่ ง
พระราชบัญญัตินี หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถินทีออกตามพระราชบัญญัตินี ให้นํามาตรา 49 ทวิ มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม

39

มาตรา 52 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
ชือของหมวด 6 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
41 มาตรา 55 ทวิ และมาตรา 55 ตรี บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
40
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หมวด 7
เขตเพลิ งไหม้
มาตรา 56 เมือเกิดเพลิงไหม้ในบริเวณใดอันเข้าลักษณะเป็ นเขตเพลิงไหม้ ให้เจ้าพนักงานท้องถินประกาศแสดง
เขตเพลิงไหม้ไว้ ณ สํานักงานของราชการส่วนท้องถินนัน และบริเวณทีเกิดเพลิงไหม้ โดยมีแผนทีสังเขปแสดงแนวเขตเพลิง
ไหม้ พร้อมทังระบุให้ทราบถึงการกระทําอันต้องห้ามตามพระราชบัญญัตนิ ี
42 มาตรา 57

ภายในสีสิบห้าวันนับแต่วนั ทีเกิดเพลิงไหม้ ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้าย
อาคารในเขตเพลิงไหม้ และให้ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้ทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคารหรือผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกล่าวอยู่แล้วก่อนวันทีเกิดเพลิงไหม้ ระงับการกระทําตามทีได้รบั อนุ ญาต หรือทีได้แจ้งไว้นันตาม
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย
ให้นํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใช้บงั คับแก่การฝ่ าฝืนบทบัญญัตใิ นวรรคหนึงโดยอนุโลม
บทบัญญัตใิ นวรรคหนึงไม่ใช้บงั คับแก่
(1) การก่อสร้างอาคารชัวคราวเพือประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์ ซึงจัดทําหรือควบคุมโดยทางราชการ
(2) การดัดแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าทีจําเป็ นเพืออยู่อาศัยหรือใช้สอยชัวคราว
มาตรา 58 ให้เจ้าพนักงานท้องถินพิจารณาว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่ โดยคํานึงถึงประโยชน์
ในการป้ องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปั ตยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแก่ ก ารจราจร และให้เ จ้า พนั ก งานท้อ งถินเสนอความเห็น พร้อ มด้ว ยแผนทีสัง เขปแสดงแนวเขตเพลิง ไหม้ ต่ อ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีทีเขตเพลิงไหม้อยู่ในเขตอํานาจของเจ้าพนักงานท้องถินมากกว่าหนึงท้องที ให้เจ้า
พนักงานท้องถินแห่งท้องทีทีเกียวข้องเป็ นผูร้ ่วมกันพิจารณาและเสนอความเห็น ทังนี ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีเกิดเพลิงไหม้
เมือคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจ้าพนักงานท้องถินแล้ว ให้เสนอความเห็นพร้อมทัง
ข้อสังเกตต่อรัฐมนตรีเพือสังให้เจ้าพนักงานท้องถินประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้ทราบว่า จะมีการปรับปรุงหรือไม่
ประกาศดังกล่าวให้ประกาศไว้ ณ สํานักงานของราชการส่วนท้องถินนันและบริเวณทีเกิดเพลิงไหม้ภายในสีสิบห้าวันนับแต่วนั ที
เกิดเพลิงไหม้
มาตรา 59 ในกรณีทมีี การประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้การห้ามตามมาตรา 57 วรรคหนึง เป็ นอัน
ยกเลิก
ในกรณีทมีี การประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ให้มกี ารห้ามตามมาตรา 57 วรรคหนึง ยังคงมีผลใช้บงั คับต่อไป
อีกเป็ นเวลาหกสิบวันนับแต่ วนั ทีมีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้นัน และให้สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทํา
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้เสนอต่อรัฐมนตรีเพือประกาศใช้บงั คับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ในราชกิจจานุ เบกษา ภายใน
กําหนดเวลาดังกล่าว
43 มาตรา 60

เมือมีประกาศใช้บงั คับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้แล้ว ห้ามมิให้ผใู้ ดก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือ
เคลือนย้ายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ให้ผดิ ไปจากทีกําหนดในแผนผังนัน และบรรดาใบอนุญาตให้ทําการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคารหรือใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทีได้ออกไว้ก่อนวันประกาศใช้บงั คับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ซงขั
ึ ดกับแผนผังดังกล่าว ให้เป็ นอันยกเลิก
ให้นํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใช้บงั คับแก่การฝ่ าฝืนบทบัญญัตใิ นวรรคหนึงโดยอนุโลม
44 มาตรา 60 ทวิ

ให้เจ้าพนักงานท้องถินเริมต้นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ตามประกาศใช้บงั คับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 60 ภายในสองปี นับแต่วนั ใช้บงั คับประกาศดังกล่าว
42

มาตรา 57 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
มาตรา 60 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
44 มาตรา 60 ทวิ บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535
43
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ในกรณีทมีี ความจําเป็ นต้องดําเนินการเวนคืนทีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพือใช้ประโยชน์ตามทีกําหนดในแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผมู้ สี ทิ ธิได้รบั เงินค่าทดแทนก่อนเริมต้นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้
โดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายทีดินทีใช้บงั คับอยู่ในวันทีมีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ แต่ถา้
ไม่สามารถจ่ายเงินค่าทดแทนได้ภายในสองปี นบั แต่วนั ใช้บงั คับประกาศดังกล่าว ให้กาํ หนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์ดงั กล่าว
ทีใช้บงั คับอยู่ในวันที 1 มกราคมของปี ทมีี การจ่ายเงินค่าทดแทน
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถินมิได้เริมต้นดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึง ให้ประกาศ
ดังกล่าวเป็ นอันยกเลิก
มาตรา 61 ในกรณีทมีี ความจําเป็ นต้องจัดให้ได้มาซึงทีดินหรืออสังหาริมทรัพย์ใด เพือใช้ประโยชน์ตามทีกําหนด
ในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ ให้ดําเนินการเวนคืนทีดินหรืออสังหาริมทรัพย์นันโดยให้นํากฎหมายว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 62 เมือเกิดเพลิงไหม้ในท้องทีใดอันเข้าลักษณะเป็ นเขตเพลิงไหม้ ถ้าท้องทีนันยังไม่มพี ระราชกฤษฎีกาให้
ใช้พระราชบัญญัตนิ ีบังคับ ให้ถือว่าได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัตนิ ีในท้องทีนันตังแต่วนั ทีเกิดเพลิงไหม้ แต่ถ้า
ต่ อมามีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ตามมาตรา 58 ให้ถือว่าพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็ นอันยกเลิกตังแต่ วนั ที
เจ้าพนักงานท้องถินมีประกาศนัน
หมวด 8
บทเบ็ดเตล็ด
มาตรา 63 ในการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย
กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิน นายช่าง หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตนิ ี ผูข้ อรับใบอนุญาต ผูไ้ ด้รบั อนุญาต
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูด้ ําเนินการ ผูค้ วบคุมงานหรือบุคคลทีเกียวข้องซึงอยู่ในสถานทีนันต้องให้ความสะดวกและ
ช่วยเหลือตามสมควร
มาตรา 64 ในการปฏิบตั หิ น้าทีตามพระราชบัญญัตนิ ี ให้กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผูซ้ งคณะกรรมการพิ
ึ
จารณา
อุทธรณ์ มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจ้าพนักงานท้องถิน นายช่าง และนายตรวจ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
45 มาตรา 64 ทวิ

ให้ราชการส่วนท้องถินมีอํานาจหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลง
อาคารทีได้รบั จากผูข้ อรับใบอนุญาตหรือผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ ไว้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าวเพือนํามา
จัดสรรเป็ นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้ าทีผู้ตรวจแบบแปลนก่อ สร้างหรือดัดแปลงอาคาร นายช่างและนายตรวจได้ตาม
หลักเกณฑ์ และอัตราทีกําหนดในข้อบัญญัตทิ อ้ งถิน
หมวด 9
บทกําหนดโทษ
46 มาตรา 65

ผูใ้ ดฝ่ าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา
52 วรรคหก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมืนบาทหรือทังจําทังปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึงแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 21 มาตรา 31 มาตรา 32 มาตรา 34
หรือมาตรา 57 ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึงหมืนบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง

45
46

มาตรา 64 ทวิ บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535
มาตรา 65 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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22
47 มาตรา 65

ทวิ ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 ทวิ หรือมาตรา 32 ตรี ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหกหมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึงแล้ว ผูไ้ ม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 ทวิ หรือมาตรา 32 ตรี ยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกินหนึงหมืนบาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
48 มาตรา 65 ตรี

ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหก

หมืนบาท หรือทังจําทังปรับ
นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึงแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นมาตรา 39 เบญจ วรรคหนึง ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน
หนึงหมืนบาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
48 มาตรา 65 จัตวา

ผู้ใดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 46 ทวิ ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินสามหมืนบาท
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึงแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 46 ทวิ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกินห้าพันบาท ตลอดเวลาทียังฝ่ าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
49 มาตรา 66

ผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 30 วรรคหนึง มาตรา 38 มาตรา 39 หรือมาตรา 39 ตรี วรรคสาม (3) ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท
50 มาตรา 66 ทวิ

ผู้ใดมิได้รอถอนอาคารตามคํ
ื
าสังของเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 42 โดยมิได้อยู่ในระหว่าง
การอุทธรณ์คาํ สังดังกล่าว ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึงแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมืนบาทจนกว่าจะได้
ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถิน
51 มาตรา 67

ผูใ้ ดฝ่ าฝืนมาตรา 30 วรรคสอง หรือฝ่ าฝืนคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินตามมาตรา 40 มาตรา 44 หรือ
มาตรา 45 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรือทังจําทังปรับ
นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึงแล้ว ผูฝ้ ่ าฝื นยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินสามหมืนบาทตลอดเวลาที
ยังฝ่ าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้อง
มาตรา 68 ผูใ้ ด
(1) ไม่มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 51(2)
โดยไม่มเี หตุอนั สมควร หรือ
(2) ขัดขวางการปฏิบตั ิหน้ าทีของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้ซึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบ
หมาย เจ้าพนักงานท้องถิน นายช่าง หรือนายตรวจ ตามมาตรา 48 มาตรา 51 มาตรา 53 หรือมาตรา 54 หรือไม่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา 51 มาตรา 53 มาตรา 54 หรือมาตรา 63 แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงเดือน หรือปรับไม่เกินหนึงพันบาท หรือทังจําทังปรับ
มาตรา 69 ถ้าการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ีเป็ นการกระทําของผูด้ ําเนินการ ผูก้ ระทําต้องระวางโทษ
เป็ นสองเท่าของโทษทีบัญญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนันๆ

47

มาตรา 65 ทวิ บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
(ฉบับที 5) พ.ศ. 2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
48 มาตรา 65 ตรี และมาตรา 65 จัตวา บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
49 มาตรา 66 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 5) พ.ศ.
2558 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
50 มาตรา 66 ทวิ บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535
51 มาตรา 67 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
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52 มาตรา 70

ถ้าการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี เป็ นการกระทําอันเกียวกับอาคารเพือพาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเป็ นการกระทําในทางการค้าเพือให้เช่า ให้เช่าซือ ขาย หรือจําหน่ ายโดยมี
ค่าตอบแทน ซึงอาคารใด ผูก้ ระทําต้องระวางโทษเป็ นสองเท่าของโทษทีบัญญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนันๆ
52 มาตรา 71 ในกรณีทมี
ี การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 34 มาตรา 42 มาตรา 52 วรรค
หก มาตรา 57 หรือมาตรา 60 ให้ถอื ว่า เป็ นการกระทําของเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคาร ผูด้ ําเนินการ ผูค้ วบคุมงาน หรือ
ผูอ้ ุทธรณ์ ตามมาตรา 52 แล้วแต่กรณี หรือเป็ นการกระทําตามคําสังของบุคคลดังกล่าว เว้นแต่บุคคลนันจะพิสจู น์ได้ว่าเป็ นการ
กระทําของผูอ้ นื
53 มาตรา 72 ในกรณีทผู
ี ้กระทําความผิดเป็ นนิตบิ ุคคล ถ้าการกระทําความผิดของนิตบิ ุคคลนันเกิดจากการสังการ
หรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจ้ ดั การ หรือบุคคลใดซึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิตบิ ุคคลนัน หรือในกรณีทบุี คคล
ดังกล่าวมีหน้าทีต้องสังการหรือกระทําการและละเว้นไม่สงการหรื
ั
อไม่กระทําการจนเป็ นเหตุให้นิตบิ ุคคลนันกระทําความผิด ผู้
นันต้องรับโทษตามทีบัญญัตไิ ว้สาํ หรับความผิดนัน ๆ ด้วย
มาตรา 73 ในกรณีมกี ารกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ให้
ี ถอื ว่า เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีดินหรืออาคารที
อยู่ใกล้ชดิ หรือติดต่อกับอาคารทีมีการกระทําความผิดเกิดขึนหรือบุคคลซึงความเป็ นอยู่หรือการใช้สอยทีดินหรืออาคารถูก
กระทบกระเทือนเนืองจากการกระทําความผิดดังกล่าว เป็ นผูเ้ สียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธพี จิ ารณาความอาญา
54 มาตรา 74 ให้มค
ี ณะกรรมการเปรียบเทียบคดี
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยผูว้ ่าราชการกรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนสํานักงานอัยการสูงสุด และ
ผูแ้ ทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(2) ในเขตจังหวัดอืน ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึงเป็ นหัวหน้ าทีทําการอัยการ
จังหวัด และหัวหน้าตํารวจภูธรจังหวัด
ความผิดตามมาตรา 65 วรรคหนึง มาตรา 65 ทวิ วรรคหนึง มาตรา 65 ตรี วรรคหนึง มาตรา 65 จัตวา วรรคหนึง
มาตรา 66 มาตรา 66 ทวิ วรรคหนึง มาตรา 67 วรรคหนึง มาตรา 68 มาตรา 69 หรือมาตรา 70 ให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีมอี าํ นาจเปรียบเทียบได้
ในกรณีทพนั
ี กงานสอบสวนพบว่าผูใ้ ดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถ้าผูก้ ระทําความผิดดังกล่าวและผูเ้ สียหาย ถ้ามี
ยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรืองให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึงภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีผู้
นันยินยอมให้เปรียบเทียบ
ถ้าคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นว่าผู้ต้องหาไม่ควรถูกฟ้ องร้องหรือได้รบั โทษถึงจําคุก ให้กําหนดค่าปรับซึง
ผู้ต้องหาจะพึงชําระ ถ้าผู้ต้องหาและผู้เสียหาย ถ้ามี ยินยอมตามนัน เมือผู้ต้องหาได้ชําระค่าปรับตามจํานวนทีเปรียบเทียบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีมีการเปรียบเทียบ ให้ถอื ว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา
ถ้าผูต้ ้องหาไม่ยนิ ยอมตามทีเปรียบเทียบหรือยินยอมแล้วไม่ชําระเงินค่าปรับภายในเวลาตามวรรคสี ให้ดําเนินคดี
ต่อไป
ค่าปรับทีเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตนิ ให้
ี ตกเป็ นของราชการส่วนท้องถิน โดยไม่ตอ้ งนําส่งเป็ นรายได้แผ่นดิน
บทเฉพาะกาล
มาตรา 75 บรรดาคํา ขออนุ ญาตใดๆ ทีได้ยืนไว้ก่ อนวันทีพระราชบัญญัตินี ใช้บ ังคับและยังอยู่ในระหว่ างการ
พิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถินหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และการอนุ ญาตใด ๆ ทีได้ให้ไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ หรือการปฏิบตั ิของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตตามทีได้รบั ใบอนุญาต แล้วแต่กรณี ให้ถอื ว่าเป็ นคําขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบัญญัตนิ โดยอนุ
ี
โลม
52

มาตรา 70 และมาตรา 71 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
มาตรา 72 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 3(16) แห่งพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิมเติมบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายทีเกียวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแ้ ทนนิตบิ ุคคล พ.ศ. 2560
และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
54 มาตรา 74 ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
53
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24
ในกรณีทการขออนุ
ี
ญาตหรือการพิจารณาอนุ ญาตดังกล่าวมีขอ้ แตกต่ างไปจากการขออนุ ญาตหรือการพิจารณา
อนุ ญาตตามพระราชบัญญัตนิ ี ให้การขออนุ ญาตหรือการพิจารณาอนุ ญาตนันเป็ นไปตามพระราชบัญญัตนิ ีและให้เจ้าพนักงาน
ท้องถินมีคําสังตามมาตรา 27 เพือให้ผขู้ อรับใบอนุ ญาตปฏิบตั ติ ามให้ถูกต้องภายในเวลาสามสิบวัน ถ้าผู้ขอรับใบอนุ ญาตไม่
ปฏิบตั ติ ามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินภายในกําหนดเวลาดังกล่าว ให้คาํ ขอรับใบอนุญาตนันเป็ นอันตกไป
มาตรา 76 อาคารซึงได้ร ับ ใบอนุ ญ าตให้ทํ า การก่ อ สร้า งหรือ ดัด แปลง และได้ก ระทํา การเสร็จ แล้ว ก่ อ นวัน ที
พระราชบัญญัตนิ ีใช้บงั คับ แม้จะเข้าลักษณะเป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามพระราชบัญญัตนิ ี ก็ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ต้อง
ปฏิบตั ติ ามมาตรา 32 วรรคสอง
มาตรา 77 ท้อ งทีใดมีอ าคารก่ อ สร้า งขึนเป็ น จํา นวนมากในทีดิน ทีเป็ น สาธารณสมบัติข องแผ่ น ดิน ก่ อ นวัน ที
พระราชบัญญัตินีใช้บงั คับ และมีสภาพหรืออาจทําให้เกิดสภาพทีไม่เหมาะสม หรือไม่ปลอดภัยในการอยู่อาศัย การป้ องกัน
อัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร เมือมีพระราช
กฤษฎีก ากํา หนดเขตปรับ ปรุ ง อาคารในท้อ งทีนันแล้ว ให้เ จ้า พนัก งานท้อ งถินมีคํา สังอย่ า งใดอย่ า งหนึ งหรือ หลายอย่าง
ดังต่อไปนี
(1) มีคําสังให้เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารรือถอนอาคารนันภายในกําหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่
วันทีได้รบั คําสัง แต่การสังรือถอนอาคารจะต้องกระทําเพือความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การพัฒนาท้องถินหรือ
ประโยชน์ในการใช้ทสาธารณะของประชาชน
ี
(2) มีคําสังภายในสามสิบวันนับแต่ วนั ทีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผลใช้บงั คับ ให้
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารแก้ไขเปลียนแปลงอาคารให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตนิ ี ภายในกําหนดเวลาไม่เกินหกเดือน
นับแต่วนั ทีได้รบั คําสัง
(3) มีคํา สังให้เ จ้า ของหรือ ผู้ค รอบครองอาคารดํา เนิ น งานเพือขจัด หรือ ระงับ เหตุ ทีก่ อ ให้เ กิด หรือ อาจ
ก่ อ ให้เ กิด สภาพทีไม่เ หมาะสมหรือ ไม่ป ลอดภัย ในการอยู่อ าศัย การป้ อ งกัน อัค คีภัย การสาธารณสุข การรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิงแวดล้อม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ภายในกําหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนับแต่วนั ทีได้รบั คําสัง
(4) มีคาํ สังให้เจ้าของอาคารทําสัญญาเช่าทีดินกับเจ้าพนักงานท้องถินตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไข และ
อัตราค่าเช่าทีกระทรวงมหาดไทยกําหนด
ถ้าเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารผู้ใดปฏิบตั ิตามคําสังของเจ้าพนักงานท้องถินตามวรรคหนึงแล้ว ให้ผู้นันได้รบั
ยกเว้นโทษ แต่ถา้ ผูน้ นไม่
ั ปฏิบตั ติ าม ผูน้ นต้
ั องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมืนบาท และให้เจ้าพนักงานท้องถินมีคําสังให้ผนู้ ันรือ
ถอนอาคารนันเสียภายในระยะเวลาทีกําหนด ถ้าผูน้ ันไม่รอถอนอาคารให้
ื
แล้วเสร็จภายในกําหนดดังกล่าว ผูน้ ันต้องระวางโทษ
ปรับเป็ นรายวันอีกวันละหนึงพันบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝืนอยู่ หรือจนกว่าผูน้ นยิ
ั นยอมให้เจ้าพนักงานท้องถินดําเนินการรือถอน
อาคารนันเอง ในกรณีหลังนีให้นํามาตรา 42 วรรคสีและวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึง ให้มแี ผนทีแสดงแนวเขตบริเวณทีกําหนดนันแนบท้ายพระราชกฤษฎีกาด้วย และ
ให้เจ้าพนักงานท้องถินมีอาํ นาจดําเนินการให้เช่าทีดินในบริเวณนัน เพือเป็ นรายได้สาํ หรับบํารุงท้องถินได้ แต่ทดิี นนันยังคงเป็ น
สาธารณสมบัตขิ องแผ่นดิน
สัญญาเช่าทีดินทีทําขึนตามวรรคหนึง (4) ให้มรี ะยะเวลาเช่าตามทีตกลงกัน แต่ตอ้ งไม่เกินสิบปี การต่อระยะเวลาเช่า
จะกระทํามิได้ เมือสินกําหนดเวลาเช่าทีดินแล้ว เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารผูใ้ ดไม่รอถอน
ื
ขนย้ายอาคารหรือสิงปลูกสร้าง
ของตนออกจากบริเวณทีกําหนดในพระราชกฤษฎีกา ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมืนบาท หรือทัง
จําทังปรับ และต้องระวางโทษปรับเป็ นรายวันอีกวันละหนึงพันบาทตลอดเวลาทียังฝ่ าฝื น หรือจนกว่าผู้นันยินยอมให้เจ้า
พนักงานท้องถินเข้าดําเนินการรือถอนอาคารนันเอง ในกรณีหลังนีให้นํามาตรา 42 วรรคสี และวรรคห้า มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา 78 ให้ถอื ว่าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคารทีได้ยนไว้
ื ก่อนวันทีพระราชบัญญัติ
นีใช้บงั คับ เป็ นอุทธรณ์คาํ สังของเจ้าพนักงานท้องถินทีได้ยนต่
ื อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัตนิ ี
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พระราชบัญญัติ 1-24/1
มาตรา 79 บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติจงั หวัด กฎ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคําสังซึงได้ออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคารพุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ให้คงใช้บงั คับได้ต่อไป ทังนี เพียงเท่าทีไม่ขดั หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี
มาตรา 80 ท้องทีใดได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช
2479 หรือพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 อยู่ก่อนวันทีพระราชบัญญัตนิ ใช้
ี บงั คับ ให้ถอื
ว่าได้มพี ระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัตใิ นท้องทีนันแล้ว
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย์
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนีคือ เนืองจากพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช
2479 และพระราชบัญญัตคิ วบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 ได้ประกาศใช้มานานแล้ว แม้ว่าได้มกี ารแก้ไข
เพิมเติมกันอยู่ตลอดมา แต่ปัจจุบนั บ้านเมืองได้เจริญก้าวหน้าและขยายตัวมากขึน ฉะนัน เพือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบนั และเพือเพิมประสิทธิภาพในด้านการควบคุมเกียวกับความมันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้ องกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปั ตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่
การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม้เสียใหม่ และสมควรรวมกฎหมายทังสองฉบับดังกล่าวเข้าเป็ นฉบับเดียวกัน จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ขึี น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 96 ฉบับพิเศษ ตอนที 80 วันที 14 พฤษภาคม 2522

กฎหมายอาคาร
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พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

อัตราค่าธรรมเนี ยม
(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ
200 บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ
100 บาท
(3) ใบอนุญาตรือถอน
ฉบับละ
50 บาท
(4) ใบอนุญาตเคลือนย้าย
ฉบับละ
50 บาท
(5) ใบอนุญาตเปลียนการใช้
ฉบับละ
200 บาท
55 (6) ใบรับรอง
ฉบับละ
100 บาท
56 (6 ทวิ) ใบอนุ ญาตให้ใช้อาคารเพือประกอบกิจการโรงมหรสพ
ฉบับละ
500 บาท
56 (6 ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร
ฉบับละ
100 บาท
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ
10 บาท
(8) การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็ นไปตามอัตราใน (1) ถึง (4)
57 (8 ทวิ) การต่ออายุใบอนุ ญาตให้ใช้อาคารเพือประกอบกิจการโรงมหรสพให้เป็ นไปตามอัตราใน (6 ทวิ)
(9) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คดิ ค่าธรรมเนียมสําหรับการก่อสร้าง หรือสําหรับส่วนทีมี
การดัดแปลง ดังนี
(ก) อาคารซึงสูงไม่เกินสามชันหรือไม่เกินสิบห้าเมตร
คิดตามพืนทีของพืนอาคารแต่ละชันรวมกัน
ตารางเมตรละ
2 บาท
(ข) อาคารซึงสูงเกินสามชันหรือเกินสิบห้าเมตร
คิดตามพืนทีของพืนอาคารแต่ละชันรวมกัน
ตารางเมตรละ
4 บาท
(ค) อาคารประเภทซึงจะต้องมีพนรั
ื บนําหนักบรรทุกชัน
ใดชันหนึงเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึงตารางเมตร
คิดตามพืนทีของพืนอาคารแต่ละชันรวมกัน
ตารางเมตรละ
4 บาท
(ง) ป้ าย คิดตามพืนทีของป้ ายโดยเอาส่วนกว้างทีสุด
คูณด้วยส่วนยาวทีสุด
ตารางเมตรละ
4 บาท
(จ) อาคารประเภทซึงต้องวัดความยาว เช่น เขือน ทางหรือท่อ
ระบายนํา รัวหรือกําแพง รวมทังประตูรวหรื
ั อกําแพง
คิดตามความยาว
เมตรละ
1 บาท
ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตังแต่กงหนึ
ึ งขึนไปให้ถอื เป็ นหน่วยเต็ม
ถ้าตํากว่ากึงหนึงให้ปัดทิง

55

อัตราค่าธรรมเนียม (6) ความเดิมถูกยกเลิกโดยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว
อัตราค่าธรรมเนียม (6 ทวิ) และ (6 ตรี) บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
57 อัตราค่าธรรมเนียม (8 ทวิ) บัญญัตเิ พิมโดยมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
56

กฎหมายอาคาร
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที 2) พ.ศ. 2535
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี คือ โดยทีเป็ นการสมควรปรับปรุงบทบัญญัตใิ นพระราชบัญญัติ
ควบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522 ว่ า ด้ว ยการออกอนุ บ ัญญัติตามพระราชบัญญัตินี ให้เหมาะสมและคล่ อ งตัว มากยิงขึน เพิมเติม
บทบัญญัตวิ ่าด้วยการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถินทราบก่อนการดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคาร
แทนการขออนุ ญาต เพือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนมากยิงขึน ปรับปรุงอํานาจหน้าทีของเจ้าพนักงานท้องถิน
ในการบังคับการตามพระราชบัญญัตนิ ีให้มปี ระสิทธิภาพมากยิงขึน ปรับปรุงบทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหน้าทีของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติ
อืนทีเกียวข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดงั กล่าวข้างต้นหรือให้เหมาะสมและชัดเจนยิงขึน จึงจําเป็ นต้องตรา
พระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที 39 วันที 6 เมษายน 2535

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที 3) พ.ศ. 2543
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนีคือ เนืองจากปั จจุบนั การพัฒนาประเทศได้มคี วามเจริญก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะได้มกี ารขยายตัวของเมืองในด้านการก่อสร้างอาคารเพิมมากขึน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที
ใช้บงั คับอยู่ไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั สมควรแก้ไขเพิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเสียใหม่
โดยกําหนดมาตรการในด้านการควบคุมเกียวกับความมันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้ องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปั ตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร นอกจากนี กฎหมายว่า
ด้วยการป้ องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานานแล้ว ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั
ประกอบกับโรงมหรสพก็เป็ นอาคารอย่างหนึง สมควรทีจะนําหลักการเกียวกับการอนุ ญาตให้ใช้โรงมหรสพมาบัญญัตริ วมเป็ น
ฉบับเดียวกันกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารเพือสะดวกต่อการใช้กฎหมาย และสมควรกําหนดให้สงที
ิ สร้างขึนเพือใช้ใน
การขนส่งบุคคลในลักษณะกระเช้าไฟฟ้ าหรือสิงทีสร้างขึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพือใช้เป็ นเครืองเล่นในสวนสนุก หรือสถานทีอืนใด
เพือประโยชน์ในลักษณะเดียวกันเป็ นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารด้วย จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 117 ตอนที 42ก วันที 15 พฤษภาคม 2543

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที 4) พ.ศ. 2550
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนีคือ โดยทีปั จจุบนั รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปั ญหาความยากจนและ
ขยายโอกาสให้คนยากจน และคนด้อยโอกาส ซึงนโยบายประการหนึงคือการส่งเสริมให้ผมู้ รี ายได้น้อยมีทอยู
ี ่อาศัย รวมทังได้รบั
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวติ ได้ดขี นึ ดังนัน เพือให้กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิน รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ
ทีจัดตังขึนตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอืนของรัฐ สามารถดําเนินการจัดให้มหี รือพัฒนาทีอยู่อาศัยต้นทุนตําสําหรับประชาชนผู้
มีรายได้น้อย โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคในด้านการขออนุ ญาตก่อสร้าง หรือด้านข้อกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรืองทีไม่
เกียวข้องโดยตรงกับความมันคงแข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เช่น ระยะถอยร่น เนือที ของทีว่างภายนอกอาคาร หรือ
ระยะห่างจากแนวเขตทีดิน เป็ นต้น สมควรยกเว้น ผ่อนผัน หรือกําหนดเงือนไขในการปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารบางประการ โดยออกเป็ นกฎกระทรวง เพือให้อาคารทีหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจัดให้มหี รือพัฒนานันสอดคล้องกับความ
ต้องการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูม้ รี ายได้น้อยอย่างแท้จริง จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที 68ก วันที 16 ตุลาคม 2550
กฎหมายอาคาร
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที 5) พ.ศ. 2558
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัตฉิ บับนี คือ โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไขเพิมเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวงกําหนดให้เรืองทีเป็ นรายละเอียด
ทางด้านเทคนิคเกียวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคาร ทีมีการเปลียนแปลงรวดเร็ว ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ทรัี ฐมนตรีโดยคําแนะนํ าของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดได้ เพือใช้เป็ นข้อปฏิบตั ใิ นการก่อสร้าง
ดัดแปลง รือถอน หรือเคลือนย้ายอาคารให้เป็ นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึงมีการเปลียนแปลงอยู่
ตลอดเวลาตามพัฒนาการของเทคโนโลยีเกียวกับการก่อสร้าง เพิมเติมบทบัญญัติทกํี าหนดให้เจ้าของอาคาร ผู้ครอบครอง
อาคาร หรือผู้ดําเนินการ สําหรับอาคารบางชนิดหรือประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวติ
ร่างกายและทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก เพือให้บุคคลดังกล่าวได้รบั การชดใช้ค่าเสียหายในเบืองต้นในกรณีทบุี คคลนันได้รบั
ความเสียหายต่อชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ จากอาคารนัน ปรับปรุงกระบวนการเกียวกับการแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรือ
ถอนอาคาร โดยไม่ยนคํ
ื าขอรับใบอนุ ญาต ให้มคี วามเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กรวิชาชีพด้านวิศวกรรมและ
สถาปั ตยกรรม อันเป็ นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากยิงขึน และปรับปรุงบทบัญญัตอิ นที
ื เกียวข้องให้สอดคล้องกับ
การปรับปรุงบทบัญญัตดิ งั กล่าวข้างต้น จึงจําเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตนิ ี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที 82ก วันที 27 สิงหาคม 2558
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