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พระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 
----------- 

            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
       ใหไว ณ วันที ่๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
     เปนปที ่๕๕ ในรัชกาลปจจุบัน 
 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
  พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพ 
ของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยบัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง 
กฎหมาย 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่๓)  
พ.ศ. ๒๕๔๓" 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ 
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  *[รก. ๒๕๔๓/๔๒ก/๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ พระพุทธ ศักราช ๒๔๖๔ 
 
  มาตรา ๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนวรรคสองและวรรคสาม ของมาตรา ๒ แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "สําหรับเขตทองท่ีท่ีไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวา 
ดวยการผังเมืองหรือเขตทองท่ีท่ีไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตาม
เขต 
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ของผังเมืองรวมนั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
  สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใช 
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้บังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใช 
บังคับพระราชบัญญัตินี้หรือไมก็ตาม" 
 
  มาตรา ๕  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา "อาคารสูง"  คําวา "อาคารขนาดใหญพิเศษ"  
คําวา "อาคารชุมนุมคน" และคําวา "โรงมหรสพ" ระหวางบทนิยามคําวา "อาคาร" กับบทนิยาม 
คําวา "ท่ีสาธารณะ" ใน 
  มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ""อาคารสูง" หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความ 
สูงต้ังแตย่ีสิบสามเมตรข้ึนไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้น
ดาด 
ฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
  "อาคารขนาดใหญพิเศษ" หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคาร 
หรือสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมี 
พ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันต้ังแตหน่ึงหม่ืนตารางเมตรข้ึนไป 
  "อาคารชุมนุมคน" หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขา 
ไปภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได 
ตั้งแตหารอยคนขึ้นไป 
  "โรงมหรสพ" หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที ่
สําหรับฉายภาพยนตรแสดงละคร แสดงดนตร ีหรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อ 
เปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม" 
 
  มาตรา ๖  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา "ผูครอบครองอาคาร" และคําวา "ผูตรวจสอบ" 
ระหวางบทนิยามคําวา "ผูดําเนินการ" กับบทนิยามคําวา "นายตรวจ" ในมาตรา ๔ แหงพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  ""ผูครอบครองอาคาร" หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด 
สําหรับทรัพยสวนกลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย 
  "ผูตรวจสอบ" หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม หรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการ 
นั้น แลวแตกรณี ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี"้ 
 
  มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา "นายชาง" และ "เจาพนักงานทอง 
ถิ่น" ในมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  ""นายชาง" หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซ่ึง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง หรอืวิศวกร หรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการแตง
ต้ัง 
ใหเปนนายชาง 
  "เจาพนักงานทองถิ่น" หมายความวา 
  (๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
  (๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๓) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการ 
บริหารสวนตําบล 
  (๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๖) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ 
กําหนด สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น" 
 
  มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.  
๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
 
  "มาตรา ๘  เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกัน 
อัคคีภัยการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และ 
การอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  
ใหรัฐมนตรีโดยคํานะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
  (๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เนื้อที่ และท่ีต้ังของอาคาร 
  (๒) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณ 
สมบัติของวัสดุท่ีใช 
  (๓) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ 
อาคาร 
  (๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล  
ความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอยางอ่ืน และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุน 
วาย 
  (๕) แบบ และจํานวนของหองน้ําและหองสวม 
  (๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสง 
สวางการระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการ 
กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  (๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
  (๘) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวาง 
อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา ทาง หรือที่สาธารณะ 



   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    

  (๙) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ 
สําหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดัง 
กลาว 
  (๑๐) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปลี่ยนการ 
ใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
  (๑๑) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือน 
ยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
  (๑๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตอ 
อายุใบอนุญาตการโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๑๓) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ 
ผูครอบครองอาคารและเจาของอาคาร 
  (๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลัก 
เกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 
  (๑๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดต้ังและตรวจ 
สอบอุปกรณประกอบของอาคาร 
  (๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือ 
ผูดําเนินการตองทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ 
บุคคลภายนอก" 
  มาตรา ๙  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "มาตรา ๘ ทวิ เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดย 
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะ 
ของสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชในการขนสงบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอื่นใดที่
สราง 
ข้ึนโดยมีวัตถประสงคอยางเดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่ 
สรางขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุกหรือในสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะเดียวกัน
เปน 
อาคารตามพระราชบัญญัตินี ้
  กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอ 
สรางการอนุญาตใหใช การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน้ําหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของ 
วัสดุหรืออุปกรณที่จําเปนเกี่ยวเนื่องกับสิ่งนั้น  ท้ังน้ี ตามความเหมาะสมของส่ิงท่ีสรางข้ึนแตละ 
ประเภทหรือแตละลักษณะโดยอาจกําหนดใหแตกตางจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ได" 
 
  มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความใน (๓) และ (๔)  ของมาตรา ๑๘ แหงพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 



   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    

๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(๓) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นหรือสวนราชการในการปฏิบัติ 
การตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๔) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมี 
หนาท่ีปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี"้ 
 
  มาตรา ๑๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๕) และ (๖)  ของมาตรา ๑๘ แหง 
พระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  "(๕) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 
   (๖) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี"้ 
 
  มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๒๐ ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรม 
โยธาธิการ มีหนาท่ีดังน้ี 
  (๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
  (๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะ 
กรรมการพิจารณาอุทธรณ 
  (๓) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ  
หนวยงานของรัฐในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน 
  (๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย" 
 
  มาตรา ๑๓  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๑ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบ 
คุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "มาตรา ๒๑ ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภท 
ที่กฎกระทรวงกําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสราง
อาคาร  
ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและ 
คํานวณดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง" 
 
  มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๘ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ



   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    

ให 
ใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๒๘  ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการ 
คํานวณที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชา 
ชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแต 
เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการคํานวณ" 
 
  มาตรา ๑๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๒๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบ 
คุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "มาตรา ๒๘ ทวิ ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และราย 
ละเอียดดานสถาปตยกรรมของอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับ 
คําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
ตามกฎหมายวาดวยสถาปนิกใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับ 
รายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ" 
 
  มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความใน (๑)  ของมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรมแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล" 
  มาตรา ๑๗  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "มาตรา ๓๒ ทวิ เจาของอาคาร ดังตอไปนี ้
  (๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
  (๒) อาคารชุมนุมคน 
  (๓) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลว 
แตกรณ ีทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคารอุปกรณประกอบตาง ๆ เก่ียวกับ 
ระบบไฟฟา และการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกัน 
อันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบัดบัดน้ําเสีย ระบบ 
เครื่องกล หรือระบบอื่นๆ ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ท่ีมีผลตอสุขภาพ 
ชีวิต 
รางกาย หรือทรัพยสิน แลวรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น ท้ังน้ีตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหนึ่ง 



   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    

โดยมิชักชาเพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา ๔๖  
หรือมาตรา ๔๖ ทวิ แลวแตกรณี ตอไป" 
 
  มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ 
ใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๓๗ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรอื 
มาตรา ๓๓ ตายทายาทหรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง  
ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือแจงให 
เจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณีเชนวานี ้
ใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน" 
 
 
  มาตรา ๑๙  ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนหมวด ๓ ทวิ การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อ 
ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ มาตรา ๓๙ จัตวา มาตรา ๓๙ เบญจ และมาตรา ๓๙ ฉ  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
     "หมวด ๓ ทวิ 
  การอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ 
      --------------- 
 
  มาตรา ๓๙  จัตวา การกอสราง ดัดแปลง เคล่ือนยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบ 
อาคารที่ใชเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราช 
บัญญัตินี้ดวย 
 
  มาตรา ๓๙ เบญจ หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือ 
ยินยอมใหผูใด ใชอาคารหรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใช 
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแต 
กรณี 
  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณา 
ออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบ
อนุญาต 
เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ดังตอไปนี ้
  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการเปนประธาน 



   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    

กรรมการ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงาน
ตํารวจ 
แหงชาติเปนกรรมการ และใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการเปนกรรมการ 
และเลขานุการ 
  (๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ  
เจาพนักงานทองถ่ินแหงทองท่ีท่ีเก่ียวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปน 
กรรมการ และใหโยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ 
  ในการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก และใหประธานคณะ 
กรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสองแลวแตกรณีเปนผูมีอํานาจลงนาม 
ออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบ
อนุญาต 
ตามวรรคสอง 
  ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายอันอาจ 
เกิดขึ้นกับคนดูและจํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่
ใช 
เปนโรงมหรสพ เชน หองฉาย ทางเขาออก ประตู ท่ีน่ังคนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามท่ี
กําหนด 
ในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๓๙ ฉ  ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอาย ุ
สองป โดยใหใชไดจนถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต 
  หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบ 
อนุญาตการโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามท่ี 
กําหนดในกฎกระทรวง 
  เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตให 
ใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ  
และเม่ือไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 
๓๙ เบญจ จะมีคําสั่งไมอนุญาต" 
 
  มาตรา ๒๐  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๔๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบ 
คุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "มาตรา ๔๖ ทวิ ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการ 
จัดแสงสวางระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุ
ชุลมุน 
วุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ  



   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    

ของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย  
หรือทรัพยสินหรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดังนี้ 
  (๑) มีคําส่ังหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมให 
บุคคลใดใชอุปกรณประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามนั้นไวที่อุปกรณ หรอื 
บริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงายที่อยูใกลกับอุปกรณนั้น 
  (๒) มีคําส่ังใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ นั้น ใหอยู 
ในสภาพที่ปลอดภัยหรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบ
วัน 
ในกรณีมีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได 
  ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และ 
หากอุปกรณดังกลาวมีผลทําใหอาคารนั้นมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอ 
สุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบาง 
สวนไวกอนก็ได และตองจัดใหมีเคร่ีองหมายแสดงการหามน้ันไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ 
บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกลาว" 
 
  มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๔๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงาน 
สวนทองถิ่นซึ่งมีความรูหรือคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได 
 
  ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถิ่น อธิบดี 
กรมโยธาธิการมีอํานาจแตงตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑท่ีกําหนดใน 
กฎกระทรวง" 
 
  มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๔๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๔๙ ทวิ  ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย 
อาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตินี ้และเจาพนักงานทองถิ่นไดดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา  
๔๒ แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยวา
ผู 
รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูควบคุม
งาน  



   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    

อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหบุคคลเชนวา 
นั้นทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง เพื่อพิสูจนวาเปน 
การกระทําของผูอื่น หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่นใหเจาพนักงานทองถิ่น 
ดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและให 
แจงสภาวิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดํานินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและ 
กฎหมายวาดวยสถาปนิก" 
 
  มาตรา ๒๓  ใหยกเลิกความใน (๒) ของมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติควบ 
คุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.  
๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(๒) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบ 
ดวย ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด  
และบุคคลอ่ืน อีกไมเกินหกคนซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงต้ัง ในจํานวนที่ใหแตงตั้งจาก 
ภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ และใหโยธาธิการจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุ
การ" 
 
  มาตรา ๒๔  ใหยกเลิกความซ่ึงเปนช่ือของหมวด ๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
 
     "หมวด ๖ 
            นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ" 
     ------------- 
 
 
  มาตรา ๒๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๕๕ ทวิ และมาตรา ๕๕ ตร ีแหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "มาตรา ๕๕ ทวิ  หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เวนแตผูนั้น 
เปนผูตรวจสอบตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๕๕ ตร ี ในกรณีท่ีผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒  
ทวิ โดยฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม 
พระราชบัญญัตินี ้ใหนํามาตรา ๔๙ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม" 
 
  มาตรา ๒๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๕ ทวิ มาตรา ๖๕ ตร ีและมาตรา 



   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    

๖๕ จัตวาแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "มาตรา ๖๕ ทวิ  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
สามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ ยัง 
ตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
  มาตรา ๖๕ ตร ี ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไม 
เกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
  นอกจากระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนมาตรา ๓๙เบญจ วรรคหนึ่ง ยัง 
ตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
  มาตรา ๖๕ จัตวา  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามมาตรา ๔๖ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 
  นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ 
ทวิ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหาพันบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติ 
ใหถูกตอง" 
 
  มาตรา ๒๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ให 
ใชความตอไปน้ีแทน 
  "มาตรา ๗๔ ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทน 
สํานักงานอัยการสูงสุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
  (๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซ่ึงเปน 
หัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด 
  ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ  
มาตรา ๖๕ ตรีวรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ จัตวา วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหนึ่ง  
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ 
คดีมีอํานาจเปรียบเทียบได 
  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทํา 
ความผิดดังกลาวและผูเสียหาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองให 
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ 
  ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับ 
โทษถึงจําคุกใหกําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ  ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถามี ยินยอมตาม 



   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    

นั้น เมื่อผูตองหาไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
เปรียบ 
เทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  ถาผูตองหาไมยินยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ 
ภายในเวลาตามวรรคส่ีใหดําเนินคดีตอไป 
  คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ใหตกเปนของราชการสวนทองถิ่น  
โดยไมตองนําสงเปนรายไดแผนดิน" 
 
  มาตรา ๒๘  ใหยกเลิกความใน (๖) ของอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(๖) ใบรับรอง    ฉบบัละ      ๑๐๐บาท" 
 
  มาตรา ๒๙  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๖ ทวิ) และ (๖ ตร)ี ของอัตราคาธรรม 
เนียมทายพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "(๖ ทวิ) ใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบ 
              กิจการโรงมหรสพ   ฉบบัละ     ๕๐๐ บาท 
   (๖ ตร)ี ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบบัละ     ๑๐๐ บาท" 
 
  มาตรา ๓๐  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๘ ทวิ) ของอัตราคาธรรมเนียมทาย 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
  "(๘ ทวิ) การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพให 
เปนไป 
              ตามอัตราใน (๖ ทวิ)" 
 
  มาตรา ๓๑  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังใดท่ีอางถึงโรง 
มหรสพตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔  
ใหถือวากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําส่ังนั้นอางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๓๒  บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิด 
แตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยัง 
อยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้
 



   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    

  มาตรา ๓๓  ใบอนุญาตใหกอสรางโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลง 
แกไขหรือเพิ่มเติมโรงมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปโดยใหถือเปน
ใบ 
อนุญาตกอสรางโรงมหรสพหรือใบอนุญาตดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้แลวแตกรณ ี
 
  มาตรา ๓๔  ใบอนุญาตใหใชเปนสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกใหตามพระราช 
บัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ กอนวันที่พระราช 
บัญญัตินี้ใชบังคับ ใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะใช 
สถานที่นั้นเปนโรงมหรสพตอไปหลังจากใบอนุญาตสิ้นอายุ และไดยื่นคําขออนุญาตใชสถานที่ดัง 
กลาวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตอไปกอนวันที่ใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ ใหผูขอรับใบอนุญาต
ใช 
โรงมหรสพนั้นตอไดตามใบอนุญาตเดิมเวนแตผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้จะมีคําส่ัง 
ไมอนุญาตใหใชสถานที่นั้นเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๓๕  บรรดาคําขออนุญาตที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  
และยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ในกรณีที่คําขอ
อนุญาต 
ดังกลาวมีขอความแตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหแกไขเพิ่มเติมไดตาม 
ความจําเปนเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๓๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี ้
ใชบังคับใหคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 
 
  มาตรา ๓๗  บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใชบังคับอยูกอน
วันที ่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแก
ไข 



   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    

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี ้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ออกตาม 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ 
ใช 
บังคับ 
 
  มาตรา ๓๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราช 
บัญญัตินี ้
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน หลีกภัย 
          นายกรัฐมนตร ี
 
 
------------------------------------- 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันการพัฒนา 
ประเทศไดมีความเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอ 
สรางอาคารเพ่ิมมากข้ึนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารท่ีใชบังคับอยูไมเหมาะสมและสอด
คลอง 
กับสภาพการณปจจุบัน สมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสียใหม โดย 
กําหนดมาตรการในดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคี 
ภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมการผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวย 
ความสะดวกแกการจราจร นอกจากนี ้กฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน 
มหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันประกอบกับโรง 
มหรสพก็เปนอาคารอยางหนึ่ง สมควรที่จะนําหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชโรงมหรสพมารวม 
บัญญัติเปนฉบับเดียวกันกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกตอการใชกฎหมาย และ 
สมควรกําหนดใหส่ิงท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชในการขนสงบุคคลในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือส่ิงท่ีสรางข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเคร่ืองเลนในสวนสนุก หรือสถานที่อื่นใดเพื่อประโยชนในลักษณะ 
เดียวกันเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติ 
นี ้
 
       อัมพิกา/แกไข 
       ๑/๓/๔๕ 
       B+A(C) 



   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    

 
 
 


