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แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 

ค�ำชี้แจง  ให้ท�าเครื่องหมาย 7 บนค�าตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงค�าตอบเดียว

1. กฎหมายในข้อใดมีล�าดับศักดิ์สูงที่สุด

ก. ข้อบัญญัติ

ข. กฎกระทรวง

ค. พระราชบัญญัติ

ง. กฎหมายรัฐธรรมนูญ

2. ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ก. กฎกระทรวง เป็นบทบัญญัติที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงตราขึ้น

ข. กฎกระทรวง เป็นบทบัญญัติที่นายกรัฐมนตรีตราขึ้น

ค. กฎกระทรวง เป็นบทบัญญัติที่ฝ่ายนิติบัญญัติตราขึ้น

ง. กฎกระทรวง เป็นบทบัญญัติที่นายกเทศมนตรีตราขึ้น

3. พระราชบัญญัติวิศวกรจัดท�าขึ้นเพื่อกลั่นกรองความรู ้ความสามารถและติดตามการ

ประกอบวิชาชีพ จัดท�าขึ้นเมื่อใด

ก. พ.ศ. 2522

ข. พ.ศ. 2542

ค. พ.ศ. 2543

ง. พ.ศ. 2552

4. บุคคลใด มิใช่ “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ก. นายกเทศมนตรี ส�าหรับในเขตเทศบาล

ข. นายกเมืองพัทยา ส�าหรับในเขตเมืองพัทยา

ค. นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ส�าหรับในเขต อบต.

ง. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน
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5. ตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ในมาตรา 4 ได้กล่าวถงึนยิามของค�าต่าง ๆ   

ข้อใดกล่าวถึงค�านิยามไม่ถูกต้อง

ก. “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน และหมายความรวมถึงอัฒจันทร์  

เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่าจอดเรือ ป้าย หรือสิ่งก่อสร้างติดตั้งป้าย

ข. “อาคารชุมนุมคน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไป

ภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 500 ตารางเมตรขึ้นไป หรือ

ชุมนุมคนได้ตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป

ค. “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูง

ตั้งแต่ 23 เมตรขึ้นไป

ง. “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ส�าหรับ 

ฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด

6. ในปี 2555 สมชายสร้างร้านอาหารอยู่ในเขตเทศบาลเกล็ดแก้ว เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

เข้าไปตรวจสอบพบว่าสมชายไม่ได้ติดตั้งบ่อดักไขมัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้

สมชายด�าเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน

ก. 30 วัน

ข. 60 วัน

ค. 90 วัน

ง. 120 วัน

7. ตามเทศบัญญัติเทศบาลคลองวาฬ “เรื่องก�าหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้ หรือ 

เปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องถิ่นที่เขตเทศบาลต�าบลคลองวาฬ  

อ�าเภอเมอืง จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์” ได้บญัญตัไิว้ว่า ภายในบรเิวณที ่4 ห้ามมใิห้ก่อสร้าง 

อาคารประเภทใด

A ห้องแถว    B  อาคารขนาดใหญ่    C โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

ก. ถูกเฉพาะข้อ A

ข. ถูกเฉพาะ B และ C

ค. ถูกเฉพาะ A และ B

ง. ถูกทั้ง A, B และ C



4 กฎหมายก่อสร้าง 

8. การเขียนรูปแปลนบ้านพักอาศัย ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 จะต้องใช้

มาตราส่วนใด

ก. 1 : 50 ข. 1 : 75

ค. ไม่เล็กกว่า 1 : 100 ง. ขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบ

9. ในปี 2544 นายอาทิตย์ต้องการสร้างอาคารขนาด 5.00 × 16.00 เมตร สูง 4 ชั้น จ�านวน 

4 คูหา ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามข้อก�าหนดของข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เขาต้อง

สร้างห้องส้วมจ�านวนกี่ห้อง

ก. 4 ห้อง ข. 5 ห้อง

ค. 7 ห้อง ง. 8 ห้อง

10. เมื่อ พ.ศ. 2545 คุณพิชญาสร้างอาคารพาณิชย์สูง 15.00 เมตร ในเขตบางรัก เธอยื่น

ค�าร้องขอนุญาตก่อสร้างพร้อมเอกสารต่าง ๆ  ที่ส�านักงานเขตบางรัก ปรากฏว่าเธอได้รับ

การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารได้ แสดงว่า ถนนด้านหน้าอาคารต้องมีความกว้างไม่น้อย

กว่ากี่เมตร

ก. 8 เมตร ข. 7 เมตร 

ค. 6 เมตร  ง. 5 เมตร 
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1.1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

1.1.1 ล�าดับศักดิ์ของกฎหมายไทย แบ่งเป็น 7 ชั้น ได้แก่

1  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

2  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

3  พระราชบัญญัติ

4  พระราชก�าหนด

5  พระราชกฤษฎีกา

7  กฎหมายที่ตราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6  กฎกระทรวง

1.1.2 ความหมายของกฎหมายแต่ละประเภท

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดว่าด้วยการปกครองของประเทศ เป็น

กฎหมายที่ส�าคัญและศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายใด ๆ  ทั้งหมด เช่น บทบัญญัติของกฎหมายใด ๆ  

ที่ขัดกับข้อบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญ บทบัญญัติของกฎหมายนั้นจะเป็นโมฆะ

2. พระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู เป็นกฎหมายประกอบรฐัธรรมนญูทีต่ราขึน้ใน

รปูแบบพระราชบญัญตั ิซึง่รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยได้บญัญตัใิห้มขีึน้อกีรปูแบบหนึง่

ในระบบบทกฎหมายไทย เพื่อก�าหนดรายละเอียดซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ส�าคัญเพิ่มเติมบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญฯ บางมาตราที่บัญญัติหลักการไว้อย่างกว้าง ๆ  ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ให้มีความ

กระจ่างแจ้ง ชัดเจน และสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องบัญญัติไว้ในตัวบทแห่งรัฐธรรมนูญให้มี

ความยาวมากเกินไป และเพื่อที่จะได้สะดวกแก่การแก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่ต้องด�าเนินการตาม

วิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ท�าได้ยากกว่าการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
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3. พระราชบัญญัติ เป็นกฎหมายซึ่งฝ่ายนิติบัญญัติได้ตราขึ้นใช้บังคับ หรือในทางการ

ปฏบิตั ิรฐับาลจะเป็นฝ่ายเสนอร่างพระราชบัญญตัต่ิอรฐัสภาเมื่อสภาเหน็ชอบคอื ยอมให้ 3 วาระ 

แล้ว นายกรฐัมนตรจีะน�าทลูเกล้าฯ ถวายเพื่อลงพระปรมาภไิธย และเมื่อได้ประกาศในราชกจิ-

จานุเบกษา และนบัถดัจากวนัประกาศในหนงัสอืราชกจิจานเุบกษาแล้ว จะมผีลบงัคบัใช้ได้ทนัที 

4. พระราชก�าหนด เป็นกฎหมายท่ีรัฐธรรมนญูมอบอ�านาจในการตราให้แก่ฝ่ายบรหิารคอื 

คณะรฐัมนตร ีเพื่อให้ใช้ในกรณรีีบด่วนหรือฉกุเฉิน พระราชก�าหนดนัน้เมื่อมกีารประกาศใช้แล้ว 

คณะรัฐมนตรีต้องน�าเสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ถ้ามิได้รับความเห็นชอบก็

เป็นอนัส้ินสดุลง แต่ผลของการสิน้สดุลงนีไ้ม่กระทบกระเทอืนกจิการทีไ่ด้เป็นไปในระหว่างทีใ่ช้

พระราชก�าหนดนั้น

5. พระราชกฤษฎีกา คือ บัญญัติแห่งกฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น โดยอาศัย

อ�านาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราช

ก�าหนดเพ่ือใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามค�าแนะน�าของคณะรฐัมนตร ีซึง่ในรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 187 บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่ง

พระราชอ�านาจในการตราพระราชกฤษฎีกา โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย”

6. กฎกระทรวง คือกฎหมายซ่ึงรัฐมนตรขีองแต่ละกระทรวงเป็นผูอ้อก โดยอาศยัอ�านาจ

ในบทบัญญัติในกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อวางระเบียบปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้

ต้องอยู่ภายในอ�านาจที่พระราชบัญญัติได้ให้อ�านาจไว้ มิฉะนั้นอาจไม่ถือว่าเป็นกฎหมายก็ได้ 

7. กฎหมายทีต่ราโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เป็นบทบญัญตัแิห่งกฎหมายทีใ่ห้ 

อ�านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และยังได้ก�าหนดขอบเขต 

ของอ�านาจหน้าทีห่รือเร่ืองท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะออกข้อบญัญตัท้ิองถิน่มาใช้บงัคบัไว้

อีกด้วย ซึ่งท้องถิ่นจะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนอกเหนือไปจากเรื่องที่กฎหมายให้อ�านาจไว้ไม่ได้  

ซึ่งในวิชา กฎหมายก่อสร้าง นี้มีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1. เทศบัญญัติ คือบทบัญญัติซึ่งเทศบาลได้ตราขึ้นใช้ในเขตเทศบาลเฉพาะแห่งของ

เทศบาลนั้น ๆ  โดยเทศบัญญัตินั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายอื่น ๆ  ซึ่งตามพระราชบัญญัติ

เทศบาล พ.ศ. 2496 ได้ให้อ�านาจเทศบาลตราเทศบญัญตัขิึน้ใช้บงัคบัได้ในเขตเทศบาลของตน  

และสามารถวางโทษปรับแก่ผู้ละเมิดเทศบัญญัติได้ 

2. ข้อบญัญตั ิคอืบทบญัญติัซ่ึงองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัและองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ได้ตราขึ้นใช้เฉพาะแห่งนั้น ๆ  โดยข้อบัญญัตินั้นจะต้องไม่ขัดแย้งกับกฎหมายอื่น ๆ  ซึ่งตาม 
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พระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้ให้อ�านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการออกข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นแล้ว ยังได้ก�าหนดขอบเขตของอ�านาจหน้าที่หรือเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ

ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นมาใช้บังคับไว้อีกด้วย ซึ่งท้องถิ่นจะออกข้อบัญญัติท้องถิ่นนอกเหนือไป

จากเรื่องที่กฎหมายให้อ�านาจไว้ไม่ได้

รูปที่ 1.1 แสดงป้ายส�านักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

(ที่มา : อาทิตย์ สุทธพันธ์)

รูปที่ 1.2 แสดงป้ายที่ท�าการองค์การบริหารส่วนต�าบลคลองวาฬ 

(ที่มา : อาทิตย์ สุทธพันธ์)

1.1.3 การบัญญติกฎหมาย 

การบัญญัติกฎหมาย สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ  ได้แก่

1. กฎหมายที่บัญญัติโดยฝ่ายนิติบัญญัติ ได้แก่ 

1. กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

3. พระราชบัญญัติ

4. พระราชก�าหนด
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2. กฎหมายที่บัญญัติโดยฝ่ายบริหาร ได้แก่

1. พระราชกฤษฎีกา

2. กฎกระทรวง

3. กฎหมายบัญญัติโดยองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

1. ข้อบัญญัติจังหวัด

2. เทศบัญญัติ

3. ข้อบัญญัติ

4. ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

5. ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

กฎหมายนัน้มีการแก้ไข ปรับปรุง มีความเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิง่ เนือ้หา

บางเรื่องอาจถูกต้องตามกฎหมายในปัจจุบัน แต่เมื่อเวลาผ่านไปกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง 

อาจส่งผลกลับกลายเป็นไม่ถูกต้องก็ได้ ดังนั้นวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างจึงควร

ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมาย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพ

1.2 พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มีหลายฉบับ เช่น

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
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1.2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

1. โครงสร้างของพระราชบัญญติ

บทน�ำ ค�านิยาม อ�านาจหน้าที่   มาตรา 1 - มาตรา 5

หมวด 1 บททั่วไป   มาตรา 6 - มาตรา 13 ตรี

หมวด 2 คณะกรรมการควบคุมอาคาร  มาตรา 14 - มาตรา 20

หมวด 3 การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน  

เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

 มาตรา 21 - มาตรา 39 ตรี

หมวด 3 ทวิ การอนุญาตให้ใช้อาคาร 

เพื่อประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ

 มาตรา 39 จัตวา - มาตรา 39 ฉ

หมวด 4 อ�านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น  มาตรา 40 - มาตรา 49 ทวิ

หมวด 5 การอุทธรณ์  มาตรา 50 - มาตรา 52

หมวด 6 นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ  มาตรา 53 - มาตรา 55 ตรี

หมวด 7 เขตเพลิงไหม้  มาตรา 56 - มาตรา 62

หมวด 8 บทเบ็ดเตล็ด  มาตรา 63 - มาตรา 64 ทวิ

หมวด 9 บทก�าหนดโทษ  มาตรา 65 - มาตรา 74

บทเฉพำะกำล  มาตรา 75 – มาตรา 80

2. สาระส�าคัญของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีทั้งหมด 80 มาตรา เป็นพระราชบัญญัติที่

บัญญัติขึ้นมีรายละเอียดครอบคลุมในทุกหมวด ในบทเรียนนี้ขอสรุปสาระส�าคัญของมาตราที่

ควรศึกษาเป็นพิเศษ ดังนี้



10 กฎหมายก่อสร้าง 

มำตรำ 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส�านักงาน และสิ่งที่

สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง

(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน

(2) เขื่อน สะพาน อโุมงค์ ทางหรอืท่อระบายน�า้ อูเ่รอื คานเรอื ท่าน�า้ ท่าจอดเรอื รัว้ ก�าแพง  

หรอืประต ูทีส่ร้างขึน้ตดิต่อหรอืใกล้เคยีงกบัทีส่าธารณะหรอืสิง่ทีส่ร้างขึน้ให้บคุคลทัว่ไปใช้สอย

(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส�าหรับติดหรือตั้งป้าย

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือ มีน�้าหนัก

รวมทั้งโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่าง

จากทีส่าธารณะมน้ีอยกว่าความสงูของป้ายนัน้เมื่อวดัจากพืน้ดนิ และมขีนาดหรอืมนี�า้หนกัเกนิ

กว่าที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

(4) พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่ร้างขึน้เพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถ ทีก่ลับรถ และทางเข้าออกของรถส�าหรบั

อาคารที่ก�าหนดตามมาตรา 8 (9)

(5) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ  ของอาคารด้วย

“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารทีบ่คุคลอาจเข้าอยู่หรอืเข้าใช้สอยได้ทีม่คีวามสงูตัง้แต่ 

23 เมตรขึน้ไป การวดัความสงูของอาคารให้วดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสร้างถงึพืน้ดาดฟ้าส�าหรบั

อาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด (บัญญัติ

เพิ่มโดย มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือ 

ส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมี

พ้ืนทีร่วมกันทกุชัน้ในหลงัเดยีวกนั ตัง้แต่ 10,000 ตารางเมตรขึน้ไป (บญัญตัเิพิม่โดย มาตรา 5  

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

“อาคารชุมนุมคน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไป

ภายในเพื่อประโยชน์ในการชมุนมุคนทีมี่พืน้ทีต่ัง้แต่ 1,000 ตารางเมตรขึน้ไป หรอืชมุนมุคนได้ 

ตัง้แต่ 500 คนขึน้ไป (บญัญตัเิพิม่โดย มาตรา 5 แห่งพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร (ฉบบัที ่3)  

พ.ศ. 2543)
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“โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารทีใ่ช้เป็นทีส่�าหรบัฉายภาพยนตร์  

แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงร่ืนเรงิอื่นใด และมวีตัถปุระสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชน

เข้าชมการแสดงเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่มีก็ตาม (บัญญัติเพิ่มโดย มาตรา 5 

แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทาง

สัญจรได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้งและขอบเขตของที่ดิน และ

อาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะ

และขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย

“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน เคล่ือน

ย้าย ใช้หรอืเปลีย่นการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอยีดส่วนส�าคญั ขนาดเครื่องหมายวสัดุ

และการใช้สอยต่าง ๆ  ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการด�าเนินการได้

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

คุณภาพและชนดิของวสัด ุตลอดจนวธิปีฏบิตัหิรอืวธิกีารส�าหรบัการก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน 

เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“รายการค�านวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธกีารค�านวณก�าลังของวัสด ุการรบัน�า้หนกั  

และก�าลังต้านทานของส่วนต่าง ๆ  ของอาคาร

“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแทนของ

เดิมหรือไม่

“ดดัแปลง” หมายความว่า เปลีย่นแปลง ต่อเตมิ เพิม่ ลด หรอืขยายซึง่ลักษณะขอบเขต 

แบบ รูปทรง สัดส่วน น�้าหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างอาคารหรือส่วนต่าง ๆ  ของอาคารซึ่งได้

ก่อสร้างไว้ผิดไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ  ของอาคารให้คงสภาพเดิม

“รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง 

หรือส่วนอื่นของโครงสร้างตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่ 30 หลังคาเรือน

ขึ้นไป หรือเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะ 30 เมตรโดยรอบ

บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้ด้วย
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“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอ�านวยการหรือควบคุมดูแลการ

ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร

“ผู้ด�าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระท�าการก่อสร้าง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับ

กระท�าการดังกล่าวไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง

“ผู้ครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดส�าหรับ

ทรัพย์สินส่วนกลางตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย (บัญญัติเพิ่มโดย มาตรา 6 แห่งพระ

ราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

“ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

หรือผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

แล้วแต่กรณีซึ่งได้ขึ้นทะเบียนไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ (บัญญัติเพิ่มโดย มาตรา 6 แห่งพระ

ราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

“นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ

“นายช่าง” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้า

พนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกร หรือสถาปนิก ซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการ

แต่งตั้งให้เป็นนายช่าง

“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่นอื่น ที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดให้

เป็นราชการส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้

“ข้อบัญญัติท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอ�านาจนิติบัญญัติของราชการ

ส่วนท้องถิน่ เช่น เทศบัญญติั ข้อบังคับสขุาภิบาล ข้อบญัญตัจิงัหวดั ข้อบญัญตักิรงุเทพมหานคร 

หรือข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็นต้น

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า

(1) นายกเทศมนตรี ส�าหรับในเขตเทศบาล

(2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด

(3) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ส�าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต�าบล

(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส�าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร

(5) นายกเมืองพัทยา ส�าหรับในเขตเมืองพัทยา
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(6) ผูบ้รหิารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อื่น ทีร่ฐัมนตรปีระกาศก�าหนดส�าหรบั 

ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มำตรำ 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมี

อ�านาจออกกฎกระทรวง 

(1) ก�าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้หรือยกเว้นค่าธรรมเนียม

(2) ก�าหนดแบบค�าขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบค�าสั่ง หรือ

แบบอื่นใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(3) ก�าหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

มำตรำ 6 พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่พระที่นั่งหรือพระราชวัง 

มำตรำ 7 ให้รัฐมนตรีมีอ�านาจออกกฎกระทรวง ยกเว้น ผ่อนผัน หรือก�าหนดเงื่อนไขใน

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนเกี่ยวกับอาคาร 

มำตรำ 14 ให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการและ

ผงัเมอืง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนกระทรวงอตุสาหกรรม ผูแ้ทน 

กรมการปกครอง ผูแ้ทนกรมทางหลวง ผูแ้ทนกรมอยัการ ผูแ้ทนส�านกัผงัเมอืง ผูแ้ทนส�านกังาน

คณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิผูแ้ทนกรงุเทพมหานคร ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคมุการ

ประกอบวิชาชพีวศิวกรรม และผูแ้ทนคณะกรรมการควบคมุการประกอบวชิาชพีสถาปัตยกรรม 

แห่งละ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน 4 คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้

หัวหน้างานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ

มำตรำ 18 ให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ค�าแนะน�าแก่รัฐมนตรี

(2) ให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

(3) ให้ค�าปรึกษาแนะน�าในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

(4) ก�ากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

(5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการเป็นผู้ตรวจสอบ

(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัตินี้
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มำตรำ 20 ให้จัดต้ังส�านกังานคณะกรรมการควบคมุอาคารขึน้ในกรมโยธาธกิาร มหีน้าที ่

ดังนี้

(1) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร

(2) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์

(3) ประสานงานและให้ความช่วยเหลือแก่ราชการส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ หน่วยงาน

ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้ค�าแนะน�าแก่ภาคเอกชน

(4) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย

มำตรำ 21 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจาก 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ และด�าเนนิการตามมาตรา 39 ทวิ (ความเดมิ 

ถูกยกเลิกตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

มำตรำ 22 ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้อง

ถิ่นหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และด�าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ (ความเดิมถูกยกเลิก

ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

(1) อาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า

ความสูงของอาคาร

(2) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร

มำตรำ 26 ในกรณท่ีีการก่อสร้าง ดัดแปลง รือ้ถอน หรอืเคล่ือนย้ายอาคารทีข่ออนญุาตนัน้  

มีลักษณะหรืออยู่ในประเภทท่ีได้รับก�าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่า

ด้วยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม ถ้าวศิวกรหรือสถาปนกิผูรั้บผดิชอบในการนัน้ตามทีร่ะบไุว้ในค�าขอ มไิด้เป็นผูร้บั

ใบอนุญาตให้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุหรอืวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคมุดงักล่าวแล้ว

แต่กรณ ีให้เจ้าพนกังานท้องถิน่ปฏเิสธไม่รับพจิารณาค�าขอนัน้ (ความเดมิถกูยกเลิกตามมาตรา 

9 แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)

มำตรำ 27 ในการตรวจพจิารณาค�าขอรบัใบอนญุาต ให้เจ้าพนกังานท้องถิน่มอี�านาจสัง่

ให้ผูข้อรบัใบอนญุาตแก้ไขเปลีย่นแปลงแผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

หรือรายการค�านวณที่ได้ยื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 

หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 และให้น�ามาตรา 25 วรรคสามมา



15  บทที่ 1  พระราชบัญญัติ ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และกฎกระทรวง

ใช้บังคับโดยอนุโลม  เมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน 

รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค�านวณตามค�าสัง่ของเจ้าพนกังานท้องถิน่แล้ว ให้เจ้า

พนักงานท้องถิน่ตรวจพจิารณาและออกใบอนญุาตให้ภายใน 30 วนั แต่ถ้าผูข้อรบัใบอนญุาตได้

แก้ไขเปลีย่นแปลงในสาระส�าคญัผดิจากค�าสัง่ขอเจ้าพนกังานท้องถิน่ ในกรณีนีใ้ห้ถอืว่าเป็นการ

ยื่นค�าขอใหม่ และให้ด�าเนินการตามมาตราต่อไป (ความเดิมถูกยกเลิกตามมาตรา 9 แห่งพระ

ราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535)

มำตรำ 32 อาคารประเภทควบคมุการใช้ คอือาคารดงัต่อไปนี ้(ความเดมิถกูยกเลิกตาม

มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)

(1) อาคารส�าหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล (ความเดิม

ถูกยกเลิกตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543)

(2) อาคารส�าหรับใช้เพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข 

หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มำตรำ 40 ในกรณีที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืน

บทบญัญตัแิห่งพระราชบัญญติัน้ี กฎกระทรวง หรอืข้อบญัญตัท้ิองถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี้  

หรอืกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิน่มอี�านาจด�าเนนิการดงันี ้(ความเดมิถกูยกเลิก

ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)

(1) มีค�าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ด�าเนินการ ลูกจ้าง หรือ

บริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระท�าดังกล่าว

(2) มคี�าสัง่ห้ามมใิห้บคุคลใดใช้หรอืเข้าไปในส่วนใด ๆ  ของอาคารหรอืบรเิวณทีมี่การกระท�า 

ดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคาร

หรือบริเวณดังกล่าว และ

(3) พิจารณามีค�าสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี ภายใน 30 วันนับแต่

วันที่ได้มีค�าสั่งตาม (1)

มำตรำ 41 ถ้ากระท�าการตามมาตรา 40 เป็นกรณีทีส่ามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถกูต้องได้  

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ�านาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นค�าขออนุญาตหรือด�าเนินการแจ้งตาม

มาตรา 39 ทว ิหรอืด�าเนนิการแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ถกูต้องภายในระยะเวลาทีก่�าหนด แต่ต้อง

ไม่น้อยกว่า 30 วนั ในกรณทีีมี่เหตอุนัสมควร เจ้าพนกังานท้องถิน่จะขยายเวลาดงักล่าวออกไป

อีกก็ได้ และให้น�ามาตรา 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม (ความเดิมถูกยกเลิกตามมาตรา 11 แห่ง

พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535)



 




