
มาตรการควบคุมการก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เนื่องจากสถานที่พักแรมในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ตึกขนาดใหญ่ บ้านเดี่ยว บ้านทรงไทย บ้านสวน 

กระท่อมไม้บังกะโล ไม้เรือน บ้านต้นไม้ เรือนแพ เป็นต้น ซึ่งภายในที่พักแรมก็มักมีสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวย
ความสะดวกที่มีร ูปลักษณ์แปลกตา เน้นความสร้างสรรค์สวยงาม เพื ่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที ่ยว  
เมื่อสถานที่พักแรมถูกใช้เป็นที่รองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากความมั่นคง แข็งแรงของอาคารรวมทั้งความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยวผู้ใช้อาคารเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง จึงทำให้รัฐต้องกำหนดมาตรการทางกฎหมายสำหรับควบคุมอาคาร  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๒ (๑) ได้กำหนดให้อาคารสำหรับใช้เป็นโรงแรม  
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้กล่าวคือเมื ่อได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื ่อนย้ายอาคาร  
หรือได้รับใบรับแจ้ง และดำเนินการเสร็จแล้วก่อนจะเข้าใช้พื้นที่อาคารเพื่อเป็นโรงแรม ต้องแจ้งเป็นหนังสือ  
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบเพื่อให้สามารถใช้อาคารนั้นได้ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่ได้แจ้งไว้ 

(๑) การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือแจ้งต่อ 

เจ้าพนักงานท้องถิ ่น1 โดยดำเนินการอย่างน้อยต้องแจ้งข้อมูลและยื ่นเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 2  
คือ ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ชื่อของผู้รับผิดชอบ 
งานออกแบบและคำนวณอาคาร ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ ชื่ อของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้อง
ประกอบด้วยผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สำเนาใบอนุญาตของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร 
คำนวณอาคาร และผู ้ควบคุมงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง และหนังสือรับรองการได้ร ับอนุญาตให้เป็น  
ผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมที ่ออกโดยสภาสถาปนิก 
หรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี 

สำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้3 
(๑) อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารสำหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือกิจการอ่ืน

ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ในที่นี้จะกล่าวถึงอาคารที่ใช้เป็นโรงแรม ซึ่งเมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้งการก่อสร้าง ได้กระทำการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้
แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ ่นกำหนด เพื ่อทำการตรวจสอบ 
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และห้ามไม่ให้
บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ดังกล่าว  

1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๑ 
2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๙ ทวิ 
3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๒ 



หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้น
เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู ้ได้รับใบอนุญาตหรือ  
ผู้แจ้งดังกล่าว เพ่ือให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ได้ แต่ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้ทำ
การตรวจสอบภายในกำหนดเวลา ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้น เพ่ือ
กิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ต่อไปได้ และห้ามไม่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุม
การใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ 

บทลงโทษ 
หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องรับโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ
ยังต้องรับโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง4 

(๒) การควบคุมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก5 
ด้านความปลอดภัย 
อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน  

ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็น  
ที่ชุมนุมของประชาชน เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่ เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง 
หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย ป้ายหรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆ ของอาคารด้วย 

ผู ้ตรวจสอบ หมายความว่า ผู้ซึ ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู ้ซึ ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้การตรวจสอบอาคารมี ๒ ประเภท คือ 

(๑) การตรวจสอบใหญ่ทุกระยะ ๕ ปีซึ่งได้แก่ 
(๑.๑) การตรวจสอบความมั ่นคงแข็งแรงของอาคาร เช่น การต่อเติมดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร  

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร การเปลี่ยนสภาพการใช้อาคารการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้างหรือ
วัสดุตกแต่งอาคารการชำรุดสึกหรอของอาคาร การวิบัติของโครงสร้างอาคาร การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 

(๑.๒) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร เช ่น ระบบลิฟต์ ระบบบันไดเล ื ่อน  
ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศระบบประปา ระบบระบายน้ำเสียและกำจัดขยะมูลฝอย ระบบระบายอากาศ ระบบ
ควบคุมมลพิษทางอากาศและทางเสียงระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

(๑.๓) การตรวจสอบสมรรถนะของอุปกรณ์อพยพผู้ใช้อาคารเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

4 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๕ 
5 สืบค้น กฎหมายควบคุมอาคาร สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th 



(๑.๔) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยภายในอาคาร เช่น แผนบริหารจัดการ 
ความปลอดภัยและแผนบริหารจัดการของผู้ตรวจสอบอาคาร เป็นต้น 

(๒) การตรวจสอบประจำปีกล่าวคือผู ้ตรวจสอบอาคารจะทำการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีและ  
มีการตรวจสอบในลักษณะเดียวกับแผนการตรวจสอบใหญ่ทุก ๕ ปี ที่ได้จัดทำไว้ 

มาตรการป้องกันอัคคีภัย 
โรงแรมทีม่ีจำนวนห้องพักตั้งแต่ ๘๐ ห้องข้ึนไป เป็นอาคารที่ต้องมีการตรวจสอบ และอุปกรณ์เก่ียวกับการ

ป้องกันอัคคีภัยในทุกๆ ๕ ปี ดังต่อไปนี้ 
(๑) การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยซึ ่งได้แก่ บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เครื ่องหมาย  

และไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน ระบบระบายควันและควบคุมการแพร่กระจายควัน ระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน  
ระบบลิฟต์ ระบบดับเพลิง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อุปกรณ์ดับเพลิงระบบจ่ายน้ำดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ 
ดับเพลิงและหัวฉีดน้ำดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

(๒) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์สำหรับอพยพผู้ใช้อาคาร ซึ่งได้แก่ สมรรถนะของบันได
หนีไฟ ทางหนีไฟ เครื่องหมายป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน ระบบแจ้งสัญญาณเหตุเพลิงไหม้ 
(๓) มาตรการจัดแบ่งพ้ืนที่สำหรับจอดรถยนต์ในขณะเดินทางท่องเที่ยวรถยนต์ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่จำเป็นและมีมูลค่า

มากชิ้นหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยว เช่นนี้ รัฐจึงจำเป็นต้องออกมาตรการทางกฎหมายบังคับให้ 

ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรมจัดแบ่งพ้ืนที่ภายในบริเวณที่พักแรมไว้ สำหรับดูแลและรักษารถยนต์ของนักท่องเที่ยว


