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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

---------------- 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด 
เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร 
และกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน 
 
  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ 
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาท่ีรัฐสภา ดังตอไปนี้ 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  
๒๕๒๒” 
 
  มาตรา ๒* พระราชบัญญัตินีใ้หใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราช 
กิจจานุเบกษา และจะใชบังคับในทองท่ีใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 
  *[รก.๒๕๒๒/๘๐/๑พ/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒] 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
  (๑) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
  (๒) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
  (๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
  (๔) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
  (๕) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๔๙๖ 
 
  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญตัินี ้
  “อาคาร” หมายความวา  ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคาสํานักงานและ 
สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง 
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  (๑) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน 
 
  (๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอด
เรือ รั้ว กําแพง หรือประตู ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคล
ท่ัวไปใชสอย 
  (๓) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย 
        (ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมี 
น้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 
        (ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเม่ือวัดในทางราบแลว 
ระยะหางจากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเม่ือวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ํา 
หนักเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  (๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ 
สําหรับอาคารท่ีกําหนดตามมาตรา ๘ (๙) 
  (๕) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ท้ังน้ี ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย 
  “ท่ีสาธารณะ” หมายความวา  ท่ีซ่ึงเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือให 
เปนทางสัญจรได  ท้ังนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 
  “แผนผังบริเวณ” หมายความวา  แผนท่ีแสดงลักษณะ ท่ีต้ัง และขอบเขตของที่ 
ดินและอาคารที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยายใชหรือเปล่ียนการใชรวมท้ังแสดงลักษณะ 
และขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย 
  “แบบแปลน” หมายความวา  แบบเพื่อประโยชนในการกอสรางดัดแปลง  
รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด  
เครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ ของอาคาร อยางชัดเจนพอท่ีจะใชในการดําเนินการได 
  “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา  ขอความชี้แจงรายละเอียด 
เกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน 
  “รายการคํานวณ” หมายความวา  รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ 
การรับน้าํหนัก และกําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร 
  “กอสราง” หมายความวา  สรางอาคารข้ึนใหมท้ังหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้น 
แทนของเดิมหรือไม 
  “ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรอืขยายซ่ึงลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของ
อาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
  “ซอมแซม” หมายความวา  ซอมหรือเปลี่ยนสวนตาง ๆ ของอาคารใหคงสภาพ 



   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    

เดิม 
  “รื้อถอน” หมายความวา  รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไปเชน เสา  
คาน ตง หรือสวนอ่ืนของโครงสรางตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  “เขตเพลิงไหม” หมายความวา  บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลัง 
คาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไปรวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร 
โดยรอบบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมดวย 
  “ผูควบคุมงาน” หมายความวา  ผูซ่ึงรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดู 
แลการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 
  “ผูดําเนินการ” หมายความวา  เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอ 
สราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซ่ึงตกลงรับ 
กระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง 
  “นายตรวจ” หมายความวา  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ 
  “นายชาง” หมายความวา  วิศวกรหรือสถาปนิกของกรมโยธาธิการหรือผูซึ่งเจา 
พนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง 
  “ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา  เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
  “ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา  กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัต ิ
ของราชการสวนทองถิ่น เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัดขอบัญญัติ 
กรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน 
  “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา 
  (๑) นายกเทศมนตร ีสําหรับในเขตเทศบาล 
  (๒) ประธานกรรมการสุขาภิบาล สําหรับในเขตสุขาภิบาล 
  (๓) ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
  (๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
  (๕) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
  (๖) หัวหนาผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นที่รัฐมนตรีประกาศ 
กําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ สําหรับในเขตราชการสวนทองถิ่นนั้น 
  “รัฐมนตร”ี หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้
 
 
  มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัต ิ
นี้และใหมีอํานาจออกกฎกระทรวง 
  (๑) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้หรือยกเวนคา 



   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    

ธรรมเนียม 
  (๒) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบ
ของคําสั่งหรือแบบอื่นใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้
  (๓) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตนิี้ 
  กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

----------- 
 
  มาตรา ๖  พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง 
 
  มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนด 
เงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคาร ดังตอไปนี้ 
  (๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณ 
ประโยชน 
  (๒) อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
  (๓) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององค 
การหรือใชเพื่อสาธารณประโยชน 
  (๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนาซึ่งมี 
กฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
  (๕) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ  หรืออาคารที่ทําการของหนวย 
งานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 
  (๖) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ 
  (๗) อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อ 
ใชประโยชนเปนการชั่วคราว ที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน 
 
  มาตรา ๘  เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยการปองกัน 
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมืองการสถาปตยกรรม และการ 
อํานวยความสะดวกแกการจราจรตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้ให 
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
  (๑) ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่ และท่ีตั้งของอาคาร 
  (๒) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณ 
สมบัติของวัสดุท่ีใช 
  (๓) การรับน้ําหนัก ความตานทาน และความคงทนของอาคาร หรือพื้นดินที่รอง 



   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    

รับอาคาร 
  (๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการประปา ไฟฟา กาซ และการ 
ปองกันอัคคีภัย 
  (๕) แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม 
 
  (๖) ระบบการจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การระบายน้ํา และการกําจัดขยะ 
มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
  (๗) ลักษณะ ระดับ เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
  (๘) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่นหรือระหวาง 
อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือท่ีสาธารณะ 
  (๙) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถสําหรับอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้น
ดังกลาว 
  (๑๐) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการ 
ใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
  (๑๑) หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลงรื้อถอนเคลื่อนยาย  
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
  (๑๒) หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาตการตออายุ 
ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๙  ภายใตบังคับมาตรา ๑๐ ใหราชการสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอ 
บัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องตาง ๆ ตามมาตรา ๘ ไดเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงท่ีออก
ตามมาตรา ๘ 
 
  มาตรา ๑๐  ในกรณีมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่นราชการ 
สวนทองถ่ิน อาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องใด ขัดหรือแยงกับที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามมาตรา ๘ ได เม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจาก 
รัฐมนตร ี
 
  มาตรา ๑๑  ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เม่ือ 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 
  มาตรา ๑๒  กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม 
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ถาขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวา 
ดวยการผังเมือง 



   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    

 
  มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมควรหามการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยายและ 
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แตยังไมมี
กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดการตามมาตรา ๘ (๑๐) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
อธิบดีกรมโยธาธิการหรือเจาพนักงานทองถิ่นแลวแตกรณี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารในบริเวณนั้นเปน
การชั่วคราวได และใหดําเนินการออกกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแต
วันที่ประกาศนั้นมีผลใชบังคับ 
  ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในกําหนดเวลาตาม 
วรรคหนึ่ง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการควบคุมอาคาร 

----------- 
 
  มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวยอธิบดีกรม 
โยธาธิการเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทน 
กรมการปกครอง ผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนกรมอัยการผูแทนสํานักผังเมือง ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 
แหงละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนกรรมการ และใหหัวหนา
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปนกรรมการและเลขานุการ 
 
  มาตรา ๑๕  กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
  ในกรณีมีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ 
อยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการแตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนง 
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 
  กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได แตตองไมเกินสองคราวติด 
ตอกัน 
 
  มาตรา ๑๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการ 
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เม่ือ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) รัฐมนตรีใหออก 



   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    

  (๔) เปนบุคคลลมละลาย 
  (๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
  (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพพิากษาถึงท่ีสุดหรือคําส่ังท่ีชอบดวยกฎหมายใหจํา 
คุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
  มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ตองมีกรรมการมา 
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไม 
อยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานใน
ที่ประชุม 
  การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
  กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากัน ให 
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 
 
  มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
  (๑) ใหคําแนะนําในการออกกฎกระทรวงตามมาตรา ๘ 
  (๒) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา ๙ หรอื มาตรา 
๑๐ 
  (๓) ใหความปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นในการปฏิบัติการตาม 
พระราชบัญญัตินี ้
  (๔) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๑๙  คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ 
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได 
  ใหนํามาตรา ๑๗  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๒๐  ใหจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรม 
โยธาธิการมีหนาที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการและงานธุรการใหแกคณะกรรมการควบคุม 
อาคารใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ตลอดจนประสานงานและใหความ 
ชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่นในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี ้
 

หมวด ๓ 
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย และใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร 

----------- 
 
  มาตรา ๒๑  หามมิใหผูใดกอสรางอาคาร เวนแตเจาของอาคารจะไดรับใบ 



   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    

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 
  มาตรา ๒๒  หามผูใดดัดแปลงอาคาร เวนแตเจาของอาคารจะไดรับใบอนุญาต 
จากเจาพนักงานทองถิ่น 
 
  มาตรา ๒๓  หามผูใดรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ เวนแตเจาของอาคารจะไดรับใบ 
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
  (๑) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ 
นอยกวาความสูงของอาคาร 
  (๒) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร 
 
  มาตรา ๒๔  หามผูใดเคล่ือนยายอาคาร เวนแตเจาของอาคารจะไดรับใบ 
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 
  มาตรา ๒๕  ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารมี 
ลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ 
วิศวกรรม หรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถา 
วิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุในคําขอไมเปนผูไดรับใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกลาว 
แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น 
 
  มาตรา ๒๖  เมื่อไดรับคําขอตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา 
๒๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต 
พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 
  ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมี 
คําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาไปไดอีกไมเกินสองคราวคราว 
ละไมเกินส่ีสิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบ 
อนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไมอนุญาตใหเจา 
พนักงานทองถิ่นแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 
 
  มาตรา ๒๗  ในการตรวจพิจารณาคําขอตามมาตรา ๒๖ ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ 
ประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดยื่นไว เพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ 
ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรอื มาตรา ๑๐ และใหนํา มาตรา 



   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    

๒๖ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ 
ประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไข 
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นในกรณีนี้ใหถือวาเปนการยื่นคํา 
ขอใหมและใหดําเนินการตามมาตรา ๒๖ ตอไป 
 
  มาตรา ๒๘  ในกรณีที่ผูคํานวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และ 
รายการคํานวณท่ีไดย่ืนมาพรอมกับคําขอตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๒๔ 
เปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ 
วิศวกรรม ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายละเอียดตาม
หลักวิศวกรรมศาสตร  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
  มาตรา ๒๙  การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ผู 
ขอรับใบอนุญาตตองระบุชื่อผูควบคุมงานพรอมกับหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานไว 
ในคําขอรับใบอนุญาต 
  ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตอง 
หามตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม 
 
  มาตรา ๓๐  ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ระบุชื่อไวในใบ 
อนุญาต หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินทราบ แตท้ังนี้ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผู
ควบคุมงานนั้น 
  ในกรณีมีการบอกเลิกตามวรรคหนึ่ง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการ 
ตามที่ไดรับอนุญาตไวกอน จนกวาจะมีผูควบคุมงานคนใหมและไดมีหนังสือแจงพรอมกับสงมอบ 
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถ่ินแลว 
 
  มาตรา ๓๑  หามผูใดจัดใหมีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย 
อาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนท่ีไดรับอนุญาต 
ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาตทั้งนี ้เวนแต 
  (๑) ไมขัดตอกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออก 
ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
  (๒) เปนกรณีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารเปนการฝาฝน 
ความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงานเวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวา



   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    

เปนการกระทําของผูอื่น 
 
  มาตรา ๓๒  อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการ 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) คลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม หรือสถานพยาบาล 
  (๒) พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุขหรือกิจการอื่นทั้งนี้  
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบ 
คุมการใชไดกระทําการนั้นเสร็จแลว หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบุคคล
ใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต เวนแตเจาพนักงานทองถิ่นไดออกใบรับรองวา
การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตแลว 
  หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารตามวรรคสอง ใหหรือยินยอมใหบุคคลใดใช 
อาคารนั้นเพื่อกิจการใดตามวรรคหนึ่ง นอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตใหกอสรางหรือดัดแปลง
หรือเคลื่อนยายอาคารนั้น 
 
  มาตรา ๓๓  หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบ 
คุมการใช ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพือ่กิจการใดตามมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง 
เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น และใหนํา 
มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ใหนําวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใช 
สําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๓๔  หามเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้น 
เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลงหรือใชที่จอด
รถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น ท้ังน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะ
ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 
  มาตรา ๓๕  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ หรอื 
มาตรา ๒๔ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตอ 
อายุใบอนุญาต จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว ใหทําการ 
ตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 
  มาตรา ๓๖  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ มาตรา 
๒๔ หรือมาตรา๓๓ จะโอนแกกันมิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 
 



   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    

  มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 
๒๓ มาตรา ๒๔ หรือมาตรา ๓๓ ตาย ทายาทหรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาว ซ่ึงประสงคจะ 
ทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือ 
แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย ในกรณีเชน
วานี้ใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน 
  มาตรา ๓๘  ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 
แลวแตกรณี ผูไดรับใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาตแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนไวในบรเิวณที่ไดรับอนุญาตใหกระทําการดังกลาวหนึ่งชุด และพรอมท่ีจะให
นายชางหรือนายตรวจตรวจดูได 
  ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒  
หรือใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น 
 
  มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดใน 
สาระสําคัญ ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรองตอเจาพนักงานทองถิ่นภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย 
หรือชํารุด 
  การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบ 
อนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกําหนดในกฎ 
กระทรวง 
  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับใบ 
อนุญาตหรือใบรับรอง แลวแตกรณี 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานทองถิ่น 

--------- 
 
  มาตรา ๔๐  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ หรือมีการ 
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนมาตรา ๓๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ัง 
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานแลวแตกรณ ีระงับการกระทํา
นั้นได และถาอาคารนั้นอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน เจาพนักงาน
ทองถิ่นจะหามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้น
ทั้งหมดหรือบางสวนดวยก็ได 
  เมื่อไดมีคําสั่งตามวรรคหนึ่งแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาและมีคําสั่ง 
ตาม มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง แลวแตกรณี โดยมิชักชาแตตองไมเกิน 
สามสิบวันนับแตวันที่ไดมีคําส่ังใหระงับการกระทําดังกลาว 



   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    

 
  มาตรา ๔๑  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๒๓ หรือมีการรื้อถอนอาคารโดยฝาฝน 
มาตรา ๓๑ ใหนํามาตรา ๔๐ วรรคหนึ่งและมาตรา ๔๓ มาใชบังคับโดยอนุโลมแตเจาพนักงาน
ทองถ่ินตองมีคําส่ังตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่งโดยมิชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีมี
คําสั่งใหระงับการรื้อถอนอาคาร 
 
  ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ถาเจา 
พนักงานทองถิ่นเห็นวาอาคารที่ถูกสั่งระงับการรื้อถอนไวนั้นอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต 
รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนังงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการรื้อถอนเอง และใหนํามาตรา ๔๒  
วรรคสาม วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีมีการกระทําตามมาตรา ๔๐ และการกระทํานั้นไม 
สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่น
ที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนอาคารนั้น
ท้ังหมดหรือบางสวนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีท่ีมีเหตุอัน
สมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
  ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองรื้อถอนอาคาร 
โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑)  
หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 
  ถาไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง ใหเจา 
พนักงานทองถิ่นรองขอตอศาลใหบังคับใหมีการรื้อถอน ถาขอเท็จจริงในทางพิจารณาฟงไดวามี
การกระทําตามมาตรา ๔๐ นั้นจริง ใหศาลมีคําบังคับใหมีการรื้อถอน ในคําบังคับนั้นศาลจะ
กําหนดใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการผูควบคุมงาน หรือเจาพนักงานทองถิ่น
เปนผูมีหนาที่ในการรื้อถอนก็ไดตามควรแกกรณ ีในกรณีที่ศาลมีคําบังคับใหเจาพนักงานทองถิ่น
เปนผูมีหนาที่ในการรื้อถอนเจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการรื้อถอนไดเมื่อปดประกาศ
กําหนดการรื้อถอนไวในบริเวณนั้นแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน 
  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นเปนผูดําเนินการรื้อถอน ใหเจาพนักงานทองถิ่นใช 
ความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณ โดยผูใดจะเรียกรองคาเสียหายจากเจาพนักงานทองถิ่น 
ไมได และเจาของอาคารตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น 
  วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนรวมทั้งสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอน  
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนตัวทรัพยสินตาม
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือ
เงินนั้นภายในหนึ่งปนับแตมีการประกาศกําหนดการรื้อถอน ใหทรัพยสินและเงินดังกลาวตกเปน
ของแผนดิน 
 



   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 ๔๓  ในกรณีที่การกระทําตามมาตรา ๔๐ ไมขัดกฎกระทรวงที่ออกตาม 
มาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ หรือขัดแตยังสามารถแกไข 
หรือเปลี่ยนแปลงได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของอาคารย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
หรือสงใหเจาขออาคารหรือผูดําเนินการ ดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงอาควรนั้นใหถูกตอง 
แลวแตกรณีภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร 
เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
  ในการตรวจคําขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 
สั่งใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
หรือรายการคํานวณที่ไดยื่นไวเพื่อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรอื 
ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ไดภายในเวลาท่ีกําหนด 
  ถาเจาของอาคารไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตหรือเจาของอาคารหรือผูดําเนินการ 
ไมแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารตามวรรคหนึ่ง หรือไมแกไขเปลี่ยนแปลงคําขอรับใบอนุญาตให
ถูกตองตามวรรคสอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนอาคารดังกลาวในสวนที่
เห็นสมควรไดและใหนํามาตรา ๔๒ วรรคสองวรรคสาม วรรคส่ี และวรรคหา มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 
  มาตรา ๔๔  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนท่ียังไมไดรับ
ใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นได จนกวาจะไดมีการปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๓ แลวแต
กรณี 
 
  มาตรา ๔๕  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ 
สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการกระทําดังกลาว และถาเปนการดัดแปลงพื้นที่หรือ
สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจส่ังใหดําเนินการแกไขเปล่ียนแปลงใหกลับคืนสภาพเดิมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ
ใหนํามาตรา ๔๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๔๖  ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับ 
อนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติ
น้ีใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรอื
อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่ง และ 
ถาอาคารนั้นอาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจา 



   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    

พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหรื้อถอนอาคารนั้นไดโดยใหนํามาตรา ๔๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๔๗  การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี ้
ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนใหผูขอรับใบอนุญาตผูไดรับใบอนุญาตเจาของหรือผู 
ครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงาน ณ ภูมิลําเนาของผูนั้นแลวแตกรณ ีหรือจะทํา
เปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือชื่อรับทราบก็ได 
  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจสงหนังสือหรือทําบันทึกใหลงลายมือชื่อ รับ 
ทราบตามวรรคหนึง่ได ใหจัดการปดคําสั่งหรือหนังสือแจงแลวแตกรณ ีไวในที่เปดเผยและเห็นได 
งาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปล่ียน 
การใชนั้น และใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผู 
ดําเนินการ หรือผูควบคุมงาน ไดทราบคําสั่งหรือหนังสือแจงนั้นแลวตั้งแตเมื่อพนกําหนดเจ็ดวัน
นับแตวันที่ปดคําสั่งหรือหนังสือแจงดังกลาว 
 
  มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้เจาพนักงานทองถิ่นมี 
อํานาจเขาไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่ 
นั้น และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียว 
ของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น 
 
  มาตรา ๔๙  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวน 
ทองถิ่นคนหนึ่งคนใดซึ่งมีความรูหรือคุณวุฒิตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือ
นายชางได 
 

หมวด ๕ 
การอุทธรณ 

----------- 
 
  มาตรา ๕๐  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดประกอบดวย 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ นายชางใหญกรมโยธาธิการ เปนกรรมการ และ 
บุคคลอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหกคนเปนกรรมการ และใหหัวหนาสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ 
  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ 
กรุงเทพมหานคร หรือองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภา
จังหวัด 



   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    

  (๒) ในเขตเทศบาล เขตสุขาภิบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการ 
สวนทองถิ่นอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัด ผูกํากับการ 
ตํารวจภูธรจังหวัด นายแพทยใหญจังหวัด และบุคคลอ่ืนซ่ึงปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงต้ังอีกไม 
เกินหาคนเปนกรรมการ และใหคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนเลขานุ 
การ 
  กรรมการซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราช 
การของราชการสวนทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น 
  ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกคณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณโดยอนุโลม 
  มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัต ิ
นี ้
  (๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสง 
เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
  (๓) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการ 
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
  ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซ่ึงคณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณมอบหมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการ 
อุทธรณในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกก็ได 
 
  มาตรา ๕๒  ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาตและผูไดรับคําสั่งจากเจา 
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๗ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๔๒มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ หรือมาตรา ๔๖ ผูใดไมพอใจคําส่ังของเจาพนักงานทองถ่ิน
มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณได โดยทําเปนหนังสือย่ืนตอเจา 
พนักงาน ณ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสําหรับในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการ 
บริหารสวนจังหวัดหรือ ณ สํานักงานจังหวัดหรือสํานักงานอําเภอสําหรับในเขตเทศบาล เขต 
สุขาภิบาลเขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 
  ใหคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณวินิจฉัยอุทธรณภายในสามสิบวันนับแตวันที่ 
ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถิ่นคําวินิจฉัย 
อุทธรณใหเปนท่ีสุด แตถาผูอทุธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณใหเสนอคดีตอศาลภายใน 
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัยหรือคํา 
พิพากษาเปนประการใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น 
  ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใด 
แกอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือ



   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    

ทรัพยสินหรือมีลักษณะซ่ึงไมอาจรอได 
 
  ใหนํามาตรา ๔๗ มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม 
 

หมวด ๖ 
นายชางและนายตรวจ 

---------- 
 
 
  มาตรา ๕๓  ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณท่ีมีการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือไม และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น 
 
  มาตรา ๕๔  เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซ่ึงไดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคล่ือนยายเสร็จแลวน้ัน ไดกระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญตัินี้ หรอืมี
เหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดมีการใชหรือเปลี่ยนการใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ 
มาตรา๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ใหนายชางมีอํานาจเขาไป
ตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได และเพื่อการนี้ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังให
แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้น 
 
  มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายชางหรือ 
นายตรวจตองกระทําการในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของ 
สถานที่นั้น และในการนี้ใหนายชางหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ 
  บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๗ 
เขตเพลิงไหม 
--------- 

 
  มาตรา ๕๖  เมื่อเกิดเพลิงไหมในบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ให 
เจาพนักงานทองถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น  และ 
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมโดยมีแผนท่ีสังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมพรอมท้ังระบุใหทราบถึงการ
กระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัตินี ้
 
  มาตรา ๕๗  ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามผูใดกอสราง 



   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    

ดัดแปลง ซอมแซม รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูไดรับใบอนุญาตให
ทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคารในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันท่ีเกิดเพลิง
ไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาตนั้นตามระยะเวลาดังกลาวดวย 
  ใหนําความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใชบังคับแกการ 
ฝาฝนบทบัญญัติวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
  บทบัญญัติในวรรคหนึ่ง ไมใชบังคับแก 
  (๑) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกขซึ่งจัดทําหรือ 
ควบคุมโดยทางราชการ 
  (๒) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาท่ีจําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือ 
ใชสอยชั่วคราว 
 
  มาตรา ๕๘  ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขต 
เพลิงไหมหรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุขการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเจา 
พนักงานทองถิ่นเสนอความเห็นพรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นมากกวาหนึ่งทองที่ 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ท่ีเกี่ยวของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็น ท้ังน้ี
ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีเกิดเพลิงไหม 
  เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่น 
แลว ใหเสนอความเห็นพรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศให 
ประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมีการปรบัปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ  
สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิด 
เพลิงไหม 
 
  มาตรา ๕๙  ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหาม 
ตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง เปนอันยกเลิกในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลวให
การหามตามาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง ยังคงมีผลใชบังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มี
ประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น และใหสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อประกาศใชบงัคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราช
กิจจานุเบกษาภายในกําหนดเวลาดังกลาว 
 
  มาตรา ๖๐  เม่ือมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลวหามผูใด 
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิด
ไปจากที่กําหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรอื
เคลื่อนยายอาคารที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซ่ึงขัดกับ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แผนผังดังกลาวใหเปนอันยกเลิก 
  ใหนําความในมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๒ มาใชบังคับแกการฝาฝน 
บทบัญญัติวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย 
ใดเพื่อใชประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรือ 
อสังหาริมทรัพยนั้นโดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๖๒  เม่ือเกิดเพลิงไหมในทองท่ีใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถา 
ทองที่นั้นยังไมมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัตินีบ้ังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาให
ใชพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นตั้งแตวันที่เกิดเพลิงไหม แตถาตอมามีการประกาศไมปรับปรุง
เขตเพลิงไหมตามมาตรา ๕๘ ใหถือวาพระราชกฤษฎีกาดังกลาวเปนอันยกเลิกตั้งแตวันที่เจา
พนักงานทองถิ่นมีประกาศนั้น 
 

หมวด ๘ 
บทเบ็ดเตล็ด 

----------- 
 
  มาตรา ๖๓  ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอทุธรณ ผูซ่ึงคณะ 
กรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง 
หรือนายตรวจตามพระราชบัญญัตินี ้ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต เจาของหรือผูครอบครอง 
อาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่นั้นตองใหความสะดวก
และชวยเหลือตามสมควร 
 
  มาตรา ๖๔  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี ้ใหกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี 
เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง และนายตรวจ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 
----------- 

 
  มาตรา ๖๕  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ 
มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๒ วรรคสอง มาตรา ๕๒ 
วรรคส่ี มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
  นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มาตรา ๓๒ มาตรา ๔๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๕๗ ตองระวางโทษปรับอีกวันละหารอยบาทตลอด 
เวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตองสําหรับผูฝาฝนมาตรา ๓๔ ตองระวางโทษปรับ
อีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน 
 
  มาตรา ๖๖  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๘ หรือมาตรา 
๓๙ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท 
 
  มาตรา ๖๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝาฝนคําส่ังของเจาพนักงาน 
ทองถิ่นตามมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๔ ตองระวางโทษปรับวันละหารอยบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน 
 
  มาตรา ๖๘  ผูใด 
  (๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณตามมาตรา ๕๑ (๒) โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ 
  (๒) ขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการ 
พิจารณาอทุธรณมอบหมาย เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา 
๕๑ มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา 
๖๓ แลวแตกรณ ี
  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรอื ท้ังจํา 
ท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๖๙  ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนการกระทําของผู 
ดําเนินการ ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ 
 
  มาตรา ๗๐  ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้เปนการกระทําอัน 
เกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเปนการกระทํา 
ในทางการคาเพื่อใหเชา ใหเชาซ้ือ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใด ผูกระทําตอง 
ระวางโทษจําคุกไมกินสองป หรือปรับเปนสิบเทาของโทษท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ หรอื
ท้ังจําท้ังปรับ 
 
  มาตรา ๗๑  ในกรณีมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ 
มาตรา ๒๓ มาตรา ๒๔ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๒ วรรคสอง มาตรา ๕๒ วรรคส่ี มาตรา ๕๗ หรอื 
มาตรา ๖๐ ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุม
งานหรือผูอุทธรณตามมาตรา  ๕๒ วรรคส่ี แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของบุคคล
ดังกลาว เวนแตบุคคลนั้นจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  มาตรา ๗๒  ในกรณีที่นิติบุคคลกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวา 
กรรมการ หรือผูจัดการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเปนผูรวมกระทําผิดกับนิติบุคคลนั้นเวนแตจะ
พิสูจนไดวา การกระทําของนิติบุคคลนั้นไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็นหรือยินยอมดวย 
 
  มาตรา ๗๓  ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบญัญัตินี ้ใหถือวาเจา 
ของหรือผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิด 
ขึ้นหรือบุคคลซึ่งความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเนื่องจากการ 
กระทําความผิดดังกลาว เปนผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 
 
  มาตรา ๗๔  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
  (๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยผูวาราชการกรงุเทพมหานครผูแทน 
กรมอัยการ และผูแทนกรมตํารวจ 
  (๒) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัดซ่ึงอธิบดี 
กรมอัยการมอบหมาย และผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัด 
  บรรดาความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวตามพระราชบัญญัตินี ้หรือความผิด  
ตามมาตรา ๖๘ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบ และเมื่อไดเสียคาปรับตาม 
ที่เปรียบเทียบแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 
  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง และผูนั้น 
ยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องมาใหแกคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
ตามวรรคหนึ่งภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบปรับ 
 

บทเฉพาะกาล 
------------------- 

 
  มาตรา ๗๕  บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช 
บังคับและยังอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและการ 
อนุญาตใด ๆ ที่ไดใหไวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารหรือกฎหมายวาดวย
การควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม หรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาตตามที่ไดรับ
ใบอนุญาตแลวแตกรณ ีใหถือวาเปนคําขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบญัญตัินี้โดย
อนุโลม 
  ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจาก 
การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบญัญัตินี ้ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณา 
อนุญาตนั้นเปนไปตามพระราชบัญญัตินี ้และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๒๗ 
เพื่อใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามใหถูกตองภายในเวลาสามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาตไม
ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอรับใบอนุญาตนั้น



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เปนอันตกไป 
 
  มาตรา ๗๖  อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และได 
กระทําการเสร็จแลวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบ 
คุมการใชตามพระราชบัญญัตินี ้ก็ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 
 
  มาตรา ๗๗  ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณ 
สมบัติของแผนดินกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไม 
เหมาะสม หรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัยการสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ 
ส่ิงแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองท่ีนั้นแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางดังตอไปนี้ 
  (๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารนั้นภายในกําหนด 
เวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง แตการสั่งรื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพื่อความเปน 
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง การพัฒนาทองถิ่นหรือประโยชนในการใชที่สาธารณะของ 
ประชาชน 
  (๒) มีคําส่ังภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุง 
อาคารมีผลใชบังคับใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองตาม 
พระราชบัญญัตินี้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 
  (๓) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุ 
ที่กอใหเกิดหรืออาจกอใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกัน 
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวก 
แกการจราจร ภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 
  (๔) มีคําสั่งใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถิ่นตาม 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 
  ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูนั้นไดรับยกเวนโทษ แตถาผูนั้นไมปฏิบัติตามผูนั้นตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหผูนั้นรื้อถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ถาผูนั้นไมรื้อถอนอาคารใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูนั้นตองระวางโทษ
ปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู หรือจนกวาผูนั้นยินยอมใหเจา
พนักงานทองถิ่นดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเอง ในกรณีหลังนี้ใหนํามาตรา ๔๒ วรรคส่ีและวรรค
หา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้น 
แนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินใน 
บริเวณนั้น เพื่อเปนรายไดสําหรับบํารุงทองถิ่นได แตท่ีดินนั้น ยังคงเปนสาธารณสมบัติของ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แผนดิน 
  สัญญาเชาที่ดินที่ทําขึ้นตามวรรคหนึ่ง (๔) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกันแต 
ตองไมเกินสิบป การตอระยะเวลาเชาจะกระทํามิได เม่ือสิ้นกําหนดเวลาเชาที่ดินแลว เจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารผูใดไมรื้อถอนขนยายอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่
กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรอื
ท้ังจําท้ังปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหนึ่งพันบาทตลอดเวลาท่ียังฝาฝน หรอื
จนกวาผูนั้นยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นเขาดําเนินการรื้อถอนอาคารนั้นเองในกรณหีลังนี้ใหนํา
มาตรา๔๒ วรรคส่ีและวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
  มาตรา ๗๘  ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสราง 
อาคารที่ไดยื่นไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
ที่ไดยื่นตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามพระราชบญัญัตินี้ 
 
  มาตรา ๗๙  บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัต ิขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ 
ประกาศ หรือคําส่ังซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 
๒๔๗๖ใหคงใชบังคับไดตอไป ท้ังน้ี เพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 
  มาตรา ๘๐  ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุม 
การกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม 
พุทธศักราช ๒๔๗๖ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใช 
บังคับพระราชบัญญัตินี้ในทองที่นั้นแลว 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
         ส. โหตระกิตย 
       รองนายกรัฐมนตรี 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
------------------------- 

 
  (๑) ใบอนุญาตกอสราง   ฉบบัละ  ๒๐๐  บาท 
  (๒) ใบอนุญาตดัดแปลง   ฉบบัละ  ๑๐๐  บาท 
  (๓) ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบบัละ     ๕๐  บาท 
  (๔) ใบอนุญาตเคลื่อนยาย   ฉบบัละ     ๕๐  บาท 
  (๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช  ฉบบัละ  ๒๐๐  บาท 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๖) ใบรับรอง    ฉบบัละ     ๕๐  บาท 
  (๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน 
         ใบรับรอง    ฉบบัละ     ๑๐  บาท 
  (๘) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔) 
  (๙) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียม 
         สําหรับการกอสราง หรือสําหรับสวนที่มีการดัดแปลง ดังน้ี 
         (ก) อาคารซึ่งสูงไมเกินสามชั้นหรือไมเกิน 
               สิบหาเมตรคิดตามพื้นที่ของ 
              พื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ    ๒  บาท 
         (ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือ 
               เกินสิบหาเมตร คิดตามพ้ืนท่ีของ 
               พื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ    ๔  บาท 
          (ค) อาคารประเภทซึ่งตองมีพื้น 
               รับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่ง 
               เกินหารอยกิโลกรัมตอหนึ่ง 
               ตารางเมตร คิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืน 
               อาคารแตละชั้นรวมกัน   ตารางเมตรละ    ๔  บาท 
         (ง) ปาย คิดตามพื้นท่ีของปายโดย 
               เอาสวนกวางที่สุด คูณดวย 
               สวนยาวท่ีสุด    ตารางเมตรละ    ๔  บาท 
         (จ) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความ 
               ยาว เชน เข่ือน ทางหรือทอระบายน้ํา 
               รั้วหรือกําแพง รวมทั้งประตูรั้ว 
               หรือกําแพง คิดตามความยาว เมตรละ            ๑  บาท 
  ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร 
ตั้งแตกึ่งหนึ่งขึ้นไปใหถือเปนหนวยเต็ม ถาต่ํากวากึ่งหนึ่งปดทิ้ง 
 
       อัมพิกา/แกไข 
       ๔/๓/๔๕ 
       B+A (C) 
 
 


