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20001-1007 กฎหมายกอสราง 2 - 0 - 2
 (Construction Laws)

จุดประสงครายวิชา เพื�อให 

1. มคีวามเขาใจหลกัการของพระราชบญัญตั ิขอบญัญตั ิเทศบัญญตั ิกฎกระทรวง
และกฎหมายแรงงาน และสัญญาที่เกี่ยวกับการกอสราง 

2. มีความสามารถในการรางและเขียนสัญญา เอกสารประกอบสัญญา 

3. ขอกําหนดตาง ๆ  ที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการกอสราง 

4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
กอสราง 

สมรรถนะรายวิชา 
1. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกฎหมายและสัญญาการกอสราง 
2. แสดงความรูเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการเขียนสัญญาการกอสราง 

คําอธิบายรายวิชา 
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการของพระราชบัญญัต ิขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวง

และกฎหมายแรงงาน สญัญากอสราง เอกสารประกอบสญัญา การรางและเขยีนสญัญา  
ขอกาํหนดตาง ๆ  ทีเ่กีย่วกบังานกอสรางและมาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมการกอสราง

รายยววิิชชาา 
แสดดงงคคววาามมรรูเเกก่่ีียววกกับบหหลลักกกกาารกฎหมมาายยแแลละะสสัญญญญาากกาารรกกออสสรราง 
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โครงการสอน
รายวิชา กฎหมายกอสราง (Construction Laws) รหัสวิชา 20001-1007

ระดับชั้น ปวช.  จํานวน 2 หน*วยกิต  2 ชั่วโมง / สัปดาห

สัปดาหที่ ชั่วโมงที่ ชื+อหน*วย/หัวขอเรื+อง ชื+อใบงาน

1-4 1–8 บทที่ 1 พระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ 
และกฎกระทรวง
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
1.2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
1.3 กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
1.4 เทศบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
1.5 ขอบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสราง

แบบทดสอบกอนเรียน
แบบฝกหัดที่ 1.1
แบบฝกหัดที่ 1.2
แบบฝกหัดที่ 1.3 
แบบฝกหัดที่ 1.4
แบบฝกหัดที่ 1.5
แบบทดสอบหลังเรียน

5-7 9-14 บทที่ 2 การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ
2.1 ความรูเบือ้งตนเก่ียวกบัการตรวจสอบอาคาร
2.2 ประเภทของอาคารที่ตองตรวจสอบตาม

มาตรา 32 ทวิ
2.3 การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบ

ตาง ๆ

แบบทดสอบกอนเรียน
แบบฝกหัดที่ 2.1
แบบฝกหัดที่ 2.2
แบบทดสอบหลังเรียน

8-10 15-20 บทที่ 3 กฎหมายแรงงาน
3.1 ความรูเบื้องตนของกฎหมายแรงงาน
3.2 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
3.3 สิทธิและสวัสดิการของลูกจาง
3.4 การจางแรงงานตางดาวและการขอรับ 

ใบอนุญาต

แบบทดสอบกอนเรียน
แบบฝกหัดที่ 3.1
แบบฝกหัดที่ 3.2
แบบฝกหัดที่ 3.3 
แบบฝกหัดที่ 3.4
แบบทดสอบหลังเรียน

11-13 21-26 บทที่ 4 สัญญาที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
4.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสัญญา
4.2 สัญญาที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
4.3 เอกสารที่ใชในการประกอบสัญญาจาง
4.4 สิทธิการเลิกสัญญา

แบบทดสอบกอนเรียน
แบบฝกหัดที่ 4.1
แบบฝกหัดที่ 4.2
แบบฝกหัดที่ 4.3
แบบทดสอบหลังเรียน

22.22 ประะเภทของอาคคารที่ตองตตรวจสอบตตาามม
มาตตราา 3322 ททววิ

2..33 กการรตรรวจสอบออาคารและะอุปปกรณประะกออบบ
ตาง ๆ

แแบบบบฝกห
แบบบททด
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โครงการสอน
รายวิชา กฎหมายกอสราง (Construction Laws) รหัสวิชา 20001-1007

ระดับชั้น ปวช.  จํานวน 2 หน*วยกิต  2 ชั่วโมง / สัปดาห

สัปดาหที่ ชั่วโมงที่ ชื+อหน*วย/หัวขอเรื+อง ชื+อใบงาน

14-15 27-30 บทที่ 5 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการ
กอสราง
5.1 ความรูเบือ้งตนเกีย่วกบัการรบัรองมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5.2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5.3 ความหมายของสัญลักษณที่รับรอง

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
5.4 วิธีการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

แบบทดสอบกอนเรียน
แบบฝกหัดที่ 5.1
แบบฝกหัดที่ 5.2
แบบทดสอบหลังเรียน

16-17 31-34 บทที่ 6 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
กอสราง
6.1 ความรูเบื้องตนของจรรยาบรรณในการ

ประกอบวิชาชีพ
6.2 จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพควบคุม
6.3 จรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

แบบทดสอบกอนเรียน
แบบฝกหัดที่ 6.1
แบบฝกหัดที่ 6.2
แบบฝกหัดที่ 6.3
แบบทดสอบหลังเรียน

18 35-36 สอบปลายภาค สอบปลายภาค

อุตสาหกรรม

31--3344 บบททที่ 6 จจรรรรยยาาบบรรรณณใในนกการรปรระะกกออบบววิชาชชีีพ
กกอสสราาง
6 1 ความรเบืื้องตนของจรรยาบรรณใในการ

แแบบบบท
แบบบฝ
แบบฝ
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คํานํา

หนงัสือ กฎหมายกอสราง (Construction Laws) รหัสวชิา 20001-1007 เลมนี ้ใชประกอบ 
การเรยีนการสอน ตรงตามหลกัสตูรประกาศนยีบตัรวิชาชพี พทุธศักราช 2562 สาขาวชิากอสราง  
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

หนงัสือเลมนีป้ระกอบดวย จดุประสงครายวชิา สมรรถนะรายวชิาและคําอธบิายรายวชิา 
โครงการสอน สวนเนื้อหาประกอบดวย บทที่ 1 พระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ และ
กฎกระทรวง บทที ่2 การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ บทที ่3 กฎหมายแรงงาน บทท่ี 4  
สัญญาที่เกี่ยวของกับงานกอสราง บทที่ 5 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการกอสราง และ
บทที่ 6 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกอสราง พรอมทั้งแบบฝกหัด ซึ่งแทรกเนื้อหาเพื�อ
ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพและสามารถศึกษาไดดวยตนเอง

ผูเขียนขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหคําแนะนําในการจัดทําหนังสือเลมนี้ และทาน 
ผูเชีย่วชาญทีใ่หคาํปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทาํหนงัสอืเลมนีจ้นเสรจ็สมบูรณ 
หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับคําติชมดวยความขอบคุณยิ่ง

อาทิตย สุทธพันธ
อีเมล : ketyoyo@gmail.com

ดาวนโหลดแผนการสอนและเฉลยไดที่ https://download.se-ed.com/

คณะกรรมการการอาชวศกษา กระทรวงศกษาธการ 

เลมมนนี้ป้ปรระะกกออบบดววย จจุดดปปรระะสงงคครราายยววิชิาา สสมมรรรรถนะะรายวชิาแแลละะคํ
สววนนเเนนื้ออหหาาปปรระกกออบดวย บบทที่ 1 พพระะราชบัญญญญััติ ขออบบัญญญญััติิ 

่ ่
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หัวขอเรื�อง
1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
1.2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
1.3 กฎกระทรวงที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
1.4 เทศบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
1.5 ขอบัญญัติที่เก่ียวของกับงานกอสราง

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1. บอกความหมายของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได
2. อธิบายความหมายของเทศบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสรางได
3. อธิบายความหมายของขอบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสรางได
4. บอกความหมายของกฎกระทรวงในงานกอสรางได
5. สามารถบอกตําแหนVงพื้นที่ในแผนที่แนบทายเทศบัญญัติและขอบัญญัติได

พระราชบัญญติ  
ขอบัญญติ เทศบัญญติ  
และกฎกระทรวง 1

บ ท ที่

ความรููเบองตนเกยวกบกฎหมาย
พระะราาชชบบัญญญญััตทิท่ีีเกกีี่ยวของกับงานกกอสสราง
กฎฎกกรระะททรรววงงทท่่ีเก่ียววของกับงงานกอสสราางง

ั ั ิ ี่ ี่  ั  



2 กฎหมายกอสราง 

แบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 1 

คําชี้แจง  ใหทําเครื�องหมาย  บนคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว

1. กฎหมายในขอใดมีลําดับศักดิ์สูงที่สุด
ก. ขอบัญญัติ
ข. กฎกระทรวง
ค. พระราชบัญญัติ
ง. กฎหมายรัฐธรรมนูญ

2. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. กฎกระทรวง เปนบทบัญญัติที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงตราขึ้น
ข. กฎกระทรวง เปนบทบัญญัติที่นายกรัฐมนตรีตราขึ้น
ค. กฎกระทรวง เปนบทบัญญัติที่ฝายนิติบัญญัติตราขึ้น
ง. กฎกระทรวง เปนบทบัญญัติที่นายกเทศมนตรีตราขึ้น

3. พระราชบัญญัติวิศวกรจัดทําขึ้นเพื�อกล่ันกรองความรู ความสามารถและติดตามการ
ประกอบวิชาชีพ จัดทําขึ้นเมื�อใด
ก. พ.ศ. 2522
ข. พ.ศ. 2542
ค. พ.ศ. 2543
ง. พ.ศ. 2552

4. บุคคลใด มิใช “เจาพนักงานทองถิ่น” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ก. นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
ข. นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
ค. นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขต อบต.
ง. กํานัน ผูใหญบาน

รวงง เเปปนนบบททบบัญญญัติที่ฝายนนิติบัญญตัติตราขึ้น
รวงง เเปปนนบบททบบัญญััตติทท่ีนนาายยกเเททศศมมนนตตรรีตตรราาขขึ้นน

ญญััตติิววิศศววกกรรจัดททําาขขึ้นนเเพพื�ออกกลั่นกรอองงคคววาามมรรคคววาามมสสาามมาารถแล



3  บทที่ 1  พระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ และกฎกระทรวง

5. ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ในมาตรา 4 ไดกลาวถงึนิยามของคาํตาง ๆ   
ขอใดกลาวถึงคํานิยามไมถูกตอง
ก. “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน และหมายความรวมถึงอัฒจันทร  

เขื�อน สะพาน อุโมงค ทาจอดเรือ ปาย หรือสิ่งกอสรางติดตั้งปาย
ข. “อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไป

ภายในเพื�อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต 500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ
ชุมนุมคนไดตั้งแต 500 คนขึ้นไป

ค. “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูง
ตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป

ง. “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับ 
ฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื�นเริงอื�นใด

6. ในป 2555 สมชายสรางรานอาหารอยูในเขตเทศบาลเกล็ดแกว เมื�อเจาพนักงานทองถิ่น
เขาไปตรวจสอบพบวาสมชายไมไดติดตั้งบอดักไขมัน เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
สมชายดําเนินการติดตั้งบอดักไขมันใหแลวเสร็จภายในกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน

7. ตามเทศบัญญัติเทศบาลคลองวาฬ “เรื�องกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใช หรือ 
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองถิ่นที่เขตเทศบาลตําบลคลองวาฬ  
อาํเภอเมือง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ” ไดบญัญตัไิววา ภายในบรเิวณท่ี 4 หามมใิหกอสราง 
อาคารประเภทใด

A หองแถว    B  อาคารขนาดใหญ    C โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม

ก. ถูกเฉพาะขอ A
ข. ถูกเฉพาะ B และ C
ค. ถูกเฉพาะ A และ B
ง. ถูกทั้ง A, B และ C

เนนินนกกาารรตติิดดตต้ังบบออดักไขมนัใใหแลวเสสร็จภายในนกี่ววััน
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8. การเขียนรูปแปลนบานพักอาศัย ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 จะตองใช
มาตราสวนใด
ก. 1 : 50 ข. 1 : 75
ค. ไมเล็กกวา 1 : 100 ง. ขึ้นอยูกับผูออกแบบ

9. ในป 2544 นายอาทิตยตองการสรางอาคารขนาด 5.00 × 16.00 เมตร สูง 4 ชั้น จํานวน 
4 คูหา ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามขอกําหนดของขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เขาตอง
สรางหองสวมจํานวนกี่หอง
ก. 4 หอง ข. 5 หอง
ค. 7 หอง ง. 8 หอง

10. เมื�อ พ.ศ. 2545 คุณพิชญาสรางอาคารพาณิชยสูง 15.00 เมตร ในเขตบางรัก เธอยื�น
คํารองขอนุญาตกอสรางพรอมเอกสารตาง ๆ  ที่สํานักงานเขตบางรัก ปรากฏวาเธอไดรับ
การอนุญาตใหกอสรางอาคารได แสดงวา ถนนดานหนาอาคารตองมีความกวางไมนอย
กวากี่เมตร
ก. 8 เมตร ข. 7 เมตร 
ค. 6 เมตร  ง. 5 เมตร 

ข. 7 เเมมตตรร 
ง. 5 เมตร 



5  บทที่ 1  พระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ และกฎกระทรวง

1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย

1.1.1 ลําดับศักดิ์ของกฎหมายไทย แบงเปน 7 ชั้น ไดแก

1  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

2  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

3  พระราชบัญญัติ

4  พระราชกําหนด

5  พระราชกฤษฎีกา

7  กฎหมายที่ตราโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

6  กฎกระทรวง

1.1.2 ความหมายของกฎหมายแตละประเภท

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายสูงสุดวาดวยการปกครองของประเทศ เปน
กฎหมายที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์กวากฎหมายใด ๆ  ทั้งหมด เชน บทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ  
ที่ขัดกับขอบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของกฎหมายนั้นจะเปนโมฆะ

2. พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนูญ เปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทีต่ราข้ึนใน
รปูแบบพระราชบญัญตั ิซึง่รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทยไดบญัญตัใิหมขีึน้อกีรปูแบบหน่ึง
ในระบบบทกฎหมายไทย เพื�อกําหนดรายละเอียดซ่ึงเปนกฎเกณฑสําคัญเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญฯ บางมาตราที่บัญญัติหลักการไวอยางกวาง ๆ  ในเรื�องใดเรื�องหนึ่ง ใหมีความ
กระจางแจง ชัดเจน และสมบูรณยิ่งขึ้น โดยไมตองบัญญัติไวในตัวบทแหงรัฐธรรมนูญใหมี
ความยาวมากเกินไป และเพื�อที่จะไดสะดวกแกการแกไขเพิ่มเติม โดยไมตองดําเนินการตาม
วิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ทําไดยากกวาการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

6 กกฎฎกกรระททรววงง
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3. พระราชบัญญัติ เปนกฎหมายซึ่งฝายนิติบัญญัติไดตราขึ้นใชบังคับ หรือในทางการ
ปฏบิตั ิรฐับาลจะเปนฝายเสนอรางพระราชบญัญตัติอรฐัสภาเมื�อสภาเหน็ชอบคือ ยอมให 3 วาระ 
แลว นายกรฐัมนตรีจะนาํทลูเกลาฯ ถวายเพื�อลงพระปรมาภิไธย และเมื�อไดประกาศในราชกจิ-
จานุเบกษา และนับถัดจากวนัประกาศในหนังสอืราชกิจจานุเบกษาแลว จะมีผลบงัคบัใชไดทนัที 

4. พระราชกําหนด เปนกฎหมายทีร่ฐัธรรมนญูมอบอาํนาจในการตราใหแกฝายบรหิารคอื 
คณะรฐัมนตร ีเพื�อใหใชในกรณรีบีดวนหรือฉกุเฉนิ พระราชกําหนดน้ันเมื�อมกีารประกาศใชแลว 
คณะรัฐมนตรีตองนําเสนอตอรัฐสภาเพื�อพิจารณาใหความเห็นชอบ ถามิไดรับความเห็นชอบก็
เปนอนัสิน้สดุลง แตผลของการสิน้สดุลงน้ีไมกระทบกระเทือนกจิการทีไ่ดเปนไปในระหวางท่ีใช
พระราชกําหนดนั้น

5. พระราชกฤษฎีกา คือ บัญญัติแหงกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้น โดยอาศัย
อํานาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราช
กาํหนดเพื�อใชในการบริหารราชการแผนดิน ตามคําแนะนําของคณะรฐัมนตรี ซึง่ในรฐัธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 187 บัญญัติวา “พระมหากษัตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกา โดยไมขัดตอกฎหมาย”

6. กฎกระทรวง คอืกฎหมายซึง่รัฐมนตรขีองแตละกระทรวงเปนผูออก โดยอาศยัอาํนาจ
ในบทบัญญัติในกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื�อวางระเบียบปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้
ตองอยูภายในอํานาจที่พระราชบัญญัติไดใหอํานาจไว มิฉะนั้นอาจไมถือวาเปนกฎหมายก็ได 

7. กฎหมายท่ีตราโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนบทบัญญตัแิหงกฎหมายทีใ่ห 
อํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติทองถิ่น และยังไดกําหนดขอบเขต 
ของอาํนาจหนาทีห่รือเรื�องท่ีองคกรปกครองสวนทองถิน่จะออกขอบญัญตัทิองถิน่มาใชบงัคบัไว
อีกดวย ซึ่งทองถิ่นจะออกขอบัญญัติทองถิ่นนอกเหนือไปจากเรื�องที่กฎหมายใหอํานาจไวไมได  
ซึ่งในวิชา กฎหมายกอสราง นี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของ ไดแก

1. เทศบัญญัติ คือบทบัญญัติซึ่งเทศบาลไดตราขึ้นใชในเขตเทศบาลเฉพาะแหงของ
เทศบาลนั้น ๆ  โดยเทศบัญญัตินั้นจะตองไมขัดแยงกับกฎหมายอื�น ๆ  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ไดใหอํานาจเทศบาลตราเทศบัญญตัขิึน้ใชบงัคับไดในเขตเทศบาลของตน  
และสามารถวางโทษปรับแกผูละเมิดเทศบัญญัติได 

2. ขอบญัญตั ิคอืบทบัญญตัซิึง่องคการบรหิารสวนจังหวดัและองคการบรหิารสวนตําบล
ไดตราขึ้นใชเฉพาะแหงนั้น ๆ  โดยขอบัญญัตินั้นจะตองไมขัดแยงกับกฎหมายอื�น ๆ  ซ่ึงตาม 

กรไทย พพุุทธศกราช 2550 มาตรา 187 บญญตวา พระมหากษ
นกกาารตตรราาพพระะราชกกฤฤษฎฎีีกา โดยไมขขััดดตอกฎฎหมาาย””

ะทรรววงง คคือือกกฎฎหมมาายยซซึง่งรรัฐฐมมนนตรขีองแแตตลละะกกรระะททรววงงเเปปนนผผูออออก โด
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นแลว ยังไดกําหนดขอบเขตของอํานาจหนาที่หรือเรื�องที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นมาใชบังคับไวอีกดวย ซึ่งทองถิ่นจะออกขอบัญญัติทองถิ่นนอกเหนือไป
จากเรื�องที่กฎหมายใหอํานาจไวไมได

รูปที่ 1.1 แสดงปายสํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ 
(ที่มา : อาทิตย สุทธพันธ)

รูปที่ 1.2 แสดงปายที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลคลองวาฬ 
(ที่มา : อาทิตย สุทธพันธ)

1.1.3 การบัญญติกฎหมาย 
การบัญญัติกฎหมาย สามารถแบงเปน 3 ประเภทใหญ ๆ  ไดแก

1. กฎหมายที่บัญญัติโดยฝายนิติบัญญัติ ไดแก 
1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

3. พระราชบัญญัติ
4. พระราชกําหนด

ู
(ที่มา : อาทิตย สสุทธพันธ)
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2. กฎหมายที่บัญญัติโดยฝายบริหาร ไดแก
1. พระราชกฤษฎีกา
2. กฎกระทรวง

3. กฎหมายบัญญัติโดยองคการบริหารสวนทองถิ่น

1. ขอบัญญัติจังหวัด
2. เทศบัญญัติ
3. ขอบัญญัติ
4. ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
5. ขอบัญญัติเมืองพัทยา
กฎหมายนัน้มีการแกไข ปรับปรุง มคีวามเคลื�อนไหวอยูตลอดเวลาไมเคยหยดุนิง่ เน้ือหา

บางเรื�องอาจถูกตองตามกฎหมายในปจจุบัน แตเมื�อเวลาผานไปกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง 
อาจสงผลกลับกลายเปนไมถูกตองก็ได ดังนั้นวิศวกรและผูเกี่ยวของกับงานกอสรางจึงควร
ติดตามการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการประกอบวิชาชีพ

1.2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสราง มีหลายฉบับ เชน
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543
4. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550
5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558
6. พระราชบัญญัติควบคุมการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
7. พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543
8. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
9. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543

10. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
11. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

ู ู
ยนแแปลลงงดดาานนกกฎหหมมาายย ซซึ่งงออาจสงผลลกรระะททบบตตออการรปปรระะกกออบบววิชา

ชบัญญััติที่เกีี่ยวของกับงานกอสราง
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1.2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1. โครงสรางของพระราชบัญญติ

บทนํา คํานิยาม อํานาจหนาที่   มาตรา 1 - มาตรา 5

หมวด 1 บททั่วไป   มาตรา 6 - มาตรา 13 ตรี

หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมอาคาร  มาตรา 14 - มาตรา 20

หมวด 3 การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน  
เคลื�อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร

 มาตรา 21 - มาตรา 39 ตรี

หมวด 3 ทวิ การอนุญาตใหใชอาคาร 
เพื�อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ

 มาตรา 39 จัตวา - มาตรา 39 ฉ

หมวด 4 อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น  มาตรา 40 - มาตรา 49 ทวิ

หมวด 5 การอุทธรณ  มาตรา 50 - มาตรา 52

หมวด 6 นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ  มาตรา 53 - มาตรา 55 ตรี

หมวด 7 เขตเพลิงไหม  มาตรา 56 - มาตรา 62

หมวด 8 บทเบ็ดเตล็ด  มาตรา 63 - มาตรา 64 ทวิ

หมวด 9 บทกําหนดโทษ  มาตรา 65 - มาตรา 74

บทเฉพาะกาล  มาตรา 75 – มาตรา 80

2. สาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีทั้งหมด 80 มาตรา เปนพระราชบัญญัติที่

บัญญัติขึ้นมีรายละเอียดครอบคลุมในทุกหมวด ในบทเรียนน้ีขอสรุปสาระสําคัญของมาตราที่
ควรศึกษาเปนพิเศษ ดังนี้

ด 44 ออําานนาาจจหนาทท่ีขขอองงเเจจาาพนนักกงงาานนททอองงถถิ่่นน มมาตรา 400 - มมาต

ด 5 การอทธรณ มาตรา 50 - มาต
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่

สรางขึ้นอยางอื�น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื�นเพื�อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื�อน สะพาน อุโมงค ทางหรอืทอระบายนํา้ อูเรอื คานเรือ ทานํา้ ทาจอดเรอื รัว้ กาํแพง  

หรอืประต ูทีส่รางขึน้ติดตอหรือใกลเคียงกบัท่ีสาธารณะหรอืสิง่ทีส่รางขึน้ใหบคุคลทัว่ไปใชสอย
(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย

(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือ มีนํ้าหนัก
รวมทั้งโครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื�อวัดในทางราบแลว ระยะหาง
จากทีส่าธารณะมีนอยกวาความสงูของปายนัน้เมื�อวดัจากพืน้ดนิ และมขีนาดหรอืมนีํา้หนกัเกนิ
กวาที่กําหนดในกฎกระทรวง

(4) พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รางขึน้เพื�อใชเปนท่ีจอดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขาออกของรถสาํหรบั
อาคารที่กําหนดตามมาตรา 8 (9)

(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื�นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ  ของอาคารดวย
“อาคารสงู” หมายความวา อาคารทีบ่คุคลอาจเขาอยูหรอืเขาใชสอยไดทีม่คีวามสูงตัง้แต 

23 เมตรขึน้ไป การวดัความสงูของอาคารใหวดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่อสรางถงึพ้ืนดาดฟาสาํหรบั
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด (บัญญัติ
เพิ่มโดย มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื�อใชพื้นที่อาคารหรือ 
สวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมี
พืน้ทีร่วมกนัทกุชัน้ในหลังเดียวกนั ตัง้แต 10,000 ตารางเมตรข้ึนไป (บญัญตัเิพิม่โดย มาตรา 5  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไป
ภายในเพื�อประโยชนในการชมุนมุคนทีม่พีืน้ท่ีตัง้แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป หรอืชมุนมุคนได 
ตัง้แต 500 คนข้ึนไป (บญัญตัเิพิม่โดย มาตรา 5 แหงพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร (ฉบับที ่3)  
พ.ศ. 2543)

หรอือสส่ิิงงทท่ีีสสรราางงขึน้นเพื�อใชเปนนทีจ่อดรถถ ทีก่ลับรถ แและทางเเขขาาอออก
ตามมมาาตตรราา 88 (99)
รางขขึึ้นนออยยาางอืื�นตตาามมทที่กกําาหหนนดในกฎกกรระะททรรววงง
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“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรอืสวนใดของอาคารทีใ่ชเปนทีส่าํหรบัฉายภาพยนตร  
แสดงละคร แสดงดนตรี หรอืการแสดงรื�นเริงอื�นใด และมวีตัถปุระสงคเพื�อเปดใหสาธารณชน
เขาชมการแสดงเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมมีก็ตาม (บัญญัติเพ่ิมโดย มาตรา 5 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทาง
สัญจรได ทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม

“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้งและขอบเขตของที่ดิน และ
อาคารที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื�อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะ
และขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย

“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื�อประโยชนในการกอสราง ดดัแปลง รือ้ถอน เคลื�อน
ยาย ใชหรอืเปลีย่นการใชอาคาร โดยมรีปูแสดงรายละเอยีดสวนสําคญั ขนาดเครื�องหมายวสัดุ
และการใชสอยตาง ๆ  ของอาคารอยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คณุภาพและชนดิของวัสด ุตลอดจนวธิปีฏิบตัหิรอืวธิกีารสาํหรบัการกอสราง ดดัแปลง ร้ือถอน 
เคลื�อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารเพื�อใหเปนไปตามแบบแปลน

“รายการคาํนวณ” หมายความวา รายการแสดงวธิกีารคาํนวณกาํลังของวสัด ุการรบัน้ําหนัก  
และกําลังตานทานของสวนตาง ๆ  ของอาคาร

“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางแทนของ
เดิมหรือไม

“ดดัแปลง” หมายความวา เปลีย่นแปลง ตอเตมิ เพ่ิม ลด หรอืขยายซึง่ลักษณะขอบเขต 
แบบ รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เนื้อที่ของโครงสรางอาคารหรือสวนตาง ๆ  ของอาคารซึ่งได
กอสรางไวผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง

“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตาง ๆ  ของอาคารใหคงสภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง 

หรือสวนอื�นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแต 30 หลังคาเรือน

ขึ้นไป หรือเนื้อที่ตั้งแต 1 ไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะ 30 เมตรโดยรอบ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย

รประกอบแบบแปลน  หมายความวา ขอความชแจงรายล
นดิดขอองงววสัดดุุ ตตลออดดจนวิธิีปีปฏิบิตัหิรอืววิธิธีกีารสําํหรับับกการกออสสรราางง ด
ชหรรืืออเเปปล่่ียยนนกาารใใชชอาคารเพพืื��อใหเปนนไไปปตามแบบบบแแปปลนน
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“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื�อนยายอาคาร

“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื�อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับ
กระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง

“ผูครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับ
ทรัพยสินสวนกลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย (บัญญัติเพิ่มโดย มาตรา 6 แหงพระ
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น 
แลวแตกรณีซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้ (บัญญัติเพิ่มโดย มาตรา 6 แหงพระ
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

“นายตรวจ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ
“นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงเจา

พนักงานทองถ่ินแตงตั้งใหเปนนายชาง หรือวิศวกร หรือสถาปนิก ซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการ
แตงตั้งใหเปนนายชาง

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื�น ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให
เปนราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้

“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการ
สวนทองถ่ิน เชน เทศบญัญตั ิขอบังคบัสขุาภบิาล ขอบญัญตัจิงัหวดั ขอบญัญตักิรงุเทพมหานคร 
หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน

“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา

จ  หมายความวา ผูซงเจาพนกงานทองถนแตงตงใหเปนนายต
” หหมาายยคคววาามวา ขขาารราาชชกาารรหหรรือพพนนักกงงาานนขของงราชการสสวนนท
แตตงงตต้ังงใใหหเเปปนนนนายยชาง หหรรือวิศวกร หรือสถาาปปนนิกก ซซึ่งงอธธิบบดี
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(6) ผูบรหิารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิน่อื�น ทีร่ฐัมนตรีประกาศกาํหนดสําหรบั 
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
อํานาจออกกฎกระทรวง 

(1) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้หรือยกเวนคาธรรมเนียม
(2) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบคําสั่ง หรือ

แบบอื�นใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) กําหนดกิจการอื�นเพื�อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 6 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง 

มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื�อนไขใน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคาร 

มาตรา 14 ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวย อธิบดีกรมโยธาธิการและ
ผงัเมอืง เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสขุ ผูแทนกระทรวงอตุสาหกรรม ผูแทน 
กรมการปกครอง ผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนกรมอยัการ ผูแทนสํานกัผงัเมอืง ผูแทนสํานกังาน
คณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาต ิผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการควบคมุการ
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรม และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสถาปตยกรรม 
แหงละ 1 คน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 4 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และให
หัวหนางานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา 18 ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี
(2) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่น
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
(5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการเปนผูตรวจสอบ
(6) ปฏิบัติการอื�นตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้

พระรราาชชบบญญญตน ไมวาทงหมดหรอบางสวนเกยวกบอาคาร 

14 ใใหหมมีีคคณณะะกรรรมการคววบบคุมอาาคคาร ปประกกอบบดวย อธิบบดกีกร
ระธธาานนกกรรรรมมกกาาร ผผูแแททนนกกรระะททรวงสาธธาารรณณสสขุข ผผูแททนนกกรระะททรรววงงอุต
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มาตรา 20 ใหจดัตัง้สาํนกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึน้ในกรมโยธาธกิาร มหีนาที ่
ดังนี้

(1) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(2) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ
(3) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ หนVวยงาน

ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน
(4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย

มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื�อนยายอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจาก 
เจาพนักงานทองถิน่หรอืแจงตอเจาพนกังานทองถิน่ และดาํเนนิการตามมาตรา 39 ทวิ (ความเดิม 
ถูกยกเลิกตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

มาตรา 22 ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทอง
ถิ่นหรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ (ความเดิมถูกยกเลิก
ตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

(1) อาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื�นหรือที่สาธารณะนอยกวา
ความสูงของอาคาร

(2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื�นหรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร

มาตรา 26 ในกรณทีีก่ารกอสราง ดัดแปลง รือ้ถอน หรอืเคลื�อนยายอาคารทีข่ออนญุาตน้ัน  
มีลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดรับกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
สถาปตยกรรม ถาวศิวกรหรือสถาปนิกผูรบัผิดชอบในการนัน้ตามท่ีระบไุวในคาํขอ มไิดเปนผูรบั
ใบอนญุาตใหประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมหรอืวชิาชพีสถาปตยกรรมควบคุมดงักลาวแลว
แตกรณ ีใหเจาพนกังานทองถ่ินปฏิเสธไมรบัพจิารณาคาํขอนัน้ (ความเดิมถกูยกเลกิตามมาตรา 
9 แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)

มาตรา 27 ในการตรวจพจิารณาคาํขอรบัใบอนญุาต ใหเจาพนกังานทองถิน่มอีาํนาจสัง่
ใหผูขอรบัใบอนญุาตแกไขเปลีย่นแปลงแผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
หรือรายการคํานวณที่ไดยื�นไว เพื�อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 
หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และใหนํามาตรา 25 วรรคสามมา

จาพพนนักกงงาานนททอองถถิ่น และดาําเนินการรตตามมาตรราา 39 ทววิ ((คความ
หงพพรระะรราาชชบบัญญญญัติิการคววบคคุุมอาาคาาร ((ฉบัับทที่ 33)) พ.ศ. 255433)
รที่่มมีีสสววนนสสูงงเเกิิน 1155 เเมมตตรร ซึ่งอยูหหาางงจจาากกออาาคคาารรออื�นนหหรรืออทท่ีีสาธ
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ใชบังคับโดยอนุโลม  เมื�อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคาํนวณตามคาํสัง่ของเจาพนกังานทองถิน่แลว ใหเจา
พนกังานทองถิน่ตรวจพจิารณาและออกใบอนญุาตใหภายใน 30 วนั แตถาผูขอรบัใบอนญุาตได
แกไขเปลีย่นแปลงในสาระสาํคญัผดิจากคาํสัง่ขอเจาพนักงานทองถิน่ ในกรณนีีใ้หถอืวาเปนการ
ยื�นคําขอใหม และใหดําเนินการตามมาตราตอไป (ความเดิมถูกยกเลิกตามมาตรา 9 แหงพระ
ราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)

มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คอือาคารดงัตอไปนี ้(ความเดิมถกูยกเลกิตาม
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)

(1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล (ความเดิม
ถูกยกเลิกตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

(2) อาคารสําหรับใชเพื�อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข 
หรือกิจการอื�น ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 40 ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื�อนยายอาคารโดยฝาฝน
บทบัญญตัแิหงพระราชบญัญตันิี ้กฎกระทรวง หรอืขอบญัญตัทิองถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี้  
หรอืกฎหมายอื�นทีเ่กีย่วของ ใหเจาพนกังานทองถิน่มีอาํนาจดําเนนิการดงันี ้(ความเดิมถกูยกเลกิ
ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)

(1) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือ
บริวารของบุคคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว

(2) มคีาํสัง่หามมิใหบคุคลใดใชหรอืเขาไปในสวนใด ๆ  ของอาคารหรอืบรเิวณท่ีมกีารกระทํา 
ดังกลาว และจัดใหมีเครื�องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคาร
หรือบริเวณดังกลาว และ

(3) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี ภายใน 30 วันนับแต
วันที่ไดมีคําสั่งตาม (1)

มาตรา 41 ถากระทาํการตามมาตรา 40 เปนกรณีทีส่ามารถแกไขเปล่ียนแปลงใหถกูตองได  
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของอาคารยื�นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ หรอืดําเนนิการแกไขเปลีย่นแปลงใหถกูตองภายในระยะเวลาทีก่ําหนด แตตอง
ไมนอยกวา 30 วนั ในกรณทีีม่เีหตุอนัสมควร เจาพนกังานทองถิน่จะขยายเวลาดังกลาวออกไป
อีกก็ได และใหนํามาตรา 27 มาใชบังคับโดยอนุโลม (ความเดิมถูกยกเลิกตามมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)

40 ใในนกกรรณณีทีมีกาารกอสรางง ดัดแปลลง รือถอนน หหรือเคลลืออนยาย
พรระะรราาชชบบัญญญญััตนินีี ้กกฎฎกกรระะททรววงง หหรรอืขขออบบัญญญญัตติทอองถ่่ิินทีอ่อกกตาามพ
นททีี่เ่กกีีย่ยววขขออง ใใหเเจาาพนกังานนทองถิน่นมีออาํนาจดาําเนนิินนการรดดังงนนีี ้((คว

 ั ั ิ ั ี่
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