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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่38 (พ.ศ. 2536) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

------------ 
     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออก 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
     ขอ 1  ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปน 
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอ 
ใหเกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนัก 
งานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขใหเปนไป 
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรอื 
มาตรา 10 ที่ใชบังคับอยูในวันที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงใหกอสราง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนยายอาคารใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดแต 
ตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะ 
เวลาออกไปอีกก็ได 
     ขอ 2 ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับ และอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอ 
สรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตราย 
ตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอให 
เกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนัก 
งานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขใหเปนไป 
ตามกฎกระทรวงเทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีได 
ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 
หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงใหม พุทธศักราช 2476 แลวแต 
กรณีที่ใชบังคับอยูในขณะนั้นใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยาย 
ระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
     ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับ แตไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบ 
คุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางใน 
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เขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ 
ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 
หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 
สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขเทาที่จะกระทําไดตามความ 
จําเปน และความเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารใหแลวเสร็จภายใน 
ระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีท่ีมีเหตุ 
อันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
     ขอ 3  กอนที่เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ดําเนินการแกไขอาคารตามขอ 1 หรือขอ 2 ใหนายชางที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
ตรวจสอบสภาพอาคารหรือการใชอาคารดังกลาวแลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่น 
ทราบซึ่งในรายงานนั้นอยางนอยตองประกอบดวยเหตุผล ความจําเปน และวิธีการใน 
การแกไขอาคารตลอดจนระยะเวลาท่ีตองใชในการแกไขอาคารดังกลาว 
      ในกรณีที่นายชางตรวจสอบสภาพอาคารหรือการใชอาคารแลวเห็นวาสภาพ 
อาคารหรือการใชอาคารดังกลาวอาจกอใหเกิดภยันตรายตอชีวิตหรือรางกาย ให 
นายชางรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ซึ่งในรายงานนั้นอยางนอยตองประกอบ 
ดวยเหตุผลความจําเปน และวิธีการที่จะตองดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจกอให 
เกิดภยันตรายนั้นดวย 
     ขอ 4  ในกรณีที่อาคารตามขอ 1 หรือขอ 2 มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปน 
ภยันตรายตอชีวิตหรือรางกายและจําเปนตองดําเนินการโดยไมรอชาไวได ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของ หรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่ 
อาจกอใหเกิดภยันตรายดังกลาวไดทันที และกอนที่เจาของหรือผูครอบครองจะดําเนิน 
การแกไขตามขอ 1 หรือขอ 2 เจาพนักงานทองถิ่นจะหามมิใหเจาของหรือผูครอบ 
ครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนก็ได 
     ขอ 5  คําสั่งใหดําเนินการแกไขอาคารตามขอ 1 ขอ 2 และขอ 4 ใหใช 
แบบ ค.23 ทายกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
                      ใหไว ณ วันที ่27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2536 
                                 พลเอก ชวลิต  ยงใจยุทธ 
                              รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
------------------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการ 
สมควรกาํหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 
สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขในกรณีที่อาคารซึ่งไดกอสราง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

2522 หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ใชบังคับ มีสภาพ หรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต 
รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ 
หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และโดยท่ีมาตรา 46 วรรคหนึ่ง 
บัญญัติใหการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
 
 


