
พรบ .ควบคุมอาคาร พ .ศ .2522 
 

                                          อนวัช  บูรพาชน  

    ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร 



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

ควบคุมในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  1.การสถาปัตยกรรม ความสวยงาม 
    ความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง 
  2.ความม่ังคงแข็งแรงของอาคาร 
  3.ความปลอดภัยของผู้อาศัยหรือใช้อาคาร 
  4.การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร 
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  6.การอ านวยความสะดวกแก่การจราจร 
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  พระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

พระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบับที ่2) พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที ่3) พ.ศ.2543 

พระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบับที ่4) พ.ศ.2550 

พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับที ่5) พ.ศ.2558 



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 
ประเด็นส าคัญ 
1. การออกข้อบัญญัติท้องถิ่น การยกเลิกหรือแก้ไขข้อบัญญัติท้องถิ่นอ านาจของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
2. การแจ้งและรับแจ้งการก่อสร้าง ฯ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยไม่ใช้วิธียื่นค าขอรับใบอนุญาต 
   มาตรา 39 ทวิ 
3. ระยะเวลาตรวจพิจารณาอนุญาต การสั่งให้แก้ไขแบบของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
4. อาคารควบคุมการใช้ การเปลี่ยนการใช้อาคาร 
5. บทก าหนดโทษ 

 



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 

ประเด็นส าคัญ 
1. เขตควบคุมอาคาร 
2. อ านาจในการออกกฎกระทรวง มาตรา 8 มาตรา 8 ทวิ 
3. หมวดว่าด้วยโรงมหรสพ 
4. อ านาจสั่งแก้ไขอุปกรณ์ประกอบของอาคาร ๆ 
5. อ านาจในการแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่าง 
6. การแจ้งเวียนชื่อผู้รับผิดชอบออกแบบและค านวณอาคาร  
      หรือผู้ควบคุมงาน 
1. การตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ  
2. การตรวจสอบงานออกแบบและค านวณ 
3. นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ 
4. บทก าหนดโทษ 

 



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 

มาตรา 7(8) : ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงยกเว้น ผ่อนผัน หรือก าหนด
เงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับ
อาคารที่ กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐ
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มี หรือพัฒนาเพื่อเป็นที่
อยู่อาศัยส าหรับผู้มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ต้องมิใช่การยกเว้นหรือผ่อนผันเงื่อนไข
เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงและความ ปลอดภัยของอาคารหรือความปลอดภัย
ของผู้ซึ่งอยู่อาศัยหรือใช้อาคาร 

 





ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
 
 

มาตรฐานอ้างถึง 
(Referenced Standard) 

มยผ. หรือ มาตรฐานที่คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารให้การรับรอง 

พระราชกฤษฎีกาให้
ใช้บังคับกฎหมาย 

ข้อบัญญัติท้องถิ่น กฎกระทรวง 
 ข้อก าหนดด้านเทคนิค กฎกระทรวงด้านอื่น 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

แก้ไขโดยพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร(ฉบับที่5) พ.ศ.2558 

ข้อก าหนดด้านเทคนิค 



การค านวณออกแบบโครงสร้างป้าย  
มาตรฐานการค านวณแรงลมและการตอบสนองของอาคารของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง หรือมาตรฐานที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง 



1.อยูใ่นเขตควบคุมอาคาร 

2.อยูใ่นเขตผงัเมอืงรวมหรอืเคย
เป็นเขตผงัเมอืงรวม 

3.อาคารสงู ขนาดใหญ่พเิศษ 
อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ 

4.อยูใ่นเขตเพลงิไหม(้ชัว่คราว) 

การก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย ใช ้    
อาคารตอ้งไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 

กฎหมายควบคุมอาคารใชเ้มือ่เป็นอาคารและ 
อยูใ่นกรณีทีใ่ชบ้งัคบักฎหมายได ้



 “โรงมหรสพ” 

หมายความว่าอาคารหรือ 
ส่วนใดของอาคาร ที่ใช้
เป็น สถานที่ส าหรับฉาย
ภาพยนตร์  แสดงละคร  
แสดงดนตรี หรือการ
แสดงร่ืนเริงอ่ืนใดและมี
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้
สาธารณชนเข้าชมการ
แสดงนัน้เป็นปกตธุิระ  
โดยจะมีค่าตอบแทน

หรือไม่กต็าม 

เป็นอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ      
อาคารชุมนุมคน หรือ โรงมหรสพ  

“อาคารสูง” หมายความว่า 
อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่ 
หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความ
สูงตัง้แต่ 23 เมตรขึน้ไป 

“อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความว่า 
อาคารที่ก่อสร้างขึน้เพื่อใช้พืน้ที่อาคาร
หรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย
หรือประกอบกจิการประเภทเดียวหรือ
หลายประเภท โดยมีพืน้ที่รวมกันทกุ
ชัน้ในหลังเดียวกันตัง้แต่ 
10,000 ตารางเมตรขึน้ไป 

“อาคารชุมนุมคน” 
หมายความว่า อาคารหรือ
ส่วนใดของอาคารที่บุคคล
อาจเข้าไปภายใน เพื่อ
ประโยชน์ในการชุมนุมคนที่
มีพืน้ที่ตัง้แต่1,000 ตาราง 
เมตรขึน้ไป หรือชุมนุมคนได้
ตัง้แต่ 500 คนขึน้ไป 



 กรอบการใช้บังคับกฎหมายอาคาร  
 ก่อสร้าง 

 ดัดแปลง 

 รือ้ถอน                          ต้องได้รับอนุญาต 

 เคล่ือนย้าย                     จากเจ้าพนักงาน 

 ใช้ หรือ เปล่ียนการใช้       ท้องถิ่น    



• ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขตกทม. 
• นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
• ประธานกรรมการบริหาร ( นายก ) องค์การบริหารส่วนต าบล

ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
• นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
• ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนด ส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ 
 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 



อ านาจหน้าที่ต่าง ๆ ของ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
1.การอนุญาตต่าง ๆ 

2.ด าเนินการกรณีฝ่าฝืนกฎหมาย 
3.แจ้งความด าเนินคดีอาญา 

4.กรณีเป็นเขตเพลิงไหม้ 
5.กรณีอุทธรณ์ 

6.กรณีเกิดอุบัติภัยกับอาคาร 
7.กรณีการตรวจสอบอาคาร 



อ า ค า ร ค ว บ คุ ม ก า ร ใ ช้ 
เ มื่ อ ก่ อ ส ร้ า ง เ ส ร็ จ ต้ อ ง ใ ห้      
เ จ้ าพนั ก ง านท้ อ งถิ่ น ต รวจ
รับรองการก่อสร้างก่อนเปิดการ
ใช้อาคาร 

มาตรา 32 

คลังสินค้า  โรงแรม  อาคารชุด  หรือสถานพยาบาล 
อาคารพาณิชยกรรม ตั้งแต่ 300 ตร.ม.ขึ้นไป 
อาคารพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีกค้าส่ง ตั้งแต่ 300 ตร.ม.ขึ้นไป 
อาคารหอประชุม ตั้งแต่ 300 ตร.ม.ขึ้นไป 
อาคารส านักงานหรือที่ท าการ ตั้งแต่ 300 ตร.ม.ขึ้นไป 
อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการอุตสาหกรรม 
อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการการศึกษา 
อาคารหอพัก ที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ 
อาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ 
อาคารส าหรับใช้เก็บวัตถุอันตราย 



  

 

“มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี ้ 
              (1) อาคารส าหรับใช้เป็น คลังสนิค้า  โรงแรม  อาคารชุด  หรือ
สถานพยาบาล  
 (2) อาคารส าหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  การศึกษา          
การสาธารณสุข หรือกจิการอ่ืน  ทัง้นี ้ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 เม่ือผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ได้กระท าการดังกล่าวเสร็จ
แล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่ เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด เพื่อท าการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้าย
อาคารนัน้ให้แล้วเสร็จภายในสามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  
 ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนัน้เพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือ
ที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39  ทว ิ ภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  
  



  

 

(ม.32ต่อ) 
           ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารนัน้เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือ
ที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้ แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต 
หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนัน้ตามที่ ได้รับใบอนุญาต  
หรือที่ ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทว ิได้  
 แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้ท าการตรวจสอบภายในก าหนดเวลาตาม
วรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนัน้ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารนัน้เพื่อกจิการดังที่ระบุไว้ใน  
ใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทว ิต่อไปได้  
 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ใช้หรือ
ยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนัน้เพื่อกิจการอ่ืนนอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต 

หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทว”ิ  
  



ขออนุญาตอย่างไร 

1.โดยการยื่นขออนุญาต
ก่อสร้างฯ 

2.การแจ้งการก่อสร้างอาคาร ฯ
( มาตรา 39 ทวิ ) 

 “มาตรา 21 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และด าเนินการตามมาตรา 39 ทว”ิ  

 



1.เจ้าของจัดเตรียม
แบบ และเอกสาร 

2. เจ้าของอาคารยื่น 
ค าขอรับใบอนุญาต
เอกสาร แบบแปลน 
รายการค านวณ 

ผู้ออกแบบ ค านวณ เขียนแบบ 

3. เจ้าพนักงานท้องถิ่น
พจิารณาออกใบอนุญาต 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 

    เจ้าของ 



           
          ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้

หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร หากแบบแปลนและเอกสารของผู้ยื่นขอ
อนุญาตครบถ้วนและถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา 
และออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
     ในกรณีที่มีความจ า เป็นที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาต หรือยังไม่มีค าสั่งไม่อนุญาตภายใน 45 วัน เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 45 
วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ยื่น     
ขออนุญาตทราบก่อนที่ระยะเวลาในการขอขยายสิ้นสุดลง                      



 



 



ช าระค่าธรรมเนียม 

ออกใบรับแจ้ง 

ตรวจข้อมูลเอกสาร 

ตรวจแบบ 
ไม่เกิน 120 วัน 

ให้แก้ไข 

แจ้งข้อทักท้วง 

มาตรา 39 ทว ิ

มาตรา 39 ตรี 

ไม่แก้ไขตามค าส่ัง 

ยื่นแจ้ง 

วิธีการแจ้งการก่อสร้าง ฯ ตามมาตรา 39 ทว ิ
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อาคารสูง หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่ 
หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตัง้แต่ 23 เมตรขึน้ไป 

“อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึน้
เพ่ือใช้พืน้ที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือ
ประกอบกจิการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพืน้ที่
รวมกันทกุชัน้ในหลังเดียวกันตัง้แต่ 
10,000 ตารางเมตรขึน้ไป 
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ก าหนดตามขนาดของพืน้ทีอ่าคารส่วนที่จะท าการก่อสร้างหรือดัดแปลง  
ดังนี ้ 

(1)  พืน้ทีข่องอาคารขนาดน้อยกว่า 10,000 ตารางเมตรให้ก าหนด
อายุใบอนุญาตหน่ึงปี  

(2)  พืน้ทีข่องอาคารขนาดตั้งแต่  10,000  ตารางเมตร แต่ไม่ถึง
100,000 ตารางเมตรให้ก าหนด อายุใบอนุญาตสองปี  

(3)  พืน้ทีข่องอาคารขนาดตั้งแต่  100,000  ตารางเมตรขึน้ไป ให้
ก าหนดอายุใบอนุญาตสามปี 



- ถ้าเป็นการขอต่ออายุใบอนุญาตคร้ังแรก  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้เป็นระยะเวลาไม่เกินอายุใบอนุญาต
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

-ในกรณีที่ได้มีการต่ออายุใบอนุญาตมาแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตได้ต่อเม่ือด าเนินการก่อสร้างฐานราก
ทั้งหมดของอาคารแล้วเสร็จ  หรือมีการก่อสร้างหรือ ดัดแปลง
โครงสร้างของอาคารไปแล้วเกินร้อยละสิบของพื้นที่อาคารที่ได้รับ
อนุญาต  โดยจะต่ออายุใบอนุญาตให้ได้อกีไม่เกนิสามคร้ัง  คร้ังละ
หน่ึงปี  



-การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือ
ดดัแปลงอาคารทุกคร้ัง  ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้อง แก้ไขแบบแปลนของอาคารให้มหีรือ
ปรับปรุงระบบการป้องกนัอคัคภียัและระบบ
ความปลอดภัยภายในอาคาร  โดยให้เป็นไป
ตามกฎหมายทีใ่ช้บังคบัในขณะยืน่ค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตน้ัน  

การต่ออายุใบอนุญาต 



นายช่าง นายตรวจ มีหน้าที่ต่างกันอย่างไร  
ใครมีหน้าที่ตรวจแบบส่วนไหน ?  

มาตรา 4 
“นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตัง้ให้
เป็นนายตรวจ 
“นายช่าง” หมายความว่า ข้าราชการ หรือ พนักงานซึ่งราชการ
ส่วนท้องถิ่นแต่งตัง้ให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกร หรือสถาปนิก ซึ่ง
อธิบดีกรมโยธาธิการแต่งตัง้ให้เป็นนายช่าง 



นายช่างตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2524 
-ได้รบัประกาศนียบตัรชัน้สงู (ปวส.) แผนกวิชาช่าง
ก่อสร้าง หรือแผนกวิชาช่างส ารวจหรือ  แผนกวิชาช่างโยธา 
หรือแผนกวิชาช่างเขียนแบบโยธา                                                                                                                                              
- ได้รบัประกาศนียบตัรตามท่ี ก.พ. ก าหนดว่าใช้เป็น
คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งช่างโยธา                                       
- ได้รบัประกาศนียบตัรวิชาช่างตรี ตามหลกัสตูรของทาง
ราชการ    ซ่ึง ก.พ. ได้รบัรองแล้ว หรือได้รบัอนุญาตให้เป็น
ผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ สาขา 1 วิศวกรรมโยธา
ตามกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม                                                 
- เป็นนายตรวจตัง้แต่ ระดบั 3 ขึน้ไป 



นายตรวจตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2524 
-ได้รบัประกาศนียบตัรประโยคมธัยมศึกษา
ตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) แผนกวิชา
ก่อสรา้งหรอื   แผนกวิชาช่างส ารวจ หรอื
แผนกวิชาช่างโยธา หรอื แผนกวิชาช่างเขียน
แบบโยธา           
- ได้รบัประกาศนียบตัรตามท่ี กพ. ก าหนด
ว่าใช้เป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง
นาย ช่างโยธา 1 หรอืเทียบเท่า  



การตรวจสอบสถานท่ีขออนญุาต 
ออกใบนดัหมายเพือ่ตรวจสอบสถานที ่

ตรวจสอบสถานที ่ประกอบเอกสารสทิธิ ์ผงับรเิวณ  

   แบบแปลน 

บนัทกึรายงานผลการตรวจสอบ ใหผู้ข้ออนุญาตหรอื
ผูแ้ทนรว่มลงนามรบัทราบ 



รายละเอียดส าคญัในการตรวจสอบสถานท่ี 
ขอ้เทจ็จรงิตอ้งมคีวามถกูตอ้ง ชดัเจน สอดคลอ้งกบัแบบ
แปลน แผนผงัทีย่ืน่ขออนุญาต 

ตรวจสอบสถานที ่ประกอบเอกสารสทิธิ ์ผงับรเิวณ  

   แบบแปลน 

บนัทกึรายงานผลการตรวจสอบ ใหผู้ข้ออนุญาตหรอื
ผูแ้ทนรว่มลงนามรบัทราบ 



การตรวจสอบรายการค านวณ 
 ขอ้ 9 (5) รายการค านวณ ใหแ้สดงวธิกีารตามหลกัวศิวกรรมศาสตร ์โดย

ค านวณก าลงัของวสัดุ  การรบัน ้าหนกั และก าลงัตา้นทานของสว่นต่าง ๆ ของ
อาคาร 

 ขอ้ ๑๐  ผูร้บัผดิชอบงานออกแบบหรอืผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและค านวณตอ้ง
ลงลายมอืชื่อพรอ้มกบัเขยีนชื่อดว้ยตวับรรจงในแผนผงับรเิวณแบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณทุกแผน่ และใหร้ะบุส านกังาน
หรอืทีอ่ยูพ่รอ้มกบัคุณวุฒขิองผูร้บัผดิชอบดงักลา่วไวใ้นแผนผงับรเิวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณแต่ละชุดดว้ย หรอืจะใช้
สิง่พมิพ ์ส าเนา ภาพถ่ายทีผู่ร้บัผดิชอบงานออกแบบ หรอืผูร้บัผดิชอบงาน
ออกแบบและค านวณไดล้งลายมอืชื่อพรอ้มกบัเขยีนชื่อดว้ยตวับรรจง และระบุ
รายละเอยีดดงักลา่วแทนกไ็ด ้

           ในกรณีทีผู่ร้บัผดิชอบงานออกแบบหรอืผูร้บัผดิชอบงานออกแบบและ
ค านวณเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคุม 
หรอืวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีสถาปตัยกรรมหรอืกฎหมาย
วา่ดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม ใหร้ะบุเลขทะเบยีนใบอนุญาตไวด้ว้ย 

 
 



ในกรณีท่ีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
และรายการค านวณท่ีได้ย่ืนมาพร้อมกบัค าขอรบั
ใบอนุญาตกระท าโดยผูท่ี้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตามกฎหมายว่า
ด้วยวิชาชีพวิศวกร      ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแต่เฉพาะในส่วน     ท่ีไม่เก่ียวกบัรายการ
ค านวณ 



การพจิารณาแบบแปลนในการ
อนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2528) ว่าด้วยเรื่อง
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต 
การอนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต การออก
ใบรบัรอง การขอรบัใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทน
ใบรบัรอง และการออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบ
แทนใบรบัรอง  



“มาตรา 25 ในกรณีที่เป็นการยื่นค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง้ค าสั่งไม่
อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผล ให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบภายในส่ีสิบห้าวนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ  

  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้
ขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกินส่ีสิบห้าวนั แต่
ตอ้งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผูข้อรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือตามท่ีไดข้ยาย
เวลาไวน้ั้น แลว้แต่กรณี  

  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีค าสั่งไม่
อนุญาตให ้   เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบโดยไม่
ชกัชา้” 



    
     ขอ้ 1  เจา้ของอาคารผูใ้ดประสงคจ์ะขอรบัใบอนุญาต 
              (1) ก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรือ้ถอนอาคาร ใหย้ืน่ค าขอ

อนุญาตตามแบบ ข.1 พรอ้มดว้ยเอกสารตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ ข.1 ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ 
              (2) เคลื่อนยา้ยอาคาร ใหย้ืน่ค าขออนุญาตตามแบบ ข.2 พรอ้มดว้ย

เอกสารตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ ข.2 ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ทีอ่าคารนัน้ตัง้อยู ่เวน้แต่การ
เคลื่อนยา้ยอาคารจากทอ้งทีท่ีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ไปยงัทอ้งทีท่ีพ่ระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใชบ้งัคบั ใหย้ืน่ค าขอ
อนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถิน่ในทอ้งทีท่ีอ่าคารนัน้จะยา้ยไปตัง้ 

            ผูข้อรบัใบอนุญาตตอ้งแนบเอกสารเกีย่วกบัแผนผงับรเิวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน ตามทีร่ะบุไวใ้นแบบ ข.1 และ ข.2 จ านวนหา้ชุดพรอ้มกบัค า
ขอ ส าหรบัการขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารทีเ่ป็น
อาคารประเภทควบคุมการใชต้ามมาตรา 32 เจา้พนกังานทอ้งถิน่จะประกาศก าหนดใหผู้้
ขอรบัใบอนุญาตตอ้งแนบเอกสารดงักล่าวมากกวา่หา้ชุดกไ็ด ้ แต่ตอ้งไมเ่กนิเจด็ชุด 

            การขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร
เกีย่วกบัอาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ หรอือาคารทีก่่อสรา้งดว้ยวตัถุถาวรและวตัถุทนไฟ
เป็นสว่นใหญ่  ตอ้งแนบรายการค านวณจ านวนหนึ่งชุดพรอ้มกบัค าขอตาม (1) หรอื (2) 
ดว้ย  
 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2528)  



    

 ขอ้ 2   เมื่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดร้บัค าขอตามขอ้ 1 ใหต้รวจ
พจิารณาแผนผงับรเิวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
และรายการค านวณ (ถา้ม)ี    เมื่อปรากฏว่าแผนผงับรเิวณ แบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณถูกตอ้งและ
เป็นไปตามกฎกระทรวง  ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ และหรอืประกาศของ
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ งออกตามความใน
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แล้ว ให้เจ้าพนักงาน
ทอ้งถิน่ออกใบอนุญาตตามแบบ อ.1 หรอืแบบ อ.2 แลว้แต่กรณ ี

             .................................. 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2528)  



ถ้าแบบแปลนไม่ถกูต้องท าอยา่งไร 
ออกค าสัง่ให้แก้ไขแบบแปลน ตามอ านาจหน้าท่ีตาม
มาตรา 27 ใช้แบบค าสัง่ ค.1  

   ถ้าแก้ไขไมไ่ด้ใช้แบบ น.2  แจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาต 



  

 

“มาตรา 27 ในการตรวจพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจส่ังให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณที่ได้ย่ืนไว้ เพ่ือให้ถูกต้องและ
เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
มาตรา 9  หรือมาตรา 10 และให้น ามาตรา 25 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
 เม่ือผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณตามค าส่ังของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตให้ภายใน
สามสิบวัน แต่ถ้าผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปล่ียนแปลงในสาระส าคัญผิดจาก
ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีนีใ้ห้ถือว่าเป็นการยื่นค าขอใหม่และให้
ด าเนินการตามมาตรา 25 ต่อไป”  
(“มาตรา 27” แก้ไขโดย  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  มาตรา  9)  



    

 ขอ้ 9   แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการ
ค านวณตอ้งเป็นสิง่พมิพ ์ส าเนา ภาพถ่าย หรอืเขยีนดว้ยหมกึ และตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และเงือ่นไข ดงัต่อไปนี้ 

  (1) มาตราสว่น ขนาด ระยะ น ้าหนกั และหน่วยการค านวณต่าง ๆ 
ใหใ้ชม้าตราเมตรกิ 

 

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2528)  



    
     ขอ้ 9  (ต่อ) (2) แผนผงับรเิวณใหใ้ชม้าตราสว่นไมเ่ลก็กวา่ 1 ใน 500 แสดงลกัษณะทีต่ ัง้  และขอบเขต

ของทีด่นิและอาคารทีข่ออนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย เปลีย่นการใช ้ ดดัแปลงหรอืใชท้ี่
จอดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถเพือ่การอื่น และขออนุญาตก่อสรา้งพืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใช้
เป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ แทนของเดมิ พรอ้มดว้ยรายละเอยีด ดงันี้ 

  (ก) แสดงขอบนอกของอาคารทีม่อียูแ่ลว้ 
           (ข) ระยะหา่งจากขอบนอกของอาคารทีข่ออนุญาตถงึขอบเขตของทีด่นิทุกดา้น 
           (ค) ระยะหา่งระหวา่งอาคารต่าง ๆ ทีม่อียูแ่ลว้ และอาคารทีข่ออนุญาตในขอบเขตของทีด่นิ 
           (ง) ลกัษณะและขอบเขตของทีส่าธารณะและอาคารในบรเิวณทีด่นิทีต่ดิต่อโดยสงัเขปพรอ้มดว้ย

เครือ่งหมายทศิ 
           (จ) ในกรณทีีไ่มม่ทีางน ้าสาธารณะส าหรบัการขออนุญาตก่อสรา้งอาคาร  ดดัแปลงอาคาร หรอื

เคลื่อนยา้ยอาคาร ใหแ้สดงทางระบายน ้าออกจากอาคารไปสูท่างระบายน ้าสาธารณะหรอืวธิกีารระบายน ้า
ดว้ยวธิอีื่น พรอ้มทัง้แสดงเครือ่งหมายชีท้ศิทางน ้าไหลและสว่นลาด 

           (ฉ) แสดงระดบัของพืน้ชัน้ล่างของอาคารและความสมัพนัธก์บัระดบัทางหรอืถนนสาธารณะที่
ใกลท้ีสุ่ดและระดบัพืน้ดนิ 

           (ช) แผนผงับรเิวณส าหรบัการเคลื่อนยา้ยอาคารใหแ้สดงแผนผงับรเิวณของอาคารทีม่อียูเ่ดมิ 
และใหแ้สดงแผนผงับรเิวณทีจ่ะท าการเคลื่อนยา้ยอาคารไปอยูใ่นทีใ่หมใ่หช้ดัเจน 

           แผนผงับรเิวณส าหรบัอาคารตามมาตรา 4 เวน้แต่ตกึ บา้น เรอืน โรง รา้น แพ คลงัสนิคา้ 
ส านกังานและสิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอื่นซึง่บุคคลอาจเขา้อยูห่รอืเขา้ใชส้อยไดใ้หแ้สดงรายละเอยีดตาม (ก) 
(ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) หรอื (ช) เทา่ทีจ่ะตอ้งมตีามลกัษณะของอาคารนัน้ ๆ  



    
 ขอ้ 9  (ต่อ) (3) แบบแปลนใหใ้ชม้าตราสว่นไมเ่ลก็กวา่ 1 ใน 100 โดยตอ้งแสดงรปูต่าง ๆ คอืแปลน

พืน้ชัน้ต่าง ๆ รปูดา้น (ไมน้่อยกวา่สองดา้น) รปูตดัทางขวาง รปูตดัทางยาว ผงัคานรบัพืน้ชัน้ต่าง ๆ 
และ ผงัฐานรากของอาคารทีข่ออนุญาตก่อสรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื่อนยา้ย เปลีย่นการใช ้หรอื
ดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถเพือ่การอื่น พรอ้มดว้ยรายละเอยีด ดงัน้ี 

           (ก) แบบแปลนตอ้งมรีปูรายละเอยีดสว่นส าคญั ขนาด เครือ่งหมาย วสัดุ และการใชส้อยต่าง 
ๆ ของอาคารอยา่งชดัเจนเพยีงพอทีจ่ะพจิารณาตามกฎกระทรวงขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่หรอืประกาศของ
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงมหาดไทยซึง่ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 

    (ข) แบบแปลนส าหรบัการก่อสรา้งอาคาร ใหแ้สดงสว่นต่าง ๆ ของอาคารทีจ่ะก่อสรา้งให้
ชดัเจน 

            (ค) แบบแปลนส าหรบัการดดัแปลงอาคาร ใหแ้สดงสว่นทีม่อียูเ่ดมิและสว่นทีจ่ะดดัแปลงให้
ชดัเจน 

            (ง) แบบแปลนส าหรบัการรือ้ถอนอาคาร ใหแ้สดงขัน้ตอน วธิกีารตลอดจนความปลอดภยัใน
การรือ้ถอนอาคาร 

           (จ) แบบแปลนส าหรบัการเคลื่อนยา้ยอาคาร ใหแ้สดงขัน้ตอนวธิกีาร ความมัน่คงแขง็แรง 
ตลอดจนความปลอดภยัในการเคลื่อนยา้ยอาคาร 

    ........................................ 



 





ไม่เกิน 7 วัน 

ยื่นแจ้ง 

ช าระค่าธรรมเนียม 

ออกใบรับแจ้ง 

ภายใน 1 วัน 

ตรวจข้อมูลเอกสาร 

ตรวจแบบ 
ไม่เกิน 120 วัน 

ให้แก้ไข 

แจ้งข้อทักท้วง 

มาตรา 39 ทว ิ

มาตรา 39 ตรี 

ไม่แก้ไขตามค าส่ัง 

วิธีการแจ้งการก่อสร้าง ฯ ตามมาตรา 39 ทวิ ใหม ่



อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิน่  

(มาตรา 40 - 49 ทว)ิ  
กรณมีีการฝ่าฝืนกฎหมาย 



   ม.40          ม.41        ม.42            ม.43 

 

*ระงับ   
*ห้ามใช้  

 ม.40 (1) 

ม.40(2) 

 

*แก้ไข  

*ยื่นค าขอ 

*รื้อถอน 

*ขอให้ศาลสั่ง
จับกุม คุมขัง 

*รื้อถอนได้เอง 

 

ก่อสร้าง
ดัดแปลง 
โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

ก่อสร้าง 
ดัดแปลงผิด
จากที่ได้รับ
อนุญาต 

ฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา 

ขั้นตอนการออกค าสั่ง 

กรณมีีการฝ่าฝืนกฎหมาย 



  ขั้นตอนการด าเนินคดอีาญา 
ตรวจสอบว่ามีการกระท าความผิดฐานใด    
บทก าหนดโทษ มาตรา 65-74 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงาน     
   สอบสวน  
 ส่งเอกสารหลักฐานให้ถ้อยค าข้อเท็จจริงการกระท า 

  ความผิดต่อพนักงานสอบสวน 

 ติดตามผลการด าเนินคดีอาญาจนกว่าคดีจะถึงที่สุด 



กรณก่ีอสร้าง ดดัแปลงโดยฝ่าฝืนกฎหมาย 

1. ส่ังระงบัการกระท า   ( มาตรา 40 ( 1 ) ) 
2. ส่ังห้ามใช้อาคาร  ( มาตรา 40 ( 2 ) ) 
3. ส่ังอย่างใดอย่างหน่ึง ภายใน 30 วนั นับแต่วนัส่ัง

ตาม 1   ( มาตรา 40 ( 3 ) ) 



กรณก่ีอสร้าง ดดัแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต  
( ฝ่าฝืนมาตรา 21 ) 

    ส่ังระงับการกระท า ค. 3   
( มาตรา 40 ( 1 ) ) 

      ส่ังห้ามใช้อาคาร ค. 4    
( มาตรา 40( 2 ) ) 

ไม่มีส่วนขัดกฎหมาย ส่ังให้
ขออนุญาต ค.9 มาตรา 41 

มีส่วนขัดกฎหมายแต่แก้ไข
ได้ ส่ังให้แก้ไขและขอ
อนุญาต ค.10  มาตรา 41 

มีส่วนขัดกฎหมาย แก้ไข
ไม่ได้ ส่ังให้ ร้ือถอน ค.7  
มาตรา 42 

แก้ไขได้ ส่ังให้แก้ไข
และหรือให้ขออนุญาต 
แล้วไม่ปฏิบัติ   ส่ังให้
ร้ือถอน   ค.15     
มาตรา 42 



กรณก่ีอสร้าง ดดัแปลงผดิจากแบบทีไ่ด้รับอนุญาต  
( ฝ่าฝืนมาตรา 31 ) 

    ส่ังระงับการกระท า ค. 5   
( มาตรา 40 ( 1 ) ) 

      ส่ังห้ามใช้อาคาร ค. 6    
( มาตรา 40( 2 ) ) 

ไม่มีส่วนขัดกฎหมาย ส่ังให้
ขออนุญาต ค.11 มาตรา 41 

มีส่วนขัดกฎหมายแต่แก้ไข
ได้ ส่ังให้แก้ไขและขอ
อนุญาต ค.12  มาตรา 41 

มีส่วนขัดกฎหมาย แก้ไข
ไม่ได้ ส่ังให้ ร้ือถอน ค.8  
มาตรา 42 

แก้ไขได้ ส่ังให้แก้ไข
และหรือให้ขออนุญาต 
แล้วไม่ปฏิบัติ   ส่ังให้
ร้ือถอน   ค.15     
มาตรา 42 



 



 







 



ท าถูกป่าว 



 



ขอ้ 41 



    อาคาร ค.ส.ล. ๔ ชัน้ ๑,๙๙๖ ตารางเมตร สูง  ๑๔.๗๐ เมตร 











คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ 
ประกอบด้วย 
 ปลดักระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการ 

 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นกรรมการ 

 ผู้แทนหน่วยงานอื่น อีก 4 หน่วยงานเป็นกรรมการ ได้แก่ ส านักงาน
อัยการสูงสุด ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาสถาปนิก สภา
วศิวกร 

 ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน 6 คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น
กรรมการ 

 ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 



  คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา 
หรือเขตราชการส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน 
2. อัยการจังหวัด เป็นกรรมการ 
3. กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 6 คน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่ง   
    ตัง้ในจ านวนนีใ้ห้มีกรรมการจากภาคเอกชนไม่น้อยกว่า 2 คน 
   โดยมีโยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดเป็นเลขานุการ 

5.อ านาจหน้าที่กรณีอทุธรณ์     
มาตรา  52 

 



ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ ์

   ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น สามารถอุทธรณ์ค าสั่ง ฯ 

ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง                                                                              

     เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องจัดส่งค าอุทธรณ์ และเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน 10 วัน 

     คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะพิจารณาภายใน 60 วันหลังจาก
ที่ได้รับเรื่อง อุทธรณ์ แล้วจะแจ้งผลการวินิจฉัยให้ผู้อุทธรณ์ทราบ   

     ถ้าผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับค าวินิจฉัยอุทธรณ์ให้เสนอคดีต่อศาล
ภายใน 30วัน หลังจากที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยอุทธรณ์ 



   กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 

การด าเนินการกรณีเหตุเพลิงไหม้อาคาร 
“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้

อาคาร ตั้งแต่ 30 หลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป 
รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะ 30 เมตร โดยรอบบริเวณที่เกิด
เพลิงไหม้ด้วย 
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การด าเนินการกรณีเหตุเพลิงไหม้อาคาร 
“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคาร ตั้งแต่ 30 
หลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อ
ภายในระยะ 30 เมตร โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย 

        ถ้าเหตุเพลิงไหม้นั้นเข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะ
ติดประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้พร้อมแผนที่สังเขปไว้  ณ ส านักงานของราชการ
ส่วนท้องถิ่นนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ และระบุการกระท าอันต้องห้ามไว้
ในประกาศดังกล่าวภาย ใน 45 วันนับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้  

      เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องพิจารณาว่าสมควรปรับปรุงเขตเพลิงไหม้
หรือไม่โดยค านึงถึงประโยชน์ในการป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ และเสนอความเห็น
ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พิจารณาภายใน 45 วัน นับแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้  



   กรมโยธาธิการและผังเมือง  กระทรวงมหาดไทย 

  

             1.  กรณีที่ไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ 
             2.  กรณีที่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ 

การพิจารณาการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้ 
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