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20001-1007 กฎหมายกอสราง
(Construction Laws)

2-0-2
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หลกั การกฎหมายและสั
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คํานํา

หนังสือ กฎหมายกอสราง (Construction Laws) รหัสวิชา 20001-1007 เลมนี้ ใชประกอบ
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ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชี
คณะกรรมการการอาชวศกษา
วศึกษา กระทรวงศึ
กระทรวงศกษาธการ
กษาธิการ
หนังสือเลมนีนป้ี รระกอบด
าและคํ
ะกอบดวย จุจดุ ปประสงค
ระสงงคร าายวิ
ยวชิ า สมรรถนะรายวิ
สมรรถนะะรายวิชาแ
และคําอธิบายรายวิชา
โครงการสอน สวนเนื
ญััติ ขอบบััญญ
ญััติ เทศบัญญัติ และ
นเน้อื หาประกอบด
หาประกกอบดวย บทที
บทที่ 1 พพระราชบั
ระะราชบัญญ
กฎกระทรวง บทที่ 2 การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ บทที่ 3 กฎหมายแรงงาน บทที่ 4
สัญญาที่เกี่ยวของกับงานกอสราง บทที่ 5 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการกอสราง และ
บทที่ 6 จรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกอสราง พรอมทั้งแบบฝกหัด ซึ่งแทรกเนื้อหาเพื1อ
ใหนักเรียนไดเรียนรูอยางเต็มศักยภาพและสามารถศึกษาไดดวยตนเอง
ผูเขียนขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดใหคําแนะนําในการจัดทําหนังสือเลมนี้ และทาน
ผูเ ชีย่ วชาญทีใ่ หคาํ ปรึกษา ขอเสนอแนะ และแนวทางในการจัดทําหนังสือเลมนีจ้ นเสร็จสมบูรณ
หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูเขียนขอนอมรับคําติชมดวยความขอบคุณยิ่ง
อาทิตย สุทธพันธ
อีเมล : ketyoyo@gmail.com
ดาวนโหลดแผนการสอนและเฉลยไดที่ https://download.se-ed.com/
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พระราชบัญญติ
ขอบัญญติ เทศบัญญติ
และกฎกระทรวง

1
บ ท ที่

หัวขอเรื1อง
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ความรูเู บืบองตนเกยวกบกฎหมาย
้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
พระราชบั
พระ
ะราาชบัญญั
ญตั ทิ ี่เกกี่ยี วของกับงานก
งานกกอ สร
สรา ง
กฎกระทรวงที
กฎ
ฎกระทรวงท่เี กี่ยวข
วของกับงงานก
านกอสสรราง
เทศบัญ
ั ญัตั ิท่ีเกีี่ยวของกัับงานกอสราง
ขอบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสราง

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม
1.
2.
3.
4.
5.

บอกความหมายของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารได
อธิบายความหมายของเทศบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสรางได
อธิบายความหมายของขอบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสรางได
บอกความหมายของกฎกระทรวงในงานกอสรางได
สามารถบอกตําแหนVงพื้นที่ในแผนที่แนบทายเทศบัญญัติและขอบัญญัติได
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แบบทดสอบกอนเรียนบทที่ 1
คําชี้แจง ใหทําเครื1องหมาย  บนคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงคําตอบเดียว
1. กฎหมายในขอใดมีลําดับศักดิ์สูงที่สุด
ก. ขอบัญญัติ
ข. กฎกระทรวง
ค. พระราชบัญญัติ
ง. กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2. ขอใดกลาวถูกตอง
ก. กฎกระทรวง เปนบทบัญญัติที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงตราขึ้น
ข. กฎกระทรวง เปนบทบัญญัติที่นายกรัฐมนตรีตราขึ้น
ค. กฎกระทรวง
รวงง เเปปนบทบั
บทบัญญ
ญััติท่ฝี ายน
ยนินิติบัญญัติตราขึ้น
ง. กฎกระทรวง
รวงง เเปปนบทบั
บทบัญญััติที่นาายกเทศมนตรี
ยกเเทศมนตรีตรราขึ
าขึ้น
3. พระราชบัญ
ญญั
ญััติวิศววกรจั
กรจัดทํทําขึข้ึนเพื
เพ1อื กลั
กลั่นกรองความรู
กรอองความรความสามารถและติ
วามสามารถแล ดตามการ
ประกอบวิชาชีพ จัดทําขึ้นเมื1อใด
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
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5. ตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในมาตรา 4 ไดกลาวถึงนิยามของคําตาง ๆ
ขอใดกลาวถึงคํานิยามไมถูกตอง
ก. “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน และหมายความรวมถึงอัฒจันทร
เขื1อน สะพาน อุโมงค ทาจอดเรือ ปาย หรือสิ่งกอสรางติดตั้งปาย
ข. “อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไป
ภายในเพื1อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต 500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ
ชุมนุมคนไดตั้งแต 500 คนขึ้นไป
ค. “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูง
ตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป
ง. “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับ
ฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื1นเริงอื1นใด
6. ในป 2555 สมชายสรางรานอาหารอยูในเขตเทศบาลเกล็ดแกว เมื1อเจาพนักงานทองถิ่น
เขาไปตรวจสอบพบวาสมชายไมไดติดตั้งบอดักไขมัน เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
สมชายดําเนิ
เนนินการติ
การตดิ ตตัั้งบบอดักไขมันใใหหแลวเส
เสร็
สร็จภายในกี
ภายในนกี่วัน
ก. 30 วัน
ข. 60 วัน
ค. 90 วัน
ง. 120 วัน
7. ตามเทศบัญญัติเทศบาลคลองวาฬ “เรื1องกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ใช หรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองถิ่นที่เขตเทศบาลตําบลคลองวาฬ
อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ” ไดบญ
ั ญัตไิ ววา ภายในบริเวณที่ 4 หามมิใหกอ สราง
อาคารประเภทใด
A หองแถว
ก.
ข.
ค.
ง.

B อาคารขนาดใหญ

ถูกเฉพาะขอ A
ถูกเฉพาะ B และ C
ถูกเฉพาะ A และ B
ถูกทั้ง A, B และ C

C โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
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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. เมื1อ พ.ศ. 2545 คุณพิชญาสรางอาคารพาณิชยสูง 15.00 เมตร ในเขตบางรัก เธอยื1น
คํารองขอนุญาตกอสรางพรอมเอกสารตาง ๆ ที่สํานักงานเขตบางรัก ปรากฏวาเธอไดรับ
การอนุญาตใหกอสรางอาคารได แสดงวา ถนนดานหนาอาคารตองมีความกวางไมนอย
กวากี่เมตร
ก. 8 เมตร
ข. 7 เเมตร
มตร
ค. 6 เมตร
ง. 5 เมตร
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1.1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
1.1.1 ลําดับศักดิ์ของกฎหมายไทย แบงเปน 7 ชั้น ไดแก
1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
2 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
3 พระราชบัญญัติ
4 พระราชกําหนด
5 พระราชกฤษฎีกา
กฎกระททรววง
6 กฎกระทรวง
7 กฎหมายที่ตราโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น

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

2. พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ เปนกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญทีต่ ราขึน้ ใน
รูปแบบพระราชบัญญัติ ซึง่ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบญ
ั ญัตใิ หมขี นึ้ อีกรูปแบบหนึง่
ในระบบบทกฎหมายไทย เพื1อกําหนดรายละเอียดซึ่งเปนกฎเกณฑสําคัญเพิ่มเติมบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญฯ บางมาตราที่บัญญัติหลักการไวอยางกวาง ๆ ในเรื1องใดเรื1องหนึ่ง ใหมีความ
กระจางแจง ชัดเจน และสมบูรณยิ่งขึ้น โดยไมตองบัญญัติไวในตัวบทแหงรัฐธรรมนูญใหมี
ความยาวมากเกินไป และเพื1อที่จะไดสะดวกแกการแกไขเพิ่มเติม โดยไมตองดําเนินการตาม
วิธีการแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ทําไดยากกวาการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
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3. พระราชบัญญัติ เปนกฎหมายซึ่งฝายนิติบัญญัติไดตราขึ้นใชบังคับ หรือในทางการ
ปฏิบตั ิ รัฐบาลจะเปนฝายเสนอรางพระราชบัญญัตติ อ รัฐสภาเมื1อสภาเห็นชอบคือ ยอมให 3 วาระ
แลว นายกรัฐมนตรีจะนําทูลเกลาฯ ถวายเพื1อลงพระปรมาภิไธย และเมื1อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา และนับถัดจากวันประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษาแลว จะมีผลบังคับใชไดทนั ที

4. พระราชกําหนด เปนกฎหมายทีร่ ฐั ธรรมนูญมอบอํานาจในการตราใหแกฝา ยบริหารคือ
คณะรัฐมนตรี เพื1อใหใชในกรณีรบี ดวนหรือฉุกเฉิน พระราชกําหนดนัน้ เมื1อมีการประกาศใชแลว
คณะรัฐมนตรีตองนําเสนอตอรัฐสภาเพื1อพิจารณาใหความเห็นชอบ ถามิไดรับความเห็นชอบก็
เปนอันสิน้ สุดลง แตผลของการสิน้ สุดลงนีไ้ มกระทบกระเทือนกิจการทีไ่ ดเปนไปในระหวางทีใ่ ช
พระราชกําหนดนั้น

5. พระราชกฤษฎีกา คือ บัญญัติแหงกฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้น โดยอาศัย
อํานาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราช
กําหนดเพื1อใชในการบริหารราชการแผนดิน ตามคําแนะนําของคณะรัฐมนตรี ซึง่ ในรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักกรไทย
รไทย พพุุทธศกราช
ธศักราช 2550 มาตรา 187 บญญตวา
บัญญัติวา “พระมหากษั
พระมหากษตริยทรงไวซึ่ง
พระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎี
นกการตตราพระะราชกกฤษฎฎกี า โดยไมขัดตอกฎ
กฎหมาย”
ฎหมาาย””

6. กฎกระทรวง
ะทรรวง คคือื กฎหมายซึ
กฎหมมายซง่ึ รัรฐั มนตรี
มนตรีของแ
องแต
แตล ะกระทรวงเป
ะกระทรววงเปน ผูผอู อก
อก โดยอาศั
โด
ยอํานาจ
ในบทบัญญัติในกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื1อวางระเบียบปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย ทั้งนี้
ตองอยูภายในอํานาจที่พระราชบัญญัติไดใหอํานาจไว มิฉะนั้นอาจไมถือวาเปนกฎหมายก็ได

7. กฎหมายทีต่ ราโดยองคกรปกครองสวนทองถิน่ เปนบทบัญญัตแิ หงกฎหมายทีใ่ ห
อํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติทองถิ่น และยังไดกําหนดขอบเขต
ของอํานาจหนาทีห่ รือเรื1องทีอ่ งคกรปกครองสวนทองถิน่ จะออกขอบัญญัตทิ อ งถิน่ มาใชบงั คับไว
อีกดวย ซึ่งทองถิ่นจะออกขอบัญญัติทองถิ่นนอกเหนือไปจากเรื1องที่กฎหมายใหอํานาจไวไมได
ซึ่งในวิชา กฎหมายกอสราง นี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวของ ไดแก
1. เทศบัญญัติ คือบทบัญญัติซึ่งเทศบาลไดตราขึ้นใชในเขตเทศบาลเฉพาะแหงของ
เทศบาลนั้น ๆ โดยเทศบัญญัตินั้นจะตองไมขัดแยงกับกฎหมายอื1น ๆ ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. 2496 ไดใหอํานาจเทศบาลตราเทศบัญญัตขิ นึ้ ใชบงั คับไดในเขตเทศบาลของตน
และสามารถวางโทษปรับแกผูละเมิดเทศบัญญัติได
2. ขอบัญญัติ คือบทบัญญัตซิ งึ่ องคการบริหารสวนจังหวัดและองคการบริหารสวนตําบล
ไดตราขึ้นใชเฉพาะแหงนั้น ๆ โดยขอบัญญัตินั้นจะตองไมขัดแยงกับกฎหมายอื1น ๆ ซึ่งตาม
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พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติองคการ
บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 ไดใหอํานาจองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการออกขอบัญญัติ
ทองถิ่นแลว ยังไดกําหนดขอบเขตของอํานาจหนาที่หรือเรื1องที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะ
ออกขอบัญญัติทองถิ่นมาใชบังคับไวอีกดวย ซึ่งทองถิ่นจะออกขอบัญญัติทองถิ่นนอกเหนือไป
จากเรื1องที่กฎหมายใหอํานาจไวไมได

รููปที่ 1.1 แสดงปายสํานักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
(ที่มา : อาทิตย สุสทุ ธพันธ)

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
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2. กฎหมายที่บัญญัติโดยฝายบริหาร ไดแก
1. พระราชกฤษฎีกา
2. กฎกระทรวง

3. กฎหมายบัญญัติโดยองคการบริหารสวนทองถิ่น
1.
2.
3.
4.
5.

ขอบัญญัติจังหวัด
เทศบัญญัติ
ขอบัญญัติ
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร
ขอบัญญัติเมืองพัทยา

กฎหมายนัน้ มีการแกไข ปรับปรุง มีความเคลื1อนไหวอยูต ลอดเวลาไมเคยหยุดนิง่ เนือ้ หา
บางเรื1องอาจถูกตองตามกฎหมายในปจจุบัน แตเมื1อเวลาผานไปกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง
อาจสงผลกลับกลายเปนไมถูกตองก็ได ดังนั้นวิศวกรและผููเกี่ยวของกับงานกอสรางจึงควร
ติดตามการเปลี่ยยนแ
นแปลงด
แปลลงดานกฎหมาย
นกฎหหมาย ซึซ่งึ อาจส
อาจสงผลกระทบต
ผลลกรระทบตอการประกอบวิ
การรประกอบวิชาาชีพ

1.2 พระราชบั
ชบัญญััติที่เกีี่ยวของกับงานกอสราง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับงานกอสราง มีหลายฉบับ เชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558
พระราชบัญญัติควบคุมการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการขุดดินถมดิน พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

บทที่ 1 พระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ และกฎกระทรวง
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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
เคลื1อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร

มาตรา 21 - มาตรา 39 ตรี

หมวด 3 ทวิ การอนุญาตใหใชอาคาร
เพื1อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ

มาตรา 39 จัตวา - มาตรา 39 ฉ

หมวดด 4 ออํํานาจหน
นาจหนาททีี่ขอองเจ
งเจาพน
พนันกั งานท
งานทอ งงถิถ่นิ

มาตรา
มาตรา 400 - มมาตรา
าต 49 ทวิ

หมวดด 5 การอทธรณ
การอุทธรณ

มาตรา 50 - มาตรา
มาต 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 ในบทเรียนนี้ขอสรุปสาระสําคัญของมาตราที่
ควรศึกษาเปนพิเศษ ดังนี้
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มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่
สรางขึ้นอยางอื1น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื1นเพื1อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื1อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายนํา้ อูเ รือ คานเรือ ทานํา้ ทาจอดเรือ รัว้ กําแพง
หรือประตู ทีส่ รางขึน้ ติดตอหรือใกลเคียงกับทีส่ าธารณะหรือสิง่ ทีส่ รางขึน้ ใหบคุ คลทัว่ ไปใชสอย
(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือ มีนํ้าหนัก
รวมทั้งโครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื1อวัดในทางราบแลว ระยะหาง
จากทีส่ าธารณะมีนอ ยกวาความสูงของปายนัน้ เมื1อวัดจากพืน้ ดิน และมีขนาดหรือมีนาํ้ หนักเกิน
กวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) พืน้ ทีหรื
ห่ รือสิสงิ่ ทีทสี่ รรา งขึ
งขึน้ เพื1อใชเปนทีจ่ อดรถถ ทีก่ ลับรถ และทางเข
และทางเเขา ออกของรถสํ
ออก
าหรับ
อาคารที่กําหนดตามมาตรา
ตามมมาตรา 8 (9)
(99)
(5) สิ่งที่สรางข
งขึข้นึ อย
อยางอื1นื ตามที
ตามท่กี ําหหนดในกฎกระทรวง
นดในกฎกกระทรวง
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารทีบ่ คุ คลอาจเขาอยูห รือเขาใชสอยไดทมี่ คี วามสูงตัง้ แต
23 เมตรขึน้ ไป การวัดความสูงของอาคารใหวดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ อ สรางถึงพืน้ ดาดฟาสําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด (บัญญัติ
เพิ่มโดย มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื1อใชพื้นที่อาคารหรือ
สวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมี
พืน้ ทีร่ วมกันทุกชัน้ ในหลังเดียวกัน ตัง้ แต 10,000 ตารางเมตรขึน้ ไป (บัญญัตเิ พิม่ โดย มาตรา 5
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)
“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไป
ภายในเพื1อประโยชนในการชุมนุมคนทีม่ พี นื้ ทีต่ งั้ แต 1,000 ตารางเมตรขึน้ ไป หรือชุมนุมคนได
ตัง้ แต 500 คนขึน้ ไป (บัญญัตเิ พิม่ โดย มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2543)

บทที่ 1 พระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ และกฎกระทรวง
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“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารทีใ่ ชเปนทีส่ าํ หรับฉายภาพยนตร
แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื1นเริงอื1นใด และมีวตั ถุประสงคเพื1อเปดใหสาธารณชน
เขาชมการแสดงเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมมีก็ตาม (บัญญัติเพิ่มโดย มาตรา 5
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)
“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทาง
สัญจรได ทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้งและขอบเขตของที่ดิน และ
อาคารที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื1อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะ
และขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย
“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื1อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื1อน
ยาย ใชหรือเปลีย่ นการใชอาคาร โดยมีรปู แสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาดเครื1องหมายวัสดุ
และการใชสอยตาง ๆ ของอาคารอยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได
“รายการประกอบแบบแปลน”
หมายความวา ขอความชแจงรายล
ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
รประกอบแบบแปลน หมายความวา
คุณภาพและชนินิดของวั
การกอ สร
สรา ง ดัดดแปลง รือ้ ถอน
ขอองวสั ดุดุ ตตลอดจนวิ
ลออดจนวิธิ ปี ฏิบิ ตั หิ รือววิธิ กี ารสําํ หรับั การก
เคลื1อนยาย ใชชหรืรอื เปลี
เปลี่ยนการใช
นกาารใใชอ าคารเพื
าคารเพพ1อื ใหเปนไปตามแบบแปลน
ไปตามแบบบแปลนน
“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธกี ารคํานวณกําลังของวัสดุ การรับนํา้ หนัก
และกําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร
“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางแทนของ
เดิมหรือไม
“ดัดแปลง” หมายความวา เปลีย่ นแปลง ตอเติม เพิม่ ลด หรือขยายซึง่ ลักษณะขอบเขต
แบบ รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เนื้อที่ของโครงสรางอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซึ่งได
กอสรางไวผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง
“ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตาง ๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม
“รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง
หรือสวนอื1นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแต 30 หลังคาเรือน
ขึ้นไป หรือเนื้อที่ต้งั แต 1 ไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะ 30 เมตรโดยรอบ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
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“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื1อนยายอาคาร
“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื1อนยายอาคารดวยตนเอง 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”
ึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ
จ หมายความว
หมายความวาา ผูซ งเจาพนกงานทองถนแตงตงใหเปนนายต
“นายชาง”” หมายความว
หมาายความวา ขขาราชการหรื
ราชกาารหรือพนั
พนักงานของราชการส
งานของงราชการสสวนท
นทองถิ่น ซึ่งเจา
พนักงานทองถิ่นแต
แตตงตัตั้งให
ใหเปปนนนายช
ายยชาง หรื
หรือวิศวกร หรือสถาปนิ
สถาาปนิก ซึซ่ึงอธิ
อธธิบดีกรมโยธาธิการ
แตงตั้งใหเปนนายชาง
“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื1น ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให
เปนราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการ
สวนทองถิน่ เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัตจิ งั หวัด ขอบัญญัตกิ รุงเทพมหานคร
หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน
“เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(3) นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
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(6) ผูบ ริหารทองถิน่ ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ อื1น ทีร่ ฐั มนตรีประกาศกําหนดสําหรับ
ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 5 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
อํานาจออกกฎกระทรวง
(1) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้หรือยกเวนคาธรรมเนียม
(2) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบคําสั่ง หรือ
แบบอื1นใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(3) กําหนดกิจการอื1นเพื1อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 พระราชบัญญัตินี้ไมใชบังคับแกพระที่นั่งหรือพระราชวัง
มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวง ยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื1อนไขใน
การปฏิบัติตามพระราชบั
พระรราชบญญตน
ญัตินี้ ไมวาทงหมดหรอบางสวนเกยวกบอาคาร
ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคาร
มาตรา 14 ใใหหม ีคณะกรรมการควบคุ
ณะกรรรมการคววบคุมอา
อาคาร
าคาร ปประกอบด
ระกกอบบดวย อธิบดีกรรมโยธาธิการและ
ผังเมือง เปนประธานกรรมการ
ระธธานกรรมการ ผผูแู ทนกระทรวงสาธารณสุ
ทนกระทรวงสาธธารณสขุ ผผูแู ททนกระทรวงอุ
นกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแ ทน
กรมการปกครอง ผูแ ทนกรมทางหลวง ผูแ ทนกรมอัยการ ผูแ ทนสํานักผังเมือง ผูแ ทนสํานักงาน
คณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ ผูแ ทนกรุงเทพมหานคร ผูแ ทนคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และผูแ ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
แหงละ 1 คน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกิน 4 คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และให
หัวหนางานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ
มาตรา 18 ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรี
(2) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่น
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
(5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการเปนผูตรวจสอบ
(6) ปฏิบัติการอื1นตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา 20 ใหจดั ตัง้ สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึน้ ในกรมโยธาธิการ มีหนาที่
ดังนี้
(1) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(2) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ
(3) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ หนVวยงาน
ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน
(4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย
มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื1อนยายอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิน่ หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิน่ และดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ (ความเดิม
ถูกยกเลิกตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)
มาตรา 22 ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทอง
ถิ่นหรือแจงตอเจจาพนั
พนกั งานท
งานทอ งถิ
งถถ่นิ และดําเนินการ
การตามมาตรา
รตามมาตรรา 39 ทวิ
ทววิ (ความเดิ
(ความ มถูกยกเลิก
ตามมาตรา 7 แหหงพระราชบั
พระราชบญ
ั ญั
ญัติการควบคุ
ารคววบคคุมอา
อาคาร
าคาาร (ฉบั
(ฉบัับทที่ี 33)) พ.ศ. 25
2543)
5433)
(1) อาคารที
รที่มีสวนสู
นสูงเกิ
เกินิ 1155 เเมตร
มตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื
งจากอาคารอ1นื หรื
หรอื ทีท่สี าธารณะน
าธ
อยกวา
ความสูงของอาคาร
(2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื1นหรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร
มาตรา 26 ในกรณีทกี่ ารกอสราง ดัดแปลง รือ้ ถอน หรือเคลื1อนยายอาคารทีข่ ออนุญาตนัน้
มีลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดรับกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา
ดวยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
สถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูร บั ผิดชอบในการนัน้ ตามทีร่ ะบุไวในคําขอ มิไดเปนผูร บั
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมดังกลาวแลว
แตกรณี ใหเจาพนักงานทองถิน่ ปฏิเสธไมรบั พิจารณาคําขอนัน้ (ความเดิมถูกยกเลิกตามมาตรา
9 แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
มาตรา 27 ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิน่ มีอาํ นาจสัง่
ใหผขู อรับใบอนุญาตแกไขเปลีย่ นแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการคํานวณที่ไดยื1นไว เพื1อใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8
หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และใหนํามาตรา 25 วรรคสามมา
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ใชบังคับโดยอนุโลม เมื1อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณตามคําสัง่ ของเจาพนักงานทองถิน่ แลว ใหเจา
พนักงานทองถิน่ ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตใหภายใน 30 วัน แตถา ผูข อรับใบอนุญาตได
แกไขเปลีย่ นแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสัง่ ขอเจาพนักงานทองถิน่ ในกรณีนใี้ หถอื วาเปนการ
ยื1นคําขอใหม และใหดําเนินการตามมาตราตอไป (ความเดิมถูกยกเลิกตามมาตรา 9 แหงพระ
ราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)
มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คืออาคารดังตอไปนี้ (ความเดิมถูกยกเลิกตาม
มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)
(1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล (ความเดิม
ถูกยกเลิกตามมาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)
(2) อาคารสําหรับใชเพื1อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข
หรือกิจการอื1น ทั้งนี้ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 40 ใในกรณี
นกรณที ี่มีการก
ารกอสราง ดัดแปลง
แปลลง รื้อถอนน หรื
หรือเคลื
เคลล1อื นยายอาคารโดยฝ
ย
าฝน
บทบัญญัตแิ หงพร
พระราชบั
ระราชบญ
ั ญ
ญัตั นิ ี้ กกฎกระทรวง
ฎกระทรววง หหรืรอื ขขอ บบัญ
ั ญ
ญัตั ทิ อ งถินิ่ ทีอ่ อก
อกตามพระราชบั
กตาามพ
ญญัตนิ ี้
หรือกฎหมายอื1นนททีทเ่ี กีกย่ี วข
วขอ ง ให
ใหเจาพนักงาน
งานท
นทองถิน่ มีอาํ นาจดําเนิ
เนนนิ การ
การดั
รดงั นีน้ี (ความเดิ
(คว มถูกยกเลิก
ตามมาตรา 11 แหง พระราชบัญ
ั ญัตั ิการควบคุมอาคาร (ฉบับั ที่ี 2) พ.ศ. 2535)
(1) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือ
บริวารของบุคคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว
(2) มีคาํ สัง่ หามมิใหบคุ คลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณทีม่ กี ารกระทํา
ดังกลาว และจัดใหมีเครื1องหมายแสดงการหามนั้นไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคาร
หรือบริเวณดังกลาว และ
(3) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี ภายใน 30 วันนับแต
วันที่ไดมีคําสั่งตาม (1)
มาตรา 41 ถากระทําการตามมาตรา 40 เปนกรณีทสี่ ามารถแกไขเปลีย่ นแปลงใหถกู ตองได
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื1นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ หรือดําเนินการแกไขเปลีย่ นแปลงใหถกู ตองภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด แตตอ ง
ไมนอ ยกวา 30 วัน ในกรณีทมี่ เี หตุอนั สมควร เจาพนักงานทองถิน่ จะขยายเวลาดังกลาวออกไป
อีกก็ได และใหนํามาตรา 27 มาใชบังคับโดยอนุโลม (ความเดิมถูกยกเลิกตามมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)

