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พระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๕) 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๘  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒   
“กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดให้เร่ืองที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคเก่ียวกับการก่อสร้าง  

ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได้” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๒  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“มาตรา  ๓๒  ตรี  เจ้าของอาคาร  ผู้ครอบครองอาคาร  หรือผู้ดําเนินการ  สําหรับอาคารชนิด 
หรือประเภทตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๘  (๑๖)  ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิด
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ตามกฎหมายต่อชีวิต  ร่างกาย  และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  เง่ือนไข   
และจํานวนเงินเอาประกันภัยที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๙  ทวิ  และมาตรา  ๓๙  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๙  ทวิ  ผู้ใดจะก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคาร  โดยไม่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้  โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด  
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามท่ีระบุไว้ในแบบดังกล่าว  โดยอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและย่ืนเอกสาร
และหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร  ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก  และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา  ๔๙  ทวิ 

(๒) ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร  ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อ 
ตามมาตรา  ๔๙  ทวิ 

(๓) ชื่อของผู้ควบคุมงาน  ซึ่งต้องประกอบด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก  และผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  และต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งชื่อตามมาตรา  ๔๙  ทวิ 

(๔) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  และหนังสือ
รับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร  แล้วแต่กรณี 

(๕) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณของอาคาร 
ที่จะก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอน  ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของบุคคลตาม  (๑)  และ  (๒)  ให้ชัดเจน
ว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารและเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารนั้น 

(๖) หนังสือรับรองของบุคคลตาม  (๑)  และ  (๒)  ซึ่งรับรองว่าตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร  
หรือเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร  แล้วแต่กรณี  พร้อมทั้งรับรองว่าการออกแบบอาคาร  
และการออกแบบและคํานวณอาคารดังกล่าว  ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง
และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ทั้งนี้  สําหรับอาคารที่ต้อง
จัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ  ผู้ทุพพลภาพ  คนชรา  หรือผู้สูงอายุ  ตามที่กฎหมายกําหนด  
ให้รับรองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นด้วย   

(๗) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานตาม  (๓)  ซึ่งรับรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง  ดัดแปลง  
หรือร้ือถอนอาคารน้ัน  ให้ถูกต้องตามแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณตามท่ี



หน้า   ๓๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

ได้แจ้งไว้และที่ได้มีการแก้ไขตามข้อทักท้วง  หรือดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  
กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

(๘) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่าง ๆ  ของโครงสร้างอาคาร  
ในกรณีอาคารท่ีจะก่อสร้างหรือดัดแปลงนั้น  เป็นอาคารชนิดหรือประเภทท่ีกําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ
งานออกแบบและคํานวณส่วนต่าง ๆ  ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา  ๒๑  ทวิ 

(๙) หนังสือแสดงการให้ความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ในกรณีที่เป็นอาคารในโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  แล้วแต่กรณี   

(๑๐) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง  พร้อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง  เก่ียวกับการก่อสร้าง  ดัดแปลง  
หรือการดําเนินโครงการหรือกิจการ  ในกรณีที่อาคารที่จะก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือดําเนินโครงการหรือกิจการ
เป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นตาม  (๙)  แต่อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา  ๓๒  ทั้งนี้  
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด 

ในกรณีอาคารท่ีจะก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนตามวรรคหน่ึง  เป็นอาคารสูง  อาคาร 
ขนาดใหญ่พิเศษ  หรืออาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม  (๑)  ต้องเป็น 
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ระดับวุฒิสถาปนิก  ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถาปนิก  และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม  (๒)  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ระดับวุฒิวิศวกร  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร   

ในกรณีอาคารท่ีจะก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนตามวรรคหน่ึง  เป็นอาคารที่มีลักษณะ  ขนาด  
หรืออยู่ในประเภทที่ได้กําหนดให้เป็นงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก  
หรือเป็นงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ในสาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  และมิได้เป็น
อาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  หรืออาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
อาคารตาม  (๑)  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมไม่ต่ํากว่าระดับ
สามัญสถาปนิก  ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก  และผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม  (๒)  
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ํากว่าระดับสามัญวิศวกร   
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ในกรณีอาคารท่ีจะก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนตามวรรคหน่ึง  มิได้เป็นอาคารตามวรรคสอง
และวรรคสาม  ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม  (๑)  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม  สาขาสถาปัตยกรรมหลัก  ตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิก  และผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
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และคํานวณอาคารตาม  (๒)  ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
สาขาวิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

มาตรา  ๓๙  ตรี  เม่ือเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับข้อมูล  และเอกสารและหลักฐานจากผู้แจ้ง 
ตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  และผู้แจ้งได้ชําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอน
อาคารครบถ้วนแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งภายในสามวันทําการนับแต่วันที่ได้รับชําระค่าธรรมเนียม  
และให้ผู้แจ้งก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับใบรับแจ้ง 

ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวัน
นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง  ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคารตามใบรับแจ้ง
อีกต่อไป  และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก 

ภายในหนึ่งร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามวรรคสอง  หรือนับแต่วันที่เร่ิมการก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคาร  แล้วแต่กรณี  หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือย่ืนเอกสารและหลักฐานตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  ไว้ไม่ถูกต้อง   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง  ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  และมีการก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคารแล้ว  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตามมาตรา  ๔๐  (๑)  และหากอาคาร
ได้ก่อสร้าง  หรือดัดแปลง  จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการตามมาตรา  ๔๐  (๒)  
จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องด้วยก็ได้ 

(๒) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  หรือรายการคํานวณของอาคารที่
ผู้แจ้งได้ย่ืนไว้ตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือ
แจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  หรือรายการคํานวณ
ดังกล่าว  ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดแต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๓) การก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่น 
ที่เก่ียวข้อง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งดําเนนิการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอน
อาคารดังกล่าว  ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนดแต่ต้อง
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  และในระหว่างระยะเวลาที่ผู้แจ้งดําเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อทักท้วง  ให้ผู้แจ้ง
ระงับการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  เว้นแต่
เป็นการกระทําเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
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ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กําหนดไว้
ในหนังสือแจ้งข้อทักท้วงตามวรรคสาม  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง  ดัดแปลง   
หรือร้ือถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้นั้นอีกต่อไป  และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งยกเลิกใบรับแจ้งที่ได้ออกไว้  
และมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา  ๔๐  (๑)  และ  (๒)  และมาตรา  ๔๒  แล้วแต่กรณี 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  ทราบภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม  ให้ถือว่าการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือร้ือถอนอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว  เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแจ้งข้อทักท้วงได้ตลอดเวลา 

(๑) กรณีเก่ียวกับการรุกล้ําที่สาธารณะ 
(๒) กรณีเก่ียวกับระยะ  หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน  ตรอก  ซอย  ทางเท้า  หรือที่สาธารณะ

ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่น
ที่เก่ียวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ย่ืนแจ้ง  หรือ 

(๓) กรณีเก่ียวกับข้อกําหนดในการห้ามก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  ใช้  หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ย่ืนแจ้ง 

ใบรับแจ้งและหนังสือแจ้งข้อทักท้วง  ให้เป็นไปตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด 
ให้นําบทบัญญัติเก่ียวกับหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา  ๘  (๑๒)  และให้นํามาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  มาใช้บังคับ
แก่ใบรับแจ้งโดยอนุโลม” 

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๕  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๕  ทวิ  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  ทวิ  หรือมาตรา  ๓๒  ตรี  ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินสามเดือน  หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว  ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๓๒  ทวิ  หรือมาตรา  ๓๒  ตรี  
ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๖ ผู้ ใดไม่ปฏิ บัติตามมาตรา   ๓๐   วรรคหน่ึง   มาตรา   ๓๘   มาตรา   ๓๙   
หรือมาตรา  ๓๙  ตรี  วรรคสาม  (๓)  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหม่ืนบาท” 

มาตรา ๘ แบบการแจ้งและใบรับแจ้งที่ใช้อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะได้มีการกําหนดขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดแบบหนังสือแจ้งข้อทักท้วงเพื่อใช้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มี 
การกําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙ ผู้แจ้งซึ่งได้รับใบรับแจ้งตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  ไว้แล้วก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามที่ได้มีการแจ้งไว้
ต่อไปได้จนกว่าระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งจะส้ินสุดลง  และให้ถือว่าใบรับแจ้งดังกล่าวเป็นใบรับแจ้ง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ผู้แจ้งตามวรรคหน่ึงได้ก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้  
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  และระยะเวลาตามที่ระบุไว้ในใบรับแจ้งสิ้นสุดลง  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลา
ก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  โดยนําหลักเกณฑ์การต่ออายุใบอนุญาตตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา  ๘  (๑๒)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มาใช้บังคับโดยอนุโลมก็ได้ 

ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงตามมาตรา  ๓๙  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  
ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นและผู้ได้รับการแจ้งข้อทักท้วงปฏิบัติตาม
ความในวรรคสาม  วรรคสี่  และวรรคห้า  ของมาตรา  ๓๙  ตรี  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๐ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวง
กําหนดให้เรื่องที่เป็นรายละเอียดทางด้านเทคนิคเก่ียวกับการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ประกาศกําหนดได้  เพ่ือใช้เป็นข้อปฏิบัติในการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้เป็นไป 
อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามพัฒนาการของเทคโนโลยี
เก่ียวกับการก่อสร้าง  เพ่ิมเติมบทบัญญัติที่กําหนดให้เจ้าของอาคาร  ผู้ครอบครองอาคาร  หรือผู้ดําเนินการ  
สําหรับอาคารบางชนิดหรือประเภทต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต  ร่างกาย   
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก  เพ่ือให้บุคคลดังกล่าวได้รับการชดใช้ค่าเสียหายในเบ้ืองต้นในกรณีที่บุคคลน้ัน
ได้รับความเสียหายต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินจากอาคารน้ัน  ปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการแจ้งการก่อสร้าง  
ดัดแปลง  หรือรื้อถอนอาคาร  โดยไม่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต  ให้มีความเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรและองค์กร
วิชาชีพด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม  อันเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนมากย่ิงขึ้น  และปรับปรุง
บทบัญญัติอ่ืนที่เก่ียวข้องให้สอดคล้องกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


