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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
----------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
เปนปที่ ๔๗ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยิน 
ยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปน้ี 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก.๒๕๓๕/๓๙/๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๙  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘  
แลว ใหราชการสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๑๐ 
  ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ใหราชการ 
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได 
  ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลวถาตอ 
มามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยง 
กับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนท่ีไมขัดหรือแยงกับ 
กฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมตามมาตรา ๑๐ แต 
ตองไมเกินหนึ่งป นับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ 
  การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น 
  มาตรา ๑๐  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘  
แลว ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่ 
กําหนดไวในกฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว 
  (๒) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 
ดังกลาวเนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น 
  การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหมีผลใชบังคับไดเม่ือไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตร ี
  คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบ หรือไมใหความ 
เห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่น 
นั้น ถาไมใหความเห็นชอบ ใหแจงเหตุผลใหราชการสวนทองถิ่นนั้นทราบดวย 
  ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นนั้นไมเสร็จภายใน 
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติ 
ทองถิ่นนั้นแลว และใหราชการสวนทองถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการภาย 
ในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง” 
 
  มาตรา ๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๑๐ ทวิ  ในกรณีท่ีรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม 
อาคารเห็นวาขอบัญญัติทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตาม 
มาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความยุงยาก 
ใหแกประชาชนเกินความจําเปนหรือกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรพัยสินของ 
ประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงใหราชการสวนทองถิ่นนั้นดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติ 
ทองถ่ินดังกลาวเสียใหมได 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหนึ่ง 
รอยยี่สิบวันนับแตวันรับแจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของราช 
การสวนทองถิ่นนั้น 
  การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหนึ่งยอมไมกระทบกระเทือน 
ตอการดําเนินการที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น” 
 
  มาตรา ๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๓ ทว ิและมาตรา ๑๓ ตร ีแหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๑๓ ทวิ  เพื่อประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะ 
ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๑) ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีตามกฎหมายอื่น 
แจงขอหาม ขอจํากัด หรือขอมูลอื่นที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยาย 
อาคารหรือการดําเนินการอยางอื่นตามพระราชบัญญัตินี ้ใหราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบ 
เพื่อดําเนินการตาม (๒) 
  (๒) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อน 
ไขในการขออนุญาตและการอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี ้ตลอดจนขอมูลท่ีได 
รับแจงตาม (๑) ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (๓) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตาม 
พระราชบัญญัตินี้วาผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบญัญตัินี้ยังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับ 
อาคารนั้นตามกฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของตอไปดวย 
  (๔) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตางๆ ท่ีไดมาตรฐานและ 
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตินี้ไวจําหนายหรือใหแกประชาชนได 
  มาตรา ๑๓ ตร ี ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้มีขอสงสัยเกี่ยวกับ 
  (๑) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตท่ีดินของผูอ่ืน 
หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรอื 
  (๒) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือ 
เปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
  ผูน้ันมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถ่ินไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจา 
พนักงานทองถิ่นตอบขอหารือนั้นภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทอง 
ถิ่นเห็นวามีความจําเปนตองขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุจํา 
เปนอื่นใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาว ออกไปอีกไดไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน 
  ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหนึ่งไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ 
เคลื่อนยายอาคารโดยถือปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่นถาตอมาปรากฏวาเจา 
พนักงานทองถิ่นไดตอบขอหารือไปโดยผิดพลาดเปนเหตุ ใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไม 
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ผูนั้นไมตองรับโทษ” 
 
  มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ 
ทวิ 
  (๒) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒) 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัตินี ้
  (๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี”้ 
 
  มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๒๑  ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบ 
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙  
ทวิ 
  มาตรา ๒๒  ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจา 
พนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
  (๑) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ 
นอยกวาความสูงของอาคาร 
  (๒) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร” 
 
  มาตรา ๘  ใหยกเลิกมาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
  มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘  
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖  
และมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๒๕  ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น 
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับ 
ใบอนุญาตทราบภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ 
  ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี 
คําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว 
คราวละไมเกินสี่สิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับ 
ใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณี 
  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหเจา 
พนักงานทองถิ่นแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 
  มาตรา ๒๖  ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารท่ีขอ 
อนุญาตนั้น มีลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา 
ดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ 
สถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปนผูไดรับ 
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กลาว แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น 
  มาตรา ๒๗  ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนญุาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี 
อํานาจส่ังใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบ 
แปลน หรือรายการคํานวณที่ไดยื่นไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  
๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และใหนํามาตรา ๒๕ วรรคสาม มา 
ใชบังคับโดยอนุโลม 
  เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการ 
ประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลวใหเจาพนักงานทอง 
ถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยน 
แปลงในสาระสําคัญผิดจากคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น ในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่นคําขอใหม 
และใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕ ตอไป 
  มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ผูคํานวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและราย 
การคํานวณที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาต เปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแต 
เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายละเอียดตามหลักวิศวกรรมศาสตร  ท้ังนี ้ตามหลักเกณฑ วิธีการ และ 
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  มาตรา ๒๙  เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงชื่อผู 
ควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่น 
ทราบพรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย 
  ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตอง 
หามตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม 
  มาตรา ๓๐  ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไว หรอื 
ผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ แตท้ัง 
นี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานนั้น 
  ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนิน 
การตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผู 
ควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว 
  มาตรา ๓๑  หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ 
เคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนท่ีไดรับ 
อนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไป 
จากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ เวนแต 
  (๑) เจาของอาคารนั้นไดย่ืนคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน 
ทองถิ่นใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลงได 
  (๒) เจาของอาคารนั้นไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ 
แลว หรอื 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๓) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยว 
ของ หรือเปนกรณีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ใหนํามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (๑)  
หรอื (๒) แลวแตกรณี โดยอนุโลม 
  ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝน 
ความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวาเปน 
การกระทําของผูอ่ืนซ่ึงผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผู 
ครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลว แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม 
  มาตรา ๓๒  อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้ 
  (๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรอืสถาน 
พยาบาล 
  (๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาการ 
สาธารณสุขหรือกิจการอ่ืน  ท้ังน้ี ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบ 
คุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจา 
พนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัด 
แปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
  หามมิใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจง 
ไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
  ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลง หรอื 
เคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคาร 
นั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดทํา 
การตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นใชหรือยิน 
ยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
ตอไปได 
  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมให 
บุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙  
ทวิ 
  มาตรา ๓๓  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภท 
ควบคุมการใชใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เวนแตจะได 
รับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว และใหนํา 
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ แลวแตกรณ ีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุม 
การใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๓๔  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีตองมีพ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสราง 
ขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง 
หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อ 
การอื่น ท้ังน้ีไมวาท้ังหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
  ขอหามตามวรรคหนึ่งใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรง 
ตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู  ท้ังนี้ ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นตอ 
ไปยังบุคคลอ่ืนหรือไมก็ตาม 
  มาตรา ๓๕  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ใหใชไดตาม 
ระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตอง 
ยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจา 
พนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
  มาตรา ๓๖  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะ 
โอนแกกันมิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 
  มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรอื 
มาตรา ๓๓ ตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง ดัด 
แปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณีเชนวานี้ใหถือวาทายาท 
หรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน” 
 
  มาตรา ๑๐  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๙ ทวิ และมาตรา ๓๙ ตร ีแหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๓๙ ทวิ  ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดย 
ไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและตอง 
ดําเนินการดังตอไปนี ้
  (๑) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด 
พรอมทั้งแจงขอมูลและย่ืนเอกสารดังตอไปนี้ดวย 
        (ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาต 
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ 
สถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 
        (ข) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูได 
รับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวย 
วิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 
        (ค) ชื่อของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ 
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาต 
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา ๔๙ ทวิ 
        (ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
        (จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบ 
อาคาร เปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงานแลวแตกรณ ีพรอมท้ังรับรองวา 
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราช 
บัญญัตินี ้กฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยว 
ของทุกประการ 
        (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการ 
คํานวณของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก)  
และ (ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น 
        (ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 
  (๒) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณี 
ที่เปนการแจงการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
  ถาผูแจงไดดําเนินการตามท่ีระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้น 
ภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสรางดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยาย 
อาคารตามที่ไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง 
  ใหนํามาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้ 
โดยอนุโลม 
  มาตรา ๓๙ ตร ี ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงได 
แจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา ๓๙ ทวิ ใหเจา 
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแต 
วันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว 
  ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับ 
แตวันที่เริ่มการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไว แลวแตกรณี ถาเจา 
พนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไวแผน 
ผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตาม 
มาตรา ๓๙ ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทอง 
ถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญตัินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอ 
ทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็วและใหมีอํานาจดําเนินการตามตรา ๔๐ มาตรา  
๔๑ มาตรา ๔๒ หรอื มาตรา ๔๓ แลวแตกรณี 
  ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลงรื้อถอน หรือเคลื่อนยาย 
อาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลวเวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก 
ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออก 
ตามพระราชบัญญัตินี ้หรอื 
  (๓) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคล่ือนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวง  
ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญตัินี ้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ” 
 
  มาตรา ๑๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓  
มาตรา ๔๔ และมาตรา ๔๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และใหใชความตอไป 
น้ีแทน 
  “มาตรา ๔๐  ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 
โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราช 
บัญญัตินี ้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังนี ้
  (๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการลูก 
จาง หรือบริวารของบุคคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว 
  (๒) มีคําส่ังหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่ 
มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ  
อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ 
  (๓) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี ภายใน 
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดมีคําส่ังตาม (๑) 
  มาตรา ๔๑  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยน 
แปลงใหถูกตองได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของอาคารย่ืนคําขออนุญาตหรือดําเนิน 
การแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด 
แตตองไมนอยกวาสามสิบวันในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดัง 
กลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  มาตรา ๔๒  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยน 
แปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๑  
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนิน 
การรื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมด หรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบ 
วัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม 
มาตรา ๘ (๑๑) หรอื ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
  มาตรา ๔๓  ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม 
มาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังตอไปนี้ 
  (๑) ยื่นคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาลนับแตระยะเวลาที่กําหนดไว 
ตามมาตรา ๔๒ ไดลวงพนไป ขอใหศาลมีคําส่ังจับกุมและกักขังบุคคลซ่ึงมิไดปฏิบัติการตามคําส่ัง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช 
บังคับโดยอนุโลม 
  (๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปด 
ประกาศกําหนดการรื้อถอนไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบ 
ครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารผูรบัผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบ 
คุมงาน และผูดําเนินการจะตองรวมกันเสียคาใชจายในการนั้นเวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวา 
ตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 
  ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เม่ือเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซ่ึง 
ดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตาม 
วรรคหนึ่งจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทอง 
ถ่ินไมได 
  วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอนให 
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได  ท้ังน้ี ตามหลัก 
เกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินนั้น 
คืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการรื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินนั้นตกเปนของราชการสวนทอง 
ถิ่นนั้นเพื่อนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตามพระราชบัญญัตินี ้
  มาตรา ๔๔  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ใหเจา 
พนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนท่ียังไมไดรับ 
ใบรับรอง ใบอนุญาต หรอืท่ีไมไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต  
หรือไดแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว 
  มาตรา ๔๕  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 
สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูครอบครองพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาวหรือผูที่กระทําการ 
ฝาฝนมาตรา ๓๔ ระงับการกระทํานั้น และสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสูสภาพเดิมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหนํามาตรา ๔๓ มาใช 
บังคับโดยอนุโลม” 
 
  มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๔๗  การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้  
นอกจากกรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลง 
ทะเบียนตอบรับใหผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทว ิเจาของหรือผู 
ครอบครองอาคารผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน แลวแตกรณ ีณ ภูมิลําเนาของผูนั้น หรือจะทําเปน 
บันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได 
  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดใหปดประกาศ 
สําเนาคําสั่งหรือหนังสือแจง แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อาคารที่ทําการกอสราง ดัดแปลงรื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชนั้นและใหถือวาผูขอรับ 
ใบอนุญาตผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทว ิเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูดําเนิน 
การ หรือผูควบคุมงานไดทราบคําสั่งหรือหนังสือแจงนั้นแลวเมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมี 
การปดประกาศดังกลาว” 
 
  มาตรา ๑๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๗ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบ 
คุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๔๗ ทวิ  การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งใหระงับการกระทํา 
ที่เปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทาง 
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูซ่ึงจะตองรับคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูน้ัน และใหปด 
ประกาศคําส่ังดังกลาวไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว 
และใหถือวาผูซ่ึงจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งนั้นแลวเม่ือพนกําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการปด 
ประกาศดังกลาว” 
 
  มาตรา ๑๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบ 
คุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๔๙ ทวิ  ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย 
อาคารโดยฝาฝนบทบัญญัตแิหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งดังนี้ 
  (๑) แจงเวียนชื่อและการกระทําของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารผูรับผิด 
ชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร และผูควบคุมงาน ซึ่งเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการ 
กระทําดังกลาว ใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของของตนทราบเพื่องดการออกใบอนุญาตใหแกผูขอรับใบ 
อนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร หรืองดการออกใบรับแจงใหแกผูแจงตาม 
มาตรา ๓๙ ทวิ ซึ่งมีบุคคลเชนวานั้นเปนผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบ 
และคํานวณอาคาร หรือผูควบคุมงาน เปนกําหนดเวลาคราวละหาปนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว  
และ 
  (๒) แจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นไปยังคณะกรรมการควบคุม 
อาคาร แลวใหคณะกรรมการควบคุมอาคารแจงเวียนชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหเจา 
พนักงานทองถิ่นอื่นทราบเพื่องดการออกใบอนุญาตหรือใบรับแจงดังที่ไดระบุไวใน (๑) และใหคณะ 
กรรมการควบคุมอาคารแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมการ 
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทราบเพื่อ 
พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและกฎหมายวาดวยวิชาชีพ 
วิศวกรรมตอไป 
  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไดมีคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน  
หรือเคลื่อนยายอาคารที่ไมถูกตอง หรือใหแกไขเปลี่ยนแปลงการกระทําดังกลาวใหถูกตองหรือใหรื้อ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ถอนอาคาร และไดมีการปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาวแลวเจาพนักงานทองถ่ินจะไมมีคําส่ังแจงเวียนช่ือ 
ตามวรรคหนึ่งก็ได 
  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ใหแจงคําส่ังน้ันใหผูซ่ึงไดรับ 
การแจงเวียนชื่อทราบดวย 
  ผูซึ่งไดรับการแจงเวียนชื่อตามวรรคหนึ่งมีสิทธิอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอคณะ 
กรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง” 
 
  มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๕๐  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู 
แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  
และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม เปนกรรมการ และกรรมการ 
อื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอก 
ชนไมนอยกวาสองคน และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและ 
เลขานุการ 
  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง (๑) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราช 
การของกรุงเทพมหานครหรือองคการบริหารสวนจังหวัดหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภา 
จังหวัด 
  (๒) ในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่น 
อื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดเปนกรรมการ และ 
กรรมการอื่นอีกไมเกินเจ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งในจํานวนนี้ใหมีกรรมการจากภาค 
เอกชนไมนอยกวาสองคน และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแตงตั้งขาราชการคนหนึ่งเปน 
เลขานุการ 
  กรรมการและเลขานุการตามวรรคหนึ่ง (๒) ตองไมเปนผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ของราชการสวนทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น 
  ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกคณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม” 
 
  มาตรา ๑๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบ 
คุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๕๑ ทวิ  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 
คณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่มอบหมายก็ได 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกการ 
ปฏิบัติหนาที่ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม” 
 
  มาตรา ๑๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๕๒  ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา๓๙ ทวิ  
และผูไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบญัญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 
  การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออก 
คําส่ังดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไป 
ยังคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 
  ใหคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหก 
สิบวันนับแตวันท่ีไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและ 
เจาพนักงานทองถิ่น 
  ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบ 
วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรอื 
คําพิพากษาเปนประการใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น 
  ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแก 
อาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน 
หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได 
  ใหนํามาตรา ๔๗ มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม” 
 
  มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๕๗  ภายในส่ีสิบหาวันนับแตวันท่ีเกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอน 
วันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่ไดแจงไวนั้นตามระยะเวลาดังกลาว 
ดวย 
  ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบท 
บัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก 
  (๑) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกขซึ่งจัดทําหรือ 
ควบคุมโดยทางราชการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๒) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาท่ีจําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอย 
ชั่วคราว” 
 
  มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๖๐  เม่ือมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลวหามมิให 
ผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิด 
ไปจากที่กําหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรอื 
เคลื่อนยายอาคาร หรอืใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผัง 
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาว ใหเปนอันยกเลิก 
  ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบท 
บัญญัติในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม” 
 
  มาตรา ๒๐  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๐ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบ 
คุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๖๐ ทวิ  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม 
ตามประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา ๖๐ ภายในสองป นับแตวันใชบังคับ 
ประกาศดังกลาว 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพื่อ 
ใชประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับ 
เงินคาทดแทนกอนเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมโดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย 
ตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใชบังคับอยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม แตถาไมสามารถ 
จายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมิน 
ทุนทรัพยดังกลาวท่ีใชบังคับอยูในวันท่ี ๑ มกราคมของปท่ีมีการจายเงินคาทดแทน 
  ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายใน 
กําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก” 
 
  มาตรา ๒๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๔ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบ 
คุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๖๔ ทวิ  ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจ 
แบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
ไวไดไมเกินรอยละสิบของเงินคาธรรมเนียมดังกลาวเพื่อนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจา 
หนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร นายชางและนายตรวจไดตามหลักเกณฑและ 
อัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น” 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ และมาตรา ๖๖ แหงพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๖๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑  
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ตองระวาง 
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจําท้ังปรับ 
  นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑  
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่น 
บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
  มาตรา ๖๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙  
หรือมาตรา ๓๙ ตร ีวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท” 
 
  มาตรา ๒๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบ 
คุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  “มาตรา ๖๖ ทวิ  ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม 
มาตรา ๔๒ โดยมิไดอยูในระหวางการอุทธรณคําส่ังดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวัน 
ละไมเกินสามหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําส่ังของเจาพนักงานทองถิ่น” 
 
  มาตรา ๒๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๖๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงาน 
ทองถิ่นตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ 
ไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวัน 
ละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง” 
 
  มาตรา ๒๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๐ และมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๗๐  ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตนิี้ เปนการกระทําอัน 
เกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเปนการกระทํา 
ในทางการคาเพื่อใหเชา ใหเชาซ้ือ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทน ซึ่งอาคารใด ผูกระทําตอง 
ระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ 
  มาตรา ๗๑  ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒  
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ใหถือวาเปนการกระทํา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการผูควบคุมงาน หรือผูอุทธรณตามมาตรา ๕๒ แลว 
แตกรณ ีหรือเปนการกระทําตามคําสั่งของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการ 
กระทําของผูอื่น” 
 
  มาตรา ๒๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  “มาตรา ๗๔  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรงุเทพมหานครผูแทน 
สํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนกรมตํารวจ 
  (๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัดและหัว 
หนาตํารวจภูธรจังหวัด หรือผูกํากับการตํารวจ แลวแตกรณี 
  ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง  
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหคณะกรรมการเปรยีบเทียบคดีมี 
อํานาจเปรียบเทียบไดถาเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ใหกําหนดคาปรับ 
ซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถามี ยินยอมตามน้ัน เมื่อผูตองหาไดเสียคาปรับ 
ตามที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวล 
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสองและผูนั้นยิน 
ยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่ง 
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ” 
 
  มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณขึ้นใหมตามพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๒๘  บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช 
บังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูขอรับใบอนุญาตมิไดมาขอรับ 
คืนจากเจาพนักงานทองถิ่นภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นพิจารณาคําขออนุญาตดังกลาวตอไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๒๙  บรรดาเขตเพลิงไหมที่ไดมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขต 
เพลิงไหมตามมาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ อยูกอนวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงภายในสองปนับแตวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและใหนํามาตรา ๖๐ ทว ิมาใชบังคับโดยอนุโลม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๓๐  บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กอนการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัินี ้ใหยังคง 
ใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๓๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
       อานันท  ปนยารชุน 
         นายกรัฐมนตร ี
 
------------------------------------------------- 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบท 
บัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ วาดวยการออกอนุบัญญัติตามพระราช 
บัญญัตินี้ใหเหมาะสมและคลองตัวมากย่ิงขึ้นเพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการแจงใหเจาพนักงานทอง 
ถิ่นทราบกอนการดําเนนิการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แทนการขออนุญาต 
เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงาน 
ทองถิ่นในการบังคับการตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงบทกําหนดโทษ 
อัตราโทษ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีใหเหมาะสมกับสภาวะทาง 
เศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของใหสอดคลอง 
กับการปรบัปรุงบทบัญญัติดังกลาวขางตน หรือใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตรา 
พระราชบัญญัตินี ้
 
       อัมพิกา/แกไข 
       ๑/๓/๔๕ 
       B+A(C) 
 
 


