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ค ำน ำ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.)  
มีอ ำนำจหน้ำท่ีในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ซึ่ง เป็นหน่วยงำนของฝ่ำยบริหำร 
ท่ีรับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรด้ำนนโยบำยดังกล่ำว และเป็นศูนย์กลำงประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐท่ีเกี่ยวข้อง
ท้ังหมด รวมท้ังก ำหนดมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อให้กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในฝ่ำยบริหำรสำมำรถด ำเนินกำร
ในลักษณะบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

โดยท่ีในปัจจุบันมีกรณีเกี่ยวกับกำรกล่ำวหำร้องเรียนกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีกรุงเทพมหำนคร ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรในเขตกรุงเทพมหำนคร อันอำจจะเป็นช่องทำงให้เจ้ำหน้ำท่ีซึ่งเกี่ยวข้องมี
กำรกระท ำกำรทุจริตในภำครัฐได้ ท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ท่ีมุ่งเน้นเพื่อให้กำรอยู่ร่วมกันของสังคมเกิดควำมสงบสุขและเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
ซึ่งกำรศึกษำรูปแบบกำรทุจริตตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรตลอดจน ศึกษำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้
กฎหมำยต่ำง ๆ ท่ีบังคับใช้อยู่ว่ำมีจุดอ่อนหรือช่องว่ำงอันเอื้อประโยชน์หรือเป็นแรงจูงใจต่อกำรทุจริตคอร์รัปช่ัน
หรือไม่ อย่ำงไร อันจะเป็นแนวทำงในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปช่ันในภำพรวมต่อไป 

ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องกำรศึกษำรูปแบบกำรทุจริต กรณีกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี
กรุงเทพมหำนคร ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรในเขตกรุงเทพมหำนคร เพื่อน ำมำสังเครำะห์ให้เห็นภำพ
และกระบวนกำรของกำรทุจริตในภำครัฐ ท่ีเกี่ยวข้องกับกฎหมำยดังกล่ำว ท ำให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบกำรตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงได้น ำมำใช้เป็นกรอบหรือแนวทำงกำรท ำงำนเบื้องต้นในกำรปฏิบัติงำนให้กับเจ้ำหน้ำท่ีและเป็นองค์ควำมรู้ 
ส ำหรับกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นเรื่องกล่ำวหำร้องเรียนกำรทุจริตในเรื่องดังกล่ำวนี้ ตลอดจนน ำไปสู่
ข้อเสนอแนะในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐของฝ่ำยบริหำรต่อไป  

กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ๔ หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำหนังสือเล่มนี้ จะมีประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง
ในกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและผู้ท่ีสนใจท่ัวไป หำกมี
ข้อผิดพลำดหรือข้อบกพร่องประกำรใด โปรดแจ้งให้กองปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ ๔ ทรำบ เพื่อจะได้
น ำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 

๑.๑ ที่มาและความสาํคญั 
กรุ ง เทพมหานคร  เป น เมื อ งหลวงและนครที่ มี ประชากรมากที่ สุ ดของประ เทศ ไทย                      

เปนศูนยกลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคมขนสง การเงินการธนาคาร การพาณิชย การสื่อสาร และ
ความเจริญของประเทศ ซึ่งกรุงเทพมหานครเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ และเปน                      
เขตปกครองพิเศษของประเทศไทย มิไดมีสถานะเปนจังหวัด โดยที่กรุงเทพมหานคร มีอํานาจหนาที่ดูแล
เก่ียวกับความเปนอยูของประชาชน และอาคารบานพักอาศัย อาคารสํานักงาน สถานประกอบกิจการตางๆ 
รวมทั้งดูแลพ้ืนที่สาธารณะที่อยูในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ จึงทําใหเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร จะตอง
ปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับประชาชนเปนจํานวนมาก ในหวงระยะเวลาที่ผานมา กองปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ ๔ ไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะเรื่อง
รองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร ไดแก กระบวนการ ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร รวมทั้งการบังคับใช
กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่นที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว และกฎหมายอ่ืนที่มีเกี่ยวของตามที่ไดกําหนดไว  

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ 
ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งนายกรัฐมนตรี
ไดออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการ โดยกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยการจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับ
นโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กํากับและตรวจสอบ
เจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ ติดตามและรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ แสวงหาขอมูลและ
รวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการทางวินัยและคดีกับผูกระทําผิดตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ ทั้งน้ี เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและบรรลุผลตามเปาหมายในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งตามขอ ๑๐ กําหนดให กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ - 
๕ มีหนาที่และอํานาจในเขตกรุงเทพมหานคร 

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบสวนราชการและหนวยงานองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ๑. กรุงเทพมหานคร ๒. หนวยงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามที่เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมอบหมายใหดําเนินการ ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผาน
มา กรณีการกลาวหารองเรียนที่เขามาสูกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง สวนใหญจะเปนกรณีที่กลาวหา
รองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร โดยเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง ขอบัญญัติ ตลอดจนระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวของตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94
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กรณีดังกลาวเปนประเด็นการกลาวหารองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร อันอาจจะเปนชองทางใหเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของมีการกระทําการทุจริตในภาครัฐได ทํา
ใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่มุงเนน
เพ่ือใหการอยูรวมกันของสังคมเกิดความสงบสุขและเปนไปดวยความเรียบรอย ซึ่งการศึกษารูปแบบการทุจริต
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตลอดจน ศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใชกฎหมายตางๆ ที่บังคับใชอยูวามี
จุดออนหรือชองวางอันเอ้ือประโยชนหรือเปนแรงจูงใจตอการทุจริตคอรรัปช่ันหรือไม อยางไร อันจะเปน
แนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันในภาพรวมตอไป 

ดังน้ัน จึงมีความจําเปนตองการศึกษารูปแบบการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของ
กรุงเทพมหานคร เพ่ือนํามาสังเคราะหใหเห็นภาพและกระบวนการของการทุจริตในภาครัฐ ที่เกี่ยวของกับ
กฎหมายดังกลาว ทําใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการตรวจสอบขอเท็จจริงไดนํามาใชเปนกรอบหรือแนวทางการทํางาน
เบ้ืองตน สําหรับการตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนเร่ืองกลาวหารองเรียนการทุจริตในเร่ืองดังกลาวน้ี และนําไปสู
ขอเสนอแนะในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของฝายบริหารตอไป 

 
๑.๒ วัตถุประสงคของการศกึษา 

๑.๒.๑ เพ่ือศึกษารูปแบบการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
๑.๒.๒ เพ่ือกําหนดแนวทางและมาตรการในการปองกันการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 

๑.๓ ขอบเขตการศึกษา 
ในการศึกษารูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย              

วาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดขอบเขตการศึกษา ดังน้ี 
๑.๓.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา  เปนการศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับ ดานกระบวนการปฏิบัติงานและ

อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น และเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขต
กรุงเทพมหานคร และดานขอกฎหมาย ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

๑.๓.๒ ขอบเขตดานประชากรศึกษา  ไดแก ประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และองคกร
ภาคเอกชน ผูไดรับผลกระทบหรือไดรับประโยชนจากกฎหมายความดวยการควบคุมอาคาร   

๑.๓.๓ ขอบเขตดานพื้นที่การศึกษา ไดแก พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

๑.๓.๔ ขอบเขตดานระยะเวลาที่ศึกษา ไดแก การดําเนินการเตรียมการเกี่ยวกับขอมูล และ

ระยะเวลาในการเก็บขอมูล การแจกแบบสอบถาม และการวิเคราะหขอมูล รวมถึง การสัมภาษณเชิงลึกจาก

องคกรภาคเอกชน ผูไดรับผลกระทบหรือไดรับประโยชนจากกฎหมายความดวยการควบคุมอาคาร ต้ังแตเดือน

มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ 

๑.๓.๕ ขอบเขตดานงานวิชาการ  ศึกษาทบทวนวรรณกรรม (Review Literature) คนควา วิเคราะห 

เอกสาร และขอมูลสถิติจากแหลงตางๆ เชน เอกสารวิชาการและตํารา รายงานการศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ 

บทความ บทวิเคราะห และเอกสารทางราชการและองคกรเอกชนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทุจริตตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร ตลอดจน ศึกษาบริบทหรือเง่ือนไข/ปจจัย/สาเหตุ ที่ทําใหเกิดการทุจริตตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคาร 
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๑.๔ คํานิยามศัพทเฉพาะ 

ประชากร หมายถึง ประชาชนในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และองคกรภาคเอกชน ผูไดรับ

ผลกระทบหรือไดรับประโยชนจากกฎหมายความดวยการควบคุมอาคาร   

พื้นที่ดําเนินการ หมายถึง เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

เจาหนาที่กรุงเทพมหานคร หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีอํานาจหนาที่

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งน้ี รวมถึง ผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตาม

กฎหมายดังกลาวน้ีดวย 

หนวยงาน หมายถึง สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร และ สํานักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต สังกัด

กรุงเทพมหานคร 

รูปแบบการทุจริต หมายถึง รูปแบบ วิธีการ หรือ พฤติกรรมในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

พฤติกรรม หมายถึง การกระทําที่เปนการเรียกรับผลประโยชน อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหรือละเวน

การปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรได

โดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หมายถึง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ                  

ที่แกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวงตางๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอบัญญัติ

กรุงเทพมหานคร วาดวยควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบ คําสั่ง และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  

ราชการสวนทองถ่ิน หมายถึง เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 

และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวน ทองถิ่น    

ขอบัญญัติทองถ่ิน หมายถึง กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการสวน ทองถิ่น เชน 

เทศบัญญัติ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน 

เจาพนักงานทองถ่ิน หมายถึง นายกเทศมนตรีสําหรับในเขตเทศบาล นายกองคการ บริหารสวน

จังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานกรรมการบริหารองคการ บริหารสวนตําบลสําหรับใน

เขตองคบริหารสวนตําบล ผูวาราชการกรุงเทพมหานครสําหรับในเขต กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา

สําหรับในเขตเมืองพัทยา ผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครอง สวนทองถ่ินที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดสําหรับ

ในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   
๑.๕ ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

๑.๕.๑ ทําใหทราบถึงสภาพปญหา สาระสําคัญ และการแกไขปญหาการทุจริตในภาครัฐตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร   

๑.๕.๒ ทําใหทราบถึงแนวคิดของรูปแบบ ข้ันตอน และลักษณะวิธีการเกี่ยวกับกระทําของการทุจริต
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

๑.๕.๓ ทําใหทราบถึงแนวทางในการวางแผนและการกําหนดมาตรการในการปองกันและปราบปราม
การทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
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บทที่ ๒ 
เอกสารที่เก่ียวของ 

 
การศึกษาเ ร่ือง รูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบั ติงานของเจ าหนาที่ กรุ ง เทพมหานคร                  

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทําการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษา โดยแบงการดําเนินการ                    
ออกเปน ๔ ขั้นตอน ดังน้ี  

๒.๑ ความหมายเกี่ยวกับการทุจริต 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎี  
๒.๓ กฎหมายและมาตรการ 
๒.๔ งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 
 

๒.๑ ความหมายเกี่ยวกับการทุจริต 
๒.๑.๑ ความหมายตามกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๕๑ และที่แกไขเพ่ิมเติม  เปนกฎหมายที่กําหนดลักษณะของพฤติการณการกระทําของเจาหนาที่รัฐวาอยางไร จึงจะ
เปนความผิดฐานกระทาํการทุจริตในภาครัฐ  ซึ่งเจาหนาที่ของรฐัผูกระทําการทุจริตในภาครัฐจะตองไดรับโทษที่กําหนด
ไวตามประมวลกฎหมายอาญา และหรือที่กําหนดตามกฎหมายวาดวยขาราชการพลเรือนตอไป โดยตามพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดใหความหมายของบุคคล องคกร 
และลักษณะการกระทําที่เกี่ยวของไว ดังน้ี 

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความวา ทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
“ทุจริตตอหนาที่” หมายความวา ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือหนาที่ 

หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืนเช่ือวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิได
มีตําแหนงหรือหนาที่น้ัน หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งน้ี เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน หรือกระทําการอันเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนง
หนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือตามกฎหมายอ่ืน 

“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา ใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใชเงินหรือ
ทรัพยสินของแผนดิน 

 “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

“เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต แตไมรวมถึงเจาหนาที่ของรัฐ ดังตอไปน้ี 

(๑) ผูบริหารระดับสูง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต 

(๒) ผูพิพากษาและตุลาการ 
(๓) พนักงานอัยการ  
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(๔) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถิ่น ผูชวยผูบริหารทองถิ่น และสมาชิกสภา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๕) เจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานของศาล รัฐสภา องคกรตามรัฐธรรมนูญ และ
องคกรอิสระจากการควบคุมหรือกํากับของฝายบริหารที่จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญ  

(๖) เจาหนาที่ของรัฐในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 

(๗) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งกระทําความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เห็นสมควรดําเนินการ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(๘) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งรวมกระทําความผิดกับบุคคลตาม (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) 
และ (๗) 

“ผูกลาวหา” หมายความวา ผูซึ่งไดรับความเสียหายจากการกระทําการทุจริตในภาครัฐของ
เจาหนาที่ของรัฐ หรือไดพบเห็นการทุจริตในภาครัฐของเจาหนาที่ของรัฐและไดกลาวหาตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายน้ี 

“ผูถูกกลาวหา” หมายความวา ผูซึ่งถูกกลาวหาหรือมีพฤติการณปรากฏแกคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวา ไดกระทําการทุจริตในภาครัฐอันเปนมูลที่จะนําไปสูการไตสวน
ขอเท็จจริงตามพระราชบัญญัติน้ี และใหหมายความรวมถึงตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําดังกลาว
ดวย 

“ไตสวนขอเท็จจริง” หมายความวา แสวงหา รวบรวม และการดําเนินการอ่ืนใด เพ่ือให
ไดมาซึ่งขอเท็จจริงและพยานหลักฐาน ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจนเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐของ
เจาหนาที่ของรัฐ 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
๒๕๔๒ มาตรา ๔ ไดใหความหมาย ดังน้ี 

“ทุจริตตอหนาที่”  หมายความวา “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนง
หรือหนาที่ หรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอ่ืนเช่ือวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิได
มีตําแหนงหรือหนาที่น้ัน หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ทั้งน้ี เพ่ือแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับ
ตนเองหรือผูอ่ืน”  

ซึ่งการทุจริตตอหนาที่จะมีความหมายเชนเดียวกับการประพฤติมิชอบ โดยที่คําวา “มิชอบ” 
หมายความวา “ไมเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ คําสั่งของผูบังคับบัญชา มติคณะรัฐมนตรี 
แบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือตามทํานองคลองธรรม คือ ไมเปนไปตามทางที่ถูกที่ควร” ดังน้ัน การ
ประพฤติมิชอบ จึงหมายถึง กรณีที่เจาหนาที่ใชตําแหนงหนาที่ไปในทางที่ไมถูกตอง แตไมเกี่ยวของกับการ
เรียกรองเงิน 

 
๒.๑.๒ ความหมายตามพจนานุกรม 

“การทุจริต” สามารถนิยามความหมายใหแตกตางกันออกไปและมองไดจากหลายมุมมอง 
ซึ่งในแงมุมทางวิชาการ มีการแบงกลุมนักวิชาการที่ใหความหมายของการทุจริตออกเปนหลายกลุมดวยกัน แต
สําหรับความหมายของคําวา “ทุจริต” ตามตัวอักษร ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายไว
วา 
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“ทุจริต” [ทุดจะหฺริด] น. ความประพฤติช่ัว, ถาเปนความประพฤติช่ัวทางกาย เรียกวา กาย
ทุจริต, ถาเปนความประพฤติช่ัวทางวาจา เรียกวา วจีทุจริต, ถาเปนความประพฤติช่ัวทางใจ เรียกวา มโน
ทุจริต.  ก. โกง เชน ทุจริตในการสอบ, คดโกง, ฉอโกง, เชน ทุจริตตอหนาที่. ว. ไมซื่อตรง เชน  คนทุจริต. (ป. 
ทุจฺจริต). 

 
๒.๑.๓ ความหมายตามกฎหมายอาญา 

คําวา “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑)  หมายถึง “ เพ่ือแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ”  

อุดม รัฐอมฤต (๒๕๓๐) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการทุจริตไววาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในวงราชการ เปนเรื่องของการใชอํานาจ หรืออิทธิพลในตําแหนงหนาที่ราชการเพ่ือประโยชนสวนตน 
เน่ืองจากเจาหนาที่ของรัฐเปนผูไดรับมอบหมายใหมีอํานาจกระทําการตางๆ แทนรัฐ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
เปนผูรักษาประโยชนรวมกันของมหาชน อํานาจเหลาน้ีไมไดผูกติดกับตัวบุคคล แตมาจากสถานภาพการเปน
เจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนกลไกของรัฐบาลในการดําเนินงานเพ่ือสวนรวม ดังน้ันการที่เจาหนาที่ของรัฐมีพฤติกรรม
เบ่ียงเบนไปเพ่ือประโยชนสวนตัว ญาติพ่ีนอง พรรคพวกหรือเห็นแกความมั่งคั่ง และสถานภาพที่จะไดรับ หรือ
ทําใหเกิดความเสียหายแกผูหน่ึงผูใด หรือราชการ ตองถือวาเปนการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ 

กมล สกลเดชา (๒๕๒๕) จากบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ไดใหคําจํากัดความของคําวา “การ
ทุจริต” ดังน้ัน การทุจริตในขอบเขตของกฎหมายไทย จึงหมายถึงพฤติการณ การกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่ไดปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ไมวาในกรณีดังกลาว เจาหนาที่ผูน้ันมีตําแหนงหรือหนาที่ในเรื่องน้ัน
หรือไม หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่ เพ่ือวัตถุประสงคในการแสวงหาประโยชน สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน
โดยมิชอบ ไมวาพฤติการณดังกลาวจะมุงที่ผลประโยชนในทางทรัพยสิน หรือประโยชนทางอ่ืนที่มิใชทรัพยสินก็
ตาม เชน การใชตําแหนงหนาที่เอ้ือประโยชนแกญาติพ่ีนองหรือเพ่ือนฝูง ซึ่งถือวาเปนการเอารัดเอาเปรียบ
สวนรวมและ ไมเปนธรรมแกผูมีความรูความสามารถอันควรคูกับตําแหนงน้ัน หรือกรณีนักการเมืองใชอํานาจ
ในการกําหนดนโยบายทางดานเศรษฐกิจไปในทิศทางที่เอ้ือประโยชนใหแกกลุมบุคคลบางกลุมกอนการเลือกต้ัง 
เพ่ือที่จะไดรับเลือกกลับเขามาในตําแหนงอีกครั้ง และถาเปรียบเทียบกับแนวคิดในทางจริยธรรม “การทุจริต” 
มีขอบเขตที่กวางกวา โดยรวมเอาการแสวงหาประโยชนที่ไมผิดกฎหมาย แตขัดกับความคาดหวังของ
สาธารณชนเรื่องมาตรฐานความซื่อสัตยพฤติกรรมที่ดีของเจาหนาที่ของรัฐดวย 

ธานินทร กรัยวิเชียร ไดใหความเห็นวา “คอรรัปช่ัน” นาจะหมายความรวมถึงการฉอราษฎร
บังหลวง ซึ่งมีความหมายกวางกวา คําวา “การทุจริต” โดยคําวา “คอรรัปช่ัน” หมายถึง การเบียดบังหรือ
ยักยอกทรัพยของรัฐและของสาธารณะ โดยรวมถึงการกินสินบาตรคาดสินบนและแสวงหาอํานาจโดยวิธีการอัน
ผิดทํานองคลองธรรม ซึ่งอาจไมผิดตอกฎหมายอาญา แตก็ถือวาเปนการคอรรัปช่ันดวย 

 
๒.๒ แนวคิดและทฤษฎี  

๒.๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาการควบคุมอาคาร 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่นและกฎหมายอ่ืนๆ ที่

กําหนดไว เพราะกฎหมายควบคุมอาคารเปนกฎหมายมหาชนที่มุงรักษาประโยชน ความสงบสุข และความเป
นระเบียบเรียบรอยของประชาชนในสังคม โดยเนนเรื่องที่เกี่ยวกับการปลูกสรางอาคาร การขออนุญาต การใช
งานอาคาร เจาพนักงาน อํานาจหนาที่ คําสั่ง โทษ บทลงโทษ ตลอดจนรายละเอียดอ่ืนๆ แตดวยสภาพของ
สังคมในปจจุบันมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยเฉพาะ การปลูกสรางอาคารเพ่ือเปนที่อยูอาศัยหรือ
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เพ่ือประกอบกิจการน้ันมีการกอสรางขึ้นอยางรวดเร็ว เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน เมื่อ
ประชาชนมีความตองการใชอาคารมากขึ้นในทางปฏิบัติ จึงเกิดปญหาเกี่ยวกับขั้นตอนตางๆ ของการดําเนินการ
ขอรับอนุญาตกอสรางของประชาชนตอเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร และการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่น 
ยังคงมีปญหาในการใชอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายไดใหอํานาจไวน้ัน เพ่ือบังคับกับอาคารที่ไดกอสรางขึ้นให
อาคารดังกลาวมีลักษณะที่เปนไปตามวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมายควบคุมอาคาร เน่ืองจาก
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ไมเอ้ืออํานวยแกการทําคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น เพราะบทบัญญัติน้ันมีความไม
ชัดเจน และไมทันตอสภาพสังคมและ เทคโนโลยีที่ไดนํามาใชกับการกอสรางอาคารในปจจุบัน ปญหาที่เกี่ยวกับ
ตัวเจาพนักงานที่กระทําการทุจริตตอหนาที่ ปญหาประชาชนผูเปนเจาของอาคารที่คํานึงถึงผลประโยชนสวนตัว
มากกวาประโยชนสาธารณะและความมั่นคงของอาคาร  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่บังคับใชอยูในปจจุบันแมวาจะมีการแกไขแลวก็ตาม แต
ในความเปนจริงการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารของเจาพนักงานทองถิ่น อันไดแกการใชดุลพินิจในการ
ออกคําสั่งอนุมัติ อนุญาต อันเปนสภาพบังคับทางปกครองเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายน้ัน ยังไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควรเพราะการใชดุลพินิจออกคําสั่งน้ัน ยังคงยึดกฎเกณฑเดิมอยู ซึ่กฎเกณฑน้ันเปนไปตาม
บริบทของสภาพสังคมเดิมที่ไมไดซับซอน เชน สังคมในปจจุบัน คือเจาพนักงานทองถิ่นใชดุลพินิจไมเหมาะสม
กับสภาพสังคมในปจจุบัน อีกทั้ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเปนกฎหมายที่มีกฎหมายลําดับรองอีกเปน จํานวน
มาก อันไดแก กฎกระทรวง และขอบัญญัติทองถ่ินตางๆ ซึ่งเปนกฎหมายลําดับรองน้ันใชบังคับแตละทองถิ่นเพ่ือ
ความเหมาะสมของทองถิ่นน้ันๆ แตกตางกันออกไป จึงเปนเรื่องยากที่ประชาชนจะมีความรูความเขาใจใน
กฎหมายควบคุมอาคาร แตการใชดุลพินิจของเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารก็ยัง
จํากัดอยูในขอบเขตเดิม แมวาวัตถุประสงคของกฎหมายควบคุมอาคารไดกําหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค
เพ่ือใชประกอบดุลพินิจในการบังคับใช คือ เพ่ือประโยชนแหงความ มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย เพ่ือปองกัน
อัคคีภัย เพ่ือการสาธารณะสุข เพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพ่ือการผังเมือง การสถาปตยกรรม การ
อํานวยความสะดวกแกการจราจร แตการใชดุลพินิจขอเจาพนักงานทองถิ่นยังคงเปน การมุงเนนเฉพาะในเรื่อง
ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยเปนหลักเทาน้ัน และอีกทั้งเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายอันไดแกเจา
พนักงานทองถิ่นน้ัน โดยมากไมไดมาจากผูที่มีความรูความเช่ียวชาญทางดานกฎหมายโดยเฉพาะ จึงเปนสาเหตุ
ใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครรวมถึงเจาพนักงานทองถ่ิน มีการใชดุลพินิจในการบังคับใช
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ในอันจะเปนชองทางและเปดโอกาสใหมีการกระทําทุจริตในภาครัฐ จึงเป
นที่มาของการศึกษารูปแบบการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคในการควบคุมอาคารของประเทศไทย กฎหมายควบคุมอาคาร เปนกฎหมายอาญา
ประเภทความผิดกฎหมายหามหรือบังคับ ซึ่งอาจอาจเปลี่ยนแปลงลักษณะวิธีการ รายละเอียดหรือเจตนาของ 
ขอหาม อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นไปตามสภาพแวดลอมและความเปนไปแตละยุคสมัยหรือตาม
ความเหมาะสมแกการปฏิบัติของเจาหนาที่พนักงาน ไมมีองคประกอบตายตัวชัดแจงเหมือนกับกฎหมาย
ความผิดอาญาทั่วไป ปจจุบัน พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม โดย
ภาพรวมแลวมีวัตถุประสงคทั้งสิ้น ๘ ประการ กลาวคือ   

๑. เพื่อประโยชนดานความม่ันคงแข็งแรง   
วัตถุประสงคของความมั่นคงแข็งแรง เปนวัตถุประสงคเพ่ือความปลอดภัยอันเปน วัตถุประ

สงคหลักของกฎหมายควบคุมอาคาร ปรากฏอยู ในบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา ๘ (เรื่องการออก
กฎกระทรวง)   
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๒. เพื่อความปลอดภัย   
กฎหมายควบคุมอาคาร ไดควบคุมอาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายใหเปนไป

ตามที่กําหนด นอกจากน้ี ในระหวางการกอสรางอาคาร ผูดําเนินการกอสรางอาคารตองตรวจสอบ ความ
แข็งแรงปลอดภัยของน่ังรานที่สรางขึ้นเปนประจํา ถือวาเปนวัตถุประสงคหลักและวัตถุประสงคพ้ืนฐานของ
กฎหมายควบคุมอาคาร ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา ๘ (เรื่องออกกฎกระทรวง) มาตรา ๔๖ และ
มาตรา ๗๗    

๓. เพื่อปองกันอัคคีภัย  
วัตถุประสงคดังกลาว เปนวัตถุประสงคสําคัญของกฎหมายควบคุมอาคารวัตถุประสงคหน่ึง 

ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม อาคารมีอํานาจออก
กฎกระทรวง กําหนดขอบังคับตางๆ เพ่ือประโยชนของการปองกันอัคคีภัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ไดออกกฎกระทรวงควบคุมปองกันเพลิงไหมในอาคารสูงหรือ อาคารขนาดใหญพิเศษ กําหนดใหมีระบบทอยื่น
ที่เก็บสํารองนํ้าดับเพลิง ระบบบันไดหนีไฟ และ ชองทางเฉพาะกิจสําหรับบุคคลภายนอก เขาบรรเทาสาธรณภัย
ขึ้นในอาคาร ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา ๘ (เรื่องการออกกฎกระทรวง) มาตรา ๗๙   

๔. เพื่อการสาธารณสุข   
กฎหมายควบคุมอาคาร ใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดแบบและจํานวนหองนํ้า หองสวม ระบบการ
จัดแสงสวาง การระบายอากาศ การระบายนํ้าและการกําจัด ขยะมูลฝอยตลอดจนสิ่งปฏิกูล ก็เพ่ือวัตถุประสงค
ในการสาธารณสุขดังกลาว ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา ๘ (เรื่องการออกกฎกระทรวง) 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องการควบคุมกอสรางอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ หมวด ๘   

๕. เพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม    
กฎหมายควบคุมอาคาร ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของ

คณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดขอบังคับเพ่ือประโยชนการ รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
นอกจากน้ีคณะกรรมการควบคุมอาคารยังกําหนดใหมีผูแทนจากสํานักคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติเปน  
กรรมการดวย แสดงวากฎหมายควบคุมอาคาร ก็มีวัตถุประสงคเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมดวย
เหมือนกัน ปรากฏอยูในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งเปน กฎกระทรวงควบคุมอาคารสูง หมวดที่ 
๓ และที่ ๕   

๖. เพื่อการผังเมือง   
กฎหมายควบคุมอาคาร ไดกําหนดบริเวณหามกอสราง ตัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใช หรือ

เปลี่ยนแปลงการใชอาคาร ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดใชอํานาจดังกลาว ออกกฎกระทรวง 
กําหนดหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารบางชนิดหรือบาง ประเภท ในทองที่ตางๆ ก็เพ่ือ
ประโยชนการผังเมือง กําหนดทองที่กอสรางใหเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองน่ันเอง ไมใหเกิดปญหาใน
การกอสรางอาคารกระจัดกระจายไมเปนระเบียบ อันสงผลตอการพัฒนาประเทศ การควบคุม ความปลอดภัย 
ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา ๘ (เรื่องการออกกฎกระทรวง) กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. 
๒๕๓๐) ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๐ กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภท และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๕ 
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๗. เพื่อการสถาปตยกรรม   
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดปรากฏวัตถุประสงคในการควบคุม 

อาคาร เพ่ือการสถาปตยกรรม ทั้งน้ีไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดลักษณะแบบ รูปแบบ สัดสวน เน้ือที่ ที่ต้ัง
อาคาร ลักษณะ ระดับ เน้ือที่วางภายนอกหรือแนวอาคารก็เพ่ือวัตถุประสงค ดังกลาว ปรากฏอยูในบทบัญญัติ
ของกฎหมายในมาตรา ๘ (เร่ืองการออกกฎกระทรวง) และ ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองการควบคุม
อาคารกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ หมวด ๔ และหมวด ๕   

๘. เพื่ออํานวยความสะดวกแกการจราจร   
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ปรากฏวัตถุประสงคในการควบคุมอาคาร เพ่ือ

อํานวยความสะดวกแกการจารจร ซึ่งก็ไดใหเหตุดังกลาวประกาศใชพระราชบัญญัติ เชนเดียวกับ วัตถุประสงค
อ่ืนขางตนดังที่กลาวมาแลว รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของ คณะกรรมการควบคุมอาคาร ได
ออกกฎกระทรวงมีขอกําหนดเกี่ยวกับการจอดรถยนต ที่กลับรถยนต ทางเขาออกของรถยนตของอาคาร
ประเภทตางๆ ต้ังโรงมหรสพ อาคารชุด ภัตตาคาร หางสรรพสินคา สํานักงาน อาคารขนาดใหญ ขอกําหนดดังกลาว  
สงผลตอการจราจรในแงที่วา เมื่อกําหนดใหอาคารเหลาน้ัน มีที่จอดรถจํานวนที่กําหนดแลว เปนการชวยใหผูใช
ประโยชนจากอาคารดังกลาว ไมนํารถยนตไปจอดบริเวณถนนอันจะสงผลกอใหเกิดการจารจรติดขัดในบริเวณ
น้ันๆ ปรากฏอยูในบทบัญญัติของกฎหมายในมาตรา ๗๙ ทั้งน้ี ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๑๗) ลง
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๑๗ (บวรวิทย เปรื่องวงศ, ๒๕๔๓, หนา ๒๓-๒๖) 

 
๒.๒.๒ สถานการณการทุจริตคอรรัปชั่นของประเทศไทย (The Situation of Corruption in 

THAILAND)  
ปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันเปนปญหาที่นานาประเทศตองเผชิญและตองไดรับการแกไขอยางเรงดวน ซึ่ง

เมื่อพิจารณาจากบทเรียนของประเทศในเอเชียที่ไดรับความเสียหายจากการคอรรัปช่ันของผูนํารัฐบาลอยางชัดเจน 
อาทิ ประเทศฟลิปปนส และอินโดนีเซีย ซึ่งสงผลใหประเทศเหลาน้ี มีพัฒนาที่ลาหลัง สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคมอยางมากมาย  

สําหรับประเทศไทยประสบปญหาการคอรรัปช่ันอยางรุนแรงเชนเดียวกัน โดยจะเห็นไดจากเกิดวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ ในชวงป พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการคอรรัปช่ันปกปดขอมูลขาวสาร การเลือกปฏิบัติ 
สงผลใหเกิดความผิดพลาดของการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และนํามาสูการสูญเสียมูลคาทางเศรษฐกิจ
อยางมหาศาล ไมตํ่ากวาปละแสนลานบาท ซึ่งเปนการฉุดรั้งการพัฒนาประเทศอยางเดนชัด การคอรรัปช่ันได
สงผลใหเกิดความเสียหายโดยรวมของประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางมากมาย อาทิ ทําใหคนกลุมนอยคดโกง
ทรัพยากรของสวนรวมไปเปนของตนเองอยางผิดกฎหมายและจริยธรรม มีการบิดเบือนการใชทรัพยากรของประเทศที่
ทําใหประชาชนสวนใหญไมไดรับประโยชนสูงสุด ทําใหเกิดการผูกขาดโดยนักธุรกิจการเมืองขนาดใหญ ไมสงเสริม
การแขงขันที่เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ นําไปสูความออนแอ ความดอยพัฒนาลาหลังขององคกรทั้งภาครัฐและ
ธุรกิจเอกชน และที่สําคัญทําใหประชาชนมีคานิยมยกยองความร่ํารวย ความสําเร็จ โดยถือวาการโกงเพ่ือใหตนเอง
ไดประโยชน  คิดแตในเชิงแกงแยง แขงขัน เอาเปรียบกันอยางไมเคารพกติกา ไมมีวินัย ไมมีจิตสํานึก ที่จะทํางาน
รวมกันเพ่ือหมูคณะ ดังน้ันการพัฒนาคน ชุมชน และประเทศชาติ เพ่ือจะรวมมือและแขงขันกับประเทศอ่ืนๆ จึง
เปนไปไดยาก  

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาปญหาการคอรรัปช่ันเปนปญหารุนแรง เรื้อรัง สงผลกระทบทางลบ
ตอการพัฒนาประเทศไทยในปจจุบันทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทั้งน้ีจาก ผลสํารวจของสภา



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๑๐ 

 

หอการคาไทยยังไดสนับสนุนใหรัฐดําเนินการแกไขปญหาเพ่ือขจัดปญหาคอรรัปช่ันเปนอันดับแรก และรัฐบาล
ควรใหถือเปนวาระแหงชาติตอไป  

 
๒.๒.๓ องคประกอบที่ทําใหระบบทุจริตคอรรัปชั่นมีโครงสรางรากฐานอันแข็งแกรง  
สําหรับองคประกอบที่ทําใหระบบทุจริตคอรรัปช่ันมีโครงสรางรากฐานอันแข็งแกรงและดํารงอยูใน

ปจจุบันน้ัน มีสาเหตุมาจากองคประกอบตางๆ คือ  
๑. ระบบการเมืองและระบบราชการมีเกราะกําบังที่แนนหนา 
๒. ภาคประชาชนขาดความเขมแข็งและขาดผูนําในการตอตานคอรรัปช่ันที่แข็งแกรง 
๓. คานิยมที่เปนอุปสรรคฝงรากลึกในสังคม คานิยมของคนในสังคมที่เปนเหตุใหเกิดพฤติกรรม

คอรรัปช่ัน เชน คานิยมในสังคมอุปถัมภ เปนตน 
๔. การขาดจิตสํานักเพ่ือสวนรวม ซึ่งปจจุบันคนในสังคมยังขาดอุดมการณ และขาดจิตสํานึก 

เพ่ือสวนรวมเปนอยางย่ิง  
 

๒.๒.๔ สาเหตุของปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นในสังคมไทย  
การทุจริตการคอรรัปช่ันไดฝงรากลึกในสังคมไทยมาต้ังแตอดีต โดยเฉพาะอยางยิ่งการปกครองใน

รูปแบบสมบูรณายาสิทธิราช ที่สรางความสัมพันธเชิงอํานาจสังคมแนวด่ิงระหวางผูปกครองและผูถูกปกครอง 
(Vertical Relations) มีการเอ้ือเฟอ เอ้ือประโยชน จุนเจือกันในวงญาติ (Nepotism) และพวกพอง (Patronage) 
ที่เปนสาเหตุหลักของการเกิดปญหาคอรรัปช่ันของไทยในอดีต  

ณภัทร เตโช และคณะ (๒๕๕๔) ระบบทุจริตคอรรัปช่ันมีโครงสรางรากฐานอันแข็งแกรงและดํารงอยู
ในปจจุบันน้ัน มีสาเหตุการ คอรรัปช่ันที่พบในสังคมจําแนกได ๔ ดาน ไดแก 

๑. ดานเศรษฐกิจและการครองชีพ ไดแก งบประมาณรายจายของรัฐเปนสิ่งลอใจ 
ประชาชนซื้อความสะดวกจากเจาหนาที่ของรัฐ และเจาหนาที่ของรัฐมีรายไดไมเพียงพอเมื่อเทียบกับ
รายจาย  

๒. ดานระบบบริหารราชการ ไดแก ผูบังคับบัญชาบกพรองไมกํากับดูแลใหเปนไปตาม
ระเบียบวินัย ทําใหเกิดการทุจริต และการขาดดุลแหงอํานาจในการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค 
และสวนทองถิ่น ทําใหการควบคุมดูแลไมทั่วถึง เกิดการทุจริตในวงราชการไดงาย รวมทั้งการเกรงใจและ
เกรงกลัวผูบังคับบัญชา ใชอํานาจหนาที่แสวงหาผลประโยชน ไมศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ  

๓. ดานสังคมวัฒนธรรมและศีลธรรม ไดแก เจาหนาที่ของรัฐขาดคุณธรรม เจาหนาที่
ของรัฐ ช้ันผูใหญคอรรัปช่ันแลวไมถูกจับจึงเปนตัวอยางใหเจาหนาที่ของรัฐช้ันผูนอยทําตาม สังคมไทยเนน
วัตถุนิยมมากกวา ความดีงาม ศีลธรรม เงินคือสิ่งที่เปนคุณคาของสังคม เจาหนาที่ของรัฐใชจายฟุมเฟอย
ทางดานอุปโภค บริโภค จึงตองด้ินรนดวยวิธีการคอรรัปช่ัน  

๔. ดานกฎหมายและวิธีพิจารณา ไดแก การลงโทษทางวินัยมีความยุงยากในการหา
พยานหลักฐาน เพราะมีระเบียบขั้นตอนมากมายในการสอบสวน การพิสูจนการทุจริต ตองมีหลักฐาน
อยางชัดเจน ซึ่งยากแกการพิสูจน  

ทั้งน้ี การทุจริตคอรรัปช่ันจะเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันไดตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอยางย่ิงกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ เชน โครงการกอสรางสาธารณูปโภคขั้น
พ้ืนฐาน ไดแก เขื่อน ทาอากาศยาน ถนนหลวง ทางรถไฟ หรือ ระบบการคมนาคมและการขนสงตางๆ เปนตน 
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สังศิต พิริยะรังสรรค (๒๕๔๙) ไดอธิบายถึงสาเหตุของการทุจริตไววา โดยทั่วไปสามารถอธิบายได
อยางนอยที่สุด ๕ ทฤษฎีทางสังคมศาสตร คือ  

ทฤษฎีดานศีลธรรม (Moral approach) เปนการอธิบายสาเหตุมาจากความไมซื่อสัตยของบุคคล
สาธารณะ 

ทฤษฎีดานโครงสรางนิยม (Structural approach) เปนการอธิบายสาเหตุมาจากเง่ือนไขและ
อิทธิพลของรัฐ สังคม และชุมชน 

ทฤษฎีดานหนาที่นิยม (Functional approach) เปนการอธิบายสาเหตุมาจากความสัมพันธระหวาง
การพัฒนากับการสรางสังคมที่ทันสมัย และความสัมพันธระหวางระบบทุนนิยมกับระบอบประชาธิปไตยที่
สะทอนออกมาซึ่งความออนแอขององคกรของรัฐที่ชากวาการเปลี่ยนแปลงของระบบธุรกิจทําใหนักการเมือง
สามารถหาผลประโยชนได 

ทฤษฎีดานสถาบันนิยม (Institutional approach) เปนการอธิบายในแงมุมของกฎหมาย การไม
แยกบทบาทของฝายบริหารกับฝายตุลาการออกจากกันใหเด็ดขาด จะทําใหระบบการตรวจสอบฝายบริหาร
ออนแอ เปนตน และ 

ทฤษฎีดานเศรษฐศาสตรการเมือง (Political economy approach) ซึ่งมองการทุจริตคอรรัปช่ันวา
มีความซับซอนและมีรูปแบบที่หลากหลายซึ่งสามารถทําความเขาใจไดจากการใชมุมมองทางประวัติศาสตรและ
ปจจัยทางการเมืองประกอบกัน 

สังศิต พิริยะรังสรรค (๒๕๔๙) สะทอนใหเห็นวา รูปแบบการคอรรัปช่ันน้ันมีมากมายหลายลักษณะ 
ดังที่ประมวลไดจากงานทางวิชาการตางๆ ไดนําเสนอรูปแบบของการทุจริตคอรรัปช่ันในสังคมไทยวามี                 
๑๕ ลักษณะ ดังน้ี คือ  

๑. การแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ เชน การผูกขาด การใหสัมปทาน และการเรียกเก็บ
สวนแบงอยางผิดกฎหมาย โดยการสรางความขาดแคลนเทียม เชน ปญหาการขาดแคลนนํ้าตาล 

๒. การฉกฉวยทรัพยากรของรัฐมาเปนของครอบครัวและอาจกระทําโดยการแปรรูป
รัฐวิสาหกิจเครพโตเครซี (Kleptocracy) 

๓. การมีผลประโยชนทับซอน สถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลไดรับผลเสียสวนตัว และ
ผลดังกลาวมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ หรือการกระทําหนาที่โดยขาดความเที่ยงธรรม  

๔. การใชอิทธิพลทางการเมืองหาผลประโยชนจากตลาดหลักทรัพย (ปนราคาหุนของตัวเอง) 
๕. ปกปดการบริหารงานที่ไมถูกตอง การปดบังและใหการเท็จ 
๖. การใชนโยบาย กฎหมาย กฎเกณฑ ขอบังคับตาง ๆ อยางมีอคติและลําเอียง 
๗. การใชอิทธิพลทางการคา แสดงบทบาทเปนนายหนาหรือมีผลประโยชนทับซอน จากการคา

ตางตอบแทน การแลกเปลี่ยนสินคาเกษตรกับประเทศคูคา  
๘. การใชทรัพยากรของรัฐไปในทางมิชอบ การปลอมแปลงเอกสาร การฉอฉล การใชกองทุน

ของรัฐ เพ่ือไปหาผลประโยชนทางการเมือง  
๙. ไมกระทําการตามหนาที่ แตใชลัทธิพรรคพวกแทน เชน การฮ้ัวประมูล  
๑๐.การใหและการรับสินบน การขูเข็ญบังคับและการใหสิ่งลอใจ  
๑๑.การยอมรับของขวัญที่ไมถูกตอง เชน เช็คของขวัญและสินบนมูลคาสูง  
๑๒. ผูบริหารประเทศทําตัวเปนผูอุปถัมภรายใหญของประเทศ โดยการใชนโยบายประชานิยม 
๑๓.ใชอํานาจของตํารวจ ทหาร และขาราชการในทางที่ผิด  
๑๔.ทุจริตการเลือกต้ัง ทั้งการซื้อเสียง และการทุจริตดวยวิธีตางๆ  
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๑๕.การบริจาคเพ่ือชวยเหลือการรณรงคที่ผิดกฎหมาย เชน การบริจาคใหแกนักการเมือง
และพรรคการเมืองรัฐบาล เพ่ือที่จะมีอิทธิพลตอการกําหนดนโยบายของรัฐบาล 

สุธี อากาศฤกษ (๒๕๒๕) ไดกลาวถึงมูลเหตุของการทําทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการวา 
องคประกอบที่เปนมูลเหตุของการทําผิด (Anatomy of Corruption) มีอยู ๔ ประการ คือ  

๑. โอกาส (Opportunity) ที่เอ้ืออํานวยตอการทําผิด เชน ปญหากฎหมาย หรือระเบียบมี
ชองวางเปดโอกาสใหทุจริตได การมีตําแหนงหนาที่เอ้ืออํานวยตอการกระทําความผิดโดยเฉพาะตําแหนงที่มี
อํานาจในการใหคําอนุมัติ อนุญาต ใหสัมปทานหรือใบประกอบการตางๆ  

๒. สิ่งจูงใจ (Incentive) ที่เพียงพอที่จะใหทําผดิ เชนปญหาเศรษฐกิจการครองชีพของขาราชการที่
รายไดไมพอกับรายจาย ปญหาการตกอยูในภาวะแวดลอม และอิทธิพลของผูทุจริต  

๓.  ความเสี่ยงภัย (Risk) ถาเสี่ยงภัยนอยก็กระทําผิดไดงาย และ 
๔.  ความซื่อสัตย (Honesty) ถามีไมพอก็ทําผิดได 

 
๒.๒.๕ ระดับความรุนแรงของการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Degree of Corruption) 
ระดับความรุนแรงรูปแบบของการทุจริต อาจประเมินไดในสองมิติ (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือน, ๒๕๔๔) คือมิติทางการเงินและมิติทางสังคม ตัวอยางเชนถาพิจารณาจากวงเงินแลวการทุจริตใน
วงการจัดซื้อจัดจางและการใหสัมปทานกิจการสาธารณูปโภคจะเปนการทุจริตที่มีความเสียหายมากที่สุด 
เพราะมีเม็ดเงินที่เกี่ยวของมากที่สุด เน่ืองจากงบประมาณของรัฐหรือทรัพยากรสวนใหญจะตกอยูกับธุรกรรมใน
สวนน้ี แตหากพิจารณาจากมิติทางสังคมแลวจะเห็นไดวาการทุจริตที่กอความเสียหายมากที่สุดคือการทุจริตใน
กระบวนการยุติธรรม นําไปสูการลมสลายของระบบการเมืองการปกครอง และการจัดระเบียบของสังคมใน
ประเทศ  

นอกจากน้ีแลว ระดับความรุนแรงของการทุจริตและประพฤติมิชอบอาจขึ้นอยูกับวาการทุจริตดังกลาว 
เปนทุจริตที่เปนคร้ังคราว (Occasional) หรือที่เปนระบบ (Systemic) การทุจริตแบบครั้งคราว หมายถึง การ
ทุจริตที่ขึ้นอยูกับตัวบุคคล หรือการทุจริตที่จํากัดอยูเฉพาะในบางหนวยงานของรัฐ ในทางตรงกันขามการทุจริต
แบบเปนระบบ หมายถึง กรณีที่ตองมีการสงสวยเปนกิจจะลักษณะ เพ่ือสามารถประกอบธุรกิจหรือดําเนิน
ชีวิตประจําวันได การทุจริตที่เปนระบบมันมีภาระคาใชจายที่บริษัทเอกชนตองเสนอให และมีการกําหนดอัตรา
การแบงผลประโยชนระหวางเจาหนาที่ของรัฐ หรือนักการเมืองที่เกี่ยวของอยางชัดเจน การทุจริตอยางเปน
ระบบเกิดผลเสียอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจและสังคม เพราะเจาหนาที่ของรัฐจะเรียกรองใหเอกชนจายเงินสินบน
เพ่ือแลกกับบริการของรัฐ และเปนไปไดวาการเรียกรองจะทวีความรุนแรง และขยายขอบเขตกวางขวางขึ้น 

ลักษณะของการทุจริตหรือคอรรัปช่ัน เปนเร่ืองของความสัมพันธในเชิงอํานาจการตอรองระหวางรัฐ
และธุรกิจเอกชน ซึ่งไมไดมีมิติทางดานเศรษฐกิจที่เกี่ยวของกับเรื่องเงินๆ ทองๆ หรือวัตถุเทาน้ัน แตที่สําคัญยัง
มีมิติทางดานการเมือง ที่เรียกกันวา “คอรรัปช่ันทางการเมือง” หรือ “ทุจริตทางการเมือง” ดวย โดยเปนการ
ใชอํานาจในทางที่ผิดกฎหมายหรือโดยจาดคุณธรรม เพ่ือผลประโยชนทางการเมือง เชน เพ่ือทําลายคูแขง
ทางการเมือง โดยการทุจริตคอรรัปช่ันอาจพิจารณาไดจากในแงของรูปแบบ (Form)  ขนาด (Size) ระดับการ
ยอมรับของชุมชน (Degree of Tolerability) และลักษณะ (Dimension) ของการทุจริต 

๑. ในแงขนาด มีการแบงคอรรัปช่ันออกเปนขนาดเล็ก (Petty Corruption) ซึ่งเปนการติด
สินบนกระทําโดยเจาหนาที่ในระดับลาง และคอรรัปช่ันขนาดใหญ (Grand Corruption) ที่กระทําโดยนักการเมือง
และขาราชการช้ันผูใหญ 
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๒. ในแง รูปแบบ คอรรัป ช่ันไม ไดมีรูปแบบใดเปนการเฉพาะ แตมีหลายรูปแบบ                
โดยขึ้นอยูกับสิ่งแวดลอม จํานวนเงิน กลวิธี และวัฒนธรรมซึ่งแตกตางกันไปในแตละสังคม โดยจะเปนรูปแบบ
เฉพาะของแตละสังคม มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และมีความซับซอนมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมการ
ทุจริตในปจจุบันไมไดเกี่ยวของเฉพาะอํานาจหนาที่ของบุคคลสาธารณะในสังคมหน่ึงเทาน้ัน หากแตยังเกี่ยวของ
กับธุรกิจเอกชนและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตลาดระดับโลกดวย 

๓. ในแงของระดับการยอมรับของชุมชน มีการจําแนกการทุจริตคอรรัปช่ันตามหลักเกณฑ
ของสีที่สะทอนตามการยอมรับของชุมชน (Community’ tolerance) ที่มีตอการทุจริต โดยจําแนกออกเปน สี
ดํา สเีทา และสีขาว ตามลําดับ 

การทุจริตสีดํา (Black Corruption) เปนการกระทําที่ผูนําในสังคมและประชาชน เห็น
พองตองกันเปนสวนใหญวา การกระทําหน่ึงสมควรถูกตําหนิและถูกลงโทษ ไดแก การใชอํานาจหนาที่หรือ
ตําแหนง เพ่ือหาประโยชนสําหรับตนเองหรือพรรคพวก โดยไมคํานึงวาผิดกฎหมายหรือไม หรือนําความทุกข
ยากมาสูประชาชนและประเทศชาติหรือไม พฤติกรรมน้ีแยกไดเปน ๒ กรณี คือ 

(๑) การใชอํานาจหนาที่เรียกรองเอาผลประโยชนน้ันจากผูกระทําผิดกฎหมาย หรือผู
ตองการความสะดวก โดยไมคํานึงวาผูที่ตนเรียกรองเอาผลประโยชนน้ันจะกระทําผิดกฎหมายหรือไม  

(๒) การทุจริตคดโกงโดยไมคํานึงถึงความผิดตามกฎหมาย เปนการเจตนาฝาฝน
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ เพ่ือแสวงหาประโยชนสําหรับตนเองหรือพวกพอง และทําใหรัฐไดรบความ
เสียหาย   

การทุจริตสีเทา (Gray Corruption) เปนการกระทําที่ผูนําในสังคมสวนหน่ึง เห็นวา 
สมควรถูกลงโทษ แตผูนําในสังคมอีกสวนหน่ึงหรือประชาชนทั่วไปเห็นแตกตางออกไป ในขณะที่เสียงสวนใหญ
มีความเห็นคลุมเครือไมแนใจวาเปนความผิดสมควรถูกลงโทษหรือไม กรณีน้ีเปนการใชอํานาจหนาที่หา
ประโยชนใหแกตนเองและพวกพองในลักษณะที่ประชาชนสมยอมตอการใชอํานาจโดยมิชอบน้ัน เชน การใหคา
นํ้ารอนนํ้าชา การใหคานายหนา หรือเงินหักสวนลดราคาสินคา เปนตน โดยแยกพฤติกรรมประเภทน้ีไดเปน 

(๑) การเรียกรองเอาผลประโยชนแทนการปฏิบัติหรือไมปฏิบัติหน าที่ หรือเพ่ือเรรัดงาน
ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น หรืออาจมีการลดหยอนมาตรฐานความเขมงวดเกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ และ 

(๒) การใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่  เพ่ือหาผลประโยชนอยางเต็มที่  โดยเปน              
ผูประกอบธุรกิจหรือมีผลประโยชนไดเสียกับบริษัท หางราน ที่ทําธุรกิจหับสวนราชการที่ตนเองเปน
ผูรับผิดชอบ 

การทุจริตสีขาว (White Corruption) เปนการกระทําที่ผูนําในสังคมและประชาชน
ทั่วไป เห็นวา พอจะรับไดหรือยอมทนรับ คือ ไมเลวรายนัก การทุจริตในลักษณะน้ีเปนเรื่องที่ผูนําในสังคมและ
มวลชนสวนใหญ ไมไดกระตือรือรนที่จะใหมีการลงโทษ เน่ืองจากเปนการรับผลประโยชนโดยอิงอยูกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณี และมิไดเกิดจากการเรียกรองของผูรับพฤติกรรมเชนน้ี แยกไดเปน ๒ กรณี คือ 

(๑) การใหซึ่งเปนการแสดง “นํ้าใจ” ของผูนอยตอผูมีอํานาจวาสนา หรือผูที่อยูใน
ตําแหนงหนาที่สามารถใหคุณใหโทษ และ 

(๒) การใหซึ่งเปน “การตอบแทน” การปฏิบัติหรืองดเวนปฏิบัติของผูที่อยูในตําแหนง
และเปนคุณประโยชนแกผูให โดยผูรับมิไดเรียกรอง ตัวอยางการใหทั้งสองกรณี เชน การใหของขวัญที่มีคามาก
ในโอกาสพิเศษตางๆ ไมวาจะเปนในโอกาสวันเกิด วันแตงงานลูกหลาน วันขึ้นปใหม หรือเปนเจาภาพในงาน
กุศลของผูมีอํานาจหนาที่ราชการ 
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๔. ในแงของลักษณะการทุจริต การทุจริตของบรรดาบุคคลสาธารณะอาจแบงออกเปน ๓ มิติ 
คือ คอรรัปช่ันในการบริหารราชการแผนดิน (Administrative Corruption) คอรรัปช่ันทางเศรษฐกิจ (Economic 
Corruption) และคอรรัปช่ันทางการเมือง (Political Corruption) 

คอรรัปช่ันในการบริหารราชการแผนดิน (Administrative Corruption) เปนการใชอิทธิพล
ที่เกินกวาอํานาจทางกฎหมาย เพ่ือไปกําหนดนโยบายและทําใหเกิดผล เชน การทําโครงการ การจัดซื้อจัดจางใหแก
สมัครพรรคพวกของตนเอง การซื้อขายตําแหนง การโยกยายตําแหนงโดยไมคํานึงถึงหลักการ ความสามารถและ
คุณธรรม แตกลับอาศัยความเปนเครือญาติหรือสมัครพรรคพวกเปนที่ต้ัง ฯลฯ 

คอรรัปช่ันทางเศรษฐกิจ (Economic Corruption) เปนการแสวงหากไรเกิน หรือที่นัก
เศรษฐศาสตร เรียกวา คาเชาทางเศรษฐกิจ (Economic Rents) โดยนิยามแลว คาเชาทางเศรษฐกิจ ถูกสรางขึ้น
เมื่อรัฐเขาไปจํากัดการทํางานของตลาด ตัวอยางเชน กระบวนการที่มีการจํากัดปริมาณการแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ การควบคุมการคาและการใหสัมปทานผูกขาดแกพรรคพวก การจัดซื้อจัดจางในราคาที่สูงเกินจริง และ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจใหกลายมาเปนทรัพยสินของงตัวเอง ครอบครัว และพวกพอง ฯลฯ 

คอรรัปช่ันทางการเมือง (Political Corruption) เปนการใชอํานาจของรัฐบาลโดยขาด
คุณธรรมและผิดกฎหมาย เพ่ือผลประโยชนของตนเอง หรือเพ่ือประโยชนทางการเมือง และผลประโยชน                
เชนวาน้ี ไมจําตองเปนวัตถุหรือเงินทองเสมอไป ตัวอยางของการทุจริตทางการเมือง เชน การซื้อเสียงในการ
เลือกต้ัง การปลอมแปลงบัตรเลือกต้ัง การกีดกันและกลั่นแกลงพรรคคูแขงของรัฐบาล โดยการใชอํานาจ     
ของกฎหมายและหนวยงานของรัฐ การหลอกลวงดวยการประกาศนโยบายหาเสียงที่เกินจริงและไมมีทาง
ปฏิบัติได ฯลฯ 

แนวคิดเกี่ยวกับการทุจริตที่ไดกลาวมาแลวขางตน อาจสรุปไดวา องคประกอบที่สําคัญในการ
พิจารณาวาการกระทําใดเปนการทุจริตหรือไม คือ การกระทําน้ันมีลักษณะเปนการแสวงหาประโยชนอันมิควร
ไดโดยชอบสําหรับตนเอง หรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไม โดยอาศัยตําแหนงหนาที่หรือ
อํานาจที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งคณะผูศึกษาวิจัยจะไดนําแนวทางเกี่ยวกับเรื่องน้ีไปเปนเกณฑในการพิจารณา
รูปแบบการทุจริตและประพฤติมิชอบตอไป   

Werner, Simcha B. (1983) ไดกลาวถึงปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอการเกิดคอรรัปช่ัน ๙ ประการ 
ไดแก (๑) ระบบอุปถัมภ (๒) ความไมเทาเทียมกันของฐานะเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (๓) สังคมบริโภค
นิยม ที่มีชองวางระหวางความตองการกับความสามารถในการตอบสนองสินคาและบริการ (๔) การมีอํานาจใน
การควบคุมและแทรกแซงที่มากหรือนอยเกินไปของรัฐ (๕) การมีระเบียบกฎเกณฑที่มากหรือนอยเกินไป (๖) 
การขยายขอบเขตของบทบาทหนาที่ของรัฐบาลและการขยายขอบเขตของโครงสรางสวัสดิการสังคมให
ครอบครองมากย่ิงขึ้น (๗) ภาวการณขาดแคลนทางเศรษฐกิจและเงินเฟอ (๘) นักการเมืองที่ไมซื้อสัตยสุจริต 
(๙) การมีระบบสืบสวนและการควบคุมการทุจริตที่ไมเขมแข็ง การไมใหความสนใจปญหาคอรรัปช่ันของผูนํา 
และการมีความรูความเขาใจที่จํากัดเกี่ยวกับคอรรัปช่ันของสาธารณชน (สังศิต พิริยะรังสรรค, ๒๕๔๙)  

 
๒.๒.๖ ความบกพรองของกฎหมายหรือกฎเกณฑในสังคม 
สาเหตุอีกประการที่เปนสวนเสริมใหเกิดการทุจริต คือ การที่กฎหมายและระเบียบกฎเกณฑตางๆ มี

สภาพบังคับที่ออนแอ ไมสามารถบังคับใชไดในทางปฏิบัติ มีการเปดชองใหกระทําการทุจริตไดงาย เชน การมี
กฎหมายเปดชองใหเจาหนาที่ของรัฐสามารถใชดุลพินิจในการวินิจฉัยสั่งการไดตามอําเภอใจ แมวาการ
บริหารงานหรือปฏิบัติงานจําเปนตองอาศัยความยืดหยุนในบางกรณี และกฎเกณฑที่สรางข้ึนอาจปรับกันไมได
กับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นใหมๆ แตการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ก็สมควรที่จะควบคุมใหอยูในกฎเกณฑเทาที่จะทํา
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ได เพราะยิ่งเปดชองใหสามารถใชดุลพินิจไดอยางเสรีจนถึงขนาดที่เรียกวา ตามอําเภอใจก็ย่ิงกอใหเกิดหนทาง
การทุจริตไดงาย 

 
๒.๒.๗ ทฤษฎีอาชญาวิทยาที่อธิบายสาเหตุเกี่ยวกับการทุจริต 

(๑) ทฤษฎีการเลือก (Rational Choice Theory) 
ทฤษฎีการเลือก เ ร่ิมมีการนําเสนอสูวงการอาชญาวิทยาโดยนักเศรษฐศาสตร คือ                

แกรี่ เบเกอร (Becker , 1968) มีสมมุติฐานพ้ืนฐาน ๒ ประการ กลาวคือ   
ประการที่หน่ึง ทฤษฎีกลุมน้ีเช่ือวาบุคคลเปนผูมีอิสระในการเลือกที่จะกระทําผิดกฎหมาย และ 
ประการที่สอง แนวทางในการเลือกพฤติกรรมผิดกฎหมายขึ้นอยูกับการที่บุคคลจะไดรับ

ความพึงพอใจหรือผลประโยชนสูงสุดน่ันเอง ซึ่งความพึงพอใจหรือผลประโยชนที่ตองการน้ันไมจํากัดเฉพาะใน
รูปของทรัพยสินเทาน้ัน หากแตยังรวมถึงผลประโยชนหรือความพึงพอใจดวย สมมุติฐานน้ีคลายคลึงกับ
สมมุติฐานของสํานักอาชญาวิทยาด้ังเดิม ในประเด็นที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยที่จะเลือกพฤติกรรมโดย
คํานวณจากสิ่งที่สนองตอความพอใจของบุคคล 

แตหลักการที่นักอาชญาวิทยาแนวน้ีไดนําเสนอเพ่ิมเติมจากแนวความคิดของสํานักอาชญา
วิทยาด้ังเดิม ก็คือ การที่บุคคลไดคิดคํานวณถึงผลที่จะตามมาหลังจากการประกอบอาชญากรรมแลว ไมวาจะ
เปนผลประโยชนที่จะไดรับ ความเปนไปไดที่จะถูกจับกุม อัตราโทษที่จะไดรับหากถูกจับกุม ตลอดจนถึงหนทาง
เลือกอ่ืนที่ถูกกฎหมาย (Sullivan,1973)  

Cornish, Derek & Clarke, Ronald (1986) ผูนําในทฤษฎีการเลือกนําเสนอวา
การศึกษาอาชญากรรมตองมองวาอาชญากรรมมีคุณสมบัติสองประการคือ คุณสมบัติของการประกอบ
อาชญากรรม และคุณสมบัติของตัวอาชญากรเอง ซึ่งคุณสมบัติของการประกอบอาชญากรรม (Offense 
Specific) หมายถึง ขอเท็จจริงที่วาอาชญากรจะมีพฤติกรรมแตกตางกันไปตามรูปแบบของอาชญากรรม  ซึ่งจะ
แตกตางกันในดานความชํานาญในการประกอบอาชญากรรม ทรัพยสินหรือผลประโยชนที่จะไดรับจากการ
กระทําผิด และมีการอยูอยางแพรหลายของเหยื่ออาชญากรรม สวนคุณสมบัติของตัวอาชญากร (Offender 
Specific) หมายความถึง ความแตกตางของตัวอาชญากรในการตัดสินใจที่จะประกอบอาชญากรรม กอนที่จะ
กระทําผิดกฎหมายอาชญากรตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมทั่วไปอันไดแก โอกาสในการกระทําผิด ผลเสีย 
ผลประโยชนตลอดจนความเสี่ยง รวมทั้งแรงกระตุนหรือมูลเหตุจูงใจในการกระทําผิดของอาชญากรผูน้ันดวย 
ซึ่งหลังจากที่บุคคลไดคิดคํานวณถึงปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบอาชญากรรมแลว จึงตัดสินใจวาจะ
ประกอบอาชญากรรมหรือไม   

แนวคิดของทฤษฎีการเลือก หรือการเลือกอยางมีเหตุผล (Rational Choice Theory) ได
แตกแขนงจากสํานักด้ังเดิมคือทฤษฎี เจตจํานงอิสระน่ันเอง ทฤษฎีการเลือกมองวา อาชญากรเปนคนที่มี
เหตุผลในการตัดสินใจ ถาใชเหตุผลในการช่ังนํ้าหนักของการกระทําแลว ซึ่งพฤติกรรมสามารถควบคุมหรือ
ยับย้ังได ถาอาชญากรกลัวการถูกลงโทษ 

การเรียนรู (Learning) และประสบการณ (Experience) เปนองคประกอบของโครงสราง
ทฤษฏีการเลือก (Akers,1990) อาชญากรอาชีพ (Career Criminal) รูขอจํากัดของตนเอง  รูวาเมื่อไหรควร
หยุด เมื่อไหรควรเสี่ยงและอาชญากรที่มีประสบการณ อาจจะเลิกอาชีพอาชญากรเมื่อเขาเกิดความเช่ือวาการ
เสี่ยงในการประกอบอาชญากรรมมีมากกวาประโยชนที่ไดรับ บุคลิกภาพและวิถีชีวิต (Lifestyle) ของอาชญา
กรที่มีผลตอการควบคุมตัวเองอยางย่ิง เชน อาชญากรจะเลือกประกอบอาชญากรรมมากกวาปฏิบัติตัวตาม
แนวทางของสังคมเพราะเปนวิถีชีวิตของเขาและกระบวนการตัดสินใจในการประกอบอาชญากรรมน้ีจะลักษณะ
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เฉพาะตัวเทาน้ัน เน่ืองจากสามารถอธิบายสาเหตุของอาชญากรรมเฉพาะอยางได รวมทั้งสาเหตุของการเปน
อาชญากรอาชีพ หรืออาชญากรกระทําผิดติดนิสัย (Cornish & Clarke, 1986) 

(๒) ทฤษฎีกลไกการควบคุม (Containment Theory) 
Walter Reckless (1961) ไดนําเสนอทฤษฎีตีกรอบ (Containment Theory) โดยได

อธิบายวาบุคคลไดถูกอิทธิพลของแรงผลักดันหลายประการใหกระทําผิดกฎหมาย แตในขณะเดียวกันก็มีแรงที่
คอยตอตานหรือขัดขวางไมใหบุคคลกระทําผิดกฎหมาย สมมุติฐานของ ทฤษฎีตีกรอบสามารถสรุปไดดังน้ี คือ 
แรงผลักดัน ทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนแรงดึงภายนอกและภายใน จะกระตุนหรือจูงใจใหบุคคลมี
พฤติกรรมอาชญากรรม หากแรงตอตานทั้งภายนอก และภายในไมสามารถตานทานตอแรงกระตุนดังกลาวได 
(Reckless, 1961 อางใน พรชัย ขันตรี และคณะ, ๒๕๔๓) 

แรงผลักดันใหกระทําผิดกฎหมาย  
แรงผลักดันใหกระทําผิดกฎหมาย มีหลายรูปแบบ กลาวคือ 
๑. แรงผลักดันแบบแรก คือ แรงกดดันทางสังคม (Social Pressures) ไดแก สภาพ

ความเปนอยู การขัดแยงภายในครอบครัว สถานภาพที่ตํ่า การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพสุจริต   
๒. แรงผลักดันแบบที่สอง คือ แรงดึงดูดใหกระทําผิดทางสังคม (Social Pulls) เปน

สิ่งที่กระตุนใหบุคคลไมยอมรับคานิยมและบรรทัดฐานในการดํารงชีพ เชน การมีเพ่ือนที่ไมดี  วัฒนธรรมรอง 
ในการกระทําผิดกฎหมาย  แบบอยางหรือตัวอยางไมดีจากสื่อมวลชน และ 

๓. แรงผลักดันแบบที่สาม คือ แรงผลักดันใหกระทําผิดทางชีวภาคหรือจิตใจ 
(Biological or Psychological Pushes) ซึ่งมีอยูภายในรางกายของบุคคล อันไดแก ความออนเพลีย ความไม
พอใจการตึงเครียดภายในจิตใจ การเปนปรปกษ ความกาวราว การตองการไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว 
เปนตน 

สวนแรงที่คอยขัดขวางไมใหบุคคลกระทําผิดกฎหมาย ก็คือ ตัวกีดกันจากภายนอก และ
ตัวกีดกันจากภายใน ดังตอไปน้ี 

๑. ตัวกีดกันภายนอก (External Containment) ประกอบดวย การมีประสิทธิภาพของ
สถาบันครอบครัวและกลุมเพ่ือน จริยธรรม ระเบียบขอบังคับของสถาบันในสังคม บรรทัดฐานที่สมเหตุสมผล 
และการคาดหวัง ความสามัคคี การบังคับบัญชา และการควบคุมทางวินัยที่มีประสิทธิภาพ เปนตน  

๒. ตัวกีดกันภายใน (Inner Containment) เปนผลที่ไดรับมาจากการสรางนิสัยภายใน
ตัวบุคคล ซึ่งประกอบดวยการควบคุมตนเอง (Self-Control) การมีอีโกที่เขมแข็ง การอดทนอดกลั้นตอความ
ผิดหวัง ความรูสึกรับผิดชอบ ความมุงหวัง ความสามารถในการหาสิ่งอ่ืนมาทดแทนตอความตองการ เปนตน 

(๓) ทฤษฎีการขมขูยับยั้ง (Deterrence Theory) 
หลักการสําคัญของทฤษฎีการขมขูยับยั้ง  มีรากฐานมาจากแนวคิดของสํานักอาชญาวิทยาด้ังเดิม 

โดยเช่ือวาการปองกันอาชญากรรมสามารถกระทําไดหากการลงโทษตามกฎหมายมีประสิทธิภาพ ซึ่งการลงโทษจะตอง
ประกอบดวย “ความรุนแรง ความรวดเร็ว และความแนนอน” ซึ่งนับเปนหัวใจที่สําคัญของการปองกันอาชญากรรม 
ดังน้ัน บุคคลจะประกอบอาชญากรรมหรือไม จะคํานึงถึงโทษที่จะไดรับ โดยจะมีการคํานวณจากโทษที่คาดหมายวา จะ
ไดรับหากถูกจับกุมกับผลที่คาดหมายวาจะไดรับจากการกระทําผิดน้ัน หากคิดวาความทุกขที่จะไดรับจากโทษในกรณี
จับกุมมีมากกวาความสุขที่จะไดรับจากการกระทําผิด บุคคลก็จะไมเลือกประกอบอาชญากรรมน้ัน โดยความคิดของ
บุคคลดังกลาวไดรับอิทธิพลมาจากประสบการณที่เคยถูกลงโทษหรือจากการติดตอสัมพันธกับบุคคลที่เคยถูกลงโทษ 
หรือไดมาจากความรูที่ทราบเกี่ยวกับอัตราโทษทางกฎหมาย  

สําหรับหลักการสําคัญของทฤษฎีน้ีประกอบดวยหลักการสําคัญ ๒ รูปแบบ คือ  
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๑. การขมขูยับยั้งโดยทั่วไป (General Deterrence) หมายถึง อิทธิพลของกฎหมาย
และกระบวน การยุติธรรมที่ทําใหบุคคลทั่วไปเกรงกลัวและไมกลาจะประกอบอาชญากรรม ทั้งน้ี เน่ืองมาจาก
ความเกรงกลัวตอการถูกจับกุม ถูกตัดสินวากระทําผิดและถูกลงโทษอยางรุนแรง ซึ่งหากไมมีกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมน้ีแลว บุคคลทั่วไปก็จะเลือกประกอบอาชญากรรม 

๒. การขมขูยับยั้งเฉพาะราย (Special Deterrence) หมายถึง อิทธิพลของกฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมที่ทําใหบุคคลที่เคยถูกลงโทษมาแลวไมประกอบอาชญากรรม เน่ืองจากบุคคลดังกลาว
เกรงวาจะถูกลงโทษอีก (Adler,1991) 

(๔) ทฤษฎีระบบราชการ  
เม็กซ เวบอร (Max Weber,1911) บิดาของทฤษฎีระบบราชการ อธิบายวา องคการแบบ

ราชการ “Bureaucracy” หมายถึง องคการที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดเสนอลักษณะพ้ืนฐาน
สําคัญของระบบราชการแบบอุดมคติ (Ideal type of bureaucracy) บนพ้ืนฐานของสิ่งตอไปน้ี 

๑. กฎระเบียบที่แนนอน 
๒. การแบงงานกันทําตามความชํานาญเฉพาะอยาง 
๓. ลําดับช้ันการบังคับบัญชา  
๔. มีการตัดสินใจที่พิจารณาจากเหตุผล เชิงวิชาการ และความถูกตองในแงของกฎหมาย  
๕. การบริหารใชระบบการจัดทําเก็บเอกสารอยางเปนระเบียบ  
๖. การทํางานเปนอาชีพ  
๗. สมาชิกในองคการมีความสัมพันธตอกันในลักษณะเปนทางการ  
๘. การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง พิจารณาจากความรูความสามารถ 

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
แนวคิด “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” อยูภายใตความรับผิดชอบของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยที่ ก.พ.ร.ไดรวมมือกับสถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติในการจัดทํา
หลักเกณฑและแนวทางการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และไดนําแนวคิดดังกลาวเสนอ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ไดมีมติเห็นชอบการนําแนวคิดดังกลาวมาใชเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘ โดยมี
วัตถุประสงคของการดําเนินการ ดังน้ี 

(๑) เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

(๒) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐนําไปใช เปนแนวทางในการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู ระดับ
มาตรฐานสากล 

(๓) เพ่ือใหเปนกรอบในการประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาองคการและเปนฐานสําหรับใชประโยชนใน
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 

 

๒.๓ กฎหมายและมาตรการ 
๒.๓.๑ กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนกฎหมาย

หลักที่ใชในการควบคุมการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร เพ่ือใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย 
การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการ
อํานวยความสะดวกแกการจราจร  มีการกําหนดรายละเอียดของหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติตางๆ ไวในรูป
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ของกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น และหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม ในการศึกษาคร้ังน้ีคณะผูศึกษาจะนําเสนอ
เฉพาะประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับการทุจริตกรณีการปฏิบัติงาน  ของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร เทาน้ัน  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม   
ความหมายของอาคาร 
ตามบทบัญญัติในมาตรา ๔  มาตรา ๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ            

ที่แกไขเพ่ิมเติม และกฎกระทรวง กําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนเปนอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร                      
พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดแบงอาคารออกเปน ๒ ลักษณะ คือ อาคารที่มีลักษณะเปนรูปทรงของอาคารจริงๆ และ
ลักษณะสิ่งของอยางอ่ืนที่กฎหมายกําหนดใหเปนอาคาร 

อาคารที่มีลักษณะเปนรูปทรงของอาคารจริงๆ มีอยู ๒๑ ประเภท  คือ 
๑. “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่

สรางขึ้นอยางอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได   
๒. “อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคาร ซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและ

กลางคืน ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือช่ัวคราว  
๓. “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหน่ึงของอาคารที่ใชเปนที่อยู

อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว  
๔. “อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไป

ภายใน เพ่ือประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ต้ังแตหน่ึงพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดต้ังแตหารอยคนขึ้น
ไป  

๕. “อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ใชเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรมหรือ
บริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม ที่ใชเคร่ืองจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมนอยกวา ๕ แรงมา และใหหมายความ
รวมถึง อาคารอ่ืนใดที่กอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน ๒๐ เมตร ซึ่งอาจใชเปนอาคาร เพ่ือ
ประโยชนในการพาณิชยกรรมได  

๖. “อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคาร ที่ใชเพ่ือประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยทั่วไป
เพ่ือกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม 
เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง สนามกีฬาในรม 
ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานี ทาจอดเรือ โปะ
จอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน  

๗. “อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคง แข็งแรงและ
ความปลอดภัยเปนพิเศษ เชน อาคารดังตอไปน้ี 

(๑) โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน 
(๒) อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน ๑๐๐ ตันกรอส 
(๓) อาคารหรือสิ่งที่สรางสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือสถานหรืออาคารหรือโครงหลังคา

ชวงหน่ึงเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได 
(๔) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัตถุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตามกฎหมาย 

วาดวยการน้ัน 
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๘. “อาคารสูง” หมายความวา อาคาร ที่บุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยได ที่มีความสูง
ต้ังแต ๒๓ เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงดาดฟาสําหรับอาคารทรง
จั่วหรือปนหยา ใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด  

๙. “อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคาร ที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดใน
หลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต ๑๕ เมตรข้ึนไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ัน
หรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสูงของ
อาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา ใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสราง
ถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด  

๑๐. “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคาร ที่กอสรางขึ้นเพ่ือใชพ้ืนที่อาคารหรือ
สวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุก
ช้ันในหลังเดียวกัน ต้ังแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป  

๑๑. “หองแถว” หมายความวา อาคาร ที่กอสรางตอเน่ืองเปนแถวยาว ต้ังแตสองคูหาขึ้น
ไป มีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ  

๑๒. “ตึกแถว” หมายความวา อาคาร ที่กอสรางตอเน่ืองเปนแถวยาว ต้ังแตสองคูหาขึ้นไป 
มีผนังแบงอาคารเปนคูหา และประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ  

๑๓. “บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนา
และดานหลังระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกิน ๓ ช้ัน  

๑๔. “บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบานมีผนัง
แบงอาคารเปนบาน มีที่วางระหวางร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลังและดานขางของแตละบาน 
และมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน  

๑๕. “สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนสํานักงาน 
หรือที่ทําการ  

๑๖. “ภัตตาคาร” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ขายอาหาร
หรือเครื่องด่ืม โดยมีพ้ืนที่สําหรับต้ังโตะอาหารไวบริการภายในอาคาร หรือภายนอกอาคาร  

๑๗. “หางสรรพสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนอาคาร
พาณิชยสําหรับแสดงหรือขายสินคาตางๆ  

๑๘. “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่
สําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดใหสาธารณชนเขา
ชมการแสดงน้ันเปนปกติ ธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม  

๑๙. “โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม  

๒๐. “โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน  

๒๑. “คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับ
เก็บสินคาหรือสิ่งของเพ่ือประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม  

สวนสิ่งของที่ไมไดมีลักษณะเปนรูปทรงอาคารแตเปนสิ่งที่กฎหมายกําหนดใหเปนอาคาร
เชน 
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๑. ตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหสิ่งดังตอไปน้ี เปน
อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไดแก 

(๑) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนเพ่ือใชเปนที่ชุมนุมชนของประชาชน 
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายนํ้า อูเรือ คานเรือ ทานํ้า ทาจอดเรือ รั้ว 

กําแพง หรือประตู ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย 
(๓) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปาย 

(ก) ที่ติดหรือต้ังไวเหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร หรือมีนํ้าหนัก
รวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติดหรือต้ังไวในระยะหางจากที่สาธารณะ  ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว ระยะหาง
จากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายน้ันเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีนํ้าหนักเกินกวาที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(๔) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับ
อาคารที่กําหนดตามมาตรา ๘ (๙) 

ทั้งน้ี ใหหมายความรวมถึง สวนตางๆ ของอาคารดวย  
๒. ตามมาตรา ๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งบัญญัติเพ่ิมเติม                        

โดยมาตรา ๙  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ กําหนดใหกระเชาไฟฟาหรือ สิ่งอ่ืนใดที่
สรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเดียวกัน เปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

๓. ตามกฎกระทรวง  กําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ ไดกําหนดใหสิ่งดังตอไปน้ีเปนอาคาร  คือ 

(๑) ถังเก็บของที่มีความจุต้ังแต ๑๐๐ ลูกบาศกเมตรขึ้นไป 
(๒) สระวายนํ้านอกอาคารที่มีความจุต้ังแต ๑๐๐ ลูกบาศกเมตรขึ้นไป 
(๓) กําแพงกั้นดินหรือกําแพงกั้นนํ้า ที่ตองรับความดันของดิน หรือนํ้าที่มีความสูงต้ังแต 

๑.๕๐ เมตร ขึ้นไป 
(๔) โครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุหรือโทรทัศน  ที่มีความสูงจากระดับฐานของ

โครงสรางน้ัน ต้ังแต ๑๐ เมตรขึ้นไป และมีนํ้าหนักรวมต้ังแต ๔๐ กิโลกรัม ขึ้นไป 
(๕) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนนอกจาก (๑) (๒) (๓) และ (๔) ที่มีความสูงจากระดับฐานต้ังแต 

๑๐ เมตร ขึ้นไป 
สิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว หากเปนของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่นหรือองคการ

ของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในราชการ กิจการขององคการ หรือใชเพ่ือสาธารณะประโยชน ไดรับ 
ยกเวน  ไมอยูภายใตบังคับกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ิน วาดวยระยะระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขต
ที่ดินของผูอ่ืน หรือระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ 

การขออนุญาตกอสรางอาคาร  
ผูที่มีความประสงคจะกอสราง สามารถดําเนินการ ได ๒ วิธี คือ 
๑. ดําเนินการขออนุญาตกอนกอสราง   
โดยการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ ข.๑ และตองปฏิบัติให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พุทธศักราช ๒๕๒๖) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ 
(พุทธศักราช ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒ ซึ่งเอกสารที่จะใช
ประกอบการขออนุญาตกอสรางอาคาร ประกอบไปดวย 
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(๑.๑) แบบฟอรมคําขออนุญาตกอสรางอาคารตามแบบ ข. ๑   จํานวน ๑ ชุด 
(๑.๒) แผนผังบริเวณ แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน  จํานวน  ๕  ชุด 
(๑.๓) รายการคํานวณโครงสราง (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคาร

ที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) จํานวน ๑ ชุด 
(๑.๔) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคาร

เปนผูขออนุญาต)  และผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน ๑ ชุด 
(๑.๕) สําเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ (กรณีที่เปนอาคาร

ควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ) จํานวน ๑ ชุด 
(๑.๖) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงคและผูมี

อํานาจ ลงช่ือแทนนิติบุคคลที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรองออกใหไมเกิน ๖ เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๗) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการ หรือผูแทน ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล 
(กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๘) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณพรอมทั้ง
สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๙) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดินขนาดเทากับตนฉบับจริง และเจาของที่ดิน  ลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา จํานวน ๕ ชุด 

(๑.๑๐) หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน หรือ
สําเนาสัญญาเชาที่ดิน (กรณีที่ผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน) จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๑๑) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน จํานวน ๑ ชุด 
(๑.๑๒) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ

สถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) 

(๑.๑๓) หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่อาคาร
กอสรางชิดเขตที่ดินนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร) หรือใชผนังรวมกัน จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๑๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต     
ผูรับมอบอํานาจ ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเจาของที่ดิน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา 
จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๑๕) โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล  ตลาดสด  ภัตตาคาร  อาคารชุด  หอพัก  และ
อาคารที่เกี่ยวกับกิจการคาอันเปนที่นารังเกียจ ตองแสดงแบบระบบบําบัดนํ้าเสีย  จํานวน ๕ ชุด  และรายการ
คํานวณระบบบําบัดนํ้าเสีย จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๑๖) เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
๒. ดําเนินการย่ืนแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตาม มาตรา ๓๙ ทวิ 

๒.๑ โดยการย่ืนแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบฟอรมที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนด จํานวน ๑ ชุด พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสาร ดังตอไปน้ีดวย 
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(๑) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบ ซึ่งจะตองเปนผูไดรับอนุญาตใหเปน                     
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสมาชิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม  และตองไม
เปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือตามมาตรา ๔๙ ทวิ  

(๒) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร  ซึ่งจะตองเปนผูไดรับ
อนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิสมาชิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  
และตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ  

(๓) ช่ือของผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสมาชิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิสมาชิกตามกฎหมาย วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และตองไม
เปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ  

(๔) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม  (๑) (๒) และ (๓)  
(๕) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร  

เปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร  หรือจะเปนผูควบคุมงานแลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง  
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารน้ันถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง และ
ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอ่ืน ที่เกี่ยวของทุกประการ   

(๖) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ
ของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย ซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (๑) และ (๒) วาตนเปน
ผูออกแบบอาคาร และเปนผูออกแบบ และคํานวณอาคาร น้ัน  

(๗) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 
๒.๒ ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ในกรณีที่เปน

การแจงการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหน่ึงครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบ

รับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ัน ภายในวันที่ไดรับแจง และ
ให ผูแจงเร่ิมตนดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดรับแจงไวได ต้ังแตวันที่
ไดรับใบแจง 

อน่ึง ผูทําการศึกษามีขอสังเกตวา การแจงกอสราง ดังแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ น้ี  ตองเปนการแจงกอนมีการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร 
เทาน้ัน  มิใชเปนกรณีที่ไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร  ไปทั้งหมดหรือบางสวนแลว จึง
มาแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นภายหลัง เน่ืองจากตามมาตรา ๓๙ ทวิ มีขอกําหนดประการหน่ึง ใหผูแจงตอง
ระบุวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการในแบบที่แจงดวยนอกเหนือจากขอกําหนดใหดําเนินการอ่ืนๆ และ
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแจงภายในวันที่ไดรับแจง ผูแจงจึงจะเร่ิมตนดําเนินการกอสราง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารที่ไมไดแจงไวไดต้ังแตวันที่ไดรับใบแจง ดังน้ัน ถาหากมีการกอสราง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนยายอาคารไปกอนแลว จึงมาแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในภายหลัง ผูกระทํา
การดังกลาว ยอมมีความผิดฐานกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยมิไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๑ 
หรือมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนตามมาตรา ๓๙ ทวิ และอาจตองรับผิดฐานแจงขอความอันเปนเท็จตอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย 

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร  
ผูที่มีความประสงคจะดัดแปลงอาคาร สามารถดําเนินการ ได ๒ วิธี คือ 
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๑. ดําเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร   
โดยการยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน ตามแบบ ข.๑ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
ที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พุทธศักราช ๒๕๒๖) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พุทธศักราช ๒๕๒๘) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒ ซึ่งเอกสารที่จะใชประกอบการขออนุญาต
กอสรางอาคาร ประกอบไปดวย 
  (๑.๑) แบบฟอรมคําขออนุญาตกอสรางอาคารตามแบบ ข. ๑ จํานวน ๑ ชุด 
  (๑.๒) แผนผังบริเวณ แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน  ๕  ชุด 
   (๑.๓) รายการคํานวณโครงสราง (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคาร
ที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) จํานวน ๑ ชุด 
  (๑.๔) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคาร
เปนผูขออนุญาต)  และผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน ๑ ชุด 
  (๑.๕) สําเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ (กรณีที่เปนอาคาร
ควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ) จํานวน ๑ ชุด 
  (๑.๖) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงคและผูมี
อํานาจ ลงช่ือแทนนิติบุคคลที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรองออกใหไมเกิน ๖ เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
จํานวน ๑ ชุด 
  (๑.๗) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการ หรือผูแทน ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล 
(กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) จํานวน ๑ ชุด 
  (๑.๘) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณพรอมทั้งสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) จํานวน ๑ ชุด 
  (๑.๙) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดินขนาดเทากับตนฉบับจริง และเจาของที่ดิน  ลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองทุกหนา จํานวน ๕ ชุด 
  (๑.๑๐) หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน หรือสําเนา
สัญญาเชาที่ดิน (กรณีที่ผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน) จํานวน ๑ ชุด 
  (๑.๑๑) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน จํานวน ๑ ชุด 
  (๑.๑๒) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ
สถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) 
  (๑.๑๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต                   
ผูรับมอบอํานาจ ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล และเจาของที่ดิน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา 
จํานวน  ๑  ชุด  

(๑.๑๔) เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
๒. ดําเนินการย่ืนแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตาม มาตรา ๓๙ ทวิ 

  ๒.๑ โดยการย่ืนแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบฟอรมที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนด จํานวน ๑ ชุด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต แตในกรณีน้ีผูออกแบบอาคารทั้งวิศวกรและ 
สถาปนิก ตองมีวุฒิวิศวกรและวุฒิสถาปนิก พรอมทั้งแจงวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว  
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  ๒.๒ ชําระคาธรรมเนียม เมื่อดําเนินการตาม ๒.๑ และ ๒.๒ เรียบรอยแลว เจาพนักงาน
ทองถิ่นจะออกใบรับแจง เพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายในวันที่ไดรับแจง เมื่อเจาของอาคารไดรับใบแจงแลว 
สามารถดําเนินการดัดแปลงอาคารได  
  แตอยางไรก็ตาม การดัดแปลงอาคารในบางกรณีตอไปน้ี ก็ไมตองขออนุญาตจาก                
เจาพนักงานทองถิ่น แตอยางใด 

(๑) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอาคาร โดยใชวัสดุที่มีขนาด จํานวน และชนิด
เดียวกับของเดิม เวนแต การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตเสริมเหล็ก
อัดแรง หรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 

(๒) การเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร โดยใชวัสดุชนิด
เดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอ่ืนที่ไมเปนการเพ่ิมนํ้าหนักใหแกสวนหน่ึงสวนใดของโครงสรางของอาคารเดิม
เกินรอยละสิบ 

(๓) การเปลี่ยนแปลง การตอเติม การเพ่ิม การลด หรือการขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต
แบบรูปทรงสัดสวนนํ้าหนักเน้ือที่สวนตาง ๆ ของอาคาร ที่ไมเปนโครงสรางของอาคารซึ่งไมเปนการเพ่ิมนํ้าหนัก
ใหแกสวนหน่ึงสวนใดของโครงสรางของอาคารเดิมเกินรอยละสิบ 

(๔) การลดหรือการขยายพ้ืนที่ของหลังคาหรือพ้ืนที่ช้ันหน่ึงช้ันใด ใหมีเน้ือที่นอยลงหรือ
มากขึ้นรวมกันไมเกินหาตารางเมตร โดยไมลดหรือไมเพ่ิมจํานวนเสาหรือคาน ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวง              
ฉบับที่ ๑๑ (พุทธศักราช ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒   
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 

ผูที่มีความประสงคจะรื้อถอนอาคาร ถาเปนอาคารหรือสวนอ่ืนของโครงสรางอาคาร
ดังตอไปน้ี ตองขออนุญาตรื้อถอนอาคารจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ ข. ๑ หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ 

๑. อาคารที่มีสวนสูงเกิน ๑๕ เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวา
ความสูงของอาคาร  

๒. อาคารที่อยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวา ๒ เมตร 
๓. กันสาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๔. ผนังหรือฝาที่เปนโครงสรางของอาคาร หรือผนังหรือฝาที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๕. บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
๖. พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กต้ังแตพ้ืนช้ันที่สองของอาคารขึ้นไป และตองปฏิบัติใหเปนไป

ตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พุทธศักราช ๒๕๒๖) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ 
(พุทธศักราช ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒  

ผูที่มีความประสงคจะรื้อถอนอาคาร สามารถดําเนินการ ได ๒ วิธี คือ 
๑. โดยการยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ ข. ๒ และตอง

ปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พุทธศักราช ๒๕๒๖) และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๑๐ (พุทธศักราช ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒ ซึ่ง
เอกสารที่จะใชประกอบการขออนุญาตกอสรางอาคาร ประกอบไปดวย 

(๑.๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลน  จํานวน  ๕  ชุด 
(๑.๒) รายการคํานวณ (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารที่

กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) จํานวน ๑ ชุด 
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(๑.๓) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของ
อาคารเปนผูขออนุญาต)  และผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๔) สําเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ (กรณีที่เปน
อาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ) จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๕) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซึ่งแสดงวัตถุประสงคและผูมี
อํานาจ ลงช่ือแทนนิติบุคคลที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรองออกใหไมเกิน ๖ เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๖) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการ หรือผูแทน ซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล 
(กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๗) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณพรอมทั้ง
สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) จํานวน 
๑ ชุด 

(๑.๘) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดินขนาดเทากับตนฉบับจริง และเจาของที่ดิน ลง
นามรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา จํานวน ๕ ชุด 

(๑.๙) หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน หรือ
สําเนาสัญญาเชาที่ดิน (กรณีที่ผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน) จํานวน ๑ ชุด 

(๑.๑๐) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน จํานวน ๑ ชุด 
(๑.๑๑) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

หรือสถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) 

(๑.๑๒) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต                   
ผูรับมอบอํานาจ ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  และเจาของที่ดิน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา 
จํานวน  ๑  ชุด  

(๑.๑๓) เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
๒. ดําเนินการย่ืนแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตาม มาตรา ๓๙ ทวิ 
 ๒.๑ โดยการย่ืนแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบฟอรมที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นกําหนด จํานวน ๑ ชุด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต แตในกรณีน้ีผูออกแบบอาคารทั้ง
วิศวกรและ  สถาปนิก ตองมีวุฒิวิศวกรและวุฒิสถาปนิก พรอมทั้งแจงวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการ
ดังกลาว  

 ๒.๒ ชําระคาธรรมเนียม เมื่อดําเนินการตาม ๒.๑ และ ๒.๒ เรียบรอยแลว เจา
พนักงานทองถิ่นจะออกใบรับแจง เพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายในวันที่ไดรับแจง เมื่อเจาของอาคารไดรับใบ
แจงแลว สามารถดําเนินการรื้อถอนอาคารได  
 การตออายุใบอนุญาต 

การขอตออายุใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาตจะตองขอตอใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 
และเมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการกอสรางตอไปได จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตให
ตอใบอนุญาตน้ัน โดยหลักเกณฑการขอตอใบอนุญาตตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พุทธศักราช ๒๕๒๘) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๗ (พุทธศักราช ๒๕๔๔) ออกตาม
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ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒ กลาวคือ การขอตอใบอนุญาตครั้งแรก                  
เจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตตามระยะเวลาไมเกินใบอนุญาตที่ออกให และในกรณีที่มีการตออายุใบอนุญาต
มาแลว เจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตอีกครั้ง ก็ตอเมื่อมีการดําเนินการกอสรางรากฐาน
ทั้งหมดแลวเสร็จ หรือมาการกอสรางหรือดัดแปลงโครงสรางของอาคารไปแลวเกินกวารอยละ ๑๐ ของพ้ืนที่
อาคารที่ไดรับอนุญาต 

การอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 
เมื่อมีผูย่ืนคําขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหเจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ ถามีเหตุจําเปนไมสามารถพิจารณาไดทันกําหนดให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว ๆ ละไมเกินสี่สิบหาวัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปน
แตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง หรือตามที่ไดขยายเวลาไวน้ัน                       
แลวแตกรณี  และเมื่อพิจารณาออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไมอนุญาต  ใหเจาพนักงานทองถ่ิน  แจงใหผูขอรับใบอนุญาต
ทราบโดยไมชักชา 

ประเด็นที่ตองนํามาพิจารณาในการออกใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคาร 

๑. ในกรณีที่มีการย่ืนขอกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร  ซึ่งมีลักษณะหรืออยูในประเภท
ที่ไดกําหนดใหเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ใหตรวจสอบคุณสมบัติของวิศวกรหรือสถาปนิก  ตามที่ระบุไว
ในคําขอวาเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาวหรือไม  ถาวิศวกรหรือสถาปนิกเปนผูที่มิไดรับใบอนุญาต
ฯใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอน้ัน  

๒. ในกรณีที่ตรวจสอบแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
คํานวณที่ย่ืนตามคําขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร แลวพบวาไมถูกตองตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งแกไขใหถูกตอง และเมื่อมี
การแกไขแลวใหออกใบอนุญาตภายในสามสิบวัน แตถาผูย่ืนคําขอรับใบอนุญาตไดแกไข เปลี่ยนแปลงใน
สาระสําคัญผิดจากคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ในกรณีน้ี ใหถือวาเปนการย่ืนคําขอใหม และใหดําเนินการ
ตามกระบวนการย่ืนคําขอตอไป  

๓ . ในกรณีที่แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ ได ย่ืนมา                     
พรอมคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร        
ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการคํานวณ  

๔. ในกรณีที่แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดานสถาปตยกรรมของอาคาร 
ซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดย่ืนมาพรอมคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับอนุญาตใหเปน  
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิกใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา   
แตเฉพาะสวนที่ไมเกี่ยวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแตทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ  

๕. การตรวจสอบระยะรน ระยะหาง และความสูงของอาคาร 
  ๕.๑ ระยะรน ระยะหาง และความสูงของอาคารที่อยูติดหรือใกลกับทางสาธารณะ หรือแหลงนํ้า
สาธารณะ 
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                      (๑) อาคารที่อยูติดทางสาธารณะ อาคารที่กอสราง หรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ  
ที่มีความกวางนอยกวา ๖ เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๖ เมตร มิใหมีสวน
ของอาคารล้ําเขามาในแนวรนดังกลาว ยกเวน รั้ว หรือกําแพงกั้นแนวเขตที่สูงไมเกิน ๒ เมตร  
 (๒) อาคารที่สูงเกิน ๒ ช้ัน หรือเกิน ๘ เมตร อาคารขนาดใหญ หองแถว ตึกแถว 
อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ คลังสินคา ปายหรือสิ่งที่สรางข้ึนสําหรับติด หรือต้ังปาย ยกเวนอาคาร
อยูอาศัยสูงไมเกิน ๓ ช้ัน หรือไมเกิน ๑๐  เมตร และพ้ืนที่ไมกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนน
สาธารณะ ตองมีระยะรน ดังตอไปน้ี 
 (๒.๑) ถาถนนสาธารณะน้ัน มีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ใหรนแนวอาคารหาง
จากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อยางนอย ๖ เมตร 

(๒.๒) ถาถนนสาธารณะน้ัน มีความกวางต้ังแต ๑๐ เมตรข้ึนไป แตไมเกิน ๒๐ เมตร                 
ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะ อยางนอย ๑  ใน  ๑๐  ของความกวางของถนนสาธารณะ 
 (๒.๓) ถาถนนสาธารณะน้ัน มีความกวางเกิน ๒๐ เมตรข้ึนไป ใหรนแนวอาคารหาง
จากเขตถนนสาธารณะ อยางนอย ๒ เมตร  
 

                  ความกวางถนนสาธารณะ ระยะรน (ปราศจากสวนของอาคาร) 
นอยกวา ๑๐  เมตร ๖  เมตร จากกึ่งถนน 

๑๐ เมตร ถึง ๒๐ เมตร รอยละ ๑๐  ของความกวางถนน 
เกิน ๒๐ เมตร ๒  เมตรจากถนน 

  

 (๓) อาคารพาณิชย  โรงงานอุตสาหกรรม  คลังสินคา  อาคารสาธารณะ  อาคารสูง  เกิน ๒ ช้ัน 
หรือสูงเกิน ๘ เมตร ยกเวนอาคารอยูอาศัยสูงไมเกิน ๓ ช้ัน ที่ไมอยูริมทางสาธารณะ ใหมีที่วางดานหนาไมนอยกวา 
๖ เมตร   

 (๔) อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงนํ้าสาธารณะ เชน แมนํ้า คูคลอง ลําราง  หรือ 
ลํากระโดง ถาแหลงนํ้าสาธารณะน้ัน มีความกวางกวา ๑ เมตร ตองรนอาคารใหหางจากแหลงนํ้าสาธารณะน้ัน ไม
นอยกวา ๓  เมตร ถาแหลงนํ้าสาธารณะน้ันมีความกวางต้ังแต ๑๐ เมตร ข้ึนไป ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขต
แหลงนํ้าสาธารณะน้ัน ไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแต สะพาน เข่ือน รั้ว ทอระบายนํ้า ทาเรือ ปาย อูเรือ คานเรือ 
หรือที่วางที่ใชเปนที่จอดรถ ไมตองรนแนวอาคาร     
 

    

              ความกวางแหลงน้ํา      ระยะรน (ปราศจากสวนของอาคาร) 
นอยกวา ๑๐  เมตร ๓  เมตร 

เกิน ๑๐ เมตร ๖  เมตร 
  
 (๕) อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงนํ้าสาธารณะขนาดใหญ เชน บึง ทะเลสาบ  
หรือทะเล ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงนํ้าสาธารณะน้ัน ไมนอยกวา ๑๒  เมตร เวนแต สะพาน เข่ือน รั้ว 
ทอระบายนํ้า ทาเรือ ปาย อูเรือ คานเรือ หรือที่วางที่ใชเปนที่จอดรถ ไมตองรนแนวอาคาร  
 (๖) ที่ดินที่อยูมุมถนนสาธารณะที่กวาง ต้ังแต ๓  เมตรขึ้นไป แตไมเกิน ๘ เมตร และมี
มุมหักนอยกวา ๑๓๕ องศา รั้วหรือกําแพงกั้นเขตตองปาดมุม มีระยะไมนอยกวา ๔ เมตร และทํามุมกับแนวถนน
สาธารณะเปนมุมเทาๆ กัน และหามมิใหรั้ว กําแพง หรือสวนของอาคารย่ืนล้ําเขามาในที่ดินสวนที่ปาดมุม  
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             ๕.๒  ระยะรน ระยะหาง และความสูงของอาคารที่อยูติดกับบานแถวหรือหองแถว 
 (๑) บานแถว ตองมีถนนสวนบุคคลดานหนาใชรวมกัน กวางไมนอยกวา ๖ เมตร 
ยกเวนบานแถวที่กอสรางขึ้นทดแทนอาคารเดิม โดยมีพ้ืนที่ไมมากกวาพ้ืนที่ของอาคารเดิม และมีความสูง              
ไมเกิน ๑๒ เมตร ดังแสดงตามภาพ 

 

 
 

รูปภาพแนวอาคารและท่ีวางสําหรับบานแถว ๑ บล็อก 

 
 (๒) หองแถว หรือบานแถวสูง ไมเกิน ๓ ช้ัน ตองมีที่วางดานหนาอาคารกวาง              
ไมนอยกวา ๖ เมตร โดยที่วางน้ีอาจใชรวมกับที่วางของหองแถวหรือบานแถวอ่ืนได  
 

 (๓) หองแถว หรือบานแถวสูงถาสูงเกิน ๓ ช้ัน ตองมีที่วางดานหนาอาคารกวาง             
ไมนอยกวา ๑๒ เมตร โดยที่วางน้ีอาจใชรวมกับที่วางของหองแถว หรือบานแถวอ่ืนได ดังแสดงตามภาพ 

 
 

 
                    
 ๕.๓ ระยะรน  ระยะหาง และความสูงของอาคารที่กอสรางติดทางหลวง ตามประกาศกรมทางหลวง 

สําหรับอาคารที่กอสรางติดทางหลวงที่ไมไดประกาศกฤษฎีกาควบคุมตาม พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 
๒๕๓๕ ตองปฏิบัติ ดังน้ี 

 (๑) อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย ที่ไมเกิน ๔ ช้ัน อาคารขนาดเล็กๆ ทั่วไป     
แนวปลายกันสาด หรือสวนนอกสุดของอาคาร ตองหางจากเขตทางหลวง ๖ เมตร 

ถนนสาธารณะ

ที�ว่างปราศจากหลังคาคลุม

ต้องไม่น้อยกว่า  3 เมตร

ที�ว่างด้านข้าง ต้องไม่

น้อยกว่า 2 เมตร

- ต้องไม่น้อยกว่า  6 เมตร 

สําหรับอาคารไม่เกิน  3 ชั�น

- ต้องไม่น้อยกว่า  12 เมตร  

สําหรับอาคารเกิน  3 ชั�น

ถนนสาธารณะ

ที�ว่างปราศจากหลังคาคลุม

ต้องไม่น้อยกว่า  3 เมตร

ที�ว่างด้านข้าง ต้องไม่

น้อยกว่า 2 เมตร

- ต้องไม่น้อยกว่า  6 เมตร 

สําหรับอาคารไม่เกิน  3 ชั�น

- ต้องไม่น้อยกว่า  12 เมตร  

สําหรับอาคารเกิน  3 ชั�น

ถนนสาธารณะ

ถนนส่วนบุคคลต้องกว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ถ้า

ลอดใต้อาคารความสูงของช่องลอดต้องไม่น้อย

กว่า 5  เมตร

ที�ว่างด้านหน้าต้องไม่เกิน 6  เมตร 

สําหรับอาคารไม่เกิน 3  ชั�น และไม่

น้อยกว่า 12  เมตร สําหรับอาคารเกิน 

3  ชั�น(ที�ว่างด้านหน้านี�สามารถใช้

ร่วมกันได้ถ้าหันหน้าเข้าหากัน )

ที�ว่างปราศจากหลังคาคุมด้านหลังต้อง

ไม่น้อยกว่า 3  เมตร (ถ้าหันหลังหากัน

ต้องไม่น้อยกว่า 6  เมตร)

ที�ว่างด้านข้างต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร

รูปภาพ  แนวอาคารและที�ว่างสําหรับห้องแถว บ้านแถว 2 บล็อกเข้าหากัน

ถนนส่วนบุคคล
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                        (๒) อาคารสูง  โรงงานอุตสาหกรรม  หางสรรพสินคา  หมูบานจัดสรร  อาคารสํานักงาน โรง
ภาพยนตร สนามกีฬา สถานพยาบาล  สถานศึกษา  ตลาด หรือกิจการอ่ืนๆ ที่ทําใหประชาชนมาชุมนุมกันเปน
จํานวนมาก ฯลฯ  แนวปลายกันสาด หรือสวนย่ืนนอกสุดของอาคาร ตองหางจากเขตทางหลวง อยางนอย ๖  
เมตร  และตองรับผิดชอบในแนวปองกันและแกไขปญหาจราจร และความปลอดภัยของผูใชทางหลวงดวย 

 ๕.๔ ระยะรน ระยะหาง ตามแนวดานขาง ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔    
                   (๑) หองแถวหรือตึกแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผู อ่ืน ตองมีที่วางระหวาง
ดานขางของหองแถวหรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผูอ่ืน กวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่
กอสรางขึ้นทดแทนอาคารเดิม  โดยมีพ้ืนที่ไมมากกวาพ้ืนที่ของอาคารเดิมและ มีความสูงไมเกิน  ๑๕  เมตร  
         (๒) อาคารดานชิดที่ดินเอกชน ชองเปด ประตู หนาตาง  ชองระบายอากาศ  หรือริม
ระเบียบสําหรับช้ัน ๒ ลงมา หรือสูงไมเกิน ๙ เมตร ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา ๒ เมตร และสําหรับช้ัน ๓ 
ขึ้นไป หรือสูงเกิน ๙ เมตร ตองหางไมนอยกวา ๓ เมตร  
 (๓) อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ตองมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๑
เมตร ยกเวนบานพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร ตองมีที่วาง
โดยรอบอาคาร ไมนอยกวา  ๒  เมตร ที่วางน้ีจะใชรวมกับที่วางของอาคารอีกหลังหน่ึงไมได เวนแตใชรวมกับที่วาง
ของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  
         (๔) บานพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ไมเกิน ๓๐๐  ตารางเมตร ใหผนังดานที่ไมมีชองเปด สามารถ
สรางหางเขตที่ดินไดนอยกวา ๑ เมตร ถาหางเขตที่ดินนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร ตองไดรับความยินยอมเปน
หนังสือจากเจาของที่ดินดานน้ันดวย  
         (๕) คลังสินคาหรืออาคารเก็บสินคาที่มีพ้ืนที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต ๑๐๐  
ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร  ตองมีที่วางหางเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ัน ไมนอยกวา ๖ เมตร  
อยางนอย ๒ ดาน และยาวรวมกันไมนอยกวาคร่ึงหน่ึงของเสนรอบรูปอาคาร สวนดานอ่ืนตองมีที่วางหางแนว
เขตที่ดิน ไมนอยกวา ๓ เมตร ถาที่วางหางเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนอยกวา ๕ เมตร ตองสรางผนังอาคาร
เปนผนังกันไฟ 

 คลังสินคาหรืออาคารเก็บสนิคาที่มีพ้ืนที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร  
ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ัน ไมนอยกวา ๑๐  เมตร อยางนอย ๒ ดาน และยาวรวมกันไม
นอยกวาครึ่งหน่ึงของเสนรอบรูปอาคาร สวนดานอ่ืนตองมีที่วางหางจากแนวเขตที่ดิน ไมนอยกวา ๕ เมตร  

 (๖) โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ัน รวมกันต้ังแต ๑๐๐ ตาราง
เมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ัน ไมนอยกวา ๓ เมตร 
จํานวน ๒ ดาน โดยผนังอาคารทั้งสองดานน้ีใหเปนผนังทึบดวยอิฐ หรือคอนกรีต ยกเวน ประตูทนไฟ ขนาดไมเกิน 
๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร ทุกระยะไมนอยกวา ๔๐ เมตร สวนดานที่เหลือใหมีที่วาง ไมนอยกวา ๖ เมตร 
 โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ัน รวมกันต้ังแต ๕๐๐ ตาราง
เมตร แตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ัน ไมนอยกวา ๖ เมตร 
ทุกดาน 
                     โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ัน รวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ตองมีที่วางจากแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ัน ไมนอยกวา ๑๐ เมตร ทุกดาน  

๕.๕ ระยะรน ระยะหาง ตามแนวดานหลัง ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
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ถนนสาธารณะกวา้งอยา่งนอ้ย 
  12 เมตร ถนนสาธารณะ 

  
( ถนนใหญ ่ ) 

 ระยะไม่เกิน   
100 

  เมตร 
 สร้างสูงไดไ้ม่เกิน   2  เท่าของ 
ความสูงถนนใหญ ่

กวา้งอยา่งนอ้ย 
  80 

  เมตร 

รูปภาพ    ความสูงของอาคารต้องไม่เกนิ   2   เท่าของถนนใหญ่ รูปภาพ ความสูงของอาคารตองไมเกิน 2 เทาของถนนใหญ 

 

 (๑) หองแถวหรือตึกแถว ตองมีที่วางดานหลังอาคารกวาง ไมนอยกวา ๓  เมตร เพ่ือใช
ติดตอถึงกัน โดยไมใหมีสวนใดของอาคารย่ืนล้ําเขาไปในพ้ืนที่ดังกลาว ในกรณีที่อาคารหันหลังเขาหากัน จะตองมี
ที่วางดานหลังอาคารกวาง ไมนอยกวา ๖ เมตร  

 (๒) อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ จะตองมีที่วางโดย
ปราศจากสิ่งปกคลุมเปนทางเดินหลังอาคารไดถึงกัน กวางไมนอยกวา ๒ เมตร โดยใหแสดงเขตดังกลาวให
ปรากฏในแบบแปลนดวย  

 (๓) อาคารดานชิดที่ดินเอกชน ชองเปด ประตู หนาตาง ชองระบายอากาศ หรือริม
ระเบียงสําหรับช้ัน ๒ ลงมา หรือสูงไมเกิน ๙ เมตร  ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา ๒ เมตร และสําหรับช้ัน ๓
ขึ้นไป หรือ สูงเกิน ๙ เมตร  ตองหางไมนอยกวา ๓ เมตร 

๕.๖ ความสูงอาคาร ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
        (๑) ความสูงของอาคารไมวาจากจดุหน่ึงจุดใด  ตองไมเกิน ๒ เทา ของระยะราบ วัดจากจุด
น้ันไปต้ังฉากกับแนวถนนดานตรงขามของถนนสาธารณะที่อยูใกลอาคารน้ันที่สุด ดังแสดงตามภาพ 
 

 
 
(๒) กรณีอาคารต้ังอยูริมหรือหางไมเกิน ๑๐๐ เมตร จากถนนสาธารณะที่กวางไม

นอยกวา  ๘๐  เมตร  และมีทางเขาออกจากอาคารสูทางสาธารณะน้ัน กวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร ใหคิดความสูงของ
อาคารจากความกวางของถนนสาธารณะที่กวางที่สุดเปนเกณฑ ดังแสดงตามภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สร้างสูงได้ไม่เกิน 2 เท่าของ

ระยะราบ

แนวตําแหน่งที�สูงที�สุดตาม

แนวอาคารตามแนวราบ

ถนนสาธารณะ 

หน้าอาคาร

ระยะราบ

รูปภาพ  ความสูงของอาคารต้องไม่เกิน 2 เท่า ของระยะราบ
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บทลงโทษแกผูฝาฝนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ที่สําคัญมีดังตอไปนี้ 
๑. ความผิดฐานกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยมิชอบดวยกฎหมาย   

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดกําหนดบทลงโทษแกผูกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคารโดยไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานสวนทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานสวนทองถิ่นตาม
วิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาทหรือทั้ง
จําทั้งปรับ นอกจากน้ีผูที่ฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือ
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

กรณีที่มีการฝาฝนกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมชอบดวยกฎหมาย
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงาน หรือผูอุทธรณตาม
มาตรา ๕๒ แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําสั่งของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลน้ันจะพิสูจนไดวาเปน
การกระทําของผูอ่ืน ถาการกอสราง  ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมชอบดวยกฎหมายน้ัน เปนการ
กระทําของผูดําเนินการ ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ันๆ 

อยางไรก็ตามความผิดฐานกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมชอบดวย
กฎหมายดังกลาวสามารถเปรียบเทียบปรับได ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระ
เงินคาปรับภายในเวลาที่กําหนด ใหดําเนินคดีตอไป 

 

 ๒. ความผิดฐานรื้อถอนอาคารโดยมิชอบดวยกฎหมาย  
       ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดกําหนดการรื้อถอนอาคารดังตอไปน้ี ตองไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานสวนทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานสวนทองถิ่นตามวิธีการที่กําหนดตามมาตรา ๓๙ ทวิ คือ 

 (๑) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืน หรือที่สาธารณะนอยกวา            
ความสูงของอาคาร 

 (๒) อาคารที่อยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร 

ผูที่ฝาฝนรื้อถอนอาคารโดยมิชอบดวยกฎหมายดังกลาวใหตองระวางโทษจําคุกไมเกิน             
สามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

๓. ความผิดฐานจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิด
ไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
           ตามมาตรา  ๓๑ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดหามมิใหผูใด 
จัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ  แบบแปลน 
และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวใน
ใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ  เวนแต 

 (๑) เจาของอาคารน้ันไดย่ืนคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหทําการ
แกไขเปลี่ยนแปลงได 

 (๒) เจาของอาคารน้ันไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว หรือ 

 (๓) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่เกี่ยวของ หรือ
เปนกรณีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนํามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) 
แลวแตกรณี โดยอนุโลม 
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ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝนความใน
วรรคหน่ึง ใหถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน
ซึ่งผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และ
ผูดําเนินการทราบแลว แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม 

ผูใดฝาฝนจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิด
ไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนโดยมิชอบดวยกฎหมาย ดังกลาวมีบทลงโทษ
เชนเดียวกับความผิดฐานกอสราง  ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามขอ ๑ 

๔. ความผิดฐานใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารประเภทควบคุมการใชโดยมิชอบดวย
กฎหมาย   

      ตามมาตรา ๓๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  กําหนดอาคารประเภท
ควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปน้ี 

 (๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรมแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 

 (๒) อาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม  การศึกษา  การสาธารณสุข หรือกิจการ
อ่ืน ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช 
หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ
ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพ่ือทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารน้ัน
ใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

หามมิใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพ่ือกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงไวตาม                    
มาตรา ๓๙ ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคารน้ันเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว  ก็ใหออก
ใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ือใหมีการใชอาคารน้ันตามที่ไดรับใบอนุญาต
หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสอง ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารน้ันใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพ่ือกิจการดังที่ระบุไวใน
ใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตอไปได 

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใช
อาคารน้ันเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

เจาของหรือผูครอบครองอาคารใดที่ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารประเภทควบคุม
การใชโดยมิชอบดวยกฎหมายดังกลาว มีบทลงโทษเชนเดียวกับความผิดฐานกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคารโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามขอ ๑ 

๕. ความผิดฐานใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุม                 
การใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใช  หรือเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่งไปใชสําหรับอีกกิจการหนึ่ง โดยมิชอบดวยกฎหมาย 

    ตามมาตรา ๓๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดหามมิใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ใช หรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาว
เพ่ือกิจการตามมาตรา ๓๒ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบแลว และใหนํามาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา๓๙ ทวิ  แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใช
สําหรับกิจการหน่ึงไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหน่ึงโดยอนุโลม 

เจาของหรือผูครอบครองอาคารใดที่ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคาร ซึ่งไมเปนอาคาร
ประเภทควบคุมการใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใช หรือเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใช
สําหรับกิจการหน่ึงไปใชสําหรับอีกกิจการหน่ึง โดยมิชอบดวยกฎหมายมีบทลงโทษเชนเดียวกับความผิดฐาน
กอสราง  ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามขอ ๑ 

๖. ความผิดฐานดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนใดดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ               
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

     ตามมาตรา ๓๔  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติหามมิใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
ตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถน้ันเพ่ือการอ่ืน  ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น 

ขอหามตามวรรคหน่ึง ใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยน้ันโดยตรงตราบที่
อาคารน้ันยังมีอยู ทั้งน้ี ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถน้ันตอไปยังบุคคลอ่ืน
หรือไม ก็ตาม 

เจาของหรือผูครอบครองอาคารใดที่ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดดัดแปลงหรือใช ที่จอดรถ                
ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถน้ันเพ่ือการอ่ืนโดยมิชอบดวยกฎหมาย มีบทลงโทษเชนเดียวกับความผิดฐาน
กอสราง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมชอบดวยกฎหมาย ตามขอ ๑ 

๗. ความผิดฐานฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินที่สั่งโดยชอบดวยกฎหมาย 
          ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหอํานาจเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งระงับการ
กอสราง  ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยมิชอบดวยกฎหมาย และมีคําสั่งใหแกไขใหถูกตองในกรณีที่
สามารถแกไขได  การมีคําสั่งใหรื้อถอนอาคารในกรณีที่ไมสามารถแกไขไดหรือไมยอมแกไขภายในเวลาที่เจา
พนักงานทองถิ่นสั่งใหแกไข การมีคําสั่งระงับการใชอาคารที่ไมมีใบรับรอง ใบอนุญาต หรือใบแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นโดยชอบดวยกฎหมาย ซึ่ งการฝาฝนคําสั่ งเจาพนักงานทองถ่ินดังกลาว ไดมีบทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติมแกผูฝาฝนต้ังแตการเปรียบเทียบปรับ การลงโทษ
จําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับตลอดเวลาที่ยังฝาฝนจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง และการมีคําสั่งให
รื้อถอนอาคารหรือดําเนินการรื้อถอนเอง 

หลักกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของกับกฎหมายควบคุมอาคาร   
เน่ืองจากการกอสราง ดัดแปลง อาคารในเขตพ้ืนที่บังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร น้ัน

นอกจากมีขอที่จะตองปฏิบัติ หรือมีขอหามตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดยเฉพาะแลว การกอสรางดัดแปลง
อาคารบางประเภทอาจตองปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ ดังน้ี  

กลุมกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคารบางประเภทโดยเฉพาะ 
๑. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๐๗ ตามกฎหมายวาดวยหอพักไดใหคํานิยาม "หอพัก” 

หมายความวา สถานที่ที่จัดขึ้นเพ่ือรับผูพัก หอพักจึงสมควรตองมีหองนอน หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน หองอาหาร 
หองนํ้า และหองสวมไดกําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนหองนํ้าและ
หองสวม ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ และระบบการจายพลังงานไฟฟาสํารอง สําหรับกรณี
ฉุกเฉิน เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และ
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การผังเมือง และตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไดกําหนดวา การสรางหอพักตองมีระบบการระบายนํ้า  
ระบบบําบัดนํ้าเสีย  และการกําจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหเหมาะสมในการควบคุมคุณภาพ
เก่ียวกับสาธารณสุข และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด ดังน้ัน ผูที่จะขออนุญาต
กอสรางอาคารหรือเจาพนักงานทองถิ่นผูที่จะอนุญาตใหกอสรางอาคาร จะตองพิจารณาดําเนินการใหเปนไป
ตามเง่ือนไขและมาตรฐานที่กําหนด 
                 ๒. พระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดกําหนดใหคณะกรรมการควบคุมแร มีอํานาจกําหนด
เขตเหมืองแร สถานที่ต้ัง สภาพอาคาร หรือสถานที่ที่ใชในการเก็บแร แตงแร หรือมีแรไวในครอบครอง และจะ
กระทําการนอกเขตเหมืองแรไมได เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจาก เจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่และ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในใบอนุญาตน้ัน ซึ่งถือเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เน่ืองจากเปนอาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งจะหามมิให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอม  ใหบุคคลใดใชอาคารเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตเวนแต
จะไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามที่เจาพนักงานกําหนดไว 

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๑๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. ๒๕๑๐ 
กําหนดใหผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญาตทําเหมืองแร แตงแร ตองจัดใหมีสถานที่เก็บวัตถุระเบิดเพ่ือระเบิดแร 
เชน ตัวอาคารตองทําดวยวัตถุทนไฟ ซึ่งสอดคลองกับมาตรา ๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ ที่กําหนดใหการกอสรางอาคารตองมีความคงทนและคํานึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชดวย 

๓. พระราชบัญญัติราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๖ บัญญัติใหอํานาจคณะกรรมการ                 
ที่ราช พัสดุมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการปกครองดูแลบํารุงรักษา ใช และ 
จัดหาประโยชนที่เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดไว กําหนดใหตราเปน 
กฎกระทรวง การกระทําใดๆ ในสิ่งปลูกสราง อาคาร อันเปนที่ราชพัสดุตองพิจารณาและปฏิบัติตามนโยบาย 
หลักเกณฑและวิธีการในการปกครองดูแลบํารุงรักษา ใช และ จัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ                           
ซึ่งคณะกรรมการที่ราชพัสดุกําหนดขึ้นดวย  

๔. พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดลักษณะของสถานีขนสง ผูโดยสาร
ไวในกฎกระทรวงฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๓๕) เกี่ยวกับอาคารสถานีขนสง อาคารสถานีขนสง สัตวและหรือสิ่งของ 
ตลอดจน อาคารที่ทําการหรือคลังสินคาไว ซึ่งเกี่ยวของกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒    

๕. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๒ บัญญัติว
า บรรดาการปลูกสรางอาคาร การต้ังโรงงาน การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ใหเปนไปตามกฎหมาย                
วาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวยการ ผังเมือง แตการ
อนุญาตซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

๖. พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๙ รัฐมนตรี              
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด รายละเอียด
เก่ียวกับการอนุรักษพลังงาน เชน การถายเทความรอนของอาคารและการใชพลังงานใน อาคาร หลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการประเมินคาการถายเทความรอนของวัตถุกอสราง อาคาร คาการถายเทความรอนของ
อาคาร และการใชพลังงานในอาคาร มาตรฐานการปรับอาคาร การทําความรอน และการใหความรอนใน
อาคาร เปนตน ซึ่งกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการ สงเสริมการอนุรักษพลังงานน้ันเกี่ยวของกับ
กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคารหลายฉบับ เชน กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐              
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(พ.ศ. ๒๕๔๐) รวมทั้งกฎกระทรวงฉบับตาง ๆ ที่ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา ๘ 
(๑๐) กําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพ้ืนที่ตางๆ    
อีกดวย   

๗. พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๑ บัญญัติวา เมื่อปรากฏแก           
เจาพนักงานทองถิ่นวาอาคารหรือสวนใดของอาคาร หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใด ซึ่งตอเน่ืองกับอาคารมีสภาพชํารุด                
ทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปนอันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัย หรือมีลักษณะไมถูกตอง  
ดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัยใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือ  
ผูครอบครองอาคารน้ันจัดการแกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดซึ่งตอเน่ืองกับอาคารทั้งหมด 
หรือแตบางสวน หรือจัดการอยางอ่ืนตามความจําเปน เพ่ือไมใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวย
สุขลักษณะภายในเวลาซึ่งกําหนดใหตาม สมควร ซึ่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มาตรา ๒๑ ดังกลาว 
เกี่ยวของกับมาตรา ๔๖ แหง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๗ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือ    
ผูครอบครองอาคารที่มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจ
ไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ปรับปรุงหรือแกไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคารได    

๘. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดแบบอาคารที่เก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด 
หรือวัตถุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตามกฎหมายวาดวยการน้ัน ไวในกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย   

๙. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ต้ังของ 
โรงงาน ลักษณะอาคาร หรือลักษณะภายในของโรงงาน   

๑๐. พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีที่เจาพนักงานเห็นวา 
ลักษณะของอาคารหรือกิจการของเจาของอาคารมีเหตุนาจะเกิดอันตรายจากอัคคีภัยไดอาจมีคําสั่งใหเจาของ
อาคารแกไขใหถูกตองได   

๑๑. พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๒ รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวง 
กําหนดที่ต้ัง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษานํ้ามันเช้ือเพลิง สถานีบริการนํ้ามัน เช้ือเพลิง 
และคลังนํ้ามันเช้ือเพลิง   

๑๒. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เน้ือที่ ที่ต้ังอาคาร ระดับที่ต้ังภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และ ระยะรนหรือ
ระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือระหวางอาคารกับถนนทาง เทา หรือที่สาธารณะ 
และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางอาจออกประกาศตามอํานาจใน พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินกําหนด
นโยบายการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยูอาศัยและพาณิชกรรม ซึ่งผูไดรับอนุญาตใหทําการจัดสรรที่ดินตองถือปฏิบัติ   

๑๓. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความเกี่ยวของกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
หลายกรณี เชน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๙ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึ่งถือวาโรงแรมเปนอาคารที่ชุมนุมของประชาชน 
ไดกําหนดลักษณะของอาคารโรงแรมไว กฎกระทรวงฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๘) วาดวยการกําหนดระบบระบาย
นํ้า การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กําหนดใหโรงแรมอยูในบังคับของกฎกระทรวงฉบับน้ีดวย   

๑๔. พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด ไดกําหนดวาที่ดินและ
อาคารที่จะรับจดทะเบียนเปนอาคารชุดได ตองไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารตามมาตรา ๒๑ หรือมีการแจงตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยอาคารน้ันสามารถใชเปนหองชุดและทรัพย
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สวนกลางได นอกจากน้ัน ตองมีใบรับรองการกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ในกรณีที่อาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดน้ันต้ังอยูในทองที่ที่
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใชบังคับ ดังน้ัน เจาพนักงานทองถิ่นจึงจําเปนตองตรวจสอบอาคารใหถูกตองตาม
ความเกี่ยวของดังกลาวกอนออกใบรับรองการกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

๑๕. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดกําหนดนิยามคําวา “อาคาร” ไว โดยใหหมายรวมถึงสิ่งกอสรางอ่ืนตามที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงดวย ซึ่งกฎหมายวาดวยการเดินอากาศไดใหนิยามของคําวา “สนามบิน” โดยใหหมายความรวมถึง
อาคารดวย 

๑๖. พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา 4 ไดใหความหมายของคําวา 
“บาน” ซึ่งจะตองขอมีเลขบาน หมายถึงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับใชเปนที่อยูอาศัยและใหหมายความ
รวมถึงแพซึ่งจอดเปนประจําและใชเปนที่อยูประจํา ซึ่งก็จะเกี่ยวของกับความหมายของคําวา “อาคาร” ตาม
กฎหมายควบคุมอาคารที่ไดใหคํานิยามไวใน มาตรา ๔ วา “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ  
คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได เน่ืองจากโรงเรือนหรือ    
สิ่งปลูกสรางรวมทั้งแพที่จอดเปนประจําและใชเปนประจํา ถือเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร    

๑๗. พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๖ ไดบัญญัติใหการดําเนินการของ
รัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนบริษัท ไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับหรือการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ซึ่งตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติยกเวนในการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคารขององคการของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการหรือเพ่ือใชเพ่ือสาธารณประโยชน  โดยไดรับการยกเวนไมตองมีใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่นหรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในเรื่องการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใช 
หรือเปลี่ยนการใชอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติวา กรณีตาม
วรรคหน่ึง บริษัทมีอํานาจ สิทธิหรือประโยชนเพียงเทาที่จําเปน ตามเง่ือนเวลาหรือระยะเวลาตามพระราชกฤษฎีกา
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งรวมถึงการไดรับการยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร ตามที่ไดกลาวไวในขอ (๑) ดวย และตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง บัญญัติวากรณีบริษัทใดตามกฎหมาย
น้ีมีอํานาจ ไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษ หรือไดรับความคุมครองตามมาตรา ๒๖ ดังกลาว ใหถือวาบทบัญญัติแหง
กฎหมายจัดต้ังรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเลิกคงใชบังคับตอไปตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา ๒๖ 
กลาวคือ บริษัทมีอํานาจไดรับการยกเวนตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตามที่กลาวใน ขอ (๑) ตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตามมาตรา ๒ 

๑๘. กฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร ไดกําหนดความหมายของคําวา “อาคาร” ไวแลวตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตก็ยังมีกรณีที่
ไมสามารถระบุไดโดยแนชัดวา จะเปนอาคารตามความหมายของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือไม จึงไดมี
การออกกฎกระทรวงเพ่ือกําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๔๔ ขึ้นมา ทําใหความหมายของคําวาอาคารกวางข้ึน ซึ่งกฎกระทรวงไดกําหนดใหสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนเปน
อาคารไวใน ขอ ๑ (๔) คือ โครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุหรือโทรทัศนที่มีความสูงจากระดับฐานของ
โครงสรางน้ัน ต้ังแต ๑๐ เมตร ขึ้นไป หรือมีนํ้าหนักรวมต้ังแต ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป ดังน้ัน ตามระเบียบของ
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กรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการขยายขายวิทยุสมัครเลนทั่วประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๒ ในขอ ๒๐ (๔) ที่วาสถานีวิทยุ
สมัครเลนควบคุมขายจะตองมีเสาอากาศที่มีโครงสรางแข็งแรงสูงไมนอยกวา ๖๐ เมตร และตามประกาศของ
กรมไปรษณียโทรเลข เร่ือง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชความถี่วิทยุ
ในขอ ๔.๒.๑ , ๔.๒.๒ และ ๔.๒.๓ ที่กําหนดใหความสูงสายอากาศจากระดับพ้ืนดินตองไมเกิน ๖๐เมตร จึงเขา
หลักเกณฑตามกฎกระทรวงและมีความหมายเปนอาคารตามกฎกระทรวงฉบับดังกลาวดวย 

กลุมกฎหมายที่กําหนดขอหามหรือขอจํากัดเกี่ยวกับพื้นที่การกอสราง ดัดแปลงฯลฯ อาคาร 
๑. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ มาตรา ๑๑๗ บัญญัติวา หามมิให 

ผูใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งใดลวงล้ําเขาไปเหนือนํ้า ในนํ้า และใตนํ้า ของแมนํ้า ลําคลอง บึง อางเก็บนํ้า 
ทะเลสาบ อันจะเปนทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือ ทะเลภายในนานนํ้า
ไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา 

หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดย กฎกระทรวง
ดังกลาวจะตองระบุลักษณะของอาคาร และการลวงล้ําที่พึงอนุญาตไดไวใหชัดเจน พรอมทั้งระยะเวลาที่จะตอง
พิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จดวย เมื่อผูขออนุญาตยื่นคําขอใหถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการ และลักษณะที่
กําหนดไวในกฎกระทรวง เจาทาตองอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนด   

๒. พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๑ มาตรา ๓๒ เกี่ยวของกับ 
กฎหมายควบคุมอาคาร คือ หามมิใหผูใดสรางโรงเรือนหรือสิ่งอ่ืน หรือปลูกตนไมในเขตสายไฟ ยกเวน กรณีที่
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากการไฟฟาฝายผลิต แตการอนุญาตใหกอสรางตองเปนไปตามที่การไฟฟาฝายผลิต
เปนผูกําหนด การสรางโรงเรือนหรือการปลูกตนไมขึ้นโดยไมปฏิบัติตามเง่ือนไข หรือไมไดรับอนุญาตจากการ
ไฟฟาฝายผลิต ใหการไฟฟาฝายผลิตมีอํานาจร้ือ ถอน ทําลาย หรือตัดฟนตามที่เห็นสมควรแกกรณีโดยไมตอง             
จายคาทดแทน   

๓. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ มีความเกี่ยวของกับกฎหมายควบคุมอาคาร เชน   
ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมีอํานาจกําหนดเง่ือนไข ตางๆ
เก่ียวกับอาคาร เมื่อมีความจําเปน เชน การกําหนดเง่ือนไขในการสราง ดัดแปลง สถานีบริการ นํ้ามัน หรือ
ติดต้ังปายโฆษณาภายในระยะไมเกิน ๑๕ เมตรจากเขตทางหลวง เปนตน   

๔. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ                
พ.ศ. ๒๕๐๔ บัญญัติหามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารภายเขตของโบราณสถาน หากขัดขืนมีความผิดฐาน ขัดคําสั่ง
เจาพนักงาน    

๕. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ บัญญัติวา อาคารซึ่งจะขออนุญาตต้ังเปนสถาน 
บริการตองไมอยูใกลชิดวัด โรงเรียน สถานศึกษา หรือโรงพยาบาลหรือตามพระราชบัญญัติสงเสริม และรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในเขตคุมครองสิ่งแวดลอมตามกฎหมาย การใชประโยชนในที่ดิน 
หรือดําเนินการใดๆ ตองเปนไปตามกฎกระทรวงที่เกี่ยวของ หรือตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๒๘๖                 
พ.ศ. ๒๕๑๕ วาดวยการจัดสรรที่ดิน การกอสรางอาคารในที่ดินจัดสรรตองเปนไปตามขอกําหนด หรือระเบียบ
ที่ออกตามกฎหมายฉบับดังกลาว เปนตน   

๖. ประมวลกฎหมายอาญากําหนดไวการกอสรางดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 
ของผูดําเนินการจะตองกระทําดวยความรอบคอบระมัดระวังมิใหวัสดุกอสรางตกหลนไปถูกบุคคล อ่ืนไดรับ
บาดเจ็บหรือถึงตาย รวมทั้งระมัดระวังใหแบบหรือลักษณะของอาคารถูกตองตามหลักวิชามีความมั่นคงแข็งแรง
ไมพังทลายขณะที่มีผูคนอาศัย หรือบาดเจ็บสาหัสไมวาจะเกี่ยวกับวัสดุ กอสรางหรือตัวอาคารน้ันๆ อาจมี
ความผิดตองรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๑ หรือ มาตรา ๓๐๐ แลวแตกรณี นอกจากน้ัน           
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ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผูมีวิชาชีพตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๒๗ คือ ผูใดที่มีวิชาชีพในการออกแบบ
ควบคุมหรือทําการกอสราง ซอมแซม หรือร้ือถอนอาคารน้ันๆ โดยประการที่นาจะเปนอันตรายแกบุคคลอ่ืนๆ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ   

๗. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เปนกฎหมายสาขากฎหมายเอกชนที่สําคัญที่สุด 
เพราะเปนกฎหมายที่บัญญัติถึงบุคคลและสิทธิตางๆ ของบุคคลและระหวางบุคคล ตลอดจนความ เคลื่อนไหว
ของสิทธิและหนาที่เหลาน้ัน การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตางๆ น้ัน ยอมเกี่ยวของกับ
การประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เพราะยอมเปนเรื่องเกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในทรัพยสิน
เพราะผูย่ืนคําขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ฯลฯ อาคาร ในที่ดินแปลงใด ก็อาจกระทบกระเทือนถึงแดน
กรรมสิทธ์ิของผูอ่ืนไดดวย เปนตน แตบทบัญญัติวา ดวยทรัพยสิน นาจะเกี่ยวของกับการกอสราง  ดัดแปลง 
ฯลฯ อาคารมากที่สุด บทบัญญัติวาดวยเหตุเดือดรอนหรือรําคาญ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซึ่ง 
บัญญัติวา บุคคลใดใชสิทธิของตนเปนเหตุใหเจาของอสังหาริมทรัพยไดรับความเสียหาย หรือเกิด ความเดือดร
อนเกินที่ควรคิด หรือที่คาดหมายไดวาจะเปนไปตามปกติหรือเหตุอันควร ในเมื่อเอา สภาพและตําแหนงที่อยู
แหงทรัพยสินน้ันมาคํานึงประกอบเจาของอสังหาริมทรัพยมีสิทธิจะ ปฏิบัติการ เพ่ือยังความเสียหายหรือเดือดร
อนน้ันใหหมดไป แตไมลบลางสิทธิที่จะเรียกเอาคาทดแทน บทบัญญัติวาดวยแดนกรรมสิทธ์ิ มิไดใหเจาของอ
สังหาริมทรัพยทําหลังคาหรือทําการปลูกสรางอยางอ่ืน ซึ่งทําใหนํ้าฝนตกลงยังทรัพยสินซึ่งอยูติดตอกัน บอ สระ 
หลุมรับนํ้าโสโครก หรือ หลุมรับปุยหรือขยะมูลฝอยน้ัน จะขุดในระยะ ๒ เมตรจากแนวเขตดินไมได คู หรือขุดรอง
เพ่ือวาง ทอนํ้าใตดิน หรือสิ่งอ่ืนคลายกันจะทําใกลแนวเขตดินกวาครึ่งหน่ึงแหงสวนลึกของคูหรือรองน้ัน ไมได 
แตถาทําหางแนวเขต ๑ เมตร หรือกวาน้ันสามารถทําได ถากระทําการดังกลาวใกลแนวเขต ตองใชความ
ระมัดระวังตามสมควร เพ่ือปองกันมิใหดิน หรือทรายพังลง หรือมิใหนํ้าหรือสิ่งสกปรกซึมเขาไป บทบัญญัติดัง
กลาวเปนขอจํากัดเกี่ยวกับแดนกรรมสิทธ์ิ หรือการใชสิทธิของเจาของอสังหาริมทรัพย  เพ่ือมิใหเกิดความ
เสียหายแกเจาของที่ดินขางเคียง ซึ่งหากเกิดมีการฝาฝนใหผูอ่ืน ไดรับความเสียหาย ผูฝาฝนก็อาจตองรับผิดใน
มูลละเมิด ตองชดใชคาเสียหายใหแกผูเสียหาย ทั้งน้ี เปนบทบัญญัติทั่วไป คือใชบังคับทั้งกรณีที่อยูนอกเขต
ควบคุมอาคาร และอยูในเขตใชบังคับ พระราชบัญญติัควบคุมอาคาร   

๘. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญญัติวา ในเขตที่ไดมี 
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลวหามมิใหบุคคลใดใชประโยชนในที่ดินผิดไปจากที่ได กําหนดไวในผัง
เมืองรวม หรือประโยชนอยางอ่ืนที่ขัดกับขอกําหนดของผังเมืองรวม   

๙. พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณี 
มาตรการทางสิ่งแวดลอมในการควบคุมอาคารโดยทั่วไปจะปรากฏในกฎกระทรวงตามที่มาตรา ๘ แหงพระราช
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหอํานาจในการกําหนดรายละเอียดไว ซึ่งพบวามี กฎกระทรวงที่กําหนด
มาตรการทางสิ่งแวดลอมในการควบคุมอาคารอยูหลายฉบับ เชน กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓)                
กลาวถึงเรื่องระยะรน และความสูงของอาคารไววา อาคารตองมี ความสูงเทาใดจึงจะไมกระทบตอสิ่งแวดลอม  

๑๐. พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ กรณีที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ จะมีผลใชบังคับในทองที่ใดใหดําเนินการตราเปนพระราชกฤษฎีกา ซึ่งก็สอดคลองกับกฎหมายวาดวย
การขุดดินถมดิน ที่กําหนดวา บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใหถือวา
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน มีผลใชบังคับในทองที่น้ันดวย 

๑๑. พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. ๒๔๘๕ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
๒๕๒๒ กําหนดวาผูใดจะกอสราง ดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร หรือจะรื้อถอนอาคาร ตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นกอน ซึ่งจะเกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยการชลประทานหลวง  
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๑๒. กฎหมายวาดวยกาซปโตรเลียมเหลว มีดังน้ี 
 (๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๙) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
28 (กฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว) ขอ ๒ (๙) (๑๐) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบ และพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซและการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการบรรจุกาซ พ.ศ. ๒๕๒๙ ขอ ๗ จะเกี่ยวของกับมาตรา ๓๒ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอ ๑ (ง) ของคํานิยามคําวา “อาคารพิเศษ” ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่กําหนดใหเจาของอาคารตองจัดใหมีผูตรวจสอบดาน
วิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรมแลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร 
อุปกรณประกอบตางๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย 
การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบ
เครื่องกล หรือระบบอ่ืนๆ ของอาคาร ที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสิน แลวรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถ่ิน และใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาผลการ
ตรวจสอบอาคารดังกลาวโดยมิชักชา เพ่ือพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร หรือดําเนินการตาม
มาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ แลวแตกรณี ตอไป 

(๒) ประกาศกระทรวงพลังงาน เร่ือง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานี
บริการกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. ๒๕๔๖ ขอ ๔๓ และขอ ๔๔ ของจะ
เก่ียวของกับมาตรา ๔๖ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. 
๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารที่มีสภาพหรือการใชอาคารที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม ดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคารน้ันได 

๑๓. พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๗ (๒) ไดกําหนดใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพลังงาน มีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดที่ต้ัง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษา
นํ้ามันเช้ือเพลิง สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง และคลังนํ้ามันเช้ือเพลิงและการบํารุงรักษาสถานที่ดังกลาว ซึ่งการ
ออกกฎกระทรวงในเร่ืองดังกลาว หากขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือประกาศที่ออกตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร ก็ใหใชกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายควบคุมนํ้ามันเช้ือเพลิง ซึ่งในกรณีที่ขัดหรือแยงน้ี
อาจจะเปนในกรณีที่เกี่ยวกับพ้ืนที่บริเวณที่หามกอสรางอาคารบางชนิดหรืออาจจะเกี่ยวกับระยะถอยรน เปนตน 
ซึ่งตามขอ ๒๙ ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาต และอัตรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.๒๕๔๖ ไดกําหนดใหผูอนุญาตตามกฎหมายควบคุม
นํ้ามันเช้ือเพลิง หมายถึง เจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายควบคุมอาคาร โดยใหมีอํานาจในการออกใบอนุญาต 
ใบรับแจง หรือใบรับรองการใชอาคาร ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ ประสงคจะ
กอสราง ดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อนยาย ใช หรือเปลี่ยนการใชอาคารที่ใชประกอบกิจการ 

๑๔. พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติกําหนดวิธีดําเนินการในกรณีเกิดเพลิงไหมในบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม  โดย
กําหนดหามผูใดกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถิ่น
พิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม หากเห็นควรปรับปรุงใหสํานักงานคณะกรรมการควบคุม
อาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือประกาศใชบังคับแผน
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตามกฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ไดกําหนด
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วิธีดําเนินการในกรณีเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอยางอ่ืนเปนเหตุใหอาคารเสียหายรายแรงไวเปนอีกกรณีหน่ึง ซึ่งถา
เจาพนักงานทองถิ่นเห็นควรดําเนินการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอความเห็นพรอมดวย
แผนที่แสดงแนวเขตเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอยางอ่ืนตอคณะกรรมการสวนจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันเกิดเหตุ 

กลุมกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ   
๑. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ เกี่ยวของกับกฎหมาย 

ควบคุมอาคาร โดยเฉพาะในมาตรา ๒๖ และมาตรา ๓๙ ทวิ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารที่ขออนุญาตน้ันมีลักษณะหรือประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย วาดวยวิชาชีพสถาปตย 
กรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบงานตามที่ระบุไวในคําขอไมได เปนผูรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ   
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอได   

๒. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ มีความเกี่ยวของกับกฎหมายควบคุมอาคารใน          
มาตรา ๔๕ คือหามไมใหผูใดเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือแสดงใหผูอ่ืนเขาใจวาตนพรอมที่             
จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใดเวนแตจะไดรับอนุญาตในสาขาน้ันจากสภาวิศวกร กฎหมายอ่ืน           
ที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่ไดกลาวมาขางตนน้ันเปนเพียง ตัวอยางกฎหมายบางเรื่องเทาน้ัน 
เพราะรัฐอาจออกกฎหมายในลักษณะที่กลาวมาอีกตามความจําเปนในการตองจํากัดพ้ืนที่ หรือบริเวณกอสราง 
ดัดแปลง ฯลฯ อาคาร หรือความจําเปนในการกําหนดประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง หรือลักษณะระดับความ
สูงของอาคารในกิจการบางอยาง เพ่ิมเติมอยางใดในการตอไปก็ได ซึ่งก็ตองถือวาเปนกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ
กับสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น และประชาชนทั่วไปจะตองถือปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ดังกลาวทั้งสิ้น (บุรินทร โชคเกิด, ๒๕๕๑, หนา ๑๓๗-๑๓๙) 

การตรวจสอบการทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ ในกรณีที่อาคารกําลัง
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย 
  ๑. ตรวจสอบวาอาคารที่ถูกรองเรียนไดมีการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ หรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ถูกตองหรือไม อยางไร โดยขอใหตรวจสอบในประเด็นตอไปน้ี 

๑.๑ ตรวจสอบวาอาคารที่ ถูกรองเรียนเปนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร                    
พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง และขอบัญญัติ ที่เกี่ยวของ หรือไม อยางไร 

๑.๒ ตรวจสอบวาอาคารที่ถูกรองเรียนอยูในประเภทที่ตองขออนุญาตตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารหรือไม ซึ่งการกอสรางอาคารที่เขาลักษณะตองขออนุญาต ไดแก 
 (๑) การสรางอาคารขึ้นใหม 
 (๒) การตอเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลว โดยการ 

 (๒.๑)  การเพ่ิมหรือขยายพ้ืนที่ช้ันหน่ึงช้ันใด ต้ังแต ๖ ตารางเมตรขึ้นไป  
 (๒.๒)  การเปลี่ยนหรือขยายหลังคาใหปกคลุมเน้ือที่มากข้ึนกวาเดิม อันเปนการ
เพ่ิมนํ้าหนักแกหลังคาเดิม เกินรอยละ ๑๐ 
 (๒.๓)  การเพ่ิมหรือลดจํานวนเสาหรือคาน 
 (๒.๔)  การเปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพ่ิมผนัง หรือสวนประกอบอ่ืนอันเปน
การเพ่ิมนํ้าหนักแกอาคารเดิมเกินรอยละ ๑๐ 
 ๑.๓ ตรวจสอบเอกสารประกอบคําขออนุญาตกอสรางอาคารวาถูกตองครบถวนตามที่
กฎหมายกําหนดหรือไม  ซึ่งไดแก 
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 (๑) คํารองขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามแบบ ข.๑ 
 (๒) แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง จํานวน ๕ ชุด 
 (๓)  การกอสรางอาคารในที่ดินของตนเอง จะตองมีสําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดินเลขที่/ 
นส. ๓  เลขที่ / ส.ค. ๑  เลขที่  ซึ่งเจาของที่ดินเปนผูรับรองถูกตอง 
 (๔) การกอสรางอาคารในที่ดินของบุคคลอ่ืนจะตองมีหลักฐานการยินยอมอนุญาตให
กอสรางอาคารจากเจาของที่ดินมาแสดง โดยระบุขอบเขตของขนาดที่ดินที่ยินยอมใหกอสรางอาคารได 
 (๕) หนังสือมอบอํานาจของเจาของอาคาร  (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขอ
อนุญาต) 
 (๖)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติ
บุคคลผูขออนุญาตออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
 (๗) ในกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ใหมีหนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณพรอม
ทั้งสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
 (๘) รายช่ือผูควบคุมงานและหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน 
 (๙) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
สถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน ในกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
 (๑๐) เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 

๒. ใหตรวจสอบการออกใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารของเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหแกอาคารที่ถูกรองเรียนวาไดดําเนินการโดยชอบดวยกฎหมายหรือไมอยางไร โดยขอใหตรวจสอบใน
ประเด็น ตอไปน้ี 
 ๒.๑  เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูไดรับมอบหมาย ไดดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของวิศวกร
หรือสถาปนิกตามที่ระบุไวในคําขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ ข. ๑) วาเปนผูไดรับอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายวาดวยวิศวกรรมหรือ  ตามกฎหมายวาดวยสถาปตยกรรม หรือไม และสามารถเปน
ผูออกแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ  หรือเปนผูควบคุมงาน ของการกอสรางอาคารที่ถูก
รองเรียนไดหรือไม เพียงใด (ในกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม )  

๒.๒  เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย ไดดําเนินการตรวจสอบแผนผังบริเวณ  แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ (ถามี) ตามกฎหมายควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่น และหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม ที่เกี่ยวของครบถวนถูกตองหรือไมเพียงใด 

๒.๓ เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูไดรับมอบหมาย ไดดําเนินการตรวจสอบระยะรน ระยะหาง  
และความสูงของอาคารที่จะออกใบอนุญาต ตามกฎหมายควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น                
และหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม ที่เกี่ยวของ ครบถวนถูกตองหรือไมเพียงใด อาทิ เชน   
 (๑) ระยะรน  ระยะหางของอาคารที่ติดหรือใกลกับทางสาธารณะ 
 (๒) ระยะรน  ระยะหางของอาคารที่ติดหรือใกลกับแหลงนํ้าสาธารณะ 
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 (๓) ระยะรน  ระยะหางของอาคารที่ติดกับอาคารหรือที่ดินที่มีเขตติดกัน 
 (๔) ระยะหางของอาคารที่กอสรางติดทางหลวง 
 (๕) ระยะความสูงของอาคาร  

๒.๔ เจาพนักงานทองถ่ินหรือผูไดรับมอบหมาย ไดดําเนินการตรวจสอบขอกําหนดหรือ
เง่ือนไขตามกฎหมายอ่ืนๆ ที่มีความเกี่ยวของกับอาคารที่จะออกใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคาร ครบถวนถูกตองหรือไมเพียงใด   

๒.๕ เมื่อตรวจสอบพบวาเจาพนักงานทองถิ่น หรือเจาหนาที่ของรัฐอ่ืนใดที่เกี่ยวของ                   
มีพฤติการณทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยการออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรือใบแจงกอสราง  
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือไมบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารแกผูฝาฝน               
ใหสรุปเรื่องเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือเสนอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต          
ในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) พิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตอไปในกรณีที่ผูถูกกลาวหาอยูในอํานาจการไตสวนขอเท็จจริงและช้ีมูลของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. หรือสงเร่ืองไปใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ  ป.ป.ช.) ในกรณี
ที่ผูถูกกลาวหาอยูในอํานาจการไตสวนขอเท็จจริงและช้ีมูลของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาและดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที ่หรือนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการตามอํานาจหนาที่ของฝายบริหารตอไป 
 ๓. ใหตรวจสอบการออกใบรับแจงของเจาพนักงานทองถิ่นในกรณีที่มีการแจงกอสราง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนยายอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหแกอาคารที่ถูกรองเรียนวาไดดําเนินการโดย
ชอบดวยกฎหมายหรือไมอยางไร ซึ่งตองดําเนินการ ดังน้ี 

 (๑)  ตรวจสอบการแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสาร  ดังตอไปน้ีดวย 
 (ก) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาต ใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และจะตอง                
ไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ 
 (ข) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ซึ่งจะตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 
และจะตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ 
 (ค) ช่ือของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูถูกแจงเวียนช่ือ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ 
 (ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
 (จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร เปน
ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน   
หรือเคลื่อนยายอาคารน้ันถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง และขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของทุกประการ 
 (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของ
อาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย ซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปน
ผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารน้ัน 
 (ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 
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 (๒)  ตรวจสอบการชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร  ในกรณีที่
เปนการแจงการกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร 
 ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหน่ึงครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบ
รับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันที่ไดรับแจง และให
ผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสรางดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดต้ังแตวันที่ไดรับ                     
ใบแจง 

๔. เมื่อตรวจสอบพบวาอาคารที่ถูกรองเรียน กระทําการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร 
โดยไมไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม มาตรา ๓๙ ทวิ 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ ดังน้ี 

๔.๑  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งตามมาตรา ๔๐ (๑) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร                     
ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวารของบุคคลดังกลาว ระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือการเคลื่อนยาย
อาคารที่กระทําผิดกฎหมายดังกลาวไวกอนโดยใชแบบออกคําสั่ง ตามแบบ ค.๓ และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่
ไดรับมอบหมายไปดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือดําเนินคดีแกผูฝาฝน
ในฐานความผิดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา  ๒๑ หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตอไป  ซึ่งมีบทกําหนดโทษใหตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน
สามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และนอกจากน้ียังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหน่ึง
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
          และหากมีการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินที่ใหระงับการกอสราง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายไปดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงาน
สอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินคดีแกผูฝาฝนฯ ซึ่งมีบทกําหนดโทษใหตองระวางโทษจําคุก  
ไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ และนอกจากน้ียังตองระวางโทษปรับอีกวันละ 
ไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 ๔.๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๔๐ (๒) หามมิใหบุคคลใดใชหรือ เขาไปในสวน
ใด ๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําผิดกฎหมายดังกลาว และจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  อาคารหรือบริเวณดังกลาว โดยใชแบบออกคําสั่ง ตามแบบ ค.๔  และหากมีการฝาฝน
คําสั่งขอเจาพนักงานทองถิ่นดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายไปดําเนินการรองทุกขกลาวโทษ
ตอพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินคดีแกผูฝาฝนฯ ซึ่งมีบทกําหนดโทษใหตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และนอกจากน้ียังตองระวางโทษปรับ
อีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

๔.๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๔๑  ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
คําสั่งใหระงับการกอสรางฯ ใหเจาของอาคารย่ืนคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือ
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันในกรณีที่มีเหตุอัน
สมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคารโดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๒๑ หรือมิไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ สําหรับกรณีที่ไมไดรับใบอนุญาต โดยใชแบบออกคําสั่งตามแบบ ค. ๙ และสําหรับกรณีที่
สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได โดยใชแบบออกคําสั่ง  ตามแบบ ค. ๑๐ 
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 ๔.๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และ มาตรา ๔๓ วรรคสาม 
กรณีที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือแกไข
เปลี่ยนแปลงคําขอรับใบอนุญาต  โดยใชแบบออกคําสั่ง ตามแบบ ค. ๑๕ 

๔.๕ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง กรณีที่การ
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
คําสั่งใหระงับการกอสรางฯ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการ ร้ือถอนอาคารน้ัน
ทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความมาตรา ๘ (๑๑) หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่
ออกตามมาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยใชแบบออกคําสั่ง ตามแบบ 
ค. ๗  

๔.๖ ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ตามขอ ๒.๕ ให                    
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๔๓ ดังน้ี 
       (๑) ใหเจาพนักงานทองถิ่นย่ืนคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแต
ระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๒ ไดลวงพนไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๒ โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับ
โดยอนุโลม 
       (๒) ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการหรือจัดใหมีการร้ือถอนอาคารดังกลาวไดเองโดย
จะตองปดประกาศกําหนดการร้ือถอนไวในบริเวณน้ันแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือ             
ผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน 
และผูดําเนินการ จะตองรวมกันเสียคาใชจายในการน้ันเวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทํา
หรือมีสวนรวมในการกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 
 ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือ ผูซึ่ง
ดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหน่ึง 
จะเรียกรองคาเสียหายจาก เจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได 
 วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอน ให                      
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไว หรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินน้ันคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มี
การรื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินน้ันตกเปนของราชการสวนทองถิ่นน้ัน เพ่ือนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๔๕ 

 

แสดงขั้นตอนการแจงคําสั่งของเจาพนกังานทองถ่ิน 
 
กรณีที่ ๑   กรณีที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร  โดยไมไดรับใบอนุญาต 

 
  สามารถยื่นขออนุญาตได   
   

                         
 
 

โดยเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจ 
(๑) แจงคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง 

หรือใหระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๓ 
(๒) แจงคําสั่งหามใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตราย ตามมาตรา ๔๐ 

วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือรื้อถอนอาคารไมไดรับ
ใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๔ 

(๓) แจงคําสั่งใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ตาม
มาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง  (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๙ 

(๔) แจงคําสั่งใหรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคสาม (กรณีที่ไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือแกไขเปลี่ยนแปลง                 
คําขอรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๑๕ 

 
กรณีที่ ๒   กรณีที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร  โดยไมไดรับใบอนุญาต 

 
  สามารถยื่นแกไขและใหยื่นขออนุญาตได 
   

 
 
 

โดยเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจ 
(๑) แจงคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง 

หรือใหระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๓ 
(๒) แจงคําสั่งหามใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตราย ตามมาตรา 

๔๐ วรรคหน่ึง หรือ  มาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือร้ือถอนอาคารไมไดรับ
ใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๔ 

(๓) แจงคําสั่งใหดําเนินการแกไขและใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๑๐   

(๔) แจงคําสั่งใหรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคสาม (กรณีที่ไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือแกไขเปลี่ยนแปลง                 
คําขอรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๑๕ 

 

ค.๓ ค.๔ ค.๙ ค.๑๕ 

ค.๓ ค.๔ ค.๑๐ ค.๑๕ 
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กรณีที่ ๓   กรณีที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร  โดยไมไดรับใบอนุญาต 

 
  ไมสามารถยื่นขออนุญาตได 
   

 
 
 

โดยเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจ 
(๑) แจงคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง 

หรือใหระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๓ 
(๒) แจงคําสั่งหามใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตราย ตามมาตรา 

๔๐วรรคหน่ึง หรือ มาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือรื้อถอนอาคารไมไดรับ
ใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๔ 

(๓) แจงคําสั่งใหร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง (กรณีที่การกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคาร กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๗   
 ๕. เมื่อตรวจสอบพบวาอาคารที่ถูกรองเรียน เปนกรณีมีการกระทําใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต 
โดยจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการ หรือเง่ือนไขที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
ไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ อันเปนการฝาฝนมาตรา ๓๑ แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ ดังน้ี 
    ๕.๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๔๐ (๑) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร     
ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวารของบุคคลดังกลาว ระงับการกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยายอาคาร หรือ
ใหระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง โดยใชแบบออกคําสั่งตามแบบ ค. ๕ และใหเจาพนักงานทองถิ่น
หรือผูที่ไดรับมอบหมายไปดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ ที่รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินคดี
แกผูฝาฝนในฐานความผิดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร กรณีที่ กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับ
อนุญาต ซึ่งมีบทกําหนดโทษใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
และนอกจากน้ียังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติให
ถูกตอง 
 ๕.๒  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๔๐ (๒) หามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปใน
สวนใดๆ ของอาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําผิดกฎหมายดังกลาว และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามน้ันไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว โดยใชแบบออกคําสั่ง ตามแบบ ค. ๖ และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายไปดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินคดีแก
ผูฝาฝนในฐานความผิดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร กรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับ
อนุญาต ซึ่งมีบทกําหนดโทษใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
และนอกจากน้ียังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติ
ใหถูกตอง 

 ๕.๓  ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ไดมี
คําสั่งใหระงับการกอสรางฯ กรณีที่เจาของอาคารกระทําใหผิดไปจากทีเ่จาพนักงานทองถ่ิน กําหนดไวในใบอนุญาต 
หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร  

ค.๓ ค.๔ ค.๗ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๔๗ 

 

สําหรับกรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต โดยใชแบบออกคําสั่ง ตามแบบ ค. ๑๑ และสําหรับกรณีที่
สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได โดยใชแบบออกคําสั่ง ตามแบบ ค. ๑๒ 
 ๕.๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคสาม 
กรณีที่ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินที่ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือแกไข
เปลี่ยนแปลงคําขอรับใบอนุญาต โดยใชแบบออกคําสั่งตามแบบ ค. ๑๕ 
 ๕.๕ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง กรณีที่ การ
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต ภายในเวลาสามสิบวันนับแตวันที่
ไดมีคําสั่งใหระงับการกอสรางฯ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการ รื้อถอนอาคาร
น้ันทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
มาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยใชแบบออกคําสั่งตามแบบ ค. ๘ 
 ๕.๖ ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามขอ ๕.๕ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการ ตามมาตรา ๔๓ โดยดําเนินการ ตามขอ ๔.๖ 
 

แสดงขั้นตอนการแจงคําสั่งของเจาพนกังานทองถ่ิน 
 

กรณีที่ ๔ 
 

 กรณีที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ผิดจากแบบแปลนแผนผังที่ไดรับใบอนุญาต 
 สามารถยื่นขออนุญาตได   

    
 
 
 

โดยเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจ 
(๑) แจงคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง 

หรือใหระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ตาม
แบบ ค. ๕ 

(๒) แจงคําสั่งหามใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตราย ตามมาตรา 
๔๐วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือร้ือถอนอาคาร กระทําให
ผิด ไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๖ 

(๓) แจงคําสั่งใหคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ตาม
มาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง (กรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๑๑ 

(๔) แจงคําสั่งใหรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคสาม (กรณีที่ไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือแกไขเปลี่ยนแปลง                 
คําขอรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๑๕ 

 
 
 

 

ค.๕ ค.๖ ค.๑๑ ค.๑๕ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๔๘ 

 

กรณีที่ ๕ 
 

 กรณีที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ผิดจากแบบแปลนแผนผังที่ไดรับใบอนุญาต 
 สามารถยื่นแกไขและใหยื่นขออนุญาตได 

    
 
 
 

โดยเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจ 
(๑) แจงคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง 

หรือใหระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ตาม
แบบ ค. ๕ 

(๒) แจงคําสั่งหามใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตราย ตามมาตรา 
๔๐วรรคหน่ึง หรือมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือร้ือถอนอาคาร กระทําให
ผิด ไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๖ 

(๓) แจงคําสั่งใหดําเนินการแกไขและใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา ๔๓ วรรคหน่ึง (กรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๑๒ 

(๔) แจงคําสั่งใหรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคสาม (กรณีที่ไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือแกไขเปลี่ยนแปลง                 
คําขอรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๑๕ 

 
กรณทีี่ ๖ 
 

  กรณทีีก่อสราง ดดัแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ผดิจากแบบแปลนแผนผงัที่ไดรบัใบอนญุาต 
  ไมสามารถยืน่ขออนญุาตได 

    
 
 

 

โดยเจาพนักงานทองถิ่น มีอํานาจ 
(๑) แจงคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา ๔๐ วรรคหน่ึง 

หรือใหระงับการร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต)                        
ตามแบบ ค. ๕ 

(๒) แจงคําสั่งหามใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตราย ตามมาตรา 
๔๐วรรคหน่ึง หรือ มาตรา ๔๑ วรรคหน่ึง (กรณีที่กอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือรื้อถอนอาคาร กระทําให
ผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๖ 

(๓) แจงคําสั่งใหรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง (กรณีที่กอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย
อาคาร ที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) ตามแบบ ค. ๘   
 ๕.๗ ใหดําเนินการประสานและติดตามผลการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารของเจาพนักงาน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของจนกวาจะแลวเสร็จ  

ค.๕ ค.๖ ค.๑๒ ค.๑๕ 

ค.๕ ค.๖ ค.๘ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๔๙ 

 

กรณีการตรวจสอบการทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐ เกี่ยวกับการบังคับใช
กฎหมายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองดําเนินการตรวจสอบอาคารที่ถูกรองเรียนวาไดมีการกอสราง                 
โดยไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือมีการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน หรือมีการใชอาคารตรงกับ
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในใบอนุญาตหรือใบรับรองของเจาพนักงานทองถิ่นหรือไม อยางไร  

ถาหากตรวจสอบพบวามีการใชอาคารผิดไปจากวัตถุประสงคที่ไดรับอนุญาตใหประสานกับ              
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใหถูกตองครบถวนตอไป ซึ่งมี
อยูหลายกรณี ไดแก 
 ๑. กรณีตรวจสอบอาคารที่ถูกรองเรียนวาไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๒๑ หรือมีการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือไม
อยางไร หากผลการตรวจสอบพบวาเปนอาคารที่กอสรางโดยไมไดรับใบอนุญาตหรือมีการแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นใหแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ ดังน้ี 

๑.๑ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายไปรองทุกขกลาวโทษตอพนักงาน
สอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินคดีแกผูที่ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร                
โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งกฎหมายควบคุมอาคารมีบทกําหนด
โทษใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือนหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และนอกจากน้ียังตอง
ระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาทียั่งฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง  

๑.๒ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ   
ลูกจาง หรือบริวารของบุคคลดังกลาว ระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือการเคลื่อนยายอาคารที่ไมไดรับใบอนุญาต
หรือไมมีการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  โดยใชแบบออกคําสั่งตามแบบ ค. ๓ 
      หากมีการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคารดังกลาว  กฎหมายควบคุมอาคารมีบทกําหนดโทษใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือ
ปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  และนอกจากน้ียังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายไป
ดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ิมเติมเพ่ือดําเนินคดีแกผูฝาฝน
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นดังกลาว   

๑.๓ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งหามมิใหบุคคลใด ใช หรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร 
หรือบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง หรือการเคลื่อนยายอาคารที่ไมไดรับใบอนุญาตหรือไมมีการแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่น และจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณ
ดังกลาว โดยใชแบบออกคําสั่งตามแบบ ค. ๔ ซึ่งหากมีการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินดังกลาว กฎหมาย
ควบคุมอาคารมีบทกําหนดโทษใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ และนอกจากน้ียังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะได
ปฏิบัติใหถูกตอง และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายไปดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงาน
สอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินคดีแกผูฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นดังกลาว   
 ๑.๔ ในกรณีที่การกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคารที่ไมไดรับใบอนุญาตหรือไมมีการ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได ใหเจาพนักงานทองถิ่น มีคําสั่งภายในเวลาสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดมีคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ที่ไมไดรับใบอนุญาตหรือไมมีการแจง
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ใหเจาของอาคารย่ืนคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือที่ให
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ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน และในกรณีที่มี
เหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได โดยใหใชแบบออกคําสั่งตามแบบ 
ค. ๑๐ 
 ๑.๕ ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารที่ไมไดรับใบอนุญาตหรือไมมีการ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหเจาของหรือ                
ผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารน้ันทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแต
ตองไมนอยกวาสามสิบวันโดยใชแบบออกคําสั่งตามแบบ ค. ๗ 
 หากมีการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินที่ใหร้ือถอนอาคาร โดยมิไดอยูในระหวางการ
อุทธรณคําสั่งดังกลาว กฎหมายควบคุมอาคารมีบทกําหนดโทษใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และนอกจากน้ียังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายไป
ดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินคดีแกผูฝาฝน
คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตอไป    
 ๑.๖ ถายังไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น ตามขอ ๑.๔ อยูอีกให               
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ ดังน้ี 
 (๑) ย่ืนคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการ รื้อถอนอาคารน้ันทั้งหมดหรือบางสวน ไดลวงพนไป ขอใหศาลมี คําสั่ง
จับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหรื้อถอนอาคาร โดยใหนําประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 (๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศ
กําหนดการร้ือถอนไวในบริเวณน้ันแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการ 
จะตองรวมกันเสียคาใชจายในการน้ัน เวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมใน
การกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 
 ในการดําเนินการร้ือถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการ
แทนเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหน่ึง  จะเรียกรองคาเสียหาย
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได 
 วัสดุกอสรางที่ถูกร้ือถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอน ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินน้ันคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการร้ือถอน ให
ทรัพยสินหรือเงินน้ันตกเปนของราชการสวนทองถิ่นน้ัน เพ่ือนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคารตาม
พระราชบัญญัติน้ี 
 ๒. ใหตรวจสอบอาคารที่ถูกรองเรียน ซึ่งเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒ วาไดมี
การใชอาคารโดยมีใบรับรองหรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น หรือไมอยางไร 
 หากผลการตรวจสอบพบวา มีการฝาฝนใชอาคารที่ถูกรองเรียนซึ่งเปนอาคารประเภทควบคุมการใช                    
หรือที่แจงตอเจาพนักงานทองถิ่น โดยที่ไมมีใบรับรองหรือไมไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นไว ใหมีหนังสือแจงให
เจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ระงับการใชอาคารดังกลาวไวจนกวาจะไดใบรับรอง
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หรือไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น โดยใชแบบออกคําสั่ง ตามแบบ ค. ๑๔ และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับ
มอบหมายไปดําเนินการรองทุกขกลาวโทษ  ตอพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือดําเนินคดีแกผูฝาฝน
ในฐานความผิดใชอาคารโดยไมไดใบรับรองหรือไมแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป ซึ่งมีบทกําหนดโทษใหตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และนอกจากน้ียังตองระวางโทษปรับ
อีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 ๓. ใหตรวจสอบอาคารที่ถูกรองเรียนซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒ วาเจาของ                           
หรือผูครอบครองอาคารไดใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเปนอาคารประเภทควบคุมการใช โดยที่ไมไดรับ
ใบอนุญาตหรือไมแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบกอน หรือไมอยางไร 
 หากผลการตรวจสอบพบวา มีการฝาฝนใชอาคารดังกลาวโดยไมไดรับใบอนุญาต หรือไมแจงให
เจาพนักงานทองถิ่นทราบ ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ระงับ
การใชอาคารที่ยังไมไดรับใบอนุญาตหรือที่ไมไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นไวจนกวาจะไดรับใบอนุญาตหรือไดแจง
แลว โดยใชแบบออกคําสั่ง ตามแบบ ค. ๑๘ และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายไปดําเนินการรอง
ทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือดําเนินคดีแกผูฝาฝนในฐานความผิดใชอาคารโดย
ไมไดรับใบอนุญาตหรือไมแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตอไป ซึ่งมีบทกําหนดโทษใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และนอกจากน้ียังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสาม
หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 ๔. ใหตรวจสอบอาคารที่ถูกรองเรียนซึ่งเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒ วาเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารไดใชหรือยินยอมใหบุคคลใดเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหน่ึงไป
เปนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหน่ึง โดยที่ไมไดรับใบอนุญาตหรือไมแจงใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นทราบกอน หรือไมอยางไร 
 หากผลการตรวจสอบพบวา มีการฝาฝนใชอาคารดังกลาวโดยไมไดรับใบอนุญาต หรือไมแจง
ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ใหสํานักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่งใหเจาของ หรือ  
ผูครอบครองอาคาร ระงับการใชอาคารที่ยังไมไดรับใบอนุญาตหรือที่ไมไดแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินไวจนกวา
จะไดรับใบอนุญาตหรือไดแจงแลว โดยใชแบบออกคําสั่ง ตามแบบ ค. ๑๙ และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่
ไดรับมอบหมายไปดําเนินการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพ่ือดําเนินคดีแก
ผูฝาฝนในฐานความผิดใชอาคารโดยไมไดรับใบอนุญาตหรือไมแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตอไป ซึ่งมีบทกําหนด
โทษใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และนอกจากน้ี    
ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 ๕. ใหตรวจสอบอาคารที่ถูกรองเรียน ซึ่งเปนอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่
จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลง หรือใชหรือยินยอมใหบุคคล
อ่ืนดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถน้ันเพ่ือการอ่ืนโดยไมไดรับอนุญาตจาก                   
เจาพนักงานทองถิ่น หรือไม อยางไร  

หากผลการตรวจสอบพบวา มีการฝาฝนใชอาคารดังกลาวโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น ใหสํานักงาน ป.ป.ท. มีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร                
ผูครอบครองพ้ืนที่สิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว ระงับการกระทําและดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นให
กลับคืนสูสภาพเดิมไดภายในเวลาที่กําหนด และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูที่ไดรับมอบหมายไปดําเนินการรอง
ทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวนในเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือดําเนินคดีแกผูฝาฝนในฐานความผิดใชอาคารโดย
ไมไดรับใบอนุญาตหรือไมแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตอไป ซึ่งมีบทกําหนดโทษใหตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
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เดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และนอกจากน้ียังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินสามหมื่น
บาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 ถาหากไมมีการแกไข ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งใหรื้อถอนอาคาร และใหนําบทบัญญัติ
ตามมาตรา ๔๓ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาบังคับใชดวย 

๖. เมื่อตรวจสอบพบวาเจาพนักงานทองถ่ิน หรือเจาหนาที่ของรัฐอ่ืนใดที่เกี่ยวของมีพฤติการณ
ทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบในภาครัฐโดยการออกใบอนุญาต ใบรับรอง หรือใบแจงกอสราง  ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคารโดยมิชอบดวยกฎหมาย หรือไมบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารแกผูฝาฝนใหสรุปเรื่องเสนอ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือเสนอคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ท.) พิจารณาดําเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตตอไปในกรณีที่ผูถูกกลาวหาอยูในอํานาจการไตสวนขอเท็จจริงและช้ีมูลของคณะกรรมการ 
ป.ป.ท. หรือสงเร่ืองไปใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ  ป.ป.ช.) ในกรณี
ที่ผูถูกกลาวหาอยูในอํานาจการไตสวนขอเท็จจริงและช้ีมูลของคณะกรรมการ  ป.ป.ช. เพ่ือพิจารณาและดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ หรือนําเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาสั่งการตามอํานาจหนาที่ของฝายบริหารตอไป 

 
๒.๓.๒ มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

ฝายบริหารหรือรัฐบาลซึ่งมีภารกิจโดยตรงในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ของบุคลากรในภาคราชการ แตรัฐบาลขาดเครื่องมือโดยตรงที่จะแกไขปญหาน้ี คณะรัฐมนตรี จึงมีมติเมื่อวันที่ 
๕ มิถุนายน ๒๕๔๔ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๕ และวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ ตามลําดับ เพ่ือใหมีการจัดต้ังองคกร
ฝายบริหาร เพ่ือทําหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐขึ้น  

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๐(๓) ได
กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจหนาที่เฉพาะไตสวนและวินิจฉัยการกระทําทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐที่
ดํารงตําแหนงต้ังแตผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการที่ดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาขึ้นไป 
ร่ํารวยผิดปกติ กระทําความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอ
ตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม รวมทั้งดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐหรือขาราชการในระดับตํ่ากวาที่รวมกระทํา
ความผิดกับผูดํารงตําแหนงดังกลาว หรือกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือที่กระทําความผิดในลักษณะที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเห็นสมควรดําเนินการดวย ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  จึงสงผลทําใหการกระทําทุจริตของเจาหนาที่ของ
รัฐที่ดํารงตําแหนงตํ่ากวาผูบริหารระดับสูงหรือขาราชการที่ดํารงตําแหนงต้ังแตผูอํานวยการกอง ไมอยูในอํานาจ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และยังไมมีหนวยงานใดรับผิดชอบ ตอมาในป  พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือเปนการดําเนินการตาม
นัยมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว กระทรวงยุติธรรมจึงไดเสนอรางกฎหมาย ซึ่งไดปรับปรุงใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ  
และคณะรัฐมนตรีไดเสนอรางกฎหมายดังกลาวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณาแลวมีมติใหความเห็นชอบเปน
กฎหมาย 

พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๒๑ ก ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๑    
โดยพระราชบัญญัติดังกลาวไดกําหนดโครงสรางองคกรของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ ออกเปน ๒ สวน กลาวคือ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ท.) และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน 
ป.ป.ท.) เพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาที่ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
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ตอมา ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ โดยพระราชบัญญัติ ฉบับน้ีได
แกไขปรับปรุงเน้ือหาของพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. ๒๕๕๑ ในหลายประการ ซึ่งเปนการปรับปรุงกลไกและ เพ่ิมประสิทธิภาพในการไตสวนขอเท็จจริง ใหมี
ความรวดเร็ว มีคุณภาพ และเปนธรรม อีกทั้งยังมี การปรับปรุงวิธีการไดมาของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และ โครงสรางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  ใหเปนสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยมี
เลขาธิการเปนผูรับผิดชอบ ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี เพ่ือใหมีความอิสระในการปฏิบัติงาน นอกจากน้ี             
ยังเพ่ิมเติมมาตรการในการปองกันการทุจริตในภาครัฐ อันจะมีผลใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ บรรลุผลและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
นายกรัฐมนตรีไดออกกฎกระทรวงแบงสวนราชการ โดยกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยการจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับ
นโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนาการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กํากับและตรวจสอบเจาหนาที่
และหนวยงานของรัฐ ติดตามและรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ แสวงหาขอมูลและรวบรวม
พยานหลักฐาน รวมทั้งไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการทางวินัยและคดีกับผูกระทําผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ทั้งน้ี เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและบรรลุผลตามเปาหมายในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ซึ่งตามขอ ๑๑ กําหนดให กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ - ๕ มีหนาที่และ
อํานาจในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบสวนราชการและ
หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ๑. กรุงเทพมหานคร ๒. หนวยงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมอบหมายใหดําเนินการ ซึ่งจากการ
ปฏิบัติงานที่ผานมา กรณีการกลาวหารองเรียนที่เขามาสูกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริง สวนใหญจะเปน
กรณีที่กลาวหารองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่และการบังคับใชกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  และที่แกไขเพ่ิมเติม กฎกระทรวง ขอบัญญัติ ตลอดจนระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
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โครงสราง 

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ  
(สํานกังาน ป.ป.ท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพแสดงโครงสรางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
ที่มา : กฎกระทรวงแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

เลขาธิการ ป.ป.ท. 

กลุมตรวจสอบภายใน 

กองกฎหมาย 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

รองเลขาธิการ 
 

สํานักงานเลขาธิการ กองปองกันการทุจริตในภาครัฐ 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน 

สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
เขต ๑ – ๙ 

 
 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ – ๕ 

กองการตางประเทศ กองอํานวยการตอตานการทุจริต 

กองบริหารคดี 

รองเลขาธิการ 
 

ผูชวยเลขาธิการ 
 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 

นายกรัฐมนตร ี คณะกรรมการ ป.ป.ท. 
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วิสัยทัศน (Vision) 
“ธรรมาภิบาลเขมแข็ง ทุจริตภาครัฐลดลง” 

  

พนัธกิจ (Mission) 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ได

กําหนดพันธกิจ (Mission) ไวดังน้ี 
๑. บังคับใชกฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๒. เสริมสรางประสิทธิภาพเครือขายประชาชนปลูกฝงจิตสํานึกตอตานการทุจริต 
๓. กํากับ ติดตาม ขับเคลื่อนหนวยงานภาครัฐใหปฏิบัติงานในกรอบธรรมาภิบาล 
 

คานยิมรวม PACC : (Office of Public Sector Anti-Corruption Commission) 
P : Proactive  = ทํางานเชิงรุกมุงผลสมัฤทธ์ิอยางมืออาชีพ 
A : Accurate  = ทํางานดวยความถูกตอง  
C : Clear  = ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย โปรงใส และยุติธรรม  
C : Challenge  = กลาทาทายการทุจริตทุกรปูแบบ 
 

ประเดน็ยทุธศาสตร 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการปองกันและเสริมสรางธรรมาภิบาลของ

หนวยงานภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ ปลูกจิตสํานึกและพัฒนาเครือขายพลังประชารัฐขับเคลื่อนธรรมาภิบาล

ตอตานการทุจริต 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ เพ่ิมขีดสมรรถนะองคกรและบุคลากรเพ่ือมุงสูองคกรสมรรถนะสูง 

 
บทบาทหนาทีภ่ารกิจ 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีภารกิจเกี่ยวกับการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยการจัดทําขอเสนอเกี่ยวกับนโยบาย มาตรการ และแผนพัฒนา
การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กํากับและตรวจสอบเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ ติดตาม
และรายงานขอมูลที่เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ แสวงหาขอมูลและรวบรวมพยานหลักฐาน รวมทั้งไตสวน
ขอเท็จจริงเพ่ือดําเนินการทางวินัยและคดีกับผูกระทําผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี เพ่ือใหสามารถ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลและบรรลุผลตามเปาหมายในการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

อํานาจหนาที ่
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอํานาจตามที่กําหนดไว

ตามมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต                
พ.ศ. ๒๕๕๑ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐเปน สวนราชการมีฐานะเปนกรมที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวงหรือทบวง                  
โดยมีเลขาธิการเปนผูรับผิดชอบขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี มีหนาที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ
ของสํานักงานตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเปนผูบังคับบัญชาขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงาน โดยมีรอง
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เลขาธิการ เปนผูชวยสั่งและปฏิบัติราชการ รวมทั้งมีอํานาจหนาที่ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยมาตรการ
ของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีหนวยงานในสังกัด ดังตอไปน้ี 

กลุมตรวจสอบภายใน  
ทําหนาที่หลักในการตรวจสอบการดําเนินงานภายในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
โดยมีหนาที่และอํานาจ ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบดานการบริหาร การเงิน และการบัญชีของสํานักงาน  
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กลุมพัฒนาระบบบริหาร  
ทําหนาที่หลักในการพัฒนาการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และคุมคา รับผิดชอบงานขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีหนาที่และอํานาจ เสนอแนะและใหคําปรึกษาแกเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เกี่ยวกับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการภายใน
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับ
การพัฒนาระบบราชการในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ประสานและ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหนวยงานกลางตางๆ และหนวยงานภายในสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
หนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต 
ทําหนาที่หลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการ

สงเสริมคุมครองจริยธรรมในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รับผิดชอบงาน             
ขึ้นตรงตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีหนาที่และอํานาจ เสนอแนะแก
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้ ง                         
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสวนราชการใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรชาติ วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
และนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ประสารงาน เรงรัด และกํากับใหหนวยงานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของขาราชการและเจาหนาที่ในสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ และสงตอไปยังสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ คุมครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมขาราชการ
พลเรือน ประสานงาน เรงรัด และติดตามเกี่ยวกับการดําเนินการและรวมมือในการปองกันและปราบปราม                
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และคุมครองจริยธรรมกับสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของ ติดตาม ประเมินผล 
และจัดทํารายงานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ คุมครองจริยธรรม เสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
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ทุจริตในภาครัฐ และหนวยงานที่เกี่ยวของ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืน              
ที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

สํานักงานเลขาธิการ  
มีหนาที่และอํานาจเกี่ยวกับราชการทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตในภาครัฐ และราชการอ่ืนที่มิไดแยกใหเปนหนาที่และอํานาจของกองหรือสวนราชการใดโดยเฉพาะดําเนินการ
เกี่ยวกับงานสารบรรณและปฏิบัติราชการทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ ดําเนินการเกี่ยวกับงานชวยอํานวยการและงานเลขานุการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที ่
ยานพาหนะ และงานรักษาความปลอดภัยของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธและเผยแพรกิจกรรม ความรู ความกาวหนา และผลงานของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับการทุจริตในภาครัฐ และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย 

กองกฎหมาย  
มีหนาที่และอํานาจ ดําเนินการเกี่ยวกับการยกรางกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับ และ

พัฒนากฎหมายที่อยูในหนาที่และอํานาจของสํานักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมถึงการใหคําปรึกษาและวินิจฉัย
ปญหาเกี่ยวกับขอกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับมาตรการในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐแกคณะกรรมการ ป.ป.ท. ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา 
งานเกี่ยวกับคดีแพง คดีอาญา และคดีปกครอง และงานเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ รวมทั้งให
ความชวยเหลือทางกฎหมายแกขาราชการและเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ ดําเนินการเกี่ยวกับความเห็นแยงกรณีที่พนักงานอัยการมีคําสั่งไมฟองคดี ไมอุทธรณหรือไมฎีกา 
หรือถอนฟอง ถอนอุทธรณ ถอนฎีกา เสนอตอคณะกรรมการ ป.ป.ท. และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับมอบหมาย  

กองการตางประเทศ  
มีหนาที่และอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการประสานงานและการใหความรวมมือระหวาง

ประเทศในดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของ หรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

กองบรหิารคด ี
มีหนาที่และอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมทั้ง

ติดตามผลการดําเนินการตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ท. จัดทําสารบบคดีและศูนยขอมูลคดีและบริหารจัดการ
คดีเพ่ือสนับสนุนงานของคณะกรรมการ ป.ป.ท. รวมทั้งประมวลคําสั่งและมติของคณะกรรมการ ป.ป.ท. และ
คําพิพากษาที่เกี่ยวของกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รับเรื่องและ
ตรวจสอบขอเท็จจริงเบ้ืองตนเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนหรือการกลาวหา เจาหนาที่ของรัฐวากระทําการหรือ
เก่ียวของกับการกระทําการทุจริตในภาครัฐ และรายงานความคืบหนาตอผูรองและผูที่เกี่ยวของ ดําเนินการ
เก่ียวกับการประมวลและวิเคราะหสถิติเรื่องรองเรียน สถิติคดีทุจริตในภาครัฐ และสถิติอ่ืนที่เกี่ยวของกับการ
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บริหารคดี และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ 
มอบหมาย 

กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๑ – ๕  
มีหนาที่และอํานาจในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน การกลาวหาวา

เจาหนาที่ของรัฐกระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทํา
การทุจริตในภาครัฐ หรือที่มีการรองทุกขกลาวโทษกับพนักงานสอบสวนเพ่ือใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ อัน
เน่ืองมาจากการกระทําทุจริตในภาครัฐ หรือที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงสงเรื่องให
ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง ประสานงานและดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝาย
บริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ติดตามและประเมินผลการดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยกับ
เจาหนาที่ของรัฐ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับ
มอบหมาย 

กองปองกนัการทุจรติในภาครัฐ 
มีหนาที่และอํานาจ ศึกษาและวิเคราะหเพ่ือกําหนดนโยบาย มาตรการ และขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการปองกันการทุจริตในภาครัฐ เพ่ือเสนอใหคณะกรรมการ ป.ป.ท. พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ศึกษา
และพัฒนางานวิจัยและวิชาการดานการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในภาครัฐ พัฒนาและเสนอแนะ
รูปแบบและวิธีการเกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ และเจาหนาที่ของรัฐใหเปนไปตามหลัก           
ธรรมาภิบาล รวมทั้งประสาน สนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงานตามแนวทางการพัฒนาและ
ขอเสนอแนะดังกลาว สงเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพเครือขายภาคประชาสังคม ประสานความรวมมือ  
และสรางการมีสวนรวมกับทุกภาคสวนในการปองกันการทุจริต และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

กองยุทธศาสตรและแผนงาน  
มีหนาที่และอํานาจ เสนอแนะการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการเกี่ยวกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เสนอแนะแนวนโยบายการขอต้ังและจัดสรรงบประมาณประจําปใหสอดคลอง
กับนโยบาย และแผนงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ดําเนินการ
เกี่ยวกับการประมวลสถิติอ่ืนๆ ที่มิไดอยูในหนาที่และอํานาจของกองบริหารคดี รวมทั้งใหบริการขอมูลสถิติใน
ดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

กองอํานวยการตอตานการทจุริต 
มีหนาที่และอํานาจ ดําเนินการเกี่ยวกับเร่ืองรองเรียนการกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐกระทํา

การหรือ เกี่ยวของกับการทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ
หรือที่มีการรองทุกขกลาวโทษกับพนักงานสอบสวนเพ่ือใหดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ อันเน่ืองมาจากการ
กระทําทุจริตในภาครัฐ หรือที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติสงเรื่องใหดําเนินการ  
ไตสวนขอเท็จจริง หรือที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมายใหดําเนินการ ในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้น
ตอเน่ืองหลายพ้ืนที่ หรือความผิดเดียวแตกระทําหลายพ้ืนที่ หรือความผิดที่มีผูเกี่ยวของอยูในหลายหนวยงาน  
หรือคดีทุจริตที่มีผลกระทบตอสังคมอยางกวางขวาง แสวงหาและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีหนวยงานของรัฐ
มีวิธีปฏิบัติหรือดําเนินงานที่เปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนแกผูใชบริการหรือประชาชน และสอไปในทางทุจริต
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ในภาครัฐ หรือเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง ดําเนินการเกี่ยวกับขอมูลขาวการ
ทุจริตในภาครัฐ และเช่ือมโยงขอมูลขาวกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ดําเนินการหรือประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือคุมครองผูกลาวหา ผูเสียหาย ผูทําคํารอง ผูรองทุกข
กลาวโทษ ผูใหถอยคํา ผูแจงเบาะแสหรือขอมูลเกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐหรือบุคคลสําคัญในการปฏิบัติ
หนาที่ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และการขอรับคาตอบแทนเทาที่จําเปนและสมควร
ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองพยานในคดีอาญา ติดตามบุคคลตามหนังสือเรียกตัวเปนพยานและบุคคล                
ที่ถูกหมายของศาลในคดีที่อยูในหนาที่และอํานาจของคณะกรรมการ ป.ป.ท. กํากับ ติดตาม สนับสนุน และ
ประสานการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการตอตาน การทุจริตของหนวยงานตางๆ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยกับเจาหนาที่ของรัฐ และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย 

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
มีหนาที่และอํานาจ ศึกษา วิเคราะห และพัฒนาระบบงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และใหบริการและสนับสนุน 
การใชงานระบบสารสนเทศและฐานขอมูล รวมทั้งจัดทําระบบการรับเรื่องรองเรียนและรวบรวม เรื่องรองเรียน
เก่ียวกับการกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตในภาครัฐ และจัดใหมีชองทาง
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและผูที่เกี่ยวของ เปนศูนยกลางบริหารจัดการฐานขอมูลในดานตางๆ  
ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนเกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

สํานักงานปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ ๑ – ๙  
มีหนาที่และอํานาจในเขตพ้ืนที่ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศกําหนด  ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่อง

รองเรียน การกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการหรือเกี่ยวของกับการทุจริตในภาครัฐ หรือมีเหตุอันควร
สงสัยวาเจาหนาที่ของรัฐกระทําการทุจริตในภาครัฐ หรือที่มีการรองทุกขกลาวโทษกับพนักงานสอบสวนเพ่ือให
ดําเนินคดีกับเจาหนาที่ของรัฐ อันเน่ืองมาจากการกระทําทุจริตในภาครัฐ หรือที่คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงสงเรื่องใหดําเนินการไตสวนขอเท็จจริง ประสานงานและดําเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวกับมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต ติดตามและประเมินผล
การดําเนินคดีและการดําเนินการทางวินัยกับเจาหนาที่ของรัฐ สงเสริมการปองกันการทุจริตในภาครัฐ และ
ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีอํานาจหนาที่ ตามนัยมาตรา ๑๗ แหง พระราชบัญญัติมาตรการของ

ฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังตอไปน้ี  
๑. เสนอนโยบาย มาตรการและแผนพัฒนาตอคณะรัฐมนตรี 
๒. เสนอแนะ ใหคําปรึกษาแกคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฏ ขอบังคับ เพ่ือ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓. เสนอแนะตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการกําหนดตําแหนงเจาหนาที่ของรัฐที่ตองย่ืนแสดง

บัญชีทรัพยสิน ตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
๔. ไตสวนขอเท็จจริงและช้ีมลูการทุจริตของเจาหนาที่ของรัฐ 
๕. ไตสวนขอเท็จจริงและสรปุสํานวนพรอมความเห็นสงพนักงานอัยการเพ่ือฟองคดีอาญา 
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๖. จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานเสนอตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอตอสภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา 
และคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

๗. แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมาย 
๘. ปฏิบัติการอ่ืนตามพระราชบัญญัติมาตรการฯ หรือการอ่ืนใดเกี่ยวกับการปองกันและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ ตามที่คณะรัฐมนตรีหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย 
๒.๓.๓ รูปแบบและวิธีการทุจริตที่มีกฎหมายบัญญัติไวเปนความผิดอยางชัดแจง 

กฎหมายที่มีบทบัญญัติซึ่งแสดงใหเห็นถึงรูปแบบและวิธีการทุจริตในภาครัฐ ไดแก 
(๑) ประมวลกฎหมายอาญา 

เปนกฎหมายที่กํ าหนดความผิดในทางอาญา สําหรับการกระทําที่ เข า
องคประกอบความผิดตามที่กฎหมายกําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือลงโทษผูกระทําความผิดและเพ่ือรักษา
ความสงบเรียบรอยของบานเมืองและศีลธรรมอันดีของประชาชน ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
นํามาใชบังคับกับเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย โดยรูปแบบ
และวิธีการทุจริตที่สะทอนใหเห็นในประมวลกฎหมายอาญา ปรากฏอยูในบทบัญญัติความผิดฐานเปน                  
เจาพนักงานของรัฐที่กระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ ต้ังแตมาตรา ๑๔๗ ถึง มาตรา ๑๖๖ สรุปฐานความผิดได
ตามลําดับ ดังน้ี (แสวง บุญเฉลิมวิภาส, การบังคับใชกฎหมายเพ่ือปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ประเทศไทย, รพีสาร, ฉบับที่ ๑, พ.ศ. ๒๕๔๔ หนา ๑๕.) 

- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานยักยอกทรัพย ตามมาตรา ๑๔๗ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานกรรโชกทรัพย ตามมาตรา ๑๔๘ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานเรียกรับหรือยอมจะรับสินบน ตามมาตรา ๑๔๙ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานกระทําการหรือไมกระทําการ หรือไมกระทําการ 

โดยเห็นแกสินบนที่เรียกรับหรือยอมจะรับไวกอน ตามมาตรา ๑๕๐ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานใชอํานาจในตําแหนงโดยทุจริต ตามมาตรา ๑๕๑ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานหาประโยชนจากกิจการในหนาที่ ตามมาตรา ๑๕๒ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานจายทรัพยเกินกวาที่ควรจายเพ่ือประโยชนตน 

ตามมาตรา ๑๕๓ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานทุจริตในการเรียกเก็บรายได ตามมาตรา ๑๕๔ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานชวยเหลือบุคคลผูเสียภาษี ตามมาตรา ๑๕๔ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานทุจริตในการกําหนดราคาทรัพยสินหรือสินคา ตาม

มาตรา ๑๕๕ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานทุจริตชวยเหลือเกี่ยวกับการบัญชี ตามมาตรา ๑๕๖ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ ตาม

มาตรา ๑๕๗ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต  ตาม

มาตรา ๑๕๗ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานทําอันตรายทรัพยหรือเอกสารในปกครอง ตาม

มาตรา ๑๕๘ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานทําอันตรายตราหรือเครื่องหมายที่ประทับที่ทรัพย

หรือเอกสาร ตามมาตรา ๑๕๙ 
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- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานใชดวงตราหรือรอยตราโดยมิชอบ ตามมาตรา ๑๖๐ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานปลอมเอกสาร ตามมาตรา ๑๖๑ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานรับรองเปนหลักฐานเท็จ ตามมาตรา ๑๖๒ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานเปดจดหมายหรือโทรเลขของผู อ่ืน ตาม              

มาตรา ๑๖๓ (๑) 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานทําลาย ทําใหสูญหายซึ่งจดหมายหรือโทรเลข 

ของผูอ่ืน ตามมาตรา ๑๖๓ (๒) 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานกักจดหมายหรือโทรเลขของผู อ่ืน ตาม               

มาตรา ๑๖๓ (๓) 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานเปดเผยขอความที่สงทางไปรษณีย โทรเลข ตาม

มาตรา ๑๖๓ (๔) 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานทําใหผู อ่ืนลวงรูความลับในราชการ ตาม               

มาตรา ๑๖๔ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานปองกันหรือขัดขวางการปฏิบัติตามกฎหมาย ตาม               

มาตรา ๑๖๕ 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานละทิ้งงานกรณีธรรมดา ตามมาตรา ๑๖๖ วรรคหน่ึง 
- ความผิดฐานเปนเจาพนักงานละทิ้งงานกรณีพิเศษ ตามมาตรา ๑๖๖ วรรคสอง 

(๒) พระราชบัญญัติวาดวยความผิดของพนักงานในองคการหรือหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๐๒ 

เปนกฎหมายที่ตราขึ้นเพ่ือกําหนดความผิดและบทลงโทษหนัก สําหรับการกระทํา
ของ “พนักงาน” ซึ่งไดแก กรรมการ และผูปฏิบัติงานในองคกรภาครัฐ ที่มุงเนนการดําเนินการในเชิงธุรกิจที่           
ไมมีสถานะเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย เน่ืองจากตระหนักวา องคกรภาครัฐที่มุงเนนการดําเนินงานในเชิง
ธุรกิจ ไมตองถูกผูกมัดใหปฏิบัติตามระเบียบราชการโดยเครงครัด จึงจําเปนตองควบคุมการกระทําของ
ผูปฏิบัติงานในองคกรดังกลาวไมใหสงผลเสียหายแกหนวยงานและรัฐ โดยรูปแบบและวิธีการทุจริตที่สะทอนให
เห็นในพระราชบัญญัติดังกลาว สรุปไดดังน้ี 

- เปนพนักงานผูมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพยใด กระทําการเบียดบัง
ทรัพยน้ันเปนของตนหรือเปนของผูอ่ืน หรือโดยทุจริตยอมใหผูอ่ืนเอาทรัพยน้ันไป ตามมาตรา ๔ 

- การใชอํานาจในหนาที่โดยมิชอบ ขมขืน หรือจูงใจ เพ่ือใหบุคคลใดมอบใหหรือ
หามาใหซึ่งทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกตนเองหรือผูอ่ืน ตามมาตรา ๕ 

- การเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด สําหรับตนเองหรือ
ผูอ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่ ไมวาการน้ันจะชอบหรือมิชอบดวยกฎหมาย 
ตามมาตรา ๖ 

- การกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในหนาที่โดยเห็นแกทรัพยสินหรือ
ประโยชนใดซึ่งตนไดเรียกรับหรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงต้ังเปนพนักงาน ตามมาตา ๗ 

- การเปนพนักงานผูมีหนาที่ซื้อ ทํา จัดการ หรือรักษาทรัพยใด ใชอํานาจหนาที่
โดยทุจริตอันเปนการเสียหายแกองคการ บริษัทจํากัด หางหุนสวนนิติบุคคล หรือหนวยงานที่เรียกช่ืออยางอ่ืน 
ตามมาตรา ๘ 
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- การเปนพนักงานผูมีหนาที่จัดการดูแลกิจการใด เขามีสวนไดเสียเพ่ือประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนเน่ืองดวยกิจการน้ัน ตามมาตรา ๙ 

- การเปนพนักงานผูมีหนาที่จายทรัพย จายทรัพยน้ันเกินกวาที่ควรจาย เพ่ือ
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ตามมาตรา ๑๐ 

- การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ เพ่ือกอใหเกิดความเสียหาย
แกผูหน่ึงผูใด หรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ตามมาตรา ๑๑ 

จากบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน สามารถนํามาสังเคราะหรูปแบบและวิธีการ
ทุจริตในหนวยงานหรือองคกรภาครัฐ กลาวคือ การปฏิบัติหนาที่หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ในทางแสวงหา
ประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ซึ่งรูปแบบการทุจริตน้ีแสดงใหเห็นถึงการกระทําที่เปนการทุจริตอันเขา
ลักษณะของหลักเกณฑ “การทุจริต” เพราะมีการปฏิบัติหนาที่หรือใชตําแหนงหนาที่ เพ่ือมุงแสวงหาประโยชน
เพ่ือตนเองหรือพวกพอง และเปนรูปแบบและวิธีการทุจริตที่พบมากที่สุด ตัวอยางเชน การที่เจาหนาที่ของรัฐ  
ในฐานะเปนเจาพนักงาน ยักยอกเงินหรือทรัพยขององคกรไปเปนของตนเอง ซึ่งเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๗ หรือ เรียกหรือรับสินบน เพ่ือกระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง ไม
วาการน้ันจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ ซึ่งเปนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มาตรา ๑๕๐ 
ทั้งน้ี โดยสวนใหญรูปแบบการทุจริตดังกลาวมักเปนการทุจริตขนาดเล็กที่กระทําโดยเจาหนาที่ระดับลาง 

 

๒.๔ งานวิจัยที่เก่ียวของ  

การศึกษารูปแบบการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของกรุงเทพมหานคร             
คณาทํางานไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในหนวยงานภาครัฐ ดังน้ี 

บวรศักดิ์ อุวรรณโน (๒๕๓๗) ศึกษาปญหาความรับผิดชอบในการบังคับใชกฎหมายของ
เจาหนาที่ทองถิ่นที่ทราบกันดีโดยทั่วไปวา สาเหตุหน่ึงเกิดจากการประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ ไมตองถึงขนาด
สรางอาคารขนาดใหญ แมแตการขออนุญาตสรางบาน ถาจะใหเร็วตองขอให “นายชาง” ของทองถิ่นเปน
ผูออกแบบให เพ่ือจะไดไมตองมีการตรวจหยุมหยิม ย่ิงกวาน้ันเจาหนาที่ทองถ่ินเองก็ถือเปนธรรมเนียมในพวก
เขาเลยวาแบบใดเจาหนาที่คนหน่ึงอนุญาตแลว เจาหนาที่คนอ่ืนที่มาทีหลังจะไมไปตรวจหรือไปแตะเลย เวนแต
อาคารน้ันจะถูกรองเรียน ที่เปนเชนน้ันก็เพราะถาไปตรวจแลวพบวาผิด ก็หมายความวา ผูอนุมัติคนเกาผิดวินัย
ไปดวย เขาทํานองพวกเดียวกันก็ตองชวยกัน ผลก็คืออาคารผิดแบบเต็มบานเต็มเมืองเพราะระบบ “แมลงวัน
ยอมไมตอมแมลงวัน” กันเอง 

สุริยน ประภาสะวัต (๒๕๓๙) ศึกษาวิจัยถึงปญหาการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารการ
ปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครที่มีอํานาจหนาที่ในการควบคุมอาคารในปจจุบันบันยังไมสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายควบคุมอาคารไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะความยุงยากและ
ซับซอนของกฎหมายควบคุมอาคาร โดยเฉพาะอนุบัญญัติตางๆ ซึ่งมีเปนจํานวนมาก ทําใหประชาชนมีความรู
ในกฎหมายฉบับน้ีอยางลึกซึ้งนอยมาก กอใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร ประกอบกับ
เจาหนาที่ขาดประสิทธิภาพ ไมมีความรูความสามารถเพียงพอตอการดําเนินงานและมีการแสวงหาผลประโยชน
ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย ผูบริหารขาดการเอาใจใสในการควบคุมอาคาร เชน ไมมีการควบคุมตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ และไมมีมาตรการที่ชัดเจนในการลงโทษเจาหนาที่ผูแสวงหา
ผลประโยชนที่ มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย หรือละเวนการปฏิบัติหนาที่ ผูรับเหมากอสรางก็ดี ผูดัดแปลง
อาคารก็ดี มักจะเปนตัวการหรือตนเหตุที่กอใหเกิดการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของเจาพนักงาน และเปนตัวการ
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ที่ทําใหอาคารที่กอสรางดัดแปลงโดยฝาฝนกฎหมายมีจํานวนเพ่ิมข้ึนทุกวัน ปญหาการวินิจฉัยสั่งการของ
เจาหนาที่โดยไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งเกิดจากสาเหตุตางๆ กัน เชน ความรูความสามารถในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พุทธศักราช ๒๕๒๒ ของผูใชอํานาจวินิจฉัยสั่งการยังไมเพียงพอ การไมมีอยูของขอเท็จจริง                
ที่เปนเง่ือนไขในการใชอํานาจของเจาหนาที่ เปนตน ปญหาดังกลาว นอกจากจะทําใหเสียเวลาในการบังคับ    
การใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร เพราะตองดําเนินการวินิจฉัยสั่งการใหม และยังกอใหเกิดความ
เสียหายแกเอกชนผูไดรับคําวินิจฉัยสั่งการที่ไมชอบดวยกฎหมาย ซึ่งบางกรณีก็ยากแกการแกไขเยียวยาใน
ภายหลัง ผูวิจัยมีความเห็นวาปญหาการบังคับใชและการวินิจฉัยสั่งการของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตาม
กฎหมายควบคุมอาคารเปนปญหาที่สําคัญย่ิงและสะสมมานาน สมควรที่ ผูบังคับบัญชาจะกําหนดแนวทางใน
การแกไขปญหาอยางเรงดวน หลักเกณฑในการพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ สมควรที่ผูบังคับบัญชาตองตระหนักตอ
หนาที่และความรับผิดชอบของตนและพิจารณาเสนอใหมีการแกไขกฎหมายและระเบียบที่ชัดแจงตอความเปน
จริงและการบังคับใชใหสอดคลองกับเหตุผลและสภาพสังคมในกรุงเทพมหานคร ในสวนของเจาหนาที่
ผูบังคับบัญชา ตองจัดใหมีการฝกอบรมใหเจาหนาที่มีความรูในกฎหมายควบคุมอาคาร และระเบียบปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร และควบคุมการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่โดยการกําหนดมาตรการในการตรวจสอบ
การปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ ตลอดจนกวดขันการลงโทษเจาหนาที่ที่ละเลยการปฏิบัติหนาที่ หรือแสวงหา
ผลประโยชนที่มิควรไคโดยชอบดวยกฎหมาย เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตามกฎหมายควบคุมอาคาร
เปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมายควบคุมอาคารและในสวนของประชาชนตองประชาสัมพันธใหความรูเรื่อง
กฎหมายควบคุมอาคาร เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง และเกิดสํานึกเห็นประโยชนในการปฏิบัติตาม
กฎหมายควบคุมอาคารและเมื่อมีการฝาฝนเกิดขึ้น เจาหนาที่ตองดําเนินการลงโทษอยางรวดเร็วและเด็ดขาด 

  สําเรียง เมฆเกรียงไกร และคณะ (๒๕๕๑) รายงานผลการวิจัยโครงการศึกษาวิจัยเรื่องมาตรการ
การปองกันการทุจริตแนวใหมศึกษากรณีการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มุง
ศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ ของมาตรการการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันที่ผานมาขององคกรตางๆ ใน
ประเทศไทย และมาตรการในการปองกันการทุจริตแนวใหม ในการหามาตรการแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปช่ันเชิง
นโยบาย และผลประโยชนทับซอน โดยการศึกษาตัวอยางจากประเทศที่มีประสิทธิภาพดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต และมีวัฒนธรรมใกลเคียงกับประเทศไทย ไดแก เขตการปกครองพิเศษฮองกงและประเทศ
สิงคโปร เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาการรูปแบบ วิธีการในการปองกันการทุจริตคอรรัปช่ันของประเทศไทย
ใหมีความเปนสากล จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามการทุจริตของเขตการปกครองพิเศษ
ฮองกงและประเทศสิงคโปร พบวา เขตการปกครองพิเศษฮองกงมีมาตรการที่จะเปนประโยชนตอประเทศไทยในการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตเชิงนโยบายและผลประโยชนทับซอน ดังน้ี ๑. การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐ ๒. มีกฎหมายในการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่ครอบคลุมและสามารถบังคับใชไดจริง
และมีประสิทธิภาพ  ๓. หนวยงานที่ทําหนาที่ปองกันและปราบปรามการทุจริตตองมีอิสระ ปราศจากการแทรกแซง
จากขาราชการทางการเมือง  ๔. การสงเสริมงานดานการปองกันและใหประชาชนมีสวนรวมในการปราบปรามการ
ทุจริต ๕. รัฐควรมีนโยบายในการสนับสนุนการปองกันและปราบปรามการทุจริต  

สมคิด เลิศไพฑูรย (๒๕๕๒) การศึกษาวิจัยเรื่อง “การปองกันและปราบปรามการทุจริตใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น” (Prevention and Suppression of Corruption in Local Government in 
Thailand)  วัตถุประสงคของการศึกษา ๔ ประการ ไดแก  

๑) เพ่ือแสวงหาความรูเกี่ยวกับโครงสรางภูมิหลังและพัฒนาการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจาง การจัดทําโครงสราง
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พ้ืนฐาน การบริหารงานบุคคล และการออกใบอนุญาตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบทั่วไปของ
ประเทศไทย  

๒) เพ่ือแสวงหาความรูจากประสบการณในตางประเทศเกี่ยวกับมาตรการในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อันจะนําไป สูการประยุกต ปรับใชเพ่ือการแกไข
ปญหาการทุจริตภายในองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไปของประเทศไทย  

๓) เพ่ือแสวงหาความรูเกี่ยวเกี่ยวกับสภาพปญหาสาเหตุของการทุจริต ตลอดจนรูปแบบ 
ประเภท และความถี่ของการทุจริตที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไปของประเทศไทย และ  

๔) เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาทําการวิเคราะหเพ่ือเสนอมาตรการในการปองกันที่
เหมาะสมและเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
ทั่วไปของประเทศไทย  

ผลการศึกษาพบวา องคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศไทยตองดําเนินการดานจัดซื้อจัด
จาง การจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน การบริหารงานบุคคล และการออกใบอนุญาตภายใตกฎหมาย ระเบียบ 
ขอบังคับหลายฉบับ ซึ่งมีลําดับช้ันที่แตกตางกันไป โดยมีรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายที่วางหลักการโดยภาพรวม 
จากน้ันมีการบัญญัติกําหนดรายละเอียดไวในพระราชบัญญัติและกฎหมายที่วางหลักการโดยภาพรวม จากน้ันมี
การ บัญญั ติกํ าหนดรายละเ อียดไว ในพระราชบัญญั ติและกฎหมายลํ า ดับรองต างๆ  ที่ ออกโดย
กระทรวงมหาดไทยหรือองคกรที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวของ ซึ่งการดําเนินการตามอํานาจหนาที่ขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในดานตางๆ ดังกลาวตองอยูภายใตระบบการตรวจสอบซึ่งมีอยูหลายชองทาง ไดแก การ
ตรวจสอบโดยกลไกทางการเมือง การตรวจสอบโดยองคกรผูมีอํานาจกํากับดูแล การตรวจสอบโดยองคกรที่มี
บทบาทในการปองกันและปราบปรามทุจริต การตรวจสอบโดยองคกรตุลาการ และการตรวจสอบจากภาค
ประชาชน สําหรับสภาพขอเท็จจริงเกี่ยวกับการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินของประเทศไทยน้ันพบวา 
องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยงานที่ถูกรองเรียนและถูกช้ีมูลความผิดมากที่สุด ขณะเดียวกันการจัดซื้อจัด
จางและการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐานเปนกิจกรรมที่พบวา มีการกระทําการทุจริตมากที่สุด อยางไรก็ตาม เปนที่
นาสังเกตวาเมื่อพิจารณาในเชิงพ้ืนที่จะพบวา ในบางพ้ืนที่ เชน สามจังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน เปนพ้ืนที่ที่
ไมพบการถูกช้ีมูลความผิดในกรณีการทุจริตในองคกรปกครองสวนทองถ่ินเลย หากพิจารณาสาเหตุของการ
ทุจริต สามารถจําแนกไดเปน ๒ สวน คือ  

สวนแรก สาเหตุในภาพรวม ไดแก ระบบอุปถัมภในสังคมไทย โครงสรางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ปจจัยทางดานสังคมและเศรษฐกิจ ความดอยประสิทธิภาพในการตรวจสอบการทุจริตของ
หนวยงานตรวจสอบ การถือปฏิบัติโดยยึดตามบรรทัดฐานจากสวนกลาง และคุณภาพของคน  

สวนที่สอง สาเหตุเฉพาะประเภทการทุจริต ประกอบดวย  
๑) การทุจริตในการจัดซื้อจัดจางและการจัดทําโครงสรางพ้ืนฐาน มีสาเหตุมาจากกฎเกณฑ

ทางกฎหมายที่ใชในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง การกําหนดราคากลางที่สูงกวาสภาพความเปนจริง การ
แลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางผูประกอบการดวยตนเอง ระหวางผูประกอบการกับบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และระหวางนักการเมืองระดับชาติ องคกร เจาหนาที่จากสวนราชการสวนกลางกับ
ผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งปจจัยทางดานการเมือง ตลอดจนปจจัยจากการขาดความ
โปรงใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง และเง่ือนไขจากการขาดกลไกการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  

๒) การทุจริตในเร่ืองการบริหารงานบุคคลมีสาเหตุมาจากกฎเกณฑที่ใชในการบริหารงาน
บุคคลใหอํานาจในการบริหารงานบุคคลแกผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีมากเกินไป รวมทั้งปญหา
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ในเชิงองคกรบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีจํานวนมากเกินไป อันนํามาซึ่งการทุจริตโดย
การแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางผูมีสวนเกี่ยวของตามมา  

๓) การทุจริตในเร่ืองการออกใบอนุญาตมีสาเหตุมาจากกฎหมายที่มีหลายฉบับ ซึ่งเจาหนาที่  
ผูมีอํานาจในการออกใบอนุญาตสวนหน่ึงไมปฏิบัติตามกฎหมาย และมีการแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวาง
เจาหนาที่และผูขออนุญาต รวมทั้งระบบในการบริหารราชการภายในองคกรปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงที่ 
ไมมีประสิทธิภาพ  

สําหรับมาตรการในการแกไขปญหาการทุจริตขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย
น้ันมีหลายประการ อยางไรก็ตามมาตรการเหลาน้ีมีพ้ืนฐานภายใตหลักการเดียวกัน ไดแก หลักความโปรงใส
หรือหลักการมีสวนรวมของประชาชน หลักความรับผิดชอบ หลักการหามบุคลากรเปนผูมีสวนไดเสียกับหนาที่
ของตน โดยนําเอาหลักการดังกลาวมาสรางกระบวนการในการดําเนินการของทองถ่ินเพ่ือเปนการปองกันหรือ
ลดโอกาส แรงจูงใจ หรือความเสี่ยงในการทุจริต  

มะลิวัลย โกสุมภ (๒๕๕๔) ศึกษาวิจัยถึงปญหาและอุปสรรคในการบังคับใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ ของเจาพนักงานทองถ่ิน ผลการศึกษาพบวา กฎหมายฉบับดังกลาวมีขอจํากัดทาง
กฎหมายมากมายที่เปนอุปสรรค ตอการควบคุมอาคาร ไมวาจะเปนเรื่องความไมสอดคลองและสัมพันธกันของ
กฎหมาย บทบัญญัติ ของกฎหมายไมรัดกุมเพียงพอตอการใชดุลพินิจของผูใชอํานาจที่มาของคณะกรรมการ
กลางตาม กฎหมาย การใชดุลพินิจในการออกคําสั่งตอผูเปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารของเจาหนาที่ 
และชองวางของกฎหมายที่ทําใหการควบคุมอาคารไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของกฎหมายได ทําให
มาตรการตางๆ ที่บังคับใชโดยเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายฉบับน้ีไมสามารถตอบสนองตอสภาพปญหาได
อยางมีประสิทธิภาพอันเปนที่มาของอุปสรรคตอการปฏิบัติหนาที่ของเจา พนักงานทองถิ่น ซึ่งเห็นวาการออก
คําสั่งทางปกครองของเจา พนักงานทองถิ่น ในการดําเนินการเกี่ยวกับอาคารที่มีการกอสรางขึ้นในทองถ่ินความ
รับผิดชอบของตน ซึ่งไดแกการสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาต ใหปลูกสรางอาคาร ใหแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร ให
ใชอาคาร ใหเคลื่อนยายอาคาร หรือใหรื้อถอนอาคารน้ัน การออกคําสั่งดังกลาวเจาพนักงานทองถ่ินจะตองออก
คําสั่งโดยอาศัยอํานาจที่กฎหมายไดกําหนดไวใหกระทําไดเทาน้ัน อันไดแก อํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ เน่ืองจากสภาพทางสังคม
และเศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จึงเปนสาเหตุใหมีการกอสรางอาคารขึ้นตาม      
ความตองการ แตอาคารดังกลาวเกิดปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานของตัวอาคารที่กอสรางขึ้น และปญหาดังกลาว                
สงผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชนที่พักอาศัยในอาคารน้ัน ตลอดจน ผูที่อาศัยอยูบริเวณขางเคียง
อาคารดังกลาว ปญหาที่สําคัญคือการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคที่กฎหมายบัญญัติไวน้ัน เจาพนักงานทองถิ่นยังไมสามารถดําเนินการไดอยางมี 
ประสิทธิภาพตามที่กฎหมายไดกําหนดไว ดังน้ันเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคและเจตนารมณของกฎหมาย
ควบคุมอาคารใหมีประสิทธิภาพอันทําใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด จึงไดมีขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทาง
ในการนําไปปรับปรุงแกไขใหกฎหมายมีความเหมาะสมกับสภาพ สังคมไทยในปจจุบันที่ครอบคลุมถึงสิทธิของ
ประชาชนผูที่ตองถูกผลกระทบจากคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นอยางเปนธรรม 

ขนิษฐา ฮงประยูร กับคณะ (๒๕๖๐) ศึกษารายงาน “เรื่องคอรรัปช่ันในกรุงโซลและ
กรุงเทพฯ” แนวทางการตอตานคอรรัปช่ันสําหรับกรุงเทพมหานคร การประเมินนโยบายตอตานคอรรัปช่ันของ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยยึดบทเรียนที่ไดจากกรุงโซล พบวา กทม. ยังจําเปนตองดําเนินการ ๓ เรื่อง ดังน้ี 
ประการแรก กทม. ยังไมมีระบบการประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพบริการสาธารณะที่เปนอิสระจาก        
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ฝายบริหาร กทม. ในขณะที่ กทม. สามารถปฏิเสธไมเขารวมการประเมินโดยหนวยงานสวนกลาง เชน การ
ประเมินคุณธรรมและและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ประการที่สอง กทม. ตองริเริ่มปฏิรูปกฎระเบียบวาดวย
การขออนุญาตทางราชการที่มีอยูเปนจํานวนมาก เพ่ือทบทวนวากฎระเบียบหรือกระบวนการขออนุญาตใน
เรื่องใดที่ไมจําเปนหรือไมสอดคลองกับ สถานการณปจจุบัน และ ประการที่สาม กทม. ควรขยายบริการติดตอ
ขออนุญาตทางราชการและติดตามความคืบหนาของเร่ืองผานระบบออนไลนมากข้ึน เพ่ือลดดุลพินิจของ
เจาหนาที่และเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการตอประชาชน 

สินิทธิ์ บุญสิทธิ์ (๒๕๖๑) ศึกษาวิจัยถึงเรื่อง “การย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Permit)” เน่ืองจากในการขออนุญาตกอสรางตองยื่นเอกสารเปนจํานวนมาก และมีขั้นตอนและ
กระบวนการในการพิจารณาที่มีรายละเอียดมาก ในขณะที่ประเทศไทยมีการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจและสังคม
อยางตอเน่ือง เมืองมีการขยายตัว มีการกอสรางอาคารเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหมีการย่ืนขออนุญาตกอสรางเพ่ิมขึ้น 
อีกทั้งอาคารสมัยใหมมีความซับซอนและรายละเอียดมากขึ้นกวาเดิม การใชกระบวนการตรวจและอนุญาต
กอสรางตามระบบเดิม จึงเกิดปญหาลาชาและอาจเกิดความผิดพลาด ปจจุบันมีการใชคอมพิวเตอรมาชวยในการ
ทํางาน เพ่ือใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว และการพิจารณาตรวจสอบตามกฎหมายสามารถนําระบบ Artificial 
Intelligence มาประยุกตใชได เชน สาธารณรัฐสิงคโปร และอีกหลายประเทศที่กําลังดําเนินการและทดลองใช 
เชน ญี่ปุน และประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งกฎหมายควบคุมอาคารมีวัตถุประสงคในการควบคุมอาคารใหมีความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย รวมทั้งเรื่องการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
ผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร โดยมีการควบคุมการออกแบบ การกอสราง 
การดัดแปลง การรื้อถอน การเคลื่อนยาย การใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร และการตรวจสอบและบํารุงรักษา
อาคาร ซึ่งในการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคมีปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก ขอกําหนดของกฎหมาย เจาพนักงาน
ทองถิ่น เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร และการกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งทั้งสี่
ปจจัยน้ีตองมีการเช่ือมโยงและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยที่การย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Permit) จะเกิดประโยชนตอประชาชน กลาวคือ ๑. ประชาชนสามารถย่ืนคําขออนุญาตไดงาย
ขึ้น ไมตองเสียเวลาเดินทางไปยื่นที่สํานักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งบางพ้ืนที่อาจอยูหางไกล และไม
ตองใชกระดาษเลย ๒. ไมเกิดการเรียกรับผลประโยชนจากการออกใบอนุญาตกอสราง ๓. สามารถออกใบอนุญาต
ไดเร็วขึ้นกวาเดิม ทําใหอุตสาหกรรมการกอสรางขยายตัวไดเร็ว อันจะสงผลใหเศรษฐกิจโตไดตามศักยภาพ ๔. มี
ความเช่ือมั่นไดวาการอนุญาตจะถกูตอง ไมตองแกไขในภายหลัง เมื่อเริ่มกอสรางไปแลว ซึ่งจะแกไขไดยากและเกิด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจโดยเปลาประโยชน ๕. ลดภาระงานของเจาหนาที่ที่มีจํานวนจํากัดในเร่ืองการตรวจแบบ
แปลน โดยใหเจาหนาที่ไปเขมงวดกับการดําเนินการหลังการออกใบอนุญาต ไดแก การกอสราง การใชอาคาร และ
การตรวจสอบและดูแลบํารุงรักษา โดยตรวจสอบในขณะกอสรางใหตรงตามแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต 
ควบคุมดูแลมิใหมีการใชอาคารผิดประเภทไปจากที่ไดรับอนุญาต 
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บทที่ ๓ 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 

 
๓.๑ รูปแบบการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร                  
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาแบบผสมผสาน (Mixed 
Methodology) ซึ่งการศึกษาในคร้ังน้ีจะเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเปนสวนหลัก และจะมีการศึกษาวิจัย
เชิงปริมาณเปนสวนเสริม โดยมีวิธีการดังน้ี 

๑. การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จะแบงเปนการศึกษาคนควาโดยการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) โดยการรวบรวมขอมูลจากรายงานการศึกษาวิจัยวิทยานิพนธ บทความ 
เอกสารทางวิชาการ และขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่เกี่ยวของ และทําการศึกษาจากการสัมภาษณ
เจาะลึก (In-depth Interview)  

๒. การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ทําการเก็บขอมูลภาคสนาม (Field Research) 
โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires)  
   

๓.๒ ผูใหขอมูลสําคัญและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
- การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ผูใหขอมูลสําคัญ เปนหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคเอกชน ผูไดรับผลกระทบหรือไดรับ
ประโยชนจากกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยทําการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาก
หนวยงานจํานวน ๕ แหง ไดแก  

๑. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  จํานวน  ๑  คน 
๒. สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง จํานวน  ๑  คน 

๓. สมาคมธุรกิจบานจัดสรร จํานวน  ๕  คน  
๔. สถาบันการกอสรางแหงประเทศไทย จํานวน  ๑  คน 
๕. สมาคมอาคารชุดไทย จํานวน  ๒  คน 

รวมจํานวนทั้งสิ้น  ๑๐  คน 
- การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูศึกษาไดเลือกกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ  
ดําเนินการการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับประชาชน/ผูไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร

จากหนวยงานที่สังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ ไดดําเนินการขอความ
อนุเคราะหขอมูล การออกใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไปยัง สํานักการโยธา 
กรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต รวม ๕๑ หนวยงาน ซึ่งเปนหนวยงานของกรุงเทพมหานคร   
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ซึ่งไดรับแจงผลการ
พิจารณาออกใบอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีจํานวนรวมทั้งสิ้น 
๑๓,๙๔๙ ราย โดยการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ใชสูตรการคํานวณ
ขนาดตัวอยางสัดสวน ๑ กลุมโดยสมมติคาสัดสวนเทากับ ๐.๕ และที่ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ % จํานวน ๔๐๐ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๖๘ 

 

คน แตทั้งน้ี อาจมีขอจํากัดการวิจัยและปญหาเกี่ยวกับปจจัยในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมิอาจคลาดหมายได 
คณะผูศึกษาจึงไดดําเนินการทอดแบบสอบถาม จํานวน ๕๐๐ คน  

การคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane (Yamane, 1967) ไดเสนอสูตรการ
คํานวณขนาดตัวอยางสัดสวน ๑ กลุมโดยสมมติคาสัดสวนเทากับ ๐.๕ และที่ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ %  

       n =         N      .                 
                         1 + Ne2 

โดย  n = ขนาดตัวอยางที่คํานวณได        
                N = จํานวนประชากรที่ทราบคา          
                 e = คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได (allowable error)     
 

ถากําหนดระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ ๕ % จะใชคา ๐.๐๕ แทนคาในสูตร จํานวน   
ตัวอยาง สําหรับความคลาดเคลื่อนระดับตางๆ จํานวนของประชากร +๑ % +๒ % +๓ % +๔ % +๕ % 

 

 

จํานวนของประชากร 
 

จํานวนตัวอยางสาํหรบัความคลาดเคลื่อนระดบัตางๆ 

+ ๑ % + ๒ % + ๓ % + ๔ % + ๕ % 

๑๐๐ 
๒๐๐ 
๓๐๐ 
๔๐๐ 
๕๐๐ 

๑,๐๐๐ 
๒,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 
๖,๐๐๐ 
๘,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 

๙๙ 
๑๙๖ 
๒๙๑ 
๓๘๕ 
๔๗๖ 
๙๐๙ 

๑,๖๖๗ 
๒,๘๕๗ 
๓,๗๕๐ 
๔,๔๔๔ 
๕,๐๐๐ 

๙๖ 
๑๘๕ 
๒๖๘ 
๓๔๕ 
๔๑๗ 
๗๑๔ 

๑,๑๑๑ 
๑,๕๓๘ 
๑,๗๖๕ 
๑,๙๐๕ 
๒,๐๐๐ 

๙๒ 
๑๖๙ 
๒๓๖ 
๒๙๔ 
๓๔๕ 
๕๒๖ 
๗๑๔ 
๘๗๐ 
๙๓๘ 
๙๗๖ 

๑,๐๐๐ 

๘๖ 
๑๕๒ 
๒๐๓ 
๒๔๔ 
๒๗๘ 
๓๘๕ 
๔๗๖ 
๕๔๑ 
๕๖๖ 
๕๘๐ 
๕๘๘ 

๘๐  
๑๓๓  
๑๗๑  
๒๐๐  
๒๒๒  
๒๘๖  
๓๓๓  
๓๖๔  
๓๗๕  
๓๘๑  
๓๘๕  

จํานวนของประชากร 
จํานวนตัวอยางสาํหรบัความคลาดเคลื่อนระดบัตางๆ 

+ ๑ % + ๒ % + ๓ % + ๔ % + ๕ % 

๒๐,๐๐๐ 
๔๐,๐๐๐ 
๕๐,๐๐๐ 
๖๐,๐๐๐ 
๘๐,๐๐๐ 

๑๐๐,๐๐๐ 
๒๐๐,๐๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 

๖,๖๖๗ 
๘,๐๐๐ 
๘,๓๓๓ 
๘,๕๗๑ 
๘,๘๘๙ 
๙,๐๙๑ 
๙,๕๒๔ 
๙,๘๐๔ 

๒,๒๒๒ 
๒,๓๕๓ 
๒,๓๘๑ 
๒,๔๐๐ 
๒,๔๒๔ 
๒,๔๓๙ 
๒,๔๖๙ 
๒,๔๘๘ 

๑,๐๕๓ 
๑,๐๘๑ 
๑,๐๘๗ 
๑,๐๙๑ 
๑,๐๙๖ 
๑,๐๙๙ 
๑,๑๐๕ 
๑,๑๐๙ 

๖๐๖ 
๖๑๕ 
๖๑๗ 
๖๑๙ 
๖๒๐ 
๖๒๑ 
๖๒๓ 
๖๒๔ 

๓๙๒  
๓๙๖  
๓๙๗  
๓๙๗  
๓๙๘  
๓๙๘  
๓๙๙  
๔๐๐ 
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๓.๓  เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

- การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
  แบบสัมภาษณในคร้ังน้ี ไดสรางขึ้นจากการตรวจสอบเอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ภายใตกรอบของวัตถุประสงค โดยคัดเลือกผูเปนกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กอนการเก็บขอมูลน้ันผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
โดยใชวิธีการหาคาดัชนีความสอดคลองของวัตถุประสงค (Index of Item-Objective Congruence หรือ 
IOC) จากผูเช่ียวชาญจํานวน ๓ ทาน เพ่ือใหไดขอมูลที่มีความนาเช่ือถือและตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษา
อยางแทจริง  
  โดยประเด็นของแบบสัมภาษณมีดังน้ี 

เรื่อง  การศึกษารูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

๑. หนวยงานของทานมีอํานาจหนาที่และบทบาทตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของอยางไร 

๒. หนวยงานของทานเคยมีกรณีรองเรียนเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุม หรือไม อยางไร 

๓. กรณีที่มีการกลาวหารองเรียนเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร วามีพฤติการณเรียกรับ
ผลประโยชนจากผูย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคารฯ หรือย่ืนแจงฯ โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตฯ น้ัน ทานมี
ขอคิดเห็นในเรื่องน้ีอยางไร 

๔. กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชน ใน
ขั้นตอนกอนออกใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ หรือรับแจงฯ น้ัน ทานเห็นวา กรณีดังกลาวน้ี เจาหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงานและใชอํานาจหนาที่ในลักษณะหรือรูปแบบใด ที่สอไปในทางทุจริตประพฤติ
มิชอบ 

๕. กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชน ใน
ขั้นตอนระหวางดําเนินการกอสรางอาคารฯ น้ัน ทานเห็นวา กรณีดังกลาวน้ี เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มี
การปฏิบัติงานและใชอํานาจหนาที่ในลักษณะใด ที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

๖. กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชน กรณี
ดําเนินการกอสรางไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตหรือที่ยื่นแจงฯ น้ัน ทานเห็นวา กรณีดังกลาวน้ี เจาหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงานและใชอํานาจหนาที่ในลักษณะใด ที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

๗. กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชน กรณีที่
มีการตอเติมอาคารโดยไมไดรับอนุญาต น้ัน ทานเห็นวา กรณีดังกลาวน้ี เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีการ
ปฏิบัติงานและใชอํานาจหนาที่ในลักษณะใด ที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

๘. กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชน กรณี
เจาของอาคารไมไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารฯหรือย่ืนแจงฯ ตอเจาพนักงานทองถ่ิน น้ัน ทานเห็นวา กรณี
ดังกลาวน้ี เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงานและใชอํานาจหนาที่ในลักษณะใด ที่สอไปในทาง
ทุจริตประพฤติมิชอบ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๗๐ 

 

๙. ทานมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใช
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ 
หรือรับแจงฯ อยางไร 

๑๐. ทานมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการ
บังคับใชกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการควบคุม อยางไร 
 

- การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผูศึกษาไดสรางแบบสอบถามข้ึนจากการตรวจสอบ

เอกสาร ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
แบบสอบถามประกอบดวยขอคําถาม ๒ ตอน คือ  
ตอนที่ ๑  ขอมูลทั่วไปของกลุมประชากรที่จะศึกษาในเรื่องเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ

และ รายไดตอเดือน เปนคําถามปลายปดโดยใหผูตอบเลือกตอบคําถามในกรอบที่กําหนดไว  
ตอนที่ ๒ ขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยรูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

กรุงเทพมหานคร ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนคําถาม  ปลายปด โดยใช
มาตรวัดความคิดเห็น แบบลิเคิรท สเกล (Likert  Scale)  

ลักษณะคําถามในแบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถาม ๒ รูปแบบ คือ  
๑. คําถามที่ใหเลือกตอบ  
๒. คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชเทคนิคการวัดความคิดเห็น

แบบลิเคิรท สเกล (Likert Scale) ซึ่งมีระดับคะแนน ๕ ระดับ โดยมีเกณฑการใหคะแนนในการวิเคราะหขอมูล 
ดังน้ี 

นอยที่สุด ใหคาคะแนน ๑ คะแนน 
 นอย            ใหคาคะแนน ๒     คะแนน 
 ปานกลาง            ใหคาคะแนน           ๓     คะแนน 
 มาก                   ใหคาคะแนน ๔    คะแนน 
 มากที่สุด            ใหคาคะแนน ๕     คะแนน 
      

การแปลความหมายของคาเฉลี่ย กาํหนดคะแนนเฉลี่ยใชเกณฑ ดังนี ้
 คาเฉลี่ย   ๑.๐๐ – ๑.๘๐    หมายถึง  มคีวามคิดเห็นดวยในระดับนอยที่สุด 

คาเฉลี่ย   ๑.๘๑ – ๒.๖๐    หมายถึง  มคีวามคิดเห็นดวยในระดับนอย 
  คาเฉลี่ย   ๒.๖๑ – ๓.๔๐   หมายถึง  มีความคิดเห็นดวยในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย   ๓.๔๑ – ๔.๒๐   หมายถึง  มีความคิดเห็นดวยในระดับมาก 

คาเฉลี่ย   ๔.๒๑ – ๕.๐๐    หมายถึง  มคีวามคิดเห็นดวยในระดับมากที่สุด 
 

๓.๔ การเก็บรวบรวมขอมูล 
- การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
๑. ทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาขอมูลจากตําราทาง

กฎหมาย วิทยานิพนธ บทความ และขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่เกี่ยวของ  
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๒. กําหนดขอบเขตและเน้ือหาของแบบสอบถาม จากการสรุปขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาเพ่ือให
ครอบคลุมเน้ือหาที่ตองการศึกษาวิจัย 

๓. ตรวจสอบความนาเช่ือถือของแบบสัมภาษณโดยผูเช่ียวชาญ 
๔. เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ตามประเด็นของวัตถุประสงค

ที่ตองการศึกษา  
๕. วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) 
๖. สรุปผลการศึกษา 

 
- การศกึษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนของการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้  
๑. ทําการศึกษาคนควาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการศึกษาขอมูลจากตําราทาง

กฎหมาย วิทยานิพนธ บทความ และขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่เกี่ยวของ 
๒. กําหนดขอบเขต เน้ือหาของแบบสอบถาม จากการสรุปขอมูลที่ไดมาจากการศึกษาแนวความคิด 

ทฤษฎีที่ไดจากการบทวนวรรณกรรม หนังสือ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ มาสรางแบบสอบถาม เพ่ือให
ครอบคลุมวัตถุประสงคและเน้ือหาที่ตองการศึกษาวิจัย  

๓. ทําการคํานวณหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยทําการคํานวนหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) หากคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของแบบสอบถามมากกวา ๐.๗  
ถือวาแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นที่สามารถนําไปใชเก็บขอมูลได ซึ่งแบบสอบถามการศึกษาในครั้งน้ีได                 
คาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) เทากับ ๐.๘๔ ถือเปนคาความเช่ือมั่นอยูในเกณฑที่จะนําไปใชได  

๔. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและนําไปเก็บขอมูลจากกลุมประชาชนผูไดรับใบอนุญาต
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ทั้งน้ี คณะผูศึกษาเปนผูดําเนินการทอดแบบสอบถามโดยการสงทาง
ไปรษณีย  

๕. ประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
๖. สรุปผลการศึกษา 

 

๓.๕ การวิเคราะหขอมูล 
- การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
เมื่อไดขอมูลที่ศึกษาจะนํามาทําการตรวจสอบขอมูลโดย ไดวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสาดาน

ขอมูล (data triangulation) คือการพิสูจนขอมูลที่ไดมาน้ันถูกตองหรือไม วิธีตรวจสอบคือการสอบแหลงของ
ขอมูล แหลงที่มาที่จะพิจารณาในการตรวจสอบ ไดแก แหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคล วาหากมี
ความแตกตางกันจะไดขอมูลเหมือนเดิมหรือไม ในสวนของการวิเคราะหขอมูลจะทําการวิเคราะหโดยการ
จําแนกชนิดขอมูล (Typological Analysis) (สุภางค จันทวานิช, ๒๕๖๑) 

- การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ในสวนของขอมูลทั่วไปนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาวิเคราะหคารอยละ (%) และคาเฉลี่ย (µ) โดย

ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร จากน้ันจึงนําขอมูลมาแยกแยะหมวดหมู และสรุปผลการศึกษา 
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๓.๖ ปญหาอุปสรรคที่เกิดจากการดําเนินงาน 
 

๓.๖.๑ เน่ืองจากการวิจัยในครั้งน้ี คณะผูศึกษาไดคัดเลือกประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา โดยการคํานวณขนาดตัวอยางดวยวิธีของ Taro Yamane (Yamane (1967) ใชสูตรการคํานวณขนาด
ตัวอยางสัดสวน ๑ กลุมโดยสมมติคาสัดสวนเทากับ ๐.๕ และที่ระดับความเช่ือมั่น ๙๕ % จํานวน ๔๐๐ คน แตทั้งน้ี 
อาจมีขอจํากัดการวิจัยและปญหาเกี่ยวกับปจจัยในการตอบแบบสอบถาม ซึ่งมิอาจคลาดหมายได คณะผูศึกษาวิจัย
จึงไดดําเนินการทอดแบบสอบถาม จํานวน ๕๐๐ คน เพ่ือนําผลจากการตอบแบบสอบถามมาดําเนินการวิเคราะห
แบบ แตปรากฏวาจากการทอดแบบสอบถามดังกลาวมีผูสงแบบสอบถามกลับมาเพียง ๙๗แบบ หรือเพียงรอยละ 
๑๙.๔ เทาน้ัน และกลุมตัวอยางเปนปจจัยจากตัวแปรภายนอก ซึ่งคณะผูศึกษา ไมสามารถควบคุมหรือหลีกเลี่ยงได
และสงผลตอขอมูลที่เก็บรวบรวมและการวิเคราะหขอมูล ประกอบกับ ระยะเวลาในการเก็บขอมูลมีระยะเพียงเวลา 
๑ เดือน ซึ่งเปนขอจํากัดการวิจัยในเรื่องของระยะเวลาในการดําเนินการ อีกประการหน่ึง  

ดังน้ันในการวิเคราะหผลการศึกษาเชิงปริมาณจะไมสามารถนําขอมูลที่ไดรับกลับนํามาวิเคราะหใน
ผลการศึกษาได เน่ืองจากจํานวนแบบสอบถามที่ไดรับกลับมาไมเพียงพอที่จะสามารถนําผลการศึกษามาอางอิง
ถึงกลุมประชากรได ซึ่งหากนํามาวิเคราะหและนําเสนอจะสงผลใหการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีขาดความนาเช่ือถือ 
คณะผูศึกษาวิจัยจึงนําสวนที่เปนเพียงขอมูลสวนบุคคลของผูที่ตอบแบบสอบถามมานําเสนอเทาน้ัน 

แตถึงอยางไรก็ดี จากการศึกษาวิจัยขอมูลจากตําราทางกฎหมาย วิทยานิพนธ บทความ และขอมูลทาง
สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่เกี่ยวของ การวิเคราะหแบบสอบถามที่ไดรับ และการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเช่ียวชาญ
ทางดานการควบคุมอาคารและผูไดรับผลกระทบหรือไดรับประโยชนจากกฎหมายวาดวย การควบคุมอาคาร ทําให
คณะผูศึกษาวิจัยสามารถสังเคราะหถึงรูปแบบการทุจริต กรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือนํามาสรุปเปนรูปแบบของการทุจริตประพฤติมิชอบ
เกี่ยวกับกรณีดังกลาวน้ีได และสรุปขอเสนอแนะและแนวทางในการวางแผนและการกําหนดมาตรการในการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดตอไป 

 
๓.๖.๒ คณะผู ศึกษาวิจัยได วิเคราะหถึงสาเหตุแหงการตอบแบบสอบถามดังกลาวขางตน                

ซึ่งทําใหมีผลกระทบตอการดําเนินการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีแลว เห็นวา เน่ืองจากกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
คือ ประชาชนที่ ไดรับใบอนุญาตใหกอสรางอาคารหรือแจง ย่ืนตอเจาพนักงานทองถ่ินในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร นาจะเกรงวาอาคารของตนจะถูกตรวจสอบ สวนใหญไมยอมตอบแบบสอบถาม รวมถึงตอบ
แบบสอบถามโดยระบุวาไมมีการเรียกรับผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร                        
แตอยางใด โดยที่เจาของอาคารมักจะเปนตัวการหรือตนเหตุที่กอใหเกิดการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบของ      
เจาพนักงาน และเปนตัวการที่ทําใหอาคารที่กอสรางดัดแปลงโดยฝาฝนกฎหมาย 
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บทที่ ๔ 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร ตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methodology) 
ซึ่งจะศึกษาในคร้ังน้ีจะเปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเปนสวนหลักและจะมีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเปนสวนเสริม 
โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยคณะผูศึกษาขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

 

๔.๑ ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
๔.๑.๑  ผลการสัมภาษณเชงิลกึ  

๑. สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  
สามารถแบงผลการศึกษาตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 
๑. รูปแบบการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  

        จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักพบวา ประเด็นในการมอบอํานาจใหผูอํานวยการเขต 
ปฏิบัติราชการแทน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีอํานาจในการออกใบอนุญาตอาคาร                
ทุกประเภทที่ต้ังอยูในพ้ืนที่รับผิดชอบ เดิมจะมอบอํานาจผูอํานวยการเขตมีอํานาจออกใบอนุญาต สําหรับ
อาคารสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ปจจุบันอนุญาตความสูงของอาคารไมเกิน ๒๓ เมตร สวนสํานักการโยธา จะไดรับ
มอบอํานาจใหออกใบอนุญาตอาคารสูงเกิน ๒๓ เมตร ซึ่งเปนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ 

      การทุจริตเกี่ยวกับควบคุมอาคารมูลเหตุเกิดจากผูประกอบการ หรือเจาหนาที่สํานักงานเขต 
ซึ่งในสถานการณปจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมือง ไดมีการออกขอบังคับอาคาร ซึ่งทําใหใบอนุญาต                     
ใหกอสรางงายขึ้น โดยการแกไขกฎหมายตามมาตรา ๓๙ ทวิ เดิมใหวิศวกรลงนามแลวสามารถกอสรางได                    
แตในระยะหลังงานมีปริมาณมากขึ้น จึงใหสามัญวิศวกรสามารถลงนามได สําหรับอาคารไมเกิน ๒๓ เมตร        
แลวกอสรางไดเลยแตตองรับผิดชอบ และสําหรับบานประชาชนทั่วไป เชน บานสองช้ัน ปกติบานสองช้ัน          
ไมจําเปนตองมีวิศวกรควบคุม ประชาชนทั่วไปสามารถขออนุญาตได โดยใหภาคีวิศวกรสามารถลงนามและ
สรางได ซึ่งขณะน้ีมีกระบวนการน้ีเกิดขึ้นแลว ดังน้ัน เพ่ือเปนการลดการปะทะกับเจาหนาที่ใหนอยลง จึงตอง
ทําใหวิศวกรดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมาย อาคารทุกหลังสามารถลงนามแลวสรางไดเลย โดยใหสามัญ
วิศวกรและภาคีลงนามแลวย่ืนสามารถสรางได น่ีเปนหนทางแกของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพราะเช่ือวามี
วิศวกรสามารถดูแลได ซึ่งถาจะลงนามก็จะตองพิจารณาวาผิดกฎหมายหรือไม ทางแกในขั้นตอนการยื่นขอ
อนุญาตใชเวลานาน ก็ใหวิศวกรลงนามแลวกอสรางไดเลย แตวิศวกรก็ตองรับผิดชอบหากเกิดกรณีที่มีความผิด
ขึ้นมาก็ตองถูกดําเนินการโดยการไตสวน และมีโทษถึงขั้นยึดใบอนุญาต  

      แตถาหากเปนการแบบยื่นธรรมดาจะทําในลักษณะเปนขบวนการ เมื่อกรุงเทพมหานคร
กระจายอํานาจมาใหสํานักงานเขต ซึ่งเปนจุดสําคัญในแตละเขตอาจจะมีวิศวกรไมครบ และหากย่ืนแบบ
ตรงไปตรงมาก็อาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน เน่ืองจากเมื่อเปลี่ยนมาใหอํานาจไปที่สํานักงานเขต จึงตอง 
ทําใหการขออนุญาตตองจายเงินมากขึ้น ในสวนน้ีหากสามารถดําเนินการผลักดันโครงการเร่ืองมาตรา ๓๙ ทวิ 
ภาคีก็สามารถลงนามไดสองช้ัน สามช้ันขึ้นไปไมได สามช้ันข้ึนไปถึงไมเกิน ๘ ช้ัน หรือไมเกิน ๒๓ เมตร ตองให
สามัญวิศวกร แลวที่เหลือก็เปนวิศวกรลงนามไดหมด อันน้ีก็จะทําใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจลดลง แตก็จะไป
เกี่ยวกับวิศวกร หากวิศวกรทําผิดโดยทั่วไป ก็จะมีการดําเนินการทางจรรยาบรรณ ถึงขั้นยึดอนุญาต  
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      เจตนาของการแกกฎหมายเพ่ือไมตองการใหเจาหนาที่เขาถึงรายการคํานวณ เพ่ือลดการใช
ดุลพินิจของเจาหนาที่ เน่ืองจากการคํานวณรวมทั้งวัสดุที่ใชเปนความรับผิดชอบของวิศวกร ดุลพินิจของ
วิศวกรรมจะดูไดเฉพาะเกณฑในการออกแบบ แตไมสามารถดูในเรื่องของการออกแบบเพราะเปนเรื่องของ
วิศวกร อีกเรื่องหน่ึงก็เปนเรื่องของสถาปตย เร่ืองระยะรน ๒ เมตร ๓ เมตร เปดชองหนาตางหรือไม                    
ซึ่งตรงไปตรงมาแลวเขียนอยางไรก็ไมถูก ซึ่งตรงสวนน้ีก็จะเปนชองวางในการเรียกรับเงิน โดยประเด็นน้ีเกิด
ขึ้นมาต้ังแตมีกฎหมายและยังคงมีการปฏิบัติอยูเชนเดิม รวมทั้งการตอเติมในตําแหนงที่ไมถูกตอง อยางเชน  
ซื้อทาวนเฮาส ดานหลังกฎหมายตองเวนตลอด ๒ เมตร ก็ตอเติม เมื่อตอเติมแลวเสร็จจึงตองการทําใหถูกตอง
จึงไปดําเนินการใหเจาหนาที่ทําใหถูกตอง เมื่อมีนายตรวจอาคารมาตรวจและเห็นวามีการตอเติมซึ่งผิด               
ก็จะไปเรียกรับทรัพย เพราะฉะน้ัน ขบวนการน้ีจะตองทําใหถูกตอง ในสวนน้ีตามความเห็น ในเมื่อประชาชน              
ที่ซื้อบานมามีการกอสรางดานหลังหมด ควรมาแกกฎกระทรวงเพ่ือใหเจาของบานกอสรางได โดยใหเจาของ
โครงการกอสรางไปต้ังแตแรกจะไดไมตองมาตอเติมภายหลัง  ซึ่งหากมีการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารผิด              
ก็จะถูกนายตรวจอาคารเขามาเรียกรับได เพราะวาเจาของอาคารมีการกระทําผิดหรือฝาฝน และมีสวนสนับสนุน
ใหเจาหนาที่กระทําผิดดวย  

      จากที่กลาวมาประเด็นที่เกี่ยวกับการทุจริต น้ันนาจะอยูในขั้นตอนการย่ืนขออนุญาต              
กับนายตรวจอาคาร สําหรับ กรณีเกี่ยวกับวาตองมีพ้ืนที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม ๓๐ % น้ัน เวลาย่ืนขออนุญาต
กอสรางถูกตองหมด แตตอมาสรางผิดกฎหมาย เมื่อเจาหนาที่ตรวจไปตรวจดูจึงอาศัยจังหวะน้ีเรียกรับเงิน หรือ
หากบานสูง ๑๕ เมตร หรือ ๕ ช้ัน ตองมีการตรวจอาคารกอนใช ซึ่งเปนชองวางของกฎหมายเปดโอกาสให
เจาหนาที่สามารถใชอํานาจตามกฎหมายเขามาเรียกรับผลประโยชนได ซึ่งเจาของอาคารก็ตองยอมจาย               
ใหแตกรณีอาคารขนาดใหญตองเวนที่วางรอบอาคาร ๒ เมตร เพ่ือความปลอดภัยเปนการปองกันอัคคีภัย              
ใหรถดับเพลิงสามารถว่ิงเขาถึงอาคารได  

      การแกไขการทุจริต โดยการยื่นขออนุญาตผานทางอินเตอรเน็ตก็มีความเปนไปได อยาง
ประเทศสิงคโปร อาคารที่สรางดวยช้ินสวนสําเร็จรูป จะมีการลดภาษีใหเน่ืองจากเปนการทําลายสิ่งแวดลอม 
ลดนอยลง และสงเสริมใหยื่นขออนุญาตตามมาตรา ๓๙ ทวิ โดยใชวิศวกรและสถาปนิกในระดับตาง ๆ                       
ใหมากขึ้น แตในกรณีย่ืนขออนุญาตตามปกติ หากเจาของอาคารตองการสรางอาคารใหแลวเสร็จอยางรวดเร็ว 
ทางเจาหนาที่เองก็ตองการเรียกรับเงิน เน่ืองจากหากถูกสั่งแกไขบอยครั้งอาจจะทําใหการดําเนินธุรกิจลาชา
หรือเสียผลประโยชนได จึงยอมจายเงินใหเจาหนาที่เพ่ือใหดําเนินการกอสรางไดรวดเร็ว ซึ่งกรณีเชนน้ีถือวาเปน
ความผิดคูตองมีกฎหมายที่เขมขนใหมีการดําเนินคดีใหจริงจัง และสงเสริมใหมีการแบงงานของเจาหนาที่มาให
วิศวกรทําการตรวจรับรองเสียเอง หรือมีองคกรนอก หรือ OUT SOURCE เขามาดําเนินการตรวจสอบแทน 
เพ่ือลดถอนการใชดุลพินิจของเจาหนาที่  

๒. แนวทางและมาตรการในการปองกันการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
        กรณีการแกกฎหมายในสวนของบานหรือทาวนเฮาส ซึ่งดานหลังตองเวนระยะ ๒ เมตร 
ควรแกไขใหกฎหมายกําหนดเลยวาควรจะใหเจาของโครงการสามารถสรางสวนน้ีไดเลย จะสงผลเจาหนาที่        
ไมสามารถเรียกรับเงินสวนน้ีไดเมื่อประชาชนจะตอเติมบาน ซึ่งในเร่ืองการกอสรางอาคารก็จะมีเจาหนาที่เขา
มาเกี่ยวของในหลายสวน นอกจาก ฝายโยธา ก็จะมีฝายสิ่งแวดลอมฯ เขามาตรวจเรื่องเศษวัสดุ ฝุนละออง โดย
อางวามีการรองเรียน เพ่ือเรียกรับเชนกัน ซึ่งสวนใหญแลวประชาชนตองการความสะดวก รวดเร็ว ไมอยากมี
ปญหากับเจาหนาที่จึงตองยอมเสียเงินเพ่ือซื้อความสะดวก จึงควรทําชองวางน้ีใหถูกกฎหมายเพ่ือลดชองวาง
การทุจริตและปองกันไมใหเกิดการทุจริตในอนาคตอีกดวย จึงควรมีมาตรการปองกันการทุจริตเกี่ยวกับอาคาร 
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คือ สงเสริมใหยื่นขออนุญาตโดยใชความสามารถของวิศวกร สถาปนิก ที่มีคุณภาพดี เพ่ือลดปญหาในการย่ืนขอ
อนุญาต ตองสรางจิตสํานึกของการไมจายเงินใหกับเจาหนาที่ และดําเนินการใหถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต 
       นอกจากน้ีควรที่จะมีสงเสริมใหวิศวกรใหใชชองทางการย่ืนตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหมากขึ้น 
และตองรับผิดชอบ การกอสรางที่ผิดไปจากแบบใหมีการดําเนินการใหมากขึ้น และตองแกกฎหมายเรื่องที่วาง
ดานหนาและดานลางของอาคาร เพ่ือลดการทุจริตใหนอยลง และสําหรับกระบวนการร้ือถอนอาคาร กรณีที่มี
การออกคําสั่งใหร้ือถอนอาคาร กําหนดเวลาเริ่มตนใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามอํานาจหนาที่เมื่อใด 
เน่ืองจากเปนการไมชัดเจนในขอกฎหมาย เพ่ือไมใหเปนชองทางในการเรียกรับผลประโยชนจากเจาของอาคาร 
เพ่ือแลกกับการที่ไมตองทําการรื้อถอนอาคาร เพราะเกี่ยวของกับความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร อาจจะตองแก
กฎหมายลงโทษปรับใหมากขึ้น ซึ่งพอถึงเวลาอาจจะตองเปลี่ยนบทบาทของคํานิยามคําวา “ทุจริต” จากการ
ปราบปรามเปนการปองกันการทุจริตใหมากขึ้น ซึ่งก็ทําใหคิดวาเรามาสรางเครื่องมือในการจับผูทําการทุจริต 
แตทําไมไมแสวงหาวา ทําอยางไรจึงจะใหคนทําทุจริตใหนอยลง น่ีเปนเรื่องสําคัญมาก โดยหาวิธีการให
เจาหนาที่ใชดุลพินิจใหนอยลง หาพันธมิตร หรือ stakeholders รวมในการตรวจสอบ สรางมาตรฐานในการ
แกไขกฎหมายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ก็นาที่จะทําใหการทุจริตลดลงได 

๒. สํานกัควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธกิารและผังเมือง  
         สามารถแบงผลการศกึษาตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 

     ๑. รูปแบบการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
        จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักพบวา รูปแบบการทุจริตจะมีการดําเนินการเปนขบวนการ 

โดยสวนใหญจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการย่ืนขออนุญาต ซึ่งจะมีการเรียกรับผลประโยชนกอน แตจะไมสามารถ
ตรวจพบหลักฐานได เมื่อมีการย่ืนแบบขออนุญาตกอสรางไมวาจะเปนในกรุงเทพมหานครหรือตามสํานักงาน
เขตตาง ๆ เมื่อดําเนินการย่ืนแบบขออนุญาตกอสราง หากดําเนินการยื่นแบบปกติตามขั้นตอน เจาหนาที่มักจะ
สงไปติดตอกับฝายโยธา แลวจะมีคนประสานงานติดตอใหที่เรียกกันวา “หลงจู” จะเปนผูที่จัดการจัดคิว 
รวมถึงผลประโยชนทั้งหมด ยกตัวอยางเชน หากดําเนินการย่ืนแบบกอสรางบาน ซึ่งก็ไมไดรับการยกเวน ก็จะมี
การกําหนดอัตรา (rate) ไว ยกตัวอยางเชน หากบานหลังแบบน้ีก็จะมีกําหนดราคาไวแลววาจะตองจายเทาไหร 
หลังจากน้ันเงินก็จะไหลเขาสูกระบวนการจัดสรรปนสวนใหผูที่มีสวนเกี่ยวของซึ่งไมอาจทราบไดวามีใครบาง 
หากเปนอาคารใหญก็จะเสียเงินในสวนน้ีเยอะกวาบานปกติ แตถายังตกลงกันไมได และยังคงยื่นแบบตามปกติ 
ก็อาจจะติดขัด มีความพยายามดึงเรื่องหาเหตุ ทําใหใบอนุญาตออกชาถึงชามากหากไมเขาระบบของเขา แตถา
เขาระบบการเรียกรับเงินก็จะมีการจัดการแบบที่ไดย่ืนไป ซึ่งหากถามีการจายเงิน ก็จะไมพบปญหาอะไรและ
ไดรับใบอนุญาตในที่สุด 

ใบอนุญาตที่เขาระบบการเรียกรับเงิน เมื่อนําไปกอสรางก็จะไมมีปญหาอะไรใดๆ ทั้งสิ้น 
และเมื่อกอสรางเสร็จเรียบรอย หากเปนกรณีที่อาคารตองออกใบรับรองการกอสรางอาคาร หรือ อ.๖ ก็จะไม
คอยมีปญหา และเมื่อไดใบ อ.๖ ไปใชอาคาร ก็จะไมมีปญหาเชนกัน สามารถเรียกไดวาจากตนนํ้าไปปลายนํ้า
ตลอดสายผานตลอด ดังน้ันผูประกอบการสวนมากจะยินดีจาย หรือไมก็อยูในภาวะจําตองจาย เพ่ือซื้อความ
สะดวก 

แตถาไมเขาระบบเรียกรับเงิน จะมีเจาหนาที่เขามาในทุกข้ันตอน ไมวาจะเปนเรื่องที่อยูใน
กฎหมายหรือเรื่องอ่ืนๆ ที่จะสามารถใชดุลยพินิจเพ่ือไมใหไดรับความสะดวก เมื่อมาถึงข้ันตอนการกอสราง ก็
จะมีนายตรวจอาคารมาตรวจสอบ แตตรงสวนน้ีเน่ืองจากเปนหนาที่ที่จะตองมาทําการตรวจสอบตามอํานาจ
หนาที่อยูแลว เชน เรื่องปองกันวัสดุ ฝุนละออง เปนตน จะเห็นไดชัดวามีความแตกตางกันมาก ระหวางเขา
ระบบ กับ ไมเขาระบบ  
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๒. แนวทางและมาตรการในการปองกันการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
      จากกรณีดังกลาวน้ี การที่มีแนวคิดลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ เจาพนักงานทองถิ่น เปน

แนวทางหน่ึงในการปองกันการทุจริตได เน่ืองจากไมมีการตรวจสอบหรือไมมีผูตรวจสอบ ซึ่งเจาหนาที่ใน
ภูมิภาคมักจะไมคอยมีความรูความชํานาญเหมือนกับเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร แตในทางตรงกันขามหาก
เจาหนาที่ที่มีความชํานาญ ก็จะอาศัยชองวางและความชํานาญน้ีไปใชในทางแสวงหาผลประโยชนได สวนกรณี
ที่ไมมีการตรวจสอบน้ัน กฎหมายควบคุมอาคาร ไมมีการกระจายอํานาจ ซึ่งหลักการกระจายอํานาจจะให
ประชาชนปกครองกันเอง ซึ่งประชาชนก็จะตองรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนเอง และตองมีความเขมแข็ง 
อยางเชนกรณีย่ืนคําขอออกใบอนุญาต เจาหนาที่จะตองลงรับให ไมจําเปนจะตองจายเงินใหเจาหนาที่จึงจะ
ออกใบอนุญาตได ซึ่งเปนเรื่องที่ไมถูกตอง  

อีกประเด็นคือ หากมีการอนุญาตใหกอสรางไปแลว หากพิจารณาในแบบแปลนก็จะพบวา
แบบแปลนน้ันถูกกฎหมาย แตการกอสรางอาจจะไมตรงตามแบบแปลนซึ่งในบางครั้งเจาหนาที่เองก็รับทราบ 
ถึงแมจะมีเร่ืองรองเรียนเขามา ก็จะมีการดําเนินการเสมือนวาไดมีการดําเนินการกับเจาของอาคารน้ันแลว               
ซึ่งเทากับวาแบบแปลนตามที่ไดรับอนุญาตถูกตองแตเจาของอาคารไปสรางผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับ
อนุญาตเอง  

ดังน้ันการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร กรณีที่กฎหมายที่ออกไปแลวไมสอดคลองกับ
หลักการปฏิบัติก็ตองมีการแกไข เชน  ที่วางดานหลังตึกแถว เปนตน ซึ่งการแกไขก็ตองมีเหตุผลในการแกวาที่
วางดานหลังมีไวทําอะไร หรือกรณีตองมีที่วางดานหนา ในทางปฏิบัติก็ตองดูวามีไวเพ่ืออะไร เชนเดียวกัน ซึ่งก็
เปนชองวางของกฎหมายและเปนชองทางใหเจาหนาที่ใชดุลพินิจเพ่ือแสวงหาประโยชน และเปนการรังแก
ประชาชนเพ่ือประโยชนของตนเอง ซึ่งประชาชนยอมทราบดีวาทําไมไดผิดกฎหมาย เมื่อถูกตรวจสอบก็ตอง
ยินยอมจายเงินใหเจาหนาที่ เพ่ือความสะดวก ดังน้ันควรมีการปรับแกไขขอกฎหมายใหสอดคลองกับ
สภาวการณที่เกิดขึ้นในปจจุบันเพ่ือเปนการลดชองวางที่จะทําใหเกิดการทุจริตได   

๓. สมาคมธุรกิจบานจัดสรร  
         สามารถแบงผลการศกึษาตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 

     ๑. รูปแบบการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
      จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักพบวา เร่ืองโครงสรางของกฎหมายควบคุมอาคารน้ัน 

ขั้นตอนการทุจริตคอรัปช่ันเกี่ยวกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร มาจากโครงสรางของระบบการขออนุญาตที่
ไดกําหนดไวในขอกฎหมาย ไมวาจะเปนการดําเนินการในข้ันตอนใด ถาไมไดรับการสนับสนุนจากผูขออนุญาต    
ก็จะไมไดรับการบริการจากหนวยงานจะติดขัดในขอบังคับ ระเบียบ กฎหมาย และในขั้นตอนของกฎหมายปกติ 
คาใชจายที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนคาธรรมเนียมหรือคาใชจายตางๆ ที่เสียไป ไมวาจะเปนใตโตะหรือบนโตะ สิ่งที่
เสียไปไมสามารถนํามาหักเปนคาใชจายในการดําเนินงานของผูประกอบการได จึงอยากเสนอการปรับเปลี่ยน
โครงสรางหรือควรมีการปฏิรูปกฎหมายควบคุมอาคารทั้งระบบ เน่ืองจากกฎหมาย ขอบัญญัติ ระเบียบ 
ขอบังคับ ที่ใชอยูในปจจุบันมีความลาสมัย ไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตและมีการแข็งขัน
สูง ซึ่งเปนชองวางของกฎหมายนําไปแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบของขาราชการที่เกี่ยวของ ตัวอยางเชน 
การแกกฎหมายในสวนของที่วางหลังอาคาร ควรแกกฎหมายเพ่ือใหเจาของอาคารสามารถตอเติมและ
ประโยชนไดอยางเต็มที่ การขอออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ผูประกอบการไมตองการจายเงินใหเจาหนาที่ 
แตไมสามารถกระทําได เน่ืองจากมีเง่ือนเวลาในการกําหนดดุลพินิจ ถาไมจายเงินตองมีการปรับแกไข       
แบบแปลน ทําใหเสียเวลาในการดําเนินการทางธุรกิจ จึงเปนเหตุใหผูย่ืนขออนุญาตพรอมที่จะจายคาใชจาย 
เพ่ือแลกกับความเสียหายของโครงการ   
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สวนการย่ืนแจงฯ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ จะไมมีการลงรับเรื่อง เพ่ือที่จะไมใหระยะเวลาในการ
พิจารณายังไมเริ่มตน และจะมีการแจงขอทักทวงใหแกไขแบบแปลน ทําใหผูประกอบการไมสามารถทราบไดวา
เรื่องที่ขออนุญาต จะทราบผลการดําเนินการเมื่อใด ทําใหมีผลกระทบตอผูประกอบการ ถึงแมวา ปจจุบันจะมี
การแกไข มาตรา ๓๙ ทวิ ในสวนของวิศวกรผูรับรองแบบแปลนแลว เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๘ ก็ตาม แตสุดทายก็
ตองมาเขากระบวนการพิจารณาอนุญาตของเจาหนาที่อยูดี ทําใหเกิดชองทางการทุจริตเชนเดิม  

ปจจุบัน การขออนุญาตตอกรุงเทพมหานคร จะมีการกําหนดอัตรา (rate) และคาใชจายใน
การดําเนินการขออนุญาตกอสรางอาคารฯ หรือย่ืนแจงฯ เริ่มตนอยูที่ ๕,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาทตอหลัง ถาเปน
โครงการจัดสรรก็จะคูณตามจํานวนหลังในแผนผังจัดสรร ซึ่งผูประกอบการก็ตองยอมจาย เพ่ือซื้อความสะดวก 
รวดเร็ว ในการประกอบธุรกิจ เน่ืองจากเงินลงทุนที่ไดมามีดอกเบ้ียเพ่ิมข้ึนทุกวัน ซึ่งผูประกอบการไมไดเต็มใจ
จะจายให แตตองตกอยูในสภาวะที่ตองยอมจาย เพ่ือแลกกับการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากมีคูแข็งทางการคาใน
ธุรกิจบานจัดสรรเปนจํานวนมาก ถาใบอนุญาตออกชาก็ไมสามารถดําเนินธุรกิจตอได หรือถึงแมจะดําเนินการ
ไดแตก็คอนขางที่จะมีอุปสรรคที่จะตามมาในภายหลังในลักษณะที่มีการตรวจสอบและถูกระงับการกอสรางฯ  

กรณีการตรวจแบบแปลน หากมีการรับมาดําเนินการแกไขเองก็จะถูกแจงใหแกไขหลายครัง้    
โดยจะใชวิธีการแจงใหแกไขในแตละอยางที่ละคร้ัง ไมไดแจงใหแกไขในครั้งเดียวทั้งหมด แตหากมีการจายคา
แกไขแบบแปลนใหกับนายชางโยธาที่รับผิดชอบ ก็จะสามารถดําเนินการไดรวดเร็ว และจะผานการอนุมัติได
งาย หรือในบางครั้งที่มีการแจงใหแกไข แตพอใหคาใชจายแลวก็จะไดรับอนุมัติ ทั้งที่เปนแบบแปลนเดิม    

การขออนุญาตสรางหมูบานจัดสรรก็เชนเดียวกัน กอนเริ่มโครงการจะตองดําเนินการใน
สวนที่เก่ียวของกับหนวยงานของรัฐหลายหนวยงาน เชน การรังวัด การขอเช่ือมตอทางถนน การสรางสะพาน
ขามคลองสาธารณะ การขุดดินถมดิน การขอระบายนํ้าทิ้ง การจัดเก็บขยะมูลฝอย เรื่องสิ่งแวดลอม และไซด
ของคนงานกอสราง เปนตน ซึ่งจะมีเอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตมากมาย ซึ่งหากผูประกอบการ 
ทําไมถูกตองหรือแมจะทําถูกตอง ก็ยังตองจายเพ่ือใหการทํางานเปนไปอยางรวดเร็ว ซึ่งทุกขั้นตอน ภาคเอกชน
มีอัตราคาใชจายทุกขั้นตอน โดยเฉลี่ยตอโครงการ ภาคเอกชนตองจายคาใชจายน้ีประมาณ ๑๖-๒๒ จุดตอ
โครงการ 

๒. แนวทางและมาตรการในการปองกันการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
      การแกไขหรือปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอาคาร ควรที่จะมีตัวแทนของผูประกอบการที่ไดรับ

ผลกระทบจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวเขารวมเปนกรรมการหรืออนุกรรมการ ในการพิจารณาดวย 
เชน สมาคมผูประกอบการตางๆ สภาหอการคาไทย สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก เปนตน เพ่ือรับฟงประเด็น
ปญหาใหรอบดานกอนออกมาเปนกฎหมายบังคับใชตอไป ซึ่งปจจุบัน จะมีแตหนวยงานของรัฐเปนผูเสนอ
เทาน้ัน โดยมิไดมีการรับฟงขอคิดเห็นจากภาคเอกชน แตประการใด  

นอกจากน้ีควรที่จะใหมีองคกรภาคเอกชน หรือ Out Source ทําการตรวจสอบและรับรอง
แบบแปลนไดเอง โดยที่เจาหนาที่จะไดไมตองมาตรวจสอบ เน่ืองจากมีการตรวจสอบโดยวิศวกรที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะดานเกี่ยวกับอาคารซึ่งจะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับแบบแปลนดานโครงสรางและความมั่นคง
แข็งแรงของอาคารอยูแลว ซึ่งปจจุบันกรุงเทพมหานครมีเจาหนาที่ไมเพียงพอตอความตองการของ
ผูประกอบการ ทําใหเกิดความลาชาในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ มีการใชดุลพินิจที่ไมถูกตองและมี
พฤติกรรมหนวงเหน่ียวจะแจงขอทักทวงใหแกไข เพ่ือเรียกรับผลประโยชน ซึ่งไมวาจะเปนนายตรวจหรือนาย
ชางโยธา ยังไมไดจบการศึกษาดานสถาปตยกอสราง แตผูย่ืนขอย่ืนแบบคํานวณเปนวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาต 
ซึ่งเขาเหลาน้ัน ตองรับผิดชอบในวิชาชีพแหงใบอนุญาตที่ไดรับมา หากมีความเสียหายเกิดขึ้นวิศวกรผูเซ็นต
ใบอนุญาตตองรับผิดชอบอยูแลว ไมใชผูลงนามใหอนุญาตกอสรางอาคาร แตอยางใด เมื่อมีการปฏิรูประบบ 
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เสียใหม อาจจะไดนํ้าดีเขามาใหมในวงการโยธา พัฒนาคนดวยระบบการศึกษา สงเสริมการศึกษา ซึ่งนับวัน
คุณภาพของผูเรียนวิศวกร ตกตํ่าไปเรื่อยๆ เน่ืองจากไมเคยไดเรียนรูจากประสบการณจริง ซึ่งหากมีหนวยงานน้ี 
ก็จะเปนที่ยอมรับของภาคเอกชน วาบุคคลที่อยูมีความรูความสามารถจริง แบบที่ผิดมีการทักทวงก็จะยอมรับ 
ไมใชผานดวยเงิน เปนการแกไขวงจรอุบาทกไดอีกทางหน่ึง เชน กฎหมายอาคารที่บังคับใชในประเทศสิงคโปร 
นับวาทันสมัยเปนอยางมาก  

สําหรับการขออนุญาตกอสรางอาคาร อาจจะใชวิธีการแบบการรังวัดเอกชน คือ มีองคกร
ภาคเอกชน หรือหนวยงานนอกเปนผูพิจารณากอนออกใบอนุญาต เพ่ือเปนการลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ 
ซึ่งจะใหวิศวกรเปนผูตรวจรับรองและรับผิดชอบในการขอออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร เพ่ือใหเกิดความ
รวดเร็วและลดภาระงานของเจาหนาที่ที่มีจํานวนไมเพียงพอ หรืออาจใชวิธีที่เรียกวา Fast Track เพ่ือใหเกิด
ความรวดเร็วในการพิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางอาคารทุกข้ันตอน และควรจะมีเคร่ืองมือหรือระบบ
ตรวจสอบเกี่ยวกับสถานะของการย่ืนคําขออนุญาตกอสราง และสามารถตรวจสอบดูไดวาเรื่องอยูในข้ันตอนใด 
โดยใหประชาชนผูยื่นคําขออนุญาต ผูบังคับบัญชาทุกระดับช้ัน สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวน้ีไดดวย  

และนอกจากน้ีควรจะมีการแกไขเรื่องโครงสรางรายไดของเจาหนาที่ กลาวคือ ควรมีการ
ปรับโครงสรางทางรายไดเพ่ือใหเจาหนาที่ไดรับคาตอบแทนใหมากขึ้น เพ่ือไมใหเกิดการเปรียบเทียบกับรายได
ของภาคเอกชน ซึ่งมีลักษณะงานวิชาชีพอยางเดียวกัน ซึ่งปจจุบัน คาธรรมเนียมในการพิจารณาออกใบอนุญาต
กอสรางอาคารมีอัตราที่นอยมาก เมื่อเทียบกับเงินใตโตะที่จายใหแกกลุมขาราชการ ซึ่งราชการไดรับประโยชน
นอยมาก ควรกําหนดคาธรรมเนียมใหมากข้ึนโดยเอาเงินข้ึนมาบนโตะและใชจายไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 
รัฐบาลก็จะไดรายไดจากการเก็บคาธรรมเนียมหรือคาใชจายเขาเปนงบประมาณของประเทศมากขึ้น แลวนําไป
กําหนดเปนเงินเพ่ิมใหกับเจาหนาที่ เพ่ือที่จะไดไมตองใชอํานาจหนาที่ในการแสวงหาประโยชนอีก ซึ่งในสวน
ของเอกชนยินดีที่จะจายใหอยางถูกตองตามกฎหมาย แตทุกวันน้ีภาคเอกชนตองจายคาธรรมเนียมที่ถูกตอง 
(บนโตะ) ประมาณ ๒๐ % แตตองจายใตโตะ ประมาณ ๘๐% เพ่ือใหธุรกิจสามารถเดินตอไปได  

๔. สถาบนัการกอสรางแหงประเทศไทย  
         สามารถแบงผลการศกึษาตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 

     ๑. รูปแบบการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
       จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักน้ันไดกลาวถึงสถาบันฯ วาเกิดจากความรวมมือของ

ภาครัฐและเอกชน ไมไดเปนหนวยงานของราชการ และไมมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ                    
การกอสรางอาคารครึ่งหน่ึงจะเปนของสวนราชการ สวนอีกครึ่งหน่ึงจะเปนของเอกชน ในสวนของสถาบันฯ                  
จะไมมีสวนในการย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร แตอยางใด แตจะมีสวนราชการที่เกี่ยวของกํากับดูแลโดยตรง
อยูแลว เชน กรุงเทพมหานคร กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งปจจุบันทางสถาบันฯ จะเปนคณะอนุกรรมการฯ 
จัดซื้อจัดจางเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร ในสวนของการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารน้ัน จากที่ไดรับฟงขอมูลจากผูที่ไดรับผลกระทบจากการใชอํานาจหนาที่ตาม
กฎหมายดังกลาว ปรากฏวา สิ่งที่ไดรับฟงปญหาจะเกี่ยวของกับการใชอํานาจเบ็ดเสร็จอยูที่คนกลุมเดียว ต้ังแต
การกําหนดแบบแปลน การพิจารณา การตรวจสอบ ซึ่งการอนุญาตรวมถึงกระบวนการตางๆ จะอยูที่กลุม
บุคคลเดียวกัน ภาคเอกชนจะไมกลาที่จะมีปญหากับหนวยงานราชการ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะดําเนินการใน
ลักษณะที่เบ็ดเสร็จในหนวยงานเดียว การย่ืนขออนุญาตไมได แตก็ตองไปดําเนินการในบางสิ่งบางอยาง เพ่ือให
ออกใบอนุญาตให และในขั้นตอนระหวางการกอสรางก็มีการปฏิบัติในอีกข้ันตอนหน่ึง ตลอดจนมีการกอสราง               
ที่ผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ซึ่งก็จะมีการปฏิบัติงานในลักษณะที่เอ้ือประโยชนและมีผลประโยชน
เกี่ยวเน่ืองกัน ถามีปญหาก็จะตองมีการต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ แตผูประกอบการจะเสียเวลาในการ
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ดําเนินการทางธุรกิจ จึงตองมีการยอมจายเงินเพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินการตอไปได เชน มีพฤติการณของ
เจาหนาที่กรุงเทพมหานคร อยูสํานักงานหน่ึง โดยมีผูย่ืนคําขออนุญาตกอสรางคอนโดมิเนียม ซึ่งยื่นอยางไร                   
ก็ไมผาน โดยผูรับเหมาไดบอกวาใหไปคุยกับทางเจาหนาที่ ซึ่งผูย่ืนขออนุญาตแจงวาไมไปคุยทําทุกอยางให
ถูกตอง แตปรากฏวากวาจะไดรับใบอนุญาตใหกอสรางใชเวลาประมาณ ๑ ป ซึ่งจะเห็นไดวาที่เปนเชนน้ี                  
ก็เพราะอํานาจในการดําเนินการอยูที่กลุมบุคคลเดียวกันทั้งหมด ขอยกตัวอยางการขออนุญาตกอสรางที่
ประเทศสิงคโปร ซึ่งจะมีการต้ังผูตรวจสอบอาคารจากภายนอก หรือที่เรียกวา Third parties หรือ Out Source 
เขามาดําเนินการแทน โดยที่ผูประกอบการจะไมสามารถทราบไดเลยวาบุคคลที่จะมาตรวจสอบอาคารเปนใคร 
โดยจะมาในของรูปคณะทํางานฯ ซึ่งกําหนดไวในกฎหมาย ทําใหการพิจารณา การตรวจสอบ จะมิใชอยูในกลุม
บุคคลเดียวกัน  

๒. แนวทางและมาตรการในการปองกันการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
        ในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตฯ ควรที่จะสงเรื่องไปใหองคกรอ่ืน ในการดําเนินการ         
เพ่ือปองกันมิใหเกิดการรวมอํานาจหนาที่อยูในจุดเดียวกัน ซึ่งเปนการลดขั้นตอนและรวดเร็วมากย่ิงขึ้นกวา             
ที่เปนอยูในปจจุบัน ประกอบกับเจาหนาที่กรุงเทพมหานครมีจํานวนจํากัดและไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน              
อีกดวย 

๕. สมาคมอาคารชดุไทย 
         สามารถแบงผลการศกึษาตามวัตถุประสงคได ดังน้ี 

     ๑. รูปแบบการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  
        จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลักพบวา การออกกฎหมายไมควรรางออกมาในมุมมองของ
รัฐเทาน้ัน แตจะตองเขาใจธุรกิจ ใหภาคธุรกิจสามารถวิพากษวิจารณได ควรจะมีการเชิญผูประกอบการมาใน
ขั้นตอนเริ่มดําเนินการ ยกตัวอยางกฎหมายของ สคบ. เมื่อจะออกกฎหมายจะมีการเรียกผูประกอบการไป 
แนะนํา หรือ แสดงความคิดเห็น รวมทั้งผูบริโภค เน่ืองจากในการออกกฎหมายตองมีความชัดเจน ไมไดขึ้นอยู
กับการตีความของเจาหนาที่ และมีการใชดุลพินิจมากเกินไป ถามีความชัดเจนก็จะใชดุลพินิจไมได แตถาหาก
วาเครงครัดเกินไปก็ทําอะไรไมได ในเรื่องของข้ันตอนก็เปนเร่ืองสําคัญ เน่ืองจากปจจุบันตองติดตอหลาย
หนวยงานหลายสาขา โดยเฉพาะการขอใบอนุญาต ที่มึชองวางในการตีความของเจาหนาที่ รวมทั้งระยะเวลาใน
การออกใบอนุญาต สงผลใหผูประกอบการตองหาเรงกระบวนการใหเร็วขึ้นโดยการยอมจายเงินใหกับเจาหนาที่
ซึ่งเปนเรื่องของความเขาใจธุรกิจ เร่ืองของความชัดเจนของกฎหมาย และเรื่องของขั้นตอนและระยะเวลาใน
การขออนุญาตตางๆ ตลอดจนการโยนความรับผิดชอบไปกับผูจะทําโครงการ แมแตวิศวกรซึ่งจะตองรับผิดชอบ
ตอใบอนุญาต ยกตัวอยางเชน กรณีการสรางแคมปคนงาน กฎหมายกําหนดวา หามกอสรางแคมปงานในจุดที่
หางจากมีการกอสราง ในรัศมีไมเกิน ๒๐๐ เมตร ซึ่งอาจจะเปนเรื่องความมั่นคง เรื่องแรงงานตางดาว หรือ
ขอสังเกตอ่ืน ๆ ไมมีผูประกอบการรายใดที่ตองการสรางแคมปหางออกไปจากพ้ืนที่กอสราง เน่ืองจากเรื่องเวลา 
ตนทุนคาขนสง ซึ่งไดรับคําแนะนําโดยใหยื่นขอกอสรางในบริเวณใกลและตองเสียเงิน เพ่ือใหแคมปคนงาน
สามารถต้ังในจุดที่ใกลบริเวณกอสรางได และยังไมรวมถึงการขออนุญาตกอสรางตามที่ไดย่ืนขอใบอนุญาตอีก
ดวย  

อีกกรณีในเร่ืองของทางหรือถนนวาเปนสาธารณประโยชนหรือไมในการขออนุญาตสราง
คอนโดมิเนียมตองติดทางสาธารณะซึ่งถนนบางเสนเปนสาธารณะ เน่ืองจากมีประปา ไฟฟา ทอระบายนํ้า ปกติ
จะไปทําในที่ของเอกชนไมได ซึ่งผูประกอบการจะตองดําเนินการฟองรองตอศาลเพ่ือพิพากษาใหเปนทาง
สาธารณะ ใชเวลานานกวาจะมีคําพิพากษา แตเมื่อมีการพูดคุยกับเจาหนาที่เขตวาสามารถชวยเหลือในประเด็น
น้ีไดหรือไม เจาหนาที่แจงวาสามารถชวยไดแตจะมีการตองจายเงิน ผูประกอบการจึงตองจํายอมจายเงินให
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เจาหนาที่เพ่ือใหตอบหนังสือตามความเปนจริง มิใชจายเงินใหเพ่ือใหตอบในสิ่งที่ไมถูกตอง ดังน้ัน เพ่ือใหเกิด
ความชัดเจนจะตองมีการระบุใหชัดเจนในรายละเอียดของซอยแตละซอยมีความกวางของถนนเทาไร เพ่ือจะได
ลดการจายเงินในการใชดุลพินิจที่ไมชอบของเจาหนาที่  

เรื่องประเด็นขอเช่ือมทางก็เปนเรื่องที่เจาหนาที่ใชดุลพินิจมาก และจะกําหนดคาใชจาย
อยางไรผูประกอบก็ตองจาย ซึ่งจากกรณีของโครงการฯ ขอเช่ือมทางกับเจาหนาที่เขตไดรับการติดตอจาก
เจาหนาที่เขตวายังไมอนุญาตจะตองเขามาพูดคุยกอนเน่ืองจากเปนเรื่องการตีความตามกฎหมาย ในการใช
ดุลพินิจซึ่งเปนชองทางในการทํามาหากินของเจาหนาที่เขต อยางเชน กรณีโครงการฯ ต้ังอยูระหวางทาง ๒ 
สาย จะใชเกณฑการพิจารณาอยางไร ซึ่งผูประกอบการก็ตองระมัดระวังดวยเกรงวาจะทําในสิ่งที่ผิดกฎหมาย 
แตผลก็คือเปนการเรียกเพ่ือตกลงวาจะเช่ือมแบบไหนและเปนที่มาของตัวเงิน ซึ่งหากมีการกําหนดไวชัดเจนก็
จะลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ไดเปนอยางมาก เพราะผูประกอบการมีการลงทุนไปแลว อยางไรก็ตองทําให
โครงการฯ เกิดใหได เน่ืองจากปจจุบันมีผูประกอบการมากมายมีการแข็งขันทางธุรกิจสูง  

ในขั้นตอนกอนออกใบอนุญาต การย่ืนเอกสารตองมีกําหนดใหชัดเจน เน่ืองจากไมมี
ขั้นตอนของการรับเร่ืองไวดําเนินการ แตจะเปนวิธีการย่ืนแลวยื่นอีก และมีการสั่งใหแกไข เพ่ือตองการเรียกให
ผูประกอบการเขาไปพบ แตหากยืนยันวาจะย่ืนก็จะมีการแจงขอทักทวงมากมายหลายประการ กรณีน้ีจึงควรที่
จะมีมาตรการการเรื่องของการรับเรื่องวาจะตองรับเร่ือง หากไมรับเร่ืองก็ตองบอกวาสาเหตุที่ไมรับเร่ืองเพราะ
อะไร และหากมีการรับเรื่องแลว ก็จะแจงขอทักทวงหลายคร้ัง ไมแจงในคราวเดียวกัน เพ่ือที่จะไดแกไขในครั้ง
เดียว และใชเวลานานหลายเดือน ซึ่งทําใหผูประกอบการมีผลกระทบในการดําเนินธุรกิจเปนอยางมาก จนทํา
ใหผูประกอบการตองยอมจายเงินใหกับเจาหนาที่ แตถาหากมีการตกลงจายเงินกันต้ังแตย่ืนขออนุญาต ก็จะ
ไดรับใบอนุญาตที่รวดเร็ว ในระหวางการกอสรางก็จะไมมีเจาหนาที่มารบกวน รวมถึงการขอออกใบรับรองการ
กอสราง (อ.๖) ก็จะไดรับความสะดวกไมเกิดปญหาอะไร ผูประกอบการสวนใหญจะตองประกอบธุรกิจในเขต
พ้ืนที่น้ันๆ อยูแลวจึงไมอยากที่จะมีปญหากับเจาหนาที่  

การยืนยันใหรับเร่ืองไว ผูประกอบการก็ตองรวมมือดวยโดยไมทําในสิ่งที่ผิดกฎหมาย ใน
เรื่องเสียงดัง สิ่งปองกันเศษวัสดุตกหลน ฝุนละออง การขนสงวัสดุ หรือ การกอสรางเกินกําหนดเวลา ก็จะไดรับ
แจงมาซึ่งเปนขอเท็จจริง และจะเปนในลักษณะ ๒ สวน คือจากเจาหนาที่เอง และจากประชาชนที่อาศัย
ขางเคียง ที่ประสงคจะตบทรัพยจากผูประกอบการ ซึ่งผูประกอบการเองก็อาจจะมีสวนผิดดวย ในบางรายก็จะ
อํานวยความสะดวกใหโดยการเชาโรงแรมใหเขาอยูอาศัยในระหวางดําเนินการกอสราง แตก็ยังมีการเรียกรอง
เงินเพ่ิมอีกดวย  

และในสวนของกระบวนการของกําหนดระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตคือ ควรยื่นที่รับ
เรื่องโดยตรงที่ประชาสัมพันธ ซึ่งไมมีสิทธิปฏิเสธไมรับเร่ืองและไมมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาวาจะรับหรือ
รับเรื่องและเมื่อรับเรื่องแลวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจะตองพิจารณาวาจะรับหรือไมรับเร่ืองจากเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบอีกขั้นตอนหน่ึง สืบเน่ืองจากประเด็นปญหาหากผูประกอบการยืนยันที่จะย่ืนปกติ ในระหวางที่มีการ
กอสรางซึ่งตองใชระยะเวลาเปนป ๆ ก็จะตองเจอปญหาจากเจาหนาที่ซึ่งจะเขามาอางการตรวจสอบวาถูกตอง
ตามที่ไดรับอนุญาตหรือไม ทําใหเสียเวลาและจําตองจายเงินใหกับเจาหนาที่และเวลาตรวจแบบก็จะแจงขอ
แกไขมาที่ละเรื่อง ๒ เรื่อง ไมแจงในคราวเดียวกันทั้งหมด เขาลักษณะเปนการกลั่นแกลง ทําใหการดําเนิน
โครงการฯ เกิดความลาชามีผลตอการประกอบการทางธุรกิจมากหรือไมก็จะมีการแจงเมื่อใกลจะหมดอายุ
ใบอนุญาต  

 
 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๘๑ 

 

๒. แนวทางและมาตรการในการปองกันการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
      ในขั้นตอนการพิจารณาขออนุญาตควรใหองคกรนอก หรือ OUT SOURCE เปน

ผูดําเนินการแทน และควรที่จะมีการแกกฎหมาย เพ่ือลดการชวยดุลพินิจของเจาหนาที่ อีกสวนหน่ึงเจาหนาที่
ไมกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง กลัวมวลชน กลัวนักขาว ทําใหประชาชนมากลาวอางเพ่ือตบทรัพยจาก
ผูประกอบการที่มีการดําเนินการที่ถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐจะตองออกมาตัดสิน
ในสิ่งที่ถูกตองแตกลับเพิกเฉย เปนตน 
 ๔.๑.๒ การศึกษาเชิงเอกสาร 

 ๑. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  คณะผูศึกษา ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบขอมูลที่ไดจากกการศึกษางานวิจัยของ สุริยน 

ประภาสะวัต (๒๕๓๙) เรื่อง “ปญหาการบังคับใชและวินิจฉัยสั่งการของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร”กรณีการสัมภาษณผูเช่ียวชาญดานอาคารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร และวิศวกรเอกชน สามารถสรุปได ดังน้ี 

(๑) บํารุง ชุณหสวัสดิกุล อดีตเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ มีความเห็นวา 
เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครไมมีประสิทธิภาพ เห็นแกผลประโยชน ทั้งที่เขาใจกฎหมายดี แตนํากฎหมายมา
แสวงหาผลประโยชน เปนผูแนะนําใหผูกระทําผิดรูวาควรดําเนินการอยางไร และสวนมากเจาหนาที่จะปลอยให
มีการสรางอาคารจนผิดไปแลว จึงมาดําเนินการเปนการสรางปญหาขึ้นมา เพ่ีอสั่งใหรื้อถอน สั่งอะไรก็ไมได 
แลวก็ปลอยใหอาคารผิดกฎหมายเต็มบานเมืองอาคารที่สํานักงานเขตอนุญาตรอยละ ๘๐ ผิดกฎหมาย คือ 
อนุญาตแลวสรางออกมาผิดจากแบบที่ ไดรับอนุญาต และขณะที่ผู ใหสัมภาษณดํารงตําแหนงอยู ใน
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ สวนมากคณะกรรมการฯ จะสอบถามวาอาคารน้ีสรางมานาน ๓ – ๕ ปแลว 
ทําไมเจาหนาที่เพ่ิงออกคําสั่งวามีการสรางผิด เจาหนาที่ไดช้ีแจงวามีการรองเรียน จึงตองดําเนินการ แสดงวา
ถาไมมีการรองเรียนก็สรางผิดแบบได แสดงใหเห็นวาเจาหนาที่ไมปฏิบัติหนาที่ตามที่ตนมีอยู  

(๒) มติ ต้ังพาณิชย อดีตกรรมการพิจารณาอุทธรณ มีความเห็นวา อาคารเปนสิ่งที่ปรากฏ
ขึ้นมาเปนหลักฐานชัดเจนไมใชหลักฐานทางพฤติกรรมที่ซอนเรนได เพราะฉะน้ันการตรวจตราน้ันก็คงตองมีการ
ตรวจตราในระดับที่เปนขั้นเปนตอน ไมตองมีถึงทุกวัน ซึ่งก็คงตองขึ้นอยูกับประสบการณ ความรู ความต้ังใจ
ของเจาหนาที่วามีความต้ังใจแคไหน แตปรากฏวาในขอเท็จจริง สภาพของกรุงเทพมหานครเวลาน้ีมีอาคารที่
สรางผิดกฎหมายปรากฏอยูจํานวนมาก เราเกือบจะหาอาคารที่สรางถูกตองตามกฎหมายที่แทจริงไมไดเลย    
ไมตองไปดูอะไรอ่ืนไกลมาก แคการตอเติมหลังบานของอาคารพาณิชย การติดต้ังปาย การติดต้ังซี่กรงเหล็กดัด 
สิ่งตาง ๆ เหลาน้ีเปนสิ่งที่ผิดขอกําหนดที่มีอยูในกฎหมายทั้งสิ้น ซึ่งตรงน้ีก็ยืนยันใหเห็นไดชัดวา เจาหนาที่
ปฏิบัติหนาที่ไดเอาใจใสสอดสองดูแลหรือไม หรือวาใชตรงน้ันไปแปรเปนผลประโยชน  

(๓) ประภาส นาคสุทธ์ิ วิศวกร บริษัท โชคคุณพระ จํากัด มีความเห็นวา เจาหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร ไมมีการตรวจตรากวดขันดูแลใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด โดยเฉพาะในเรื่อง
การกอสรางดัดแปลงโดยมิไดรับอนุญาต ควรกวดขันใหกระทําการกอสรางดัดแปลงตามแบบที่ไดรับอนุญาต 
และเรื่องความปลอดภัยในการกอสราง  

(๔) ชาติชาย สวัสดิกําธร วิศวกร บริษัท ซิกมาคอนกรีต จํากัด มีความเห็นวา เจาหนาที่ของ
กรุงเทพมหานครมีจํานวนไมเพียงพอที่จะทํางานใหครบวงจรกลาวคือ แมจะสามารถตรวจสอบการกระทําผิด
ได แตไมสามารถบังคับใหร้ือถอนไดทุกราย ถาดําเนินการทุกรายงานจะตกคางมาก ทําใหมีความผิดเลยเลือก
ดําเนินการเฉพาะราย และการเลือกดําเนินการเฉพาะราย จึงเปนชองในการแสวงหาผลประโยชนของ
เจาหนาที่ 
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 ๒. การศึกษาและวิเคราะหกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
จากการศึกษาและวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายตามอํานาจหนาที่

ของเจาพนักงานทองถิ่นแลว คณะผูศึกษาเห็นวา บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไมมีกําหนด
ระยะเวลาที่ชัดเจนและแนนอน สําหรับการใชอํานาจรื้อถอนอาคารของเจาพนักงานทองถิ่น และบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาวที่เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ซึ่งควรที่จะมีการพิจารณาปรับปรุง แกไข บทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ซึ่งเปนชองวางของกฎหมายที่เปด
โอกาสใหเจาพนักงานทองถิ่น และ/หรือ เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมี 
การใชดุลพินิจตามอําเภอใจ และใชอํานาจหนาที่นําไปแสวงหาประโยชนที่มิชอบดวยกฎหมายได ซึ่งในการ
ศึกษาวิจัยครั้งน้ี ขอแยกออกเปน ๒ กรณี กลาวคือ  

กรณีการร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม และ 

กรณีมีการจํากัดสิทธิของประชาชนในการใชสอยอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕           
(พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๒.๑ กรณีการรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร               
พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพิ่มเติม 

กรณีการร้ือถอนอาคารที่ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ มีกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในสวนที่
เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และทีแ่กไขเพ่ิมเติม 

มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ี 
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้น

อยางอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง...ฯลฯ 
“รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง หรือ

สวนอ่ืนของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“ขอบัญญัติทองถ่ิน” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการสวน

ทองถิ่น เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติ
เมืองพัทยา เปนตน 

“เจาพนักงานทองถ่ิน” หมายความวา 
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวน

ตําบล 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับใน

เขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 
“รัฐมนตร”ี หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

หมวด ๓  การกอสราง ดดัแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
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มาตรา ๒๑ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจาก                 
เจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

มาตรา ๓๙ ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และตองดําเนินการดังตอไปน้ี 

(๑) แจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด พรอมทั้งแจง
ขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปน้ีดวย 

 (ก) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน              
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และ
จะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

 (ข) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตอง
ไมเปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

 (ค) ช่ือของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูได รับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือตาม
มาตรา ๔๙ ทวิ 

 (ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
 (จ) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร เปน

ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารน้ันถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงและขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของทุกประการ 

 (ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของ
อาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) วาตนเปน
ผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารน้ัน 

 (ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังน้ี 

(๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวาร
ของบุคคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว 

(๒) มีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทํา
ดังกลาวและจัดใหมีเคร่ืองหมายแสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว 
และ 

(๓) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ได
มีคําสั่งตาม (๑) 

มาตรา ๔๑ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารย่ืนคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มี
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เหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

มาตรา ๔๒ ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองได 
หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่ง
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารน้ันทั้งหมดหรือบางสวนไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

มาตรา ๔๓ ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจดังตอไปน้ี 

(๑) ย่ืนคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๒ 
ไดลวงพนไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๔๒ โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเองโดยจะตองปดประกาศกําหนดการ
รื้อถอนไวในบริเวณน้ันแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูรับผิดชอบงาน
ออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการจะตองรวมกัน
เสียคาใชจายในการน้ันเวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําที่
เปนการฝาฝนกฎหมาย 

ในการดําเนินการร้ือถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูซึ่งดําเนินการ
แทนเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหน่ึงจะเรียกรอง
คาเสียหายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได 

วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอนใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไวหรือขายและถือเงินไวแทนได ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินน้ันคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
รื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินน้ันตกเปนของราชการสวนทองถิ่นน้ัน เพ่ือนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 
 หมวด ๓  การรื้อถอนอาคาร 

ขอ ๒๓ ผูควบคุมงานตองศึกษารายละเอียดโครงสรางของอาคารที่จะรื้อถอน รวมทั้ง
สภาพแวดลอมดวยความรอบคอบ และตองควบคุมการปฏิบัติงานของผูดําเนินการใหเปนไปตามข้ันตอน วิธีการ 
และมีความปลอดภัยในการร้ือถอนอาคารตามที่ไดรับอนุญาต ถาผูดําเนินการปฏิบัติไมถูกตองตามข้ันตอน วิธีการ 
หรืออาจกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ผูควบคุมงานตองใหผูดําเนินการแกไขใหถูกตอง
หรือใหมีความปลอดภัย 

ขอ ๒๔ กอนร้ือถอนอาคารสวนใด ผูดําเนินการตองตรวจสอบและหาวิธีการปองกันสิ่งบริการ
สาธารณะ เชน ไฟฟา โทรศัพท ประปา หรือทอกาซ เปนตน และสวนตางๆ ของอาคารที่อาจตกหลน เพ่ือมิให
เกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินในขณะที่รื้อถอนอาคารสวนน้ัน 
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ขอ ๒๕ ในระหวางการรื้อถอนอาคาร ผูดําเนินการตองติดต้ังปายเตือนอันตราย และตองแสดง
ขอบเขตการรื้อถอนอาคารพรอมดวยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจํานวนพอสมควรไวรอบบริเวณที่จะ
รื้อถอน เพ่ือเตือนไมใหบุคคลซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณน้ัน และตองจัดใหมีพนักงานสําหรับหามบุคคล
ซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว รวมทั้งดูแลความเรียบรอยของปายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณ
ดวย 

การร้ือถอนอาคาร ผูดําเนินการจะกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตย
ตก ถาจะกระทําในเวลาระหวางที่พระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยข้ึนตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น และตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอดวย 

ขอ ๒๖ การร้ือถอนอาคารที่ใกลหรือติดตอกับที่สาธารณะ อาคารอ่ืน หรือที่ดินตางเจาของ
หรือผูครอบครองนอยกวา ๒.๐๐ เมตร ผูดําเนินการตองจัดใหมีการปองกันฝุนละอองและเศษวัสดุรวงหลนที่
อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 

ขอ ๒๗ การรื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕.๐๐ เมตร และอยูหางจากทางหรือที่สาธารณะตาม
แนวราบนอยกวา ๔.๕๐ เมตร ผูดําเนินการตองจัดใหมีสิ่งปองกันวัสดุที่อาจรวงหลนคลุมทางหรือที่สาธารณะน้ัน ถา
มีทางเดินเทาตามแนวทางหรือที่สาธารณะ ผูดําเนินการตองสรางหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญเพียงพอที่จะ
ปองกันเศษวัสดุที่อาจรวงหลนเปนภยันตรายตอสุขภาพชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ตลอดแนวของอาคารที่จะรื้อ
ถอนน้ันดวย 

ขอ ๒๘ การร้ือถอนผนังอาคารดานนอกที่สูงจากพ้ืนดินเกิน ๘.๐๐ เมตร และอยูหางจากอาคาร
อ่ืน ทาง หรือที่สาธารณะตามแนวราบนอยกวาความสูงของอาคาร ผูดําเนินการตองจัดใหมีแผงรับวัสดุที่อาจรวง
หลนจากการร้ือถอนตลอดแนวดานนอกของผนังของอาคารดานน้ัน แผงรับวัสดุดังกลาวตองมีความมั่นคงแข็งแรง
และขนาดใหญเพียงพอที่จะสามารถรองรับวัสดุที่รวงหลนได และตองติดต้ังใหเอียงลาดเพ่ือปองกันวัสดุที่รวงหลน
กระเด็นออกมานอกแผงหรือกองคางอยูในแผงรับน้ัน 

ขอ ๒๙ การขนถายวัสดุที่รื้อถอนลงจากที่สูงมาสูที่ตํ่า ผูดําเนินการตองกระทําโดยใชรางหรือ
สายพานเลื่อนที่มีความลาดเหมาะสมและปลอดภัยจากการตกหลน สําหรับการขนถายวัสดุโดยลิฟตสงของ หรือ
ปนจั่น หรือโยนหรือทิ้ง เปนตน 

ผูดําเนินการจะกระทําไดตอเมื่อไดจัดใหมีการปองกันภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสินแลวหามผูดําเนินการกองวัสดุที่รื้อถอนไวบนพ้ืนหรือสวนของอาคารที่สูงกวาพ้ืนดิน 
 
ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขอ ๕ ในขอบัญญัติน้ี 
(๗๒) “รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง 

หรือสวนอ่ืนของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

 หมวด ๑๑ การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนและเคลื่อนยายอาคาร 
ขอ ๑๑๓ ในการกอสรางอาคาร ผูไดรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตองจัดใหมีรั้วช่ัวคราวทึบสูง

ไมนอยกวา ๒ เมตร ปดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดตอกับที่สาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครอง     
เวนแตจะมีรั้วทึบหรือกําแพงเดิมสูงไมนอยกวา ๒ เมตร 

ในระหวางการกอสรางอาคารที่มีความสูงเหนือระดับดินเกิน ๑๐ เมตร ดานที่มีระยะราบวัด
จากแนวอาคารดานนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวากึ่งหน่ึงของความสูงของ
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อาคารผูดําเนินการตองจัดใหมีการกําจัดฝุนทําความสะอาดพ้ืนที่ทุกช้ัน หรือจัดใหมีการปองกันฝุนละออง และ
ตองจัดใหมีสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน มีความสูงไมนอย
กวาความสูงของอาคารที่ไดรับอนุญาตและตองรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลาการกอสราง และตองจัดใหมี
วิธีการสําหรับทิ้งของและปองกันฝุนละอองอันเกิดจากการกอสราง ทั้งน้ี ผูไดรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตองจัดสิ่ง
ปองกันฝุนละอองสิ่งปองกันวัสดุรวงหลน และวิธีการสําหรับทิ้งสิ่งของดังกลาว ตามหลักเกณฑที่กรุงเทพมหานคร
กําหนด 

การทิ้งของ น่ังรานรวมทั้งผาใบหรือวัสดุปองกันวัสดุรวงหลน จะล้ําที่ดินขางเคียงหรือตางเจาของ
ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินขางเคียง 

การกอสราง หามกระทําใหเกิดเสียงดังเกินกวา ๗๕ เดซิเบล (เอ) ที่ระยะหาง ๓๐ เมตรจาก
อาคารที่กอสราง  

หามกอสรางหรือกระทําการใดๆ ในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางซึ่งกอใหเกิดเสียงและ
แสงรบกวนผูอยูอาศัยขางเคียงระหวาง ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. เวนแตจะไดมีการปองกันและไดรับอนุญาต
จากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

ขอ ๑๑๔ เมื่อหยุดการใชปนจั่นหรือลิฟตสงของประจําวัน ผูดําเนินการตองจัดใหมีการปองกัน
มิใหปนจั่นหรือลิฟตสงของน้ันเลื่อน ลม หรือหมุน อันอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสิน และในขณะที่ใชหรือหยุดการใชปนจั่นยกของหามมิใหของหรือวัสดุที่กําลังยกอยูล้ําเขตที่ดิน
สาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานผูมี
อํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณะน้ัน หรือไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
น้ัน แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ไมอาจไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินดังกลาว 
ผูดําเนินการตองขออนุญาตตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแสดงระบบ
หรือวิธีการจัดการเพ่ือการปองกันมิใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของเจาของหรือผูครอบครองที่ดิน
รวมทั้งผูอาศัยอยูใกลเคียง ในการพิจารณาอนุญาตดังกลาวผูวาราชการกรุงเทพมหานคร อาจกําหนดวิธีการหรือ
เง่ือนไขอ่ืนใดที่จําเปนใหผูดําเนินการปฏิบัติ ก็ได 

ขอ ๑๑๕ ใหนําขอ ๑๑๓ และขอ ๑๑๔ มาใชบังคับแกการดัดแปลง การรื้อถอนและการ
เคลื่อนยายอาคาร โดยอนุโลม 

จากบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจบังคับ
แกผูกระทําการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวของ อาทิ การสั่งระงับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร การสั่งหามใชหรือเขาไปใน
อาคาร การสั่งรื้อถอนอาคาร เปนตน ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวาผูใดจะดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร โดยฝาฝนกฎหมายน้ัน จะไมสามารถดําเนินการไดเลย หากเจาพนักงานทองถิ่นได
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยเครงครัด นอกจากน้ี ยังพบวาเจาพนักงานทองถิ่นยังใชอํานาจดําเนินการ
บังคับแกผูฝาฝนกฎหมายควบคุมอาคาร ไมครบถวนถูกตอง ทําใหการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารไมเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร 

แตถึงอยางไรก็ดี โดยเฉพาะกรณีการรื้อถอน ถึงแมวาตามมาตรา ๔๓ จะบัญญัติให                     
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคาร กรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคาร               
ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการร้ือถอนอาคารน้ันทั้งหมดหรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตอง                 
ไมนอยกวาสามสิบวัน ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นก็ตาม แตเน่ืองจากไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนด
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ระยะเวลาในการดําเนินการของเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบซึ่งมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ไวอยางชัดเจนวาตองดําเนินการร้ือถอนเมื่อใด อีกทั้ง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ในสวนที่เกี่ยวของกับการรื้อถอนอาคาร ก็เปนการกําหนดถึงขั้นตอนและวิธีการในการดําเนินการรื้อถอนอาคาร 
ซึ่งจะตองปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินวาเจาของอาคารจะตองดําเนินการอยางไร โดยที่มิไดมีการ
กําหนดถึงระยะเวลาที่ในการบังคับใชตามกฎหมายไวแตอยางใด อันเปนสาเหตุทําใหเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ มิได
มีการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและจริงจัง อันอาจจะเปนชองทางใหเจาหนาที่ซึ่งเกี่ยวของมีการกระทํา
การทุจริตในภาครัฐได และไมเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมายที่มุงเนนเพ่ือใหการอยูรวมกันของสังคมเกิด
ความสงบสุขและเปนไปดวยความเรียบรอย  
   ดังน้ัน ตามขอเสนอแนะของการปรับปรุงแกไขกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารดังกลาว จึงมุงเนนไปการกําหนดกรอบและระยะเวลา ตลอดจนข้ันตอนการดําเนินการ รื้อถอนอาคารที่
มีความชัดเจนและแนนอน อันจะเปนการสงเสริมใหการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นและเจาหนาที่ผูซึ่ง
มีหนาที่รับผิดชอบ ในการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น  

๒.๒ กรณีมีการจํากัดสิทธิของประชาชนในการใชสอยอาคาร ตามกฎกระทรวง               
ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

กรณีมีการจํากัดสิทธิของประชาชนในการใชสอยอาคาร มีกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ในสวนที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 
กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

หมวด ๓ ที่วางภายนอกอาคาร  
ขอ ๓๓ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนดดังตอไปน้ี  
(๑) อาคารอยูอาศัย และอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวนของ

พ้ืนที่ช้ันใดช้ันหน่ึงที่มากที่สุดของอาคาร  
(๒) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอ่ืนซึ่งไมไดใช            

เปนที่อยูอาศัยตองมีที่วางไมนอยกวา ๑๐ ใน ๑๐๐ สวนพ้ืนที่ ช้ันใดช้ันหน่ึงที่มากที่สุดของอาคาร                      
แตถาอาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วางตาม (๑) 

ซึ่งตามกรณีดังกลาวเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายในการจํากัดสิทธิของประชาชนในการใชสอย
อาคาร โดยที่ในสภาพการอยูอาศัยในปจจุบัน ตองยอมรับวาอาคารที่มีการกอสรางในเขตกรุงเทพมหานคร
เกือบทั้งหมดมีการตอเติมอาคาร ซึ่งขัดกับกฎกระทรวงดังกลาวอยางสิ้นเชิง กฎหมายไมมีสามารถบังคับใชได
อยางจริงจัง เน่ืองจากประชาชนซึ่งเปนเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร ยอมตองการที่จะใชสอย
ประโยชนจากที่ดินของตนเองอยางเต็มศักยภาพใหคุมคากับราคาของที่ดินที่มีราคาแพง ซึ่งจากกรณีดังกลาวน้ี 
จึงชองวางที่ทําใหเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครใชดุลพินิจ โดยการเลือกใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบกับเจาของ
อาคารหรือผูครอบครองอาคารที่มีการฝาฝนบทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว เพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ดังน้ัน ในเมื่อกฎหมายไมสามารถบังคับใชไดอยางจริงจัง จึงเห็นควรปรับปรุง แกไข 
กฎหมายดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน เพ่ือเปนการปดกั้นมิใหใชดุลพินิจในกรณีดังกลาว 
อันจะเปนขออางในการเรียกรับผลประโยชน เพ่ือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริตได ทั้งน้ี เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคและบังเกิดผลสัมฤทธ์ิตามเจตนารมณของ
กฎหมายวาดวนการควบคุมอาคารอยางแทจริง ตลอดจนใหประชาชนสามารถใชประโยชนในบริเวณเน้ือที่และ
อาคารของตนเองใหเกิดประโยชนสูงสุดไดเปนอยางดี  
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๔.๒ ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการสํารวจเก็บขอมูลภาคสนาม (Field 

Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaires) เปนเครื่องมือ ซึ่งคณะผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากประชากร
และกลุมตัวอยางที่ ใช ในการศึกษา คือ ประชาชนที่ ได รับใบอนุญาตใหกอสรางอาคารในเขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด ๙๗ ฉบับ คิดเปนรอยละ ๑๙.๔ 
ของแบบสอบถามทั้งหมด ดังน้ัน คณะผูวิจัยจึงนําสวนที่เปนเพียงขอมูลสวนบุคคลของผูที่ตอบแบบสอบถามมา
นําเสนอเทาน้ัน เน่ืองจากหากมีนําขอมูลในสวนของอ่ืนมาวิเคราะหจะไมสามารถนําผลการศึกษามาอางอิงถึง
กลุมประชากรได ซึ่งจะสงผลใหการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีขาดความนาเช่ือถือ โดยคณะผูวิจัยขอนําเสนอเพียง
สวนขอมูลสวนบุคคลซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

ตอนที่ ๑  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะหขอมูลตามสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๙๗ คน โดยจําแนก

ตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยแสดงเปนจํานวนรอยละผลปรากฏตามตาราง 
ดังน้ี 

 
ตารางที่ ๑  จํานวนและรอยละจําแนกตามเพศ 

              เพศ                               จาํนวน (คน)       รอยละ 
ชาย 
หญิง 

      ๕๘ 
      ๓๙ 

  ๕๙.๘ 
๔๐.๒  

              รวม                                    ๙๗     ๑๐๐.๐๐ 
จากตารางที่ ๑ พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจํานวน ๙๗ คน สวนใหญเปนเพศชาย 

จํานวน ๕๘ คน คิดเปนรอยละ ๕๙.๘ และเปนเพศหญิง จํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๒  
 

ตารางที่ ๒  จํานวนและรอยละจําแนกตามอายุ 
             อายุ                                        จํานวน (คน)                               รอยละ 
          ตํ่ากวา ๓๐ ป                                       ๘ 
          ๓๐ ถงึ ๔๕ ป                                     ๒๕       
          ๔๖ ปขึ้นไป                                       ๖๔ 

 ๘.๒๔ 
๒๕.๗๘ 
๖๕.๙๘ 

 
 

                 รวม                                         ๙๗        ๑๐๐.๐๐ 
 จากตารางที่ ๒ พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจํานวน ๙๗ คน สวนใหญมีอายุมากกวา 
๔๖ ปขึ้นไป จํานวน ๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๙๘ รองลงมามีอายุระหวาง ๓๐–๔๕ ป จํานวน ๒๕ คน                 
คิดเปนรอยละ ๒๕.๗๘ และมีอายุตํ่ากวา ๓๐ ป จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๘.๒๔ ตามลําดับ  

 
ตารางที่ ๓  จํานวนและรอยละจําแนกตามระดับการศึกษา 

        ระดับการศึกษา                                จํานวน (คน)                    รอยละ 
       ตํ่ากวาปริญญาตรี                                    ๑๗ 
       ปริญญาตรี                                            ๔๕     
       ปริญญาโทขึ้นไป                                     ๓๕ 

 ๑๗.๕๐ 
๔๖.๕๐ 
๔๖.๐๐ 

 
 

                 รวม                                          ๙๗        ๑๐๐.๐๐ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๘๙ 

 

 
จากตารางที่ ๓ พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจํานวน ๙๗ คน จบการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน ๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๖.๕ และจบการศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไป จํานวน ๓๕ คน     
คิดเปนรอยละ ๓๖ และตํ่ากวาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๕ ตามลําดับ  

 
ตารางที่ ๔  จํานวนและรอยละจําแนกตามอาชีพ 

        ระดับการศึกษา                              จํานวน (คน)                       รอยละ 
           รับราชการ                                         ๖ 
        พนักงาน/ลูกจาง                                   ๗๐                                            
              อ่ืน ๆ                                          ๒๑ 

                   ๖.๑๘ 
๗๒.๑๗ 
๒๑.๖๕ 

 
 

              รวม                                            ๙๗        ๑๐๐.๐๐ 
จากตารางที่ ๔ พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจํานวน ๙๗ คน สวนใหญมีอาชีพพนักงาน/

ลูกจาง จํานวน ๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๑๗  รองลงมา มีอาชีพอ่ืนๆ (เชน คาขาย ธุรกิจสวนตัว รับบํานาญ เปนตน) 
เปน จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๖๕ และอาชีพรับราชการ จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๖.๑๘ ตามลําดับ  

 
ตารางที่ ๕  จํานวนและรอยละจําแนกตามรายไดตอเดือน 

          รายไดตอเดือน                             จํานวน (คน)                       รอยละ 
นอยกวา ๒๕,๐๐๐ บาท                                ๒๑ 
มากกวา ๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท                  ๒๖ 
มากกวา ๕๐,๐๐๐ บาท                                 ๕๐ 

                 ๒๑.๖๕ 
                ๒๖.๘๐ 
                ๕๑.๕๕ 

 
 

                รวม                                        ๙๗                  ๑๐๐.๐๐ 
จากตารางที่ ๕ พบวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจํานวน ๙๗ คน มีรายไดตอเดือนมากกวา 

๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๕๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๕๕ รองลงมามีรายไดตอเดือน มากกวา ๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ 
บาท จํานวน ๒๖ คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๘ และมีรายไดตอเดือนนอยกวา ๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๑ คน คิดเปน
รอยละ ๒๑.๖๕ ตามลําดับ   

 
การศึกษาวิจัยรูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ในครั้งน้ี จากผลการศึกษา คณะผูศึกษาพิจารณา
แลว เห็นวา กรณีปญหาดังกลาวเกิดจากการที่เจาหนาที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของทุกระดับใช อํานาจหนาที่
ที่เปนดุลพินิจโดยมิชอบในการปฏิบัติหนาที่ และเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาเกี่ยวกับการ
พิจารณาอนุญาต อนุมัติ ออกใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ดังกลาว 
คณะผูศึกษา เห็นควรดําเนินการ ดังน้ี 

๑. คณะผู ศึกษา เห็นดวยกับหลักการขออนุญาตกอสรางอาคารหรือยื่นแจงฯ ผาน
คอมพิวเตอร หรือ e-Permit มาใช อันจะมีผลทําใหการทุจริตคอรัปช่ันในสวนของการพิจารณาการออก
ใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือย่ืนแจงฯ ไมสามารถกระทําได เน่ืองจากเปนการปดโอกาสในการใชดุลพินิจใน
การพิจารณาของเจาหนาที่ ซึ่งสามารถทําใหการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบในขั้นตอนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตหรือย่ืนแจงฯ ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไมสามารถกระทําได ตามแนวทางของ             
นายสินิทธ์ิ บุญสิทธ์ิ (๒๕๖๑) ที่ ไดศึกษาวิจัยถึงเรื่อง “การย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคารทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Permit)”  



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๙๐ 

 

๒. คณะผูศึกษา เห็นดวยกับขอเสนอแนะขององคกรภาคเอกชนผูไดรับผลกระทบหรือไดรับ
ประโยชนจากกฎหมายความดวยการควบคุมอาคาร เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ ที่วา 
ควรที่จะใหมีองคกรภาคเอกชน “Third parties” หรือ “Out Source” ทําหนาที่ในการตรวจสอบและรับรอง           
แบบแปลนไดเอง โดยที่เจาหนาที่จะไดไมตองมาตรวจสอบ เน่ืองจากมีการตรวจสอบโดยวิศวกรที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะดานเกี่ยวกับอาคารซึ่งจะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับแบบแปลนดานโครงสรางและความมั่นคง
แข็งแรงของอาคารอยูแลว ซึ่งปจจุบันกรุงเทพมหานครมีเจาหนาที่ไมเพียงพอตองความตองการของผูประกอบการ 
ทําใหเกิดความลาชาในการพิจารณาออกใบอนุญาตฯ เพ่ือเปนการลดการใชดุลพินิจและเปนการปดโอกาสและ   
ไมเปดชองใหเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครใชอํานาจหนาที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบไดอีกตอไป 

และจากการศึกษาและวิเคราะหกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบังคับใชกฎหมายตามอํานาจ
หนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นแลว คณะผูศึกษาเห็นวา บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ไมมี
กําหนดระยะเวลาที่ชัดเจนและแนนอน สําหรับการใชอํานาจร้ือถอนอาคารของเจาพนักงานทองถ่ิน และ
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวที่เปนการจํากัดสิทธิของประชาชน ซึ่งควรที่จะมีการพิจารณาปรับปรุง แกไข 
บทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน ซึ่งเปนชองวางของ
กฎหมายที่เปดโอกาสใหเจาพนักงานทองถิ่น และ/หรือ เจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายวาดวย                    
การควบคุมอาคารมีการใชดุลพินิจตามอําเภอใจ และใชอํานาจหนาที่นําไปแสวงหาประโยชนที่มิชอบ        
ดวยกฎหมายได ซึ่งในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ขอแยกออกเปน ๒ กรณี กลาวคือ ๑. กรณีการรื้อถอนอาคารตาม
มาตรา ๔๒ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม ๒. กรณีมีการจํากัดสิทธิของ
ประชาชนในการใชสอยอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ สอดคลองกับผลการศึกษาของ ขนิษฐา ฮงประยูร กับคณะ (๒๕๖๐) ที่ศึกษา
รายงาน “เรื่องคอรรัปช่ันในกรุงโซลและกรุงเทพฯ” แนวทางการตอตานคอรรัปช่ันสําหรับกรุงเทพมหานคร 
การประเมินนโยบายตอตานคอรรัปช่ันของกรุงเทพมหานคร (กทม.) โดยยึดบทเรียนที่ไดจากกรุงโซล พบวา 
กรุงเทพมหานคร ตองริเร่ิมปฏิรูปกฎระเบียบวาดวยการขออนุญาตทางราชการที่มีอยู เปนจํานวนมาก                      
เพ่ือทบทวนวากฎระเบียบหรือกระบวนการขออนุญาตในเรื่องใดที่ไมจําเปนหรือไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

การศึกษาวิจัยรูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี สามารถแยกรูปแบบการกระทําของ
เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร โดยมีพฤติการณปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือปฏิบัติหรือ
ละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยทุจริต ไดเปน ๗ รูปแบบ ดังตอไปน้ี 

รูปแบบที่ ๑ ในขั้นตอนกอนออกใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ หรือที่ย่ืนแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ  

รูปแบบที่ ๒ ในขั้นตอนระหวางดําเนินการกอสรางอาคารฯ  
รูปแบบที่ ๓ กรณีที่มีการตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
รูปแบบที่ ๔ กรณีที่กอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
รูปแบบที่ ๕ กรณีที่อาคารตองมีการตรวจรับรองการกอสรางอาคาร (แบบ อ. ๖)  
รูปแบบที่ ๖ กรณีอาคารที่ตองทําการรื้อถอนตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และ 
รูปแบบที่ ๗ กรณีที่เจาของอาคารทําใหพ้ืนที่วางของอาคารไมเปนไปตามกฎหมาย 
 
 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๙๑ 

 

รูปแบบที ่๑ ในขั้นตอนกอนออกใบอนญุาตกอสรางอาคารฯ หรือที่ยื่นแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ  

  

 
 
 

 
 
กรณีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร โดยการใช

ดุลพินิจในการพิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางอาคารของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร และ/หรือ เจาพนักงาน
ทองถิ่นโดยมิชอบ ต้ังแตการรับคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.๑) หรือที่ย่ืนแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 
มาตรา ๓๙ ทวิ โดยไมมีการลงทะเบียนรับเรื่อง เพ่ือไมใหระยะเวลาในการพิจารณาออกใบอนุญาต (แบบ อ.๑) 
หรือรับแจง (แบบ ยผ. ๔) ตามมาตรา ๓๙ ตรี เริ่มตน และมีพฤติกรรมแจงขอทักทวงใหแกไขรายการแบบ
แปลน ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตางๆ หลายครั้ง เพ่ือเรียกรับผลประโยชน 

 
 
 
 

ผู ที่ ป ระส งค จ ะก อสร า ง
อาคาร ยื่นคําขออนุญาต 
ตามแบบ ข.๑ หรือยื่นแจง 
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

ฝายโยธา สํานักงานเขต / 

กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา 

เ จ า พ นั ก ง า น ท อ ง ถิ่ น 
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(แบบ อ.๑) หรือรับแจง 
(แบบ ยผ.๔) ตามมาตรา 
๓๙ ตรี 

เจาหนาที่ไมมีการลงทะเบียนรับเรื่อง  

แจงขอทักทวงใหแกไขรายการ แบบแปลน ตลอดจน
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตาง ๆ หลายครั้ง 

เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๙๒ 

 

รูปแบบที่ ๒ ในขั้นตอนระหวางดําเนินการกอสรางอาคารฯ  

 
 
 
 

 
 

กรณีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หลังจากที่ไดรับ
ใบอนุญาตใหกอสรางอาคารตามแบบ อ.๑ หรือรับแจง ตามแบบ ยผ.๔ ตามมาตรา ๓๙ ตรี เรียบรอยแลว ใน
ระหวางการดําเนินการกอสรางอาคารฯ จะมีนายตรวจอาคาร ซึ่งเปนผูรับผิดชอบอาคารตามใบอนุญาต          
เขามาทําการตรวจสอบ โดยการหาขอทวงติงตางๆ เชน เรื่องการกอสรางไมเปนไปตามแบบแปลนที่ไดรับ
อนุญาต เรื่องการปองกันเศษวัสดุตกหลน เร่ืองฝุนละอองฟุงกระจาย เร่ืองเสียงดังกอความรําคาญ เรื่อง
กอสรางเกินกําหนดเวลา เปนตน ซึ่งเปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ และ/หรือ ใชอํานาจหนาที่กลั่นแกลง หรือ
อางวามีการรองเรียนจากประชาชนผูไดรับผลกระทบขางเคียง เพ่ือใหเจาของอาคารหรือผูรับเหมายอมจายเงิน 
เพ่ือแลกกับการไมถูกแจงคําสั่งทางปกครองตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร คือ คําสั่งใหระงับการ
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร คําสั่งหามใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปน
ภยันตราย คําสั่งใหดําเนินการแกไขและใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร ตลอดจน คําสั่งใหรื้อถอนอาคาร  

เ จ า ข อ ง อ า ค า ร ไ ด รั บ
ใบอนุญาต ตามแบบ อ.๑ 
หรือรับแจง ตามแบบ ยผ.๔ 
ตามมาตรา ๓๙ ตรี 

เพ่ือเรียกรับผลประโยชน 

นายตรวจอาคาร  

เขามาทําการตรวจสอบ โดยการหาขอทวงติงตางๆ 

เปนการใชดุลพินิจโดยมิชอบ และ/หรือ ใชอํานาจหนาที่กลั่นแกลง  



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๙๓ 

 

รูปแบบที ่๓ กรณีที่มีการตอเตมิหรือดดัแปลงอาคาร โดยไมไดรับอนญุาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
  

 
 
 

 
 

กรณีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กรณีที่
เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารมีการดําเนินการตอเติมหรือดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาต ซึ่งเปน
กรณีที่อาคารไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารเรียบรอยแลว ตอมาภายหลัง เจาของอาคารไดทําการตอเติม
อาคารโดยพลการและไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน จึงเปนชองทางใหนายตรวจอาคารจะแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ เพ่ือแลกกับการไมดําเนินการบังคับใชกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กับ
เจาของอาคารหรือผูครอบครอง ซึ่งถือวาเปนการกระทําความคู 

 
 
 
 
 

เ จ า ข อ ง อ า ค า ร ห รื อ           
ผูครอบครองอาคารมีการ
ดํ า เ นินการต อ เ ติ มหรื อ
ดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับ
อนุญาต  

เพ่ือเรียกรับผลประโยชน 

เจาของอาคารไดทําการตอเติมหรือดัดแปลงอาคารโดยพลการ 

และไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  

นายตรวจอาคาร เขามาทําการตรวจสอบอาคาร โดยอาศัยอํานาจ 

ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

เปนชองทางที่นายตรวจอาคารจะแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เพ่ือแลกกับการ
ไมดําเนินการบังคับใชกฎหมายกับเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร  



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๙๔ 

 

รูปแบบที่ ๔ กรณีที่กอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
กรณีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กรณีที่

เจาของอาคารทําการกอสรางอาคาร โดยไมไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารจากเจาพนักงานทองถิ่น 
ซึ่งในเรื่องน้ี เกิดจากมีการรองเรียนหรือนายตรวจอาคาร และ/หรือ เจาพนักงานเทศกิจ มาตรวจพบ ก็มักจะมี
พฤติกรรมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ โดยกลาวอางขอกฎหมาย เพ่ือที่จะดําเนินการตามกฎหมายกับเจาของ
อาคารหรือผูครอบครองอาคาร เพ่ือแลกกับการไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่กับเจาของอาคารหรือ                      
ผูครอบครองอาคาร ซึ่งก็ถือวาเปนการกระทําความคูเชนเดียวกัน 

 
 

เ จ า ข อ งอ าค า รทํ า ก า ร
กอสรางอาคาร โดยไมได
ย่ื นคํ าขอรั บ ใบอ นุญาต
ก อ ส ร า ง อ า ค า ร จ า ก            
เจาพนักงานทองถิ่น  

เพ่ือเรียกรับผลประโยชน 

อาคารกอสรางโดยไมไดย่ืนคําขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคารจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น  

นายตรวจอาคาร และ/หรือ เจาพนักงานเทศกิจ เขามาทําการตรวจสอบอาคาร โดย
อาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

เปนชองทางที่นายตรวจอาคารหรือเจาพนักงานเทศกิจ แสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ เพ่ือแลกกับการไมดําเนินการบังคับใชกฎหมายกับเจาของอาคาร

หรือผูครอบครองอาคาร  



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๙๕ 

 

รูปแบบที่ ๕ กรณีที่อาคารตองมีการตรวจรับรองการกอสรางอาคาร (แบบ อ. ๖)  
 

 
 

 
 
 

 
 
กรณีมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กรณี

อาคารที่กอสรางจะตองไดรับการตรวจสอบอาคารและออกใบรับรอง กรณีที่เจาของอาคารไมไดมีการเขาระบบ
ต้ังแตแรกเร่ิมขออนุญาตกอสรางอาคารฯ หรือแจงย่ืนตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ นายตรวจ
อาคารจะทําการตรวจสอบอยางเขมงวดในทุกเร่ือง เพ่ือมิใหการออกใบรับรองการกอสรางอาคารผานได
โดยงาย เพ่ือเปนเง่ือนไขในการเรียกรับผลประโยชนจากเจาของอาคาร ซึ่งในเรื่องน้ีเจาของอาคารซึ่งเปน
ผูประกอบการมีความจําเปนตองใชใบรับรองการกอสรางอาคาร (แบบ อ. ๖) ไปเปนหลักฐานสําคัญในการยื่น
ประกอบในการจดทะเบียนที่เกี่ยวของในการดําเนินธุรกิจตอไป จึงจํายอมตองจายเงินใหเพ่ือแลกกับความ
สะดวกในการพิจารณาออกใบรับรองการกอสรางอาคารดังกลาว 

 

อาคารที่กอสรางจะตอง
ไดรับการตรวจสอบอาคาร
และออกใบรับรอง  

เพ่ือเรียกรับผลประโยชน 

อาคารที่กอสรางจะตองไดรับการตรวจสอบอาคารและ              
ออกใบรับรอง  

นายตรวจอาคารจะทําการตรวจสอบอยางเขมงวดในทุกเรื่อง 
เพ่ือมิใหการออกใบรับรองการกอสรางอาคารผานไดโดยงาย 

เพ่ือเปนเง่ือนไขในการเรียกรับผลประโยชนจากเจาของอาคาร  



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๙๖ 

 

รูปแบบที่ ๖ กรณีอาคารที่ตองทําการรื้อถอนตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน 

 
 
 
 

 
กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไดแจงคําสั่งตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไปยังเจาของ

อาคารหรือผูครอบครองอาคาร ใหร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ วรรคสาม กรณีที่ไมปฏิบัติ
ตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหย่ืนคําขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงอาคาร หรือแกไขเปลี่ยนแปลง
คําขอรับใบอนุญาต หรือใหร้ือถอนอาคารตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง กรณีที่การกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคาร กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต หรือใหรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๔๒ วรรคหน่ึง กรณีที่
กอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยายอาคาร ที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต แตปรากฎวาเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาตามนัยคําสั่งดังกลาวแลว เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร มิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่งของ  
เจาพนักงานทองถิ่น แตประการใด อันเปนการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ซึ่งจะตองมีการดําเนินการ
บังคับใชกฎหมาย โดยการรองทุกขกลาวโทษตอพนักงานสอบสวน เพ่ือใหดําเนินคดีกับเจาของอาคารหรือ     
ผูครอบครองอาคาร แตเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับใชชองทางน้ีเพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ เพ่ือแลกกับการ
ไมดําเนินการบังคับใชกฎหมายและการไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่กับเจาของอาคารหรือผูครอบครอง    
ซึ่งถือวาเปนการกระทําความคู 

กรณีอาคารที่ตองทําการ 
รื้ อ ถ อ น ต า ม คํ า สั่ ง ข อ ง                 
เจาพนักงานทองถิ่น 

เพ่ือเรียกรับผลประโยชน 

อาคารตองทําการ รื้อถอนตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร มิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่น 

นายตรวจอาคาร หรือ เจาพนักงานเทศกิจ กับใชชองทางน้ี                 
เพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๙๗ 

 

รูปแบบที่ ๗ กรณีที่เจาของอาคารทําใหพื้นที่วางของอาคารไมเปนไปตามกฎหมาย 
 

 
 
 
 

 
 
เน่ืองจาก กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ขอ ๓๓ กําหนดใหอาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด กลาวคือ (๑) 
อาคารอยูอาศัย และอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวนของพ้ืนที่ช้ันใดช้ันหน่ึงที่
มากที่สุดของอาคาร (๒) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอ่ืนซึ่งไมไดใช            
เปนที่อยูอาศัยตองมีที่ ว างไมนอยกวา  ๑๐ ใน ๑๐๐ สวนพ้ืนที่ ช้ันใดช้ันหน่ึงที่มากที่สุดของอาคาร                      
แตถาอาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วางตาม (๑) ซึ่งเปนกรณีมีการจํากัดสิทธิของประชาชนในการ
ใชสอยอาคาร ซึ่งกฎหมายไมมีสามารถบังคับใชไดอยางจริงจัง จึงชองวางที่ทําใหเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร
ใชดุลพินิจ โดยการเลือกใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบกับเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารที่มีการฝาฝน
บทบัญญัติแหงกฎหมายดังกลาว เพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ 

กรณีเจาของอาคารทําให
พ้ืนที่ของอาคารไมเปนไป
ตามกฎหมาย 

เพ่ือเรียกรับผลประโยชน 

กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  ขอ ๓๓ กําหนดใหอาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด 

เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร ทําใหพ้ืนที่วางไมเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
เชน ทําหลังคาดานหนาอาคาร เปนตน 

นายตรวจอาคาร หรือ เจาพนักงานเทศกิจ กับใชชองทางน้ี ซึ่งเปนชองวางของกฎหมาย                 
เพ่ือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔  หนา ๙๘ 

 

บทที่ ๕ 
สรุปผลการศึกษา ขอจํากัดและขอเสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปผลการศึกษา 

การบริหารราชการแผนดินมีเปาหมายหลักอยูที่ความสงบสุข ความเรียบรอย และความเจริญของ
ประเทศชาติ โดยมีขาราชการหรือพนักงานของรัฐ เปนปฏิบัติงานตามภารกิจตามที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือ
อํานวยความยุติธรรม รักษาความมั่นคง และสรางสรรคความเจริญใหกับประเทศ จึงตองมีความมุงมั่นในการใช
อํานาจตามกฎหมายใหอยูในกรอบของหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยไมประพฤติปฏิบัติไป
ในทางทุจรติ แตโดยที่คนสวนใหญในสังคมไทยยังขาดจิตสํานึกในหนาที่ที่จะปกปองรักษาผลประโยชนสวนรวม                 
ของประเทศชาติ ดังน้ัน การตอตานการทุจริตจึงยังเปนกิจกรรมที่จําเปนตองดําเนินการตอไป โดยการนํา                
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) อันประกอบดวย หลักนิติธรรม (The Rule of Law) หลักคุณธรรม 
(Morality) หลักความโปรงใส (Accountability) หลักความมีสวนรวม (Participation) หลักความรับผิดชอบ 
(Responsibility) และหลักความคุมคา (Cost–effectiveness or Economy) พรอมทั้ง ใหนําแนวทางการ
บริหารราชการของคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ            
ตามนัยคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาใชควบคูไปดวย และเพ่ือเปนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินและการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ จึงใหดําเนินการตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ มาเปนเคร่ืองมือในการควบคุมการทุจริต
ประพฤติมิชอบของราชการตอไปดวย 

จากการศึกษาถึงการทุจริตประพฤติมิชอบในประเทศไทย พบวา อยูในระดับรุนแรง ถึงแมวาจะมีการ
ตรากฎหมายออกมาใชเพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตหลายฉบับ อันไดแก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน      
พ.ศ. ๒๕๕๑ แตก็ยังมีขาราชการจํานวนมากมีพฤติกรรมการใชอํานาจไปในทางทุจริตจนเกิดผลเสียหายตอ
ประเทศชาติและประชาชนเปนอยางมาก จึงจําเปนที่จะตองเรงกําหนดแนวทางแกไขและมาตรการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในทุกระดับ 

การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร น้ันสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

๑. สรุปผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
สรุปผลการสัมภาษณเชิงลึก พบวารูปแบบการทุจริตในภาครัฐเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวา

ดวยการควบคุมอาคารน้ัน กระบวนการทุจริตเกิดขึ้นใน ๓ ขั้นตอนคือในขั้นตอนกอนออกใบอนุญาตฯ ที่มีชองวางให
เจาหนาที่สามารถใชดุลยพินิจที่จะไมรับเรื่องการยื่นขออนุญาต หรือรับเรื่องลาชา เพ่ือใหผูประกอบการเขาสู
กระบวนการเรียกรับเงินเพ่ือใหดําเนินการไดสะดวกและรวดเร็วตามที่ควรจะเปน และตอมาเปนในข้ันตอนระหวาง
ดําเนินการกอสรางอาคารเมื่อไดรับในอนุญาตฯ ใหสามารถกอสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสรางแลวน้ัน จะมีขั้นตอนของ
การตรวจแบบแปลนวาตรงตามสิ่งที่กอสรางจริงหรือไม ซึ่งตรงน้ีก็มีชองวางใหเจาหนาที่เรียกรับเงินไดเชนกัน 
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เน่ืองจากอาจจะมีการอางวามีการรองเรียนซึ่งหากทําการจายเงินใหกับเจาหนาที่แลวจะสามารถจบเรื่องไดและ
สามารถดําเนินการกอสรางไดตามปกติโดยไมตองหยุดชะงัก และในขั้นตอนหลังจากใบอนุญาตครบกําหนดแลว กรณี
ที่มีการดัดแปลงตอเติมอาคารหรือสิ่งปลูกสรางน้ัน ขณะที่สรางจะไมมีการทักทวงใดๆ แตเมื่อกอสรางแลวเสร็จ
เจาหนาที่กลับแจงวาตอเติมผิดกฎหมายสงผลใหผูประกอบการจํายอมจะตองจายเงินใหกับเหนาที่เพ่ืออํานวยความ
สะดวกและเพ่ือไมเปนปญหากับการใชประโยชนในอาคารตอไป  

และแนวทางและมาตรการในการปองกันการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารน้ัน พบวา จาก
การวิเคราะหขอมูลน้ัน แนวทางและมาตรการในการปองกันการทุจริตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารน้ันควร
จะลดหรือตัดดุลพินิจของเจาหนาที่ เพ่ือลดชองวางในการเรียกเก็บเงินจากผูประกอบการหรือประชาชน หรืออาจจะ
เปนการใชหนวยงานอ่ืนที่ไมใชเจาหนาที่ของรัฐ ไมวาจะเปนเอกชน หรือองคกรที่จัดต้ังขึ้นมาใหม หรืออาจจะเปนการ
ถวงดุลอํานาจโดยใชทั้งเจาหนาที่รัฐและเอกชนในการรวมกันประเมิน วินิจฉัยขอเสนอตางๆ รวมกันเพ่ือลดการใช
อํานาจโดยดุลพินิจของเจาที่รัฐเพียงอยางเดียว และรัฐเองก็ควรจะใหขอมูลกับประชาชนในทุกขั้นตอนอยางโปรงใส
ถูกตองตามกฎหมายอีกดวย  

๒. สรุปผลการศึกษาเชิงปริมาณ 
การศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตามกฎหมาย

วาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร มีประชาชนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด ๙๗ คน สวนใหญ
เปนเพศชาย จํานวน ๕๘ คน คิดเปนรอยละ ๕๙.๘ และเปนเพศหญิง จํานวน ๓๙ คน คิดเปนรอยละ ๔๐.๒ มี
อายุมากกวา ๔๖ ปขึ้นไป จํานวน ๖๔ คน คิดเปนรอยละ ๖๕.๙๘ รองลงมามีอายุระหวาง ๓๐–๔๕ ป จํานวน 
๒๕ คน คิดเปนรอยละ ๒๕.๗๘ และมีอายุตํ่ากวา ๓๐ ป จํานวน ๘ คน คิดเปนรอยละ ๘.๒๔ ตามลําดับ จบ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๕ คน คิดเปนรอยละ ๔๖.๕ และจบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป 
จํานวน ๓๕ คน คิดเปนรอยละ ๓๖ และตํ่ากวาระดับปริญญาตรี จํานวน ๑๗ คน คิดเปนรอยละ ๑๗.๕ 
ตามลําดับ สวนใหญมีอาชีพพนักงาน/ลูกจาง จํานวน ๗๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๒.๑๗  รองลงมา มีอาชีพอ่ืน ๆ 
(เชน คาขาย ธุรกิจสวนตัว รับบํานาญ เปนตน) เปน จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ ๒๑.๖๕ และอาชีพรับ
ราชการ จํานวน ๖ คน คิดเปนรอยละ ๖.๑๘ ตามลําดับ และมีรายไดตอเดือน มากกวา ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน 
๕๐ คน คิดเปนรอยละ ๕๑.๕๕ รองลงมามีรายไดตอเดือน มากกวา ๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๖ 
คน คิดเปนรอยละ ๒๖.๘ และมีรายไดตอเดือนนอยกวา ๒๕,๐๐๐ บาท จํานวน ๒๑ คน คิดเปนรอยละ 
๒๑.๖๕ ตามลําดับ   

๓. สรุปผลการศึกษา 
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเปนกฎหมายที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหการกอสรางอาคารตางๆ เกิด

ความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผัง
เมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจรโดยเปนเปาหมายสุดทาย เพ่ือสรางสวัสดิ
ภาพใหเกิดขึ้นแกประชาชนผูใชอาคาร 

ปญหาที่มีการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยมิชอบดวยกฎหมาย  สวนใหญ
ของปญหามาจากการที่ เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร มีการดําเนินการที่ ไม เปนไปตาม              
แบบแปลนที่ไดรับอนุญาต และมีการฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน ตลอดจนมีการเปลี่ยนแปลงประเภท
การใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชอาคาร โดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งกรณีดังกลาวถือไดวาเปนการกระทําความผิดคู
ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจจะเกิดขึ้นไดยากมาก หากเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวของไมไดสมยอม
หรือมีสวนรูเห็นกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ดําเนินการดังกลาว หรือไดกระทําการทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิ
ชอบเสียเอง เน่ืองจากกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารมีบทบัญญัติใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถ่ิน ในการ
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พิจารณาและตรวจสอบต้ังแตกอนที่จะมีการออกใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร การตรวจสอบในขั้นตอนระหวางการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร และการ
ตรวจสอบในขั้นตอนการใชอาคารใหตรงกับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือที่ยื่นแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และเมื่อ
พบวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนตอพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกลาวแลว กฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร  ซึ่งไดมีบทบัญญัติที่ใหอํานาจแกเจาพนักงานทองถิ่นในการดําเนินการแกผูฝาฝนหลายประการ เชน 
การพิจารณาไมออกใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือมีคําสั่งใหแกไขคํา
ขอใหถูกตองกอนย่ืนใหพิจารณาใหม การมีคําสั่งระงับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 
โดยมิชอบดวยกฎหมาย และมีคําสั่งใหแกไขหรือแจงใหถูกตองในกรณีที่สามารถแกไขได  การมีคําสั่งใหรื้อถอน
อาคารในกรณีที่ไมสามารถแกไขไดหรือไมยอมแกไขภายในเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นสั่งใหแกไข การมีคําสั่ง
ระงับการใชอาคารที่ไมมีใบรับรอง ใบอนุญาต หรือใบแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นโดยชอบดวยกฎหมาย เปนตน 
ซึ่งไดมีบทลงโทษแกผูฝาฝนไว ต้ังแตการเปรียบเทียบปรับ การลงโทษจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ และ
ปรับตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง และการมีคําสั่งใหรื้อถอนอาคารหรือดําเนินการรื้อ
ถอนเอง แตปรากฏวา มีการใชอํานาจหนาที่ไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเอง
หรือผูอ่ืน ตลอดจนมีการเอ้ือประโยชนแกเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารที่กระทําผิด อันเปนการกระทํา
การหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนง เพ่ือแลกกับผลประโยชนตอบแทนตางๆ  

และจากการศึกษาวิจัยรูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานครตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ในคร้ังน้ี สามารถแยกรูปแบบการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ไดเปน ๗ รูปแบบ กลาวคือ 

รูปแบบที่ ๑ ในขั้นตอนกอนออกใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ หรือที่ยื่นแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ  

รูปแบบที่ ๒ ในขั้นตอนระหวางดําเนินการกอสรางอาคารฯ  
รูปแบบที่ ๓ กรณีที่มีการตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
รูปแบบที่ ๔ กรณีที่กอสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
รูปแบบที่ ๕ กรณีที่อาคารตองมีการตรวจรับรองการกอสรางอาคาร (แบบ อ. ๖)  
รูปแบบที่ ๖ กรณีอาคารที่ตองทําการรื้อถอนตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 
รูปแบบที่ ๗ กรณีที่เจาของอาคารทําใหพ้ืนที่วางของอาคารไมเปนไปตามกฎหมาย 
 
ดังน้ัน การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตตอหนาที่หรือประพฤติมิชอบที่เกี่ยวกับการกอสราง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร จึงตองดําเนินการทั้งการใหขอมูลและความรูดานกฎหมาย วาดวยการ
ควบคุมอาคารที่ถูกตองแกประชาชน โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวของกับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนยายอาคาร และบทลงโทษในการที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารโดยมิชอบดวยกฎหมาย 
การสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพสถาปนิกและสถาปตยกรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพแหงตน การสงเสริม
ใหกระบวนการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่นในการออกใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร โดยมุงเนนความโปรงใส รวดเร็ว ซื่อสัตยสุจริต ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได รวมถึง
การสงเสริมใหกระบวนการตรวจสอบ กํากับ และติดตามผลเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับอาคารมีความเขมแข็ง คณะ
ผูศึกษามีความเช่ือวา ปญหาการทุจริตตอหนาที่หรือการประพฤติมิชอบตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
จะลดนอยลงไปอยางแนนอน และเกิดประโยชนแกสาธารณะชนตอไป   
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๕.๒ ขอเสนอแนะ  
 

๕.๒.๑ เพ่ือเปนการแกไขปญหาอุปสรรค และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน ตลอดจน เปนการปดโอกาส
ในการใชดุลพินิจในการพิจารณาของเจาหนาที่ ซึ่งสามารถทําใหการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบในขั้นตอนการ
พิจารณาออกใบอนุญาตฯ หรือย่ืนแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร ลดนอยลงไดของเจาหนาที่ เห็นควรนําหลักการขออนุญาตกอสรางอาคารหรือย่ืนแจงฯ                   
ผานคอมพิวเตอร หรือ e-Permit มาใช อันจะมีผลทําใหการทุจริตคอรัปช่ันในสวนของการพิจารณาการออก
ใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ หรือย่ืนแจงฯ ไมสามารถกระทําได  

 
๕.๒.๒ เพ่ือใหการแกไขปญหาในเรื่องของการตอตาน ปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เกิดผลอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น ตามแนวทางของคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ จึงเห็นควรที่จะใหมี
หนวยงานของรัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวของ “Third parties” หรือ “Out Source” ตามขอเสนอของ
ภาคเอกชน เพ่ือทําการตรวจสอบและรับรองแบบแปลนในข้ันตอนการพิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางฯ หรือ
ตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ือเปนการลดการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร 
และเปนการปดโอกาสและไมเปดชองใหเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครใชอํานาจหนาที่สอไปในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบไดอีกตอไป 

 
๕.๒.๓ เห็นควรใหกรุงเทพมหานคร จัดทําเว็บไซต (Website) เพ่ือใหผูยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง

อาคารฯ หรือย่ืนแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ สามารถเขาถึงขอมูลและสามารถตรวจสอบถึง
สถานะของการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารของหนวยงานได โดยใหมีการ
ดําเนินการตามนัยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ                
พ.ศ. ๒๕๕๘ อยางเครงครัด 

 
๕.๒.๔ เน่ืองจากความบกพรองของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตางๆ ที่ไมทันสมัยและไมเอ้ือ            

ตอสภาพความเปนอยูในปจจุบัน และมีความสลับซับซอนที่ยากตอการทําความเขาใจของประชาชน จึงเห็นควร
เสนอใหมีการปรับปรุงและแกไขกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เพ่ือเปนการลดโอกาสและไมเปดชองให
เจาหนาที่ของรัฐสามารถใชดุลพินิจในการวินิจฉัยสั่งการไดตามอําเภอใจ อันเปนชองทางใหเจาหนาที่กระทํา
การทุจริตไดโดยงาย 

 
๕.๒.๕ เพ่ือเปนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดินและ    

การปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ จึงเห็นควรให
หัวหนาสวนราชการของกรุงเทพมหานคร ไดมีการดําเนินการทางวินัยและอาญาอยางเด็ดขาดโดยเร็ว กรณีที่มี
ขอรองเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด โดยเครงครัด
ตอไป 
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ภาคผนวก ก. 
แบบสัมภาษณ 

เรื่อง  การศึกษารูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาทีก่รุงเทพมหานคร 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
๑. ขอทราบวา หนวยงานของทานมีอํานาจหนาที่และบทบาทตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และ

กฎหมายที่เกี่ยวของอยางไร 
๒. หนวยงานของทานเคยมีกรณีรองเรียนเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใชอํานาจหนาที่ตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุม หรือไม อยางไร 
๓. กรณีที่มีการกลาวหารองเรียนเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร วามีพฤติการณเรียกรับผลประโยชนจากผู

ย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคารฯ หรือย่ืนแจงฯ โดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ น้ัน ทานมีขอคิดเห็น 
ในเรื่องน้ีอยางไร 

๔. กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชน ในขั้นตอนกอนออก
ใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ หรือรับแจงฯ น้ัน ทานเห็นวา กรณีดังกลาวน้ี เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มี
การปฏิบัติงานและใชอํานาจหนาที่ในลักษณะหรือรูปแบบใด ที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

๕. กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชน ในขั้นตอนระหวาง
ดําเนินการกอสรางอาคารฯ น้ัน ทานเห็นวา กรณีดังกลาวน้ี เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงาน
และใชอํานาจหนาที่ในลักษณะใด ที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

๖. กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชน กรณีดําเนินการ
กอสรางไมเปนไปตามที่ไดรับอนุญาตหรือที่ย่ืนแจงฯ น้ัน ทานเห็นวา กรณีดังกลาวน้ี เจาหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงานและใชอํานาจหนาที่ในลักษณะใด ที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

๗. กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชน กรณีที่มีการตอเติม
อาคารโดยไมไดรับอนุญาต น้ัน ทานเห็นวา กรณีดังกลาวน้ี เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีการ
ปฏิบัติงานและใชอํานาจหนาที่ในลักษณะใด ที่สอไปในทางทุจริตประพฤติมิชอบ 

๘. กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชน กรณีเจาของอาคาร
ไมไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารฯหรือย่ืนแจงฯ ตอเจาพนักงานทองถ่ินน้ัน ทานเห็นวา กรณีดังกลาวน้ี 
เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีการปฏิบัติงานและใชอํานาจหนาที่ในลักษณะใด ที่สอไปในทางทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

๙. ขอทราบวา ทานมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการใช
อํานาจหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เกี่ยวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ 
หรือรับแจงฯ อยางไร 

๑๐. ขอทราบวา ทานมีขอคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการบังคับ
ใชกฎหมายตามกฎหมายวาดวยการควบคุม อยางไร 
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ภาคผนวก ข. 
แบบสอบถาม 

เรื่อง  การศึกษารูปแบบการทุจริตกรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร 
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําชีแ้จง 
๑. แบบสอบถามน้ีใชในการศึกษาเทาน้ัน คําตอบจะถือเปนความลับและไมมีผลประการใดตอตัวทาน 
๒. กรุณาตอบตามความเปนจริง และกรุณาตอบคําถามใหครบทุกขอ 

ตอนที่ ๑  ขอมูลสวนบุคคล 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย   ลงใน    ที่ขอมูลตรงตามความจริงกับตัวทาน 
๑. เพศ    
  ๑. ชาย              ๒. หญิง 

๒. อาย ุ
   ตํ่ากวา ๓๐ ป             ๓๐ ป – ๔๕ ป          ๔๖ ปขึน้ไป 

๓. ระดบัการศกึษา 
  ตํ่ากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  ปริญญาโท ขึ้นไป 

๔. อาชพี 
  รับราชการ  พนักงาน/ลูกจาง  อ่ืน ๆ ระบุ................................ 

๕. รายไดตอเดือน 
 นอยกวา ๒๕,๐๐๐ บาท   ๒๕,๐๐๑ – ๕๐,๐๐๐ บาท  มากกวา ๕๐,๐๐๐ บาท 

ตอนที่ ๒   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เปนรูปแบบการทุจริต กรณีการปฏิบัติงานของเจาหนาที่กรุงเทพมหานคร ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร 

คําช้ีแจง    กรุณาใสเครื่องหมาย    ลงในชองตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

๒.๑ กรณีที่ทานยื่นขออนุญาตกอสรางอาคารฯ หรือย่ืนแจงฯ โดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตฯ เจาหนาที่ของ
กรุงเทพมหานคร  มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชนจากทาน ใชหรือไม       ใช         ไมใช    

๒.๒ หากเจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณเรียกรับผลประโยชนจากทาน ตามขอ ๒.๑ ขอใหทาน
ตอบคําถามเกี่ยวกับปจจัยที่เปนรูปแบบการทุจริต ขางลางน้ี 
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ปจจัยทีเ่ปนรปูแบบการทุจริต 

ระดบัความคดิเห็น 

มากทีส่ดุ 
(๕) 

มาก 
(๔) 

ปานกลาง 
(๓) 

นอย 
(๒) 

นอย
ทีส่ดุ 
(๑) 

๑. เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณ
เรียกรับผลประโยชนจากทาน ในข้ันตอน
กอนออกใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ หรือ              
รับแจงฯ 

 
…………... 

 
…………. 

 
…………... 

 
……… 

 
………….. 

กรณีตามขอ ๑. มีพฤติการณอยางไร โปรดระบุ................................................................................................. 

๒. เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณ
เรียกรับผลประโยชนจากทาน ในขั้นตอน
ระหวางดําเนินการกอสรางอาคารฯ 

 
…………... 

 
…………. 

 
…………... 

 
……… 

 
………….. 

กรณีตามขอ ๒. มีพฤติการณอยางไร โปรดระบุ................................................................................................. 

๓. เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณ
เรียกรับผลประโยชนจากทาน ในขั้นตอน
ระหวางดําเนินการกอสรางอาคารฯ กรณี
ดําเนินการกอสรางไมเปนไปตามที่ไดรับ
อนุญาตหรือที่ย่ืนแจงฯ  

 
…………... 

 
…………. 

 
…………... 

 
……… 

 
………….. 

กรณีตามขอ ๓. มีพฤติการณอยางไร โปรดระบุ................................................................................................. 

๔. เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณ
เรียกรับผลประโยชนจากทาน ในขั้นตอน
หลังจากใบอนุญาตครบกําหนด กรณีที่มีการ
ตอเติมอาคารโดยไมไดรับอนุญาต  

 
…………... 

 
…………. 

 
…………... 

 
……… 

 
………….. 

กรณีตามขอ ๔. มีพฤติการณอยางไร โปรดระบุ................................................................................................. 

๕. เจาหนาที่ของกรุงเทพมหานคร มีพฤติการณ
เรียกรับผลประโยชนจากทาน กรณีทานไมได
รับอนุญาตใหกอสรางอาคารฯหรือย่ืนแจงฯ 
ตอเจาพนักงานทองถิ่น   

 
…………... 

 
…………. 

 
…………... 

 
……… 

 
………….. 

กรณีตามขอ ๕. มีพฤติการณอยางไร โปรดระบุ................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค. 
 
 
 
 
 
 

พระราชบญัญัต ิ
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที ่๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เปนปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมาย  

วาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม และรวมเปนกฎหมายฉบับเดียวกัน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ   

สภานิติบัญญัติแหงชาติ ทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปน้ี 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒” 
มาตรา ๒ 0

1  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
หรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัติน้ีบังคับตามเขตของผังเมืองรวมน้ันโดย     
ไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา1

2 
สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ ใหใชบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัติน้ีบังคับไมวาทองที่ที่อาคารน้ันต้ังอยูจะไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติน้ี
หรือไมก็ตาม2

3 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ 
(๕) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 

                                                 
1 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนท่ี ๘๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๔ พฤษภาคม ๒๕๒๒ 
2 มาตรา ๒ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
3 มาตรา ๒ วรรคสาม เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่สรางขึ้น

อยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง 
(๑) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนเพ่ือใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน 
(๒) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายนํ้า อูเรือ คานเรือ ทานํ้า ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง 

หรือประตู ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย 
(๓) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปาย 

(ก) ที่ติดหรือต้ังไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร หรือมีนํ้าหนักรวมทั้ง
โครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติดหรือต้ังไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว ระยะหางจาก 
ที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายน้ันเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีนํ้าหนักเกินกวาที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 

(๔) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับ
อาคารที่กําหนดตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งน้ี ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย 
“อาคารสูง”4 หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงต้ังแต

ย่ีสิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคาร
ทรงจั่ว หรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญพิเศษ”5 หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพ่ือใชพ้ืนที่อาคาร หรือสวน
ใดของอาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ัน 
ในหลังเดียวกันต้ังแตหน่ึงหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 

“อาคารชุมนุมคน”6 หมายความถึง อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายใน
เพ่ือประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ต้ังแตหน่ึงพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดต้ังแตหารอยคนขึ้นไป 

“โรงมหรสพ”7 หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉาย
ภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดใหสาธารณชนเขาชม
การแสดงน้ันเปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

“ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได  
ทั้งน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

“แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ต้ัง และขอบเขตของที่ดินและอาคาร
ที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของ 
ที่สาธารณะ และอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย 

                                                 
4 มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารสูง” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
5 มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารขนาดใหญพิเศษ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
6 มาตรา ๔ นิยามคําวา “อาคารชุมนุมคน” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
7 มาตรา ๔ นิยามคําวา “โรงมหรสพ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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“แบบแปลน” หมายความวา แบบเพ่ือประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย 
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใชสอยตาง ๆ 
ของอาคารอยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได 

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ 
และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารเพ่ือใหเปนไปตามแบบแปลน 

“รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุการรับนํ้าหนัก
และกําลังตานทานของสวนตาง ๆ ของอาคาร 

“กอสราง” หมายความวา สรางอาคารข้ึนใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางข้ึนแทนของเดิม
หรือไม 

“ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลง ตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต 
แบบ รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคารซึ่งไดกอสรางไว
แลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง 

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

สวนอ่ืนของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารต้ังแตสามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือ

มีเน้ือที่ต้ังแตหน่ึงไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย 
“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 
“ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง 

ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาวไม
วาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง 

“ผูครอบครองอาคาร”8 หมายความรวมถึงผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุดสําหรับทรัพย
สวนกลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย 

“ผูตรวจสอบ”9 หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ 
ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการน้ัน แลวแตกรณี ซึ่งไดขึ้น
ทะเบียนไวตามพระราชบัญญัติน้ี 

“นายตรวจ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงต้ังใหเปนนายตรวจ 
“นายชาง”10 หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งเจา

พนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*
แตงต้ังใหเปนนายชาง 

“ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวนจังหวัด กรุงเทพ 
มหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการสวนทองถิ่นตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

                                                 
8 มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูครอบครองอาคาร” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
9 มาตรา ๔ นิยามคําวา “ผูตรวจสอบ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
10 มาตรา ๔ นิยามคําวา “นายชาง” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
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“ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการสวนทองถิ่น 
เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา 
เปนตน 

“เจาพนักงานทองถิ่น”11 หมายความวา 
(๑) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
(๒) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
(๓) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
(๔) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
(๖) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขต

องคกรปกครองสวนทองถิ่นน้ัน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา ๕  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ีและใหมี

อํานาจออกกฎกระทรวง 
(๑) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติน้ี หรือยกเวนคาธรรมเนียม 
(๒) กําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสั่งหรือ

แบบอ่ืนใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) กําหนดกิจการอ่ืนเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวงน้ัน เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
มาตรา ๖  พระราชบัญญัติน้ีไมใชบังคับแกพระที่น่ังหรือพระราชวัง 
มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคาร ดังตอไปน้ี 
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 
(๒) อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 
(๓) อาคารขององคการของรัฐที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการหรือใชเพ่ือ

สาธารณประโยชน 
(๔) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพ่ือการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุม

การกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
(๕) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงานที่ต้ังขึ้น

ตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 
(๖) อาคารที่ทําการสถานทูตหรือสถานกงสุลตางประเทศ 

                                                 
11 มาตรา ๔ นิยามคําวา “เจาพนักงานทองถิ่น” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๑๒ 
 

(๗) อาคารช่ัวคราวเพ่ือใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวร หรืออาคารเพ่ือใชประโยชน
เปนการช่ัวคราวที่มีกําหนดเวลาการรื้อถอน 

(๘)11

12 อาคารที่กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดต้ังขึ้น
ตามกฎหมาย หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ จัดใหมีหรือพัฒนาเพ่ือเปนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ทั้งน้ี ตองมิใช
การยกเวนหรือผอนผันเง่ือนไขเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยของอาคาร หรือความปลอดภัย
ของผูซึ่งอยูอาศัยหรือใชอาคาร 

มาตรา ๘12

13  เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก
การจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จําเปนเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 

(๑) ประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน ขนาด เน้ือที่ และที่ต้ังของอาคาร 
(๒) การรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช 
(๓) การรับนํ้าหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคาร 
(๔) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดต้ังระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความปลอดภัย

เกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอยางอ่ืน และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย 
(๕) แบบและจํานวนของหองนํ้าและหองสวม 
(๖) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง การระบาย

อากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายนํ้า การบําบัดนํ้าเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
(๗) ลักษณะ ระดับ ความสูง เน้ือที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
(๘) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือระหวางอาคารกับถนน 

ตรอก ซอย ทางเทา ทาง หรือที่สาธารณะ 
(๙) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับ

อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ตลอดจนลักษณะและขนาดของพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว 
(๑๐) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใด

หรือประเภทใด 
(๑๑) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ

เปลี่ยนการใชอาคาร 
(๑๒) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต 

การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๑๓) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ผูครอบครองอาคาร 

และเจาของอาคาร 
(๑๔) คุณสมบัติเฉพาะและลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ ตลอดจนหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขในการขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 
(๑๕) หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดต้ังและตรวจสอบอุปกรณ

ประกอบของอาคาร 

                                                 
12 มาตรา ๗ (๘) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
13 มาตรา ๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๑๓ 
 

(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจาของอาคาร หรือผูครอบครองอาคาร หรือผูดําเนินการ
ตองทําการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงจะกําหนดใหเรื่องที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิคเกี่ยวกับการ
กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาก็ได1314 

มาตรา ๘ ทวิ1 4

15  เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือ
ใชในการขนสงบุคคลในบริเวณใดในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งอ่ืนใดที่สรางข้ึนโดยมีวัตถุประสงคอยาง
เดียวกัน หรือออกกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือลักษณะของสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนเคร่ืองเลนในสวนสนุก 
หรือในสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามพระราชบัญญัติน้ี 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง การอนุญาต
ใหใช การตรวจสอบ มาตรฐานการรับนํ้าหนัก ความปลอดภัย และคุณสมบัติของวัสดุ หรืออุปกรณที่จําเปนเกี่ยวเน่ือง
กับสิ่งน้ัน  ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของสิ่งที่สรางขึ้นแตละประเภทหรือแตละลักษณะ โดยอาจกําหนดใหแตกตาง
จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติน้ีได 

มาตรา ๙ 1 5

16  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แลว ให
ราชการสวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ัน เวนแตเปนกรณีตามมาตรา ๑๐ 

ในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ ใหราชการสวนทองถิ่น 
มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องน้ันได 

ในกรณีที่ไดมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องใดตามวรรคสองแลว ถาตอมามีการออก
กฎกระทรวงกําหนดเรื่องน้ัน ใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงเปนอันยกเลิก 
และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมี
การออกขอบัญญัติทองถิ่นใหมตามมาตรา ๑๐ แตตองไมเกินหน่ึงปนับแตวันที่กฎกระทรวงน้ันใชบังคับ 

การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคสามยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่ได
กระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นน้ัน 

มาตรา ๑๐16

17  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดตามมาตรา ๘ แลว ใหราชการ
สวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องน้ันไดในกรณี ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเร่ืองน้ันเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงโดยไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว 

(๒) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องน้ันขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงดังกลาว
เน่ืองจากมีความจําเปน หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น 

การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (๒) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 

                                                 
14 มาตรา ๘ วรรคสอง เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
15 มาตรา ๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
16 มาตรา ๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
17 มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๑๔ 
 

คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความเห็นชอบในขอบัญญัติ
ทองถิ่นตาม (๒) ใหเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นน้ัน ถาไมใหความเห็นชอบใหแจงเหตุผล
ใหราชการสวนทองถิ่นน้ันทราบดวย 

ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นน้ันไมเสร็จภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคสาม ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่นน้ันแลว และใหราชการ
สวนทองถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติ
ทองถิ่นน้ัน ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติตามวรรคสอง 

มาตรา ๑๐ ทวิ 1 7

18  ในกรณีที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นวา
ขอบัญญัติทองถิ่นใดที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๑) ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีขอกําหนดที่กอภาระหรือความยุงยากใหแกประชาชนเกินความจําเปน 
หรือกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแจงให
ราชการสวนทองถิ่นน้ันดําเนินการยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวเสียใหมได 

ในกรณีตามวรรคหน่ึง ใหราชการสวนทองถิ่นดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวัน
นับแตวันรับแจงจากรัฐมนตรี กําหนดวันดังกลาวใหหมายถึงวันในสมัยประชุมของราชการสวนทองถิ่นน้ัน 

การยกเลิกหรือแกไขขอบัญญัติทองถิ่นตามวรรคหน่ึงยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการ
ที่ไดกระทําไปแลวโดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นน้ัน 

มาตรา ๑๑  ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เมื่อประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

มาตรา ๑๒  กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ 
หรือมาตรา ๑๐ ถาขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่สมควรหามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด ในบริเวณหน่ึงบริเวณใด แตยังไมมีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดการ
ตามมาตรา ๘ (๑๐) ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง*หรือเจาพนักงานทองถิ่น 
แลวแตกรณี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคารในบริเวณน้ันเปนการช่ัวคราวได และใหดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่น
ภายในหน่ึงปนับแตวันที่ประกาศน้ันมีผลใชบังคับ 

ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญติัทองถิ่นภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหประกาศ
ดังกลาวเปนอันยกเลิก 

มาตรา ๑๓ ทวิ 1 8

19  เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๑) ใหสวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ที่มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายอื่นแจงขอหาม 
ขอจํากัด หรือขอมูลอ่ืนที่เกี่ยวของกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือการดําเนินการ
อยางอ่ืนตามพระราชบัญญัติน้ี ใหราชการสวนทองถิ่นที่เกี่ยวของทราบเพ่ือดําเนินการตาม (๒) 

(๒) ใหราชการสวนทองถิ่นจัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตดําเนินการตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ี ตลอดจนขอมูลที่ไดรับแจงตาม (๑) ไว
จําหนายหรือใหแกประชาชนซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี 
                                                 

18 มาตรา ๑๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
19 มาตรา ๑๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๑๕ 
 

(๓) ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงคําเตือนไวในใบอนุญาตที่ไดออกใหตามพระราชบัญญัติน้ีวา  
ผูไดรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ียังคงมีหนาที่ตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารน้ันตามกฎหมายอ่ืนในสวน
ที่เกี่ยวของตอไปดวย 

(๔) ราชการสวนทองถิ่นอาจจัดใหมีแบบแปลนอาคารตาง ๆ ที่ไดมาตรฐานและถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง และหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีไว
จําหนายหรือใหแกประชาชนได 

มาตรา ๑๓ ตรี1920  ถาผูซึ่งจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีมีขอสงสัยเกี่ยวกับ 
(๑) การกําหนดระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของผูอ่ืนหรือระหวาง

อาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ หรือ 
(๒) การกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใช

อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 
ผูน้ันมีสิทธิหารือไปยังเจาพนักงานทองถิ่นไดโดยทําเปนหนังสือ และใหเจาพนักงานทองถิ่น

ตอบขอหารือน้ันภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือ แตถาเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวามีความจําเปนตอง
ขอคําปรึกษาจากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียกอนหรือมีเหตุจําเปนอ่ืนใด ก็ใหขยายกําหนดเวลาดังกลาว
ออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสามสิบวัน 

ในกรณีที่ผูหารือตามวรรคหน่ึงไดดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
โดยถือปฏิบัติตามคําตอบขอหารือของเจาพนักงานทองถิ่น ถาตอมาปรากฏวาเจาพนักงานทองถิ่นไดตอบขอหารือไป
โดยผิดพลาดเปนเหตุใหผูหารือไดดําเนินการดังกลาวไปโดยไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี 
กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ ผูน้ันไมตองรับโทษ 

 
หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
 

มาตรา ๑๔  ใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง20

21* 
เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครอง ผูแทน
กรมทางหลวง ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด 2 1

22* ผูแทนสํานักผังเมือง 2 2

23 ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผน

                                                 
20 มาตรา ๑๓ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
21 มาตรา ๔๗ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวน

ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกไขคําในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

22 ขอ ๖ แหงประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับท่ี ๔๗ เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๒๑๖ ลงวันท่ี ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ ลงวันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดใหบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใดอางถึงกรมอัยการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในสวนท่ีเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ ซ่ึงกรมอัยการ กระทรวงมหาดไทยเปนเจาหนาท่ี อธิบดีกรมอัยการ รองอธิบดีกรม
อัยการ ใหถือวา บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นอางถึงสํานักงานอัยการสูงสุด นายกรัฐมนตรี 
อัยการสูงสุด และรองอัยการสูงสุด 

23 “สํานักผังเมือง” ไดเปลี่ยนชื่อเปน “กรมการผังเมือง” เม่ือวันท่ี ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ตอมาไดมีการ
ปฏิรูประบบราชการเม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและกรมการผังเมืองเขาดวยกัน เปน 
“กรมโยธาธิการและผังเมือง” ซ่ึงมาตรา ๔๗ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของ



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๑๖ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม* ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมและผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมแหงละหน่ึงคน และผูทรงคุณวุฒิ
อีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง เปนกรรมการ และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปน
กรรมการและเลขานุการ 

มาตรา ๑๕  กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีมีการแตงต้ังกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงต้ังไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง 

ไมวาจะเปนการแตงต้ังเพ่ิมขึ้นหรือแตงต้ังซอม ใหผูไดรับแตงต้ังน้ันอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งไดแตงต้ังไวแลวน้ัน 

กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได แตตองไมเกินสองคราวติดตอกัน 
มาตรา ๑๖  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซึ่งรัฐมนตรี

แตงต้ังพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวยกฎหมายใหจําคุก เวนแตเปน

โทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
มาตรา ๑๗  การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคารตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวา

กึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได 
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก 
กรรมการคนหน่ึงใหมีเสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุม

ออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 
มาตรา ๑๘23

24  ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(๑) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทวิ 
(๒) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา ๑๐ (๒) 
(๓) 2 4

25 ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ินหรือสวนราชการในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

(๔) 2 5

26 กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(๕)26

27 รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 

                                                                                                                                                         
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหแกไขถอยคํา 
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยใหตัดคําวา “ผูอํานวยการสํานักผังเมือง” ออก เพ่ือใหสอดคลองกับการยุบเลิก
กรมการผังเมือง แตไมปรากฏวามีการแกไของคประกอบของคณะกรรมการควบคุมอาคารท่ีเปนผูแทนสํานักผังเมือง 

24 มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
25 มาตรา ๑๘ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
26 มาตรา ๑๘ (๔) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๑๗ 
 

(๖)27

28 ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติน้ี 
มาตรา ๑๙  คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได 
ใหนํามาตรา ๑๗  มาใชบังคับแกการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
มาตรา ๒๐2 8

29  ใหจัดต้ังสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารข้ึนในกรมโยธาธิการและผังเมือง
29

30* มีหนาที่ดังน้ี 
(๑) ปฏิบัติงานธุรการและงานวิชาการใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
(๒) ปฏิบัติงานธุรการ ตรวจสอบขอเท็จจริง และเสนอความเห็นแกคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ 
(๓) ประสานงานและใหความชวยเหลือแกราชการสวนทองถิ่น สวนราชการ หนวยงานของรัฐ

ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ตลอดจนใหคําแนะนําแกภาคเอกชน 
(๔) ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 
 
 

หมวด ๓ 
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย 

และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
 

มาตรา ๒๑ 3 0

31  ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจาก 
เจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

มาตรา ๒๑ ทวิ 3 1

32  การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่
กฎกระทรวงกําหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบ และคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับ
ใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบ และคํานวณดังกลาวตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๒๒ 3 2

33  ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปน้ี ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

(๑) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูง
ของอาคาร 

(๒) อาคารที่อยูหางจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร 
 

                                                                                                                                                         
27 มาตรา ๑๘ (๕) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
28 มาตรา ๑๘ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
29 มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
30 เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดมีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและ

กรมการผังเมืองเขาดวยกัน เปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง”  
31 มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
32 มาตรา ๒๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
33 มาตรา ๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๑๘ 
 

มาตรา ๒๓33

34  (ยกเลิก) 
มาตรา ๒๔34

35  (ยกเลิก) 
มาตรา ๒๕35

36  ในกรณีที่เปนการย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสี่สิบหาวัน แตตองมี
หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 
หรือตามที่ไดขยายเวลาไวน้ัน แลวแตกรณี 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคําสั่งไมอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
แจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 

มาตรา ๒๖ 3 6

37  ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ขอ
อนุญาตน้ันมีลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรม หรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือ
สถาปนิกผูรับผิดชอบในการน้ันตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถ่ินปฏิเสธไมรับ
พิจารณาคําขอน้ัน 

มาตรา ๒๗ 37

38  ในการตรวจพิจารณาคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งใหผูขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือ
รายการคํานวณที่ไดย่ืนไว เพ่ือใหถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ หรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่ออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และใหนํามาตรา ๒๕ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
หรือรายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต
ใหภายในสามสิบวัน แตถาผูขอรับใบอนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญผิดจากคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น ในกรณีน้ีใหถือวาเปนการย่ืนคําขอใหม และใหดําเนินการตามมาตรา ๒๕ ตอไป 

มาตรา ๒๘38

39  ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดย่ืน
มาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทําโดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกร ใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายการคํานวณ 

มาตรา ๒๘ ทวิ 3 9

40  ในกรณีที่แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายละเอียดดาน
สถาปตยกรรมของอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชที่ไดยื่นมาพรอมกับคําขอรับใบอนุญาตกระทํา
โดยผูที่ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก ใหเจาพนักงาน

                                                 
34 มาตรา ๒๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
35 มาตรา ๒๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
36 มาตรา ๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
37 มาตรา ๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
38 มาตรา ๒๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
39 มาตรา ๒๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
40 มาตรา ๒๘ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๑๙ 
 

ทองถิ่นตรวจพิจารณาแตเฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับรายละเอียดดานสถาปตยกรรมสวนภายในอาคาร เวนแต
ทางหนีไฟและบันไดหนีไฟ 

มาตรา ๒๙ 4 0

41  เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหผูไดรับใบอนุญาตมีหนังสือแจงช่ือผูควบคุมงาน
กับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ พรอมทั้งแนบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย 

ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเปนเจาของอาคารก็ได เวนแตจะเปนการตองหามตามกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม 

มาตรา ๓๐41

42  ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงช่ือไว หรือผูควบคุมงาน
จะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ แตทั้งน้ีไมเปนการกระทบถึงสิทธิ
และหนาที่ทางแพงระหวางผูไดรับใบอนุญาตกับผูควบคุมงานน้ัน 

ในกรณีที่มีการบอกเลิกตามวรรคหน่ึง ผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับ
อนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงช่ือและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแก 
เจาพนักงานทองถิ่นแลว 

มาตรา ๓๑42

43  หามมิใหผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต ตลอดจนวิธีการ
หรือเง่ือนไขที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต หรือใหผิดไปจากที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ เวนแต 

(๑) เจาของอาคารน้ันไดย่ืนคําขออนุญาตและไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหทําการ
แกไขเปลี่ยนแปลงได 

(๒) เจาของอาคารน้ันไดแจงการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว หรือ 
(๓) การดําเนินการดังกลาวไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่เกี่ยวของ หรือเปนกรณี

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ใหนํามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ มาใชบังคับแกการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) แลวแตกรณี 

โดยอนุโลม 
ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนการฝาฝนความในวรรคหน่ึง 

ใหถือวาเปนการกระทําของผูควบคุมงาน เวนแตผูควบคุมงานจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน ซึ่งผูควบคุมงาน
ไดมีหนังสือแจงขอทักทวงการกระทําดังกลาวใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร และผูดําเนินการทราบแลว 
แตบุคคลดังกลาวไมยอมปฏิบัติตาม 

มาตรา ๓๒43

44  อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปน้ี 
(๑)44

45 อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือ

กิจการอ่ืน  ทั้งน้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

                                                 
41 มาตรา ๒๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
42 มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
43 มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
44 มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
45 มาตรา ๓๒ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๒๐ 
 

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช 
หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพ่ือทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคารน้ันใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

หามมิใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพ่ือกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 
๓๙ ทวิ ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคารน้ันเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรอง
ใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพ่ือใหมีการใชอาคารน้ันตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ได
แจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ได แตถาเจาพนักงานทองถ่ินมิไดทําการตรวจสอบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง 
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารน้ันใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพ่ือกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต
หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตอไปได 

หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใช
อาคารน้ันเพ่ือกิจการอ่ืนนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ 

มาตรา ๓๒ ทวิ45

46  เจาของอาคารดังตอไปน้ี 
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(๒) อาคารชุมนุมคน 
(๓) อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพ
อาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟา และการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน 
การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายนํ้า 
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มีผลตอ
สุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน แลวรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ 
วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหน่ึงโดยมิชักชา เพ่ือ
พิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๔๖ ทวิ แลวแตกรณี 
ตอไป 

มาตรา ๓๒ ตรี4 6 47  เจาของอาคาร ผูครอบครองอาคาร หรือผูดําเนินการ สําหรับอาคารชนิด
หรือประเภทตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๖) ตองจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไขและจํานวนเงินเอา
ประกันภัยที่รัฐมนตรีกําหนดในกฎกระทรวงโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

มาตรา ๓๓47

48  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช 
ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพ่ือกิจการตามมาตรา ๓๒ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว และใหนํามาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทวิ 
แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                                                 
46 มาตรา ๓๒ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
47 มาตรา ๓๒ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
48 มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๒๑ 
 

ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับ
กิจการหน่ึงไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหน่ึง โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔48

49  หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปน
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา ๘ (๙) ดัดแปลงหรือใช หรือยินยอมใหบุคคลอ่ืน
ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถน้ันเพ่ือการอ่ืน  ทั้งน้ี ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ขอหามตามวรรคหน่ึงใหถือวาเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยน้ันโดยตรงตราบที่อาคารน้ัน
ยังมีอยู  ทั้งน้ี ไมวาจะมีการโอนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถน้ันตอไปยังบุคคลอ่ืนหรือไมก็ตาม 

มาตรา ๓๕ 4 9

50  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ใหใชไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาต 
สิ้นอายุ และเมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตให
ตออายุใบอนุญาตน้ัน 

มาตรา ๓๖ 5 0

51  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอนแกกัน
มิได เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น 

มาตรา ๓๗51

52  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ ตาย ทายาท
หรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคารน้ันตอไป ตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาต
ตาย ในกรณีเชนวาน้ีใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดกดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตน้ันแทน 

มาตรา ๓๘  ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แลวแตกรณี  
ผูไดรับใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนไวในบริเวณที่
ไดรับอนุญาตใหกระทําการดังกลาวหน่ึงชุด และพรอมที่จะใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูได 

ใหผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชแสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ หรือใบอนุญาต
ตามมาตรา ๓๓ ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารน้ัน 

มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ 
ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตอเจาพนักงานทองถิ่น
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับใบอนุญาตหรือ
ใบรับรอง แลวแตกรณี 

มาตรา ๓๙ ทวิ52

53  ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร

                                                 
49 มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
50 มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
51 มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
52 มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
53 มาตรา ๓๙ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๒๒ 
 

กําหนดพรอมดวยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว โดยอยางนอยตองแจงขอมูลและย่ืน
เอกสารและหลักฐาน ดังตอไปน้ี 

(๑) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก และตองไมเปนผูไดรับการแจงช่ือตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(๒) ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และตองไมเปนผูไดรับการแจงช่ือตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(๓) ช่ือของผูควบคุมงาน ซึ่งตองประกอบดวยผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก และผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และตองไมเปนผูไดรับการแจงช่ือตามมาตรา ๔๙ ทวิ 

(๔) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (๑) (๒) และ (๓) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และ
หนังสือรับรองการไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แลวแตกรณี 

(๕) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของอาคารที่
จะกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ซึ่งลงลายมือช่ือพรอมกับระบุช่ือของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ใหชัดเจนวาตน
เปนผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารและเปนผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารน้ัน 

(๖) หนังสือรับรองของบุคคลตาม (๑) และ (๒) ซึ่งรับรองวาตนเปนผูรับผิดชอบงานออกแบบ
อาคารหรือเปนผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวาการออกแบบ
อาคารและการออกแบบและคํานวณอาคารดังกลาว ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง
และขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ  ทั้งน้ี สําหรับอาคารที่ตองจัด
ใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการ ผูทุพพลภาพ คนชรา หรือผูสูงอายุ ตามที่กฎหมายกําหนดใหรับรอง
การเขาถึงและใชประโยชนไดจากอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกน้ันดวย 

(๗) หนังสือรับรองของผูควบคุมงานตาม (๓) ซึ่งรับรองวาจะควบคุมการกอสราง ดัดแปลง 
หรือรื้อถอนอาคารน้ัน ใหถูกตองตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตามที่ไดแจงไว
และที่ไดมีการแกไขตามขอทักทวง หรือดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง
และขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 

(๘) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร 
ในกรณีอาคารที่จะกอสรางหรือดัดแปลงน้ัน เปนอาคารชนิดหรือประเภทที่กําหนดใหตองมีการตรวจสอบงาน
ออกแบบและคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคารตามมาตรา ๒๑ ทวิ 

(๙) หนังสือแสดงการใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน ในกรณีที่เปนอาคารในโครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเบ้ืองตนตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ แลวแตกรณี 

(๑๐) หนังสือรับรองจากผูแจง พรอมเอกสารและหลักฐานแสดงการใหขอมูลและการแจงสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นตอเจาพนักงานทองถ่ินแกบุคคลที่อยูบริเวณขางเคียง เกี่ยวกับการกอสราง ดัดแปลง
หรือการดําเนินโครงการหรือกิจการ ในกรณีที่อาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง หรือดําเนินโครงการหรือกิจการ
เปนอาคารที่ไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมเบ้ืองตนตาม (๙) แตอาคารดังกลาวเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา ๓๒  ทั้งน้ี ตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด 
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ในกรณีอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง หรือร้ือถอนตามวรรคหน่ึง เปนอาคารสูง อาคารขนาด
ใหญพิเศษ หรืออาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับวุฒิสถาปนิก ตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก 
และผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (๒) ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ในกรณีอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหน่ึง เปนอาคารที่มีลักษณะขนาด 
หรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดใหเปนงานวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยสถาปนิกหรือเปน
งานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในสาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร และมิไดเปนอาคารสูง อาคาร
ขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ตองเปน 
ผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมไมตํ่ากวาระดับสามัญสถาปนิก ตามกฎหมาย
วาดวยสถาปนิก และผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารตาม (๒) ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไมตํ่ากวาระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

ในกรณีอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนตามวรรคหน่ึง มิไดเปนอาคารตามวรรคสอง 
และวรรคสาม ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารตาม (๑) ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรมหลัก ตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก และผูรับผิดชอบงานออกแบบ
และคํานวณอาคารตาม (๒) ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรม
โยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 

มาตรา ๓๙ ตรี 5 3 54  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับขอมูล และเอกสารและหลักฐานจากผูแจง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผูแจงไดชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารครบถวนแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงภายในสามวันทําการนับแตวันที่ไดรับชําระ
คาธรรมเนียมและใหผูแจงกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ไดแจงไวไดต้ังแตวันที่ผูแจงไดรับใบรับแจง 

ในกรณีที่ผูแจงไมกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ไดแจงไวภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวัน
นับแตวันที่ไดออกใบรับแจง ใหถือวาผูแจงไมประสงคจะกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบรับแจงอีก
ตอไป และใหใบรับแจงเปนอันยกเลิก 

ภายในหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามวรรคสอง หรือนับแตวันที่เริ่มการกอสราง 
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แลวแตกรณี หากเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบเหตุไมถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการ ดังตอไปน้ี 

(๑) ผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไวไมถูกตองใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงดําเนินการแกไขใหถูกตองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง ในกรณี
ที่ผูแจงไมดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด และมีการกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
อาคารแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารไดกอสราง หรือดัดแปลง  
จนแลวเสร็จตามที่ไดแจงไว เจาพนักงานทองถิ่นจะดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกวาจะดําเนินการแกไขให
ถูกตองดวยก็ได 

(๒) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณของอาคารที่
ผูแจงไดยื่นไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวง
ใหผูแจงแกไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณดังกลาว ใหถูกตอง
                                                 

54 มาตรา ๓๙ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือ
กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน 

(๓) การกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ไดแจงไวไมถูกตองตามบทบัญญัติแหง
พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงดําเนินการกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกลาว 
ใหถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน และใน
ระหวางระยะเวลาที่ผูแจงดําเนินการแกไขตามหนังสือแจงขอทักทวง ใหผูแจงระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือ
รื้อถอนอาคารในสวนที่ไมถูกตองน้ันจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง เวนแตเปนการกระทําเพ่ือแกไขใหเปนไปตาม
ขอทักทวงของเจาพนักงานทองถิ่น 

ในกรณีที่ผูแจงไมดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นได
กําหนดไวในหนังสือแจงขอทักทวงตามวรรคสาม (๒) หรือ (๓) ใหถือวาผูแจงไมประสงคจะกอสราง ดัดแปลง 
หรือรื้อถอนอาคารตามที่ไดแจงไวน้ันอีกตอไป และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งยกเลิกใบรับแจงที่ไดออกไว
และมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นแลว เวนแตกรณีดังตอไปน้ี เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจแจงขอทักทวงไดตลอดเวลา 

(๑) กรณีเกี่ยวกับการรุกล้ําที่สาธารณะ 
(๒) กรณีเกี่ยวกับระยะ หรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ 

ที่เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่ผูแจงไดยื่นแจง หรือ 

(๓) กรณีเกี่ยวกับขอกําหนดในการหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน ใช หรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ชนิดใดหรือประเภทใดที่เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี 
หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่ผูแจงไดย่ืนแจง 

ใบรับแจงและหนังสือแจงขอทักทวง ใหเปนไปตามแบบที่คณะกรรมการควบคุมอาคารกําหนด 
ใหนําบทบัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา ๘ (๑๒) และใหนํามาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ มาใชบังคับแกใบรับแจง
โดยอนุโลม 

 
หมวด ๓ ทวิ 

การอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ54

55 
 

มาตรา ๓๙ จัตวา 5 5

56  การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย รื้อถอน หรือตรวจสอบอาคารที่ใช
เพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ตองดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีดวย 

                                                 
55 หมวด ๓ ทวิ การอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงมหรสพ มาตรา ๓๙ จัตวา ถึง 

มาตรา ๓๙ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
56 มาตรา ๓๙ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๒๕ 
 

มาตรา ๓๙ เบญจ56

57  หามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูใดใช
อาคารหรือสวนใดของอาคารเปนโรงมหรสพ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการ 
โรงมหรสพจากคณะกรรมการที่มีอํานาจพิจารณาตามวรรคสอง แลวแตกรณี 

ใหมีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอํานาจพิจารณาออกใบอนุญาต 
เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตเพ่ือประกอบกิจการ 
โรงมหรสพ ดังตอไปน้ี 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเม ือง 5 7

58*  
เปนประธานกรรมการ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผูแทนสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ เปนกรรมการ และใหผูอํานวยการกองควบคุมการกอสราง กรมโยธาธิการและผังเมือง58

59* เปน
กรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ เจาพนักงาน
ทองถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และใหโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด* เปนกรรมการและเลขานุการ 

ในการวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก และใหประธานคณะกรรมการพิจารณา
การประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสอง แลวแตกรณี เปนผูมีอํานาจลงนามออกใบอนุญาต เพิกถอน
ใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาต และออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคสอง 

ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภัย และการปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นกับคนดู 
และจํานวนและระยะหางของสิ่งของหรือสวนตาง ๆ ภายในและภายนอกอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพ เชน หองฉาย 
ทางเขาออก ประตู ที่น่ังคนดู ทางเดิน เปนตน ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๙ ฉ5 9

60  ใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพใหมีอายุสองป โดยให
ใชไดจนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ของปที่สองนับแตปที่ออกใบอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุใบอนุญาต การโอน
ใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสําหรับโรงมหรสพ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตเดิมสิ้นอายุ และเมื่อไดย่ืนคําขอ
ดังกลาวแลวใหประกอบกิจการตอไปไดจนกวาผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ เบญจ จะมีคําสั่งไมอนุญาต 

 
 
 
 
 

                                                 
57 มาตรา ๓๙ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
58 มาตรา ๔๗ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ

ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกไขคําในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”  

59 เม่ือวันท่ี ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ไดมีการปฏิรูประบบราชการ และมีการรวมภารกิจของกรมโยธาธิการและ
กรมการผังเมืองเขาดวยกัน เปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง”  

60 มาตรา ๓๙ ฉ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๒๖ 
 

หมวด ๔ 
อํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น 

 
มาตรา ๔๐ 6 0

61  ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืน
ที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจดําเนินการดังน้ี 

(๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ลูกจาง หรือบริวาร
ของบุคคลดังกลาว ระงับการกระทําดังกลาว 

(๒) มีคําสั่งหามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปในสวนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทํา
ดังกลาว และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณดังกลาว และ 

(๓) พิจารณามีคําสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดมีคําสั่งตาม (๑) 

มาตรา ๔๑ 6 1

62  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่สามารถแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตอง
ได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของอาคารยื่นคําขออนุญาต หรือดําเนินการแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
หรือดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มี
เหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได และใหนํามาตรา ๒๗ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๒ 6 2

63  ถาการกระทําตามมาตรา ๔๐ เปนกรณีที่ไมสามารถแกไขเปลี่ยนแปลงให
ถูกตองได หรือเจาของอาคารมิไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๑ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารน้ันทั้งหมด
หรือบางสวนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน โดยใหดําเนินการรื้อถอนตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๑) หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออก
ตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

มาตรา ๔๓63

64  ถาไมมีการรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา ๔๒ ให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ ดังตอไปน้ี 

(๑) ย่ืนคําขอฝายเดียวโดยทําเปนคํารองตอศาล นับแตระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๒ 
ไดลวงพนไป ขอใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งมิไดปฏิบัติการตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา ๔๒ โดยใหนําประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

(๒) ดําเนินการหรือจัดใหมีการรื้อถอนอาคารดังกลาวไดเอง โดยจะตองปดประกาศ
กําหนดการร้ือถอนไวในบริเวณน้ันแลวเปนเวลาไมนอยกวาเจ็ดวัน และเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ผูควบคุมงาน และผูดําเนินการ
จะตองรวมกันเสียคาใชจายในการน้ัน เวนแตบุคคลดังกลาวจะพิสูจนไดวาตนมิไดเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมใน
การกระทําที่เปนการฝาฝนกฎหมาย 

                                                 
61 มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
62 มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
63 มาตรา ๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
64 มาตรา ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๒๗ 
 

ในการดําเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหน่ึง เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการ
แทนเจาพนักงานทองถิ่นไดใชความระมัดระวังตามสมควรแกพฤติการณแลว บุคคลตามวรรคหน่ึงจะเรียกรอง
คาเสียหายจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ่งดําเนินการแทนเจาพนักงานทองถิ่นไมได 

วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอน ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจยึดและเก็บรักษาไว หรือขายและถือเงินไวแทนได  ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง และถาเจาของมิไดเรียกเอาทรัพยสินหรือเงินน้ันคืนภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการ
รื้อถอน ใหทรัพยสินหรือเงินน้ันตกเปนของราชการสวนทองถ่ินน้ันเพ่ือนํามาเปนคาใชจายในการรื้อถอนอาคาร
ตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๔๔ 6 4

65  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือมาตรา ๓๓ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารระงับการใชอาคารสวนที่ยังไมไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต 
หรือที่ไมไดแจงไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ จนกวาจะไดรับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือไดแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แลว 

มาตรา ๔๕65

66  ในกรณีที่มีการฝาฝนมาตรา ๓๔ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร ผูครอบครองพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นดังกลาว หรือผูที่กระทําการฝาฝนมาตรา ๓๔ 
ระงับการกระทําน้ัน และสั่งใหบุคคลดังกลาวดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสู
สภาพเดิมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด และใหนํามาตรา ๔๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๖  ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัติน้ี หรือไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ มีสภาพหรือมี
การใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือ
กอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
ดําเนินการแกไขตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหน่ึง และถาอาคารน้ัน
อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให 
รื้อถอนอาคารน้ันไดโดยใหนํามาตรา ๔๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๖ ทวิ 6 6

67  ในกรณีที่อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสง
สวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย ระบบระบาย
อากาศ ระบบระบายนํ้า ระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอ่ืน ๆ ของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ มี
สภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย 
หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจ ดังน้ี 

(๑) มีคําสั่งหามมิใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใช หรือยินยอมใหบุคคลใดใชอุปกรณ
ประกอบตาง ๆ และจัดใหมีเครื่องหมายแสดงการหามน้ันไวที่อุปกรณหรือบริเวณที่เปดเผยและเห็นไดงายที่อยูใกล
กับอุปกรณน้ัน 

(๒) มีคําสั่งใหเจาของอาคารดําเนินการแกไขอุปกรณประกอบตาง ๆ น้ัน ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย
หรือสามารถใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันสมควร 
เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกลาวออกไปอีกก็ได 

                                                 
65 มาตรา ๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
66 มาตรา ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
67 มาตรา ๔๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๒๘ 
 

ในกรณีที่ไมมีการปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหน่ึง และหากอุปกรณ
ดังกลาวมีผลทําใหอาคารน้ันมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายอยางรายแรงตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสิน ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งหามใชอาคารน้ันทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนก็ได และตองจัดใหมีเครื่องหมาย
แสดงการหามน้ันไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ บริเวณอาคาร หรือบริเวณดังกลาว 

มาตรา ๔๗ 6 7

68  การสั่งหรือการแจงของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี นอกจาก
กรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทวิ ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหผูขอรับ
ใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือ 
ผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ณ ภูมิลําเนาของผูน้ัน หรือจะทําเปนบันทึกและใหบุคคลดังกลาวลงลายมือช่ือ
รับทราบก็ได 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจดําเนินการตามวรรคหน่ึงได ใหปดประกาศสําเนาคําสั่ง
หรือหนังสือแจง แลวแตกรณี ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณที่ต้ังอาคารที่ทําการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชน้ัน และใหถือวาผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงานไดทราบคําสั่งหรือหนังสือ
แจงน้ันแลว เมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว 

มาตรา ๔๗ ทวิ 6 8

69  การแจงคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งใหระงับการกระทําที่เปนการฝา
ฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีหรือใหรื้อถอนอาคาร ใหทําเปนหนังสือสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ใ ห 
ผูซึ่งจะตองรับคําสั่งดังกลาว ณ ภูมิลําเนาของผูน้ัน และใหปดประกาศคําสั่งดังกลาวไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย 
ณ อาคารหรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และใหถือวาผูซึ่งจะตองรับคําสั่งไดทราบคําสั่งน้ันแลวเมื่อพน
กําหนดสามวันนับแตวันที่ไดมีการปดประกาศดังกลาว 

มาตรา ๔๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี เจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจเขาไปใน
อาคารหรือบริเวณที่ต้ังอาคารที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี ในเวลา
ระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในเวลาทําการของสถานที่น้ัน และเพ่ือการน้ีใหมีอํานาจสอบถาม
ขอเท็จจริงหรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่น้ัน 

มาตรา ๔๙69

70  ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่ง
มีความรูหรือคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปนนายตรวจหรือนายชางได 

ในกรณีที่มีความจําเปนหรือไดรับการรองขอจากเจาพนักงานทองถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง70

71* มีอํานาจแตงต้ังวิศวกรหรือสถาปนิกเปนนายชางไดตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๙ ทวิ71

72  ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี และเจาพนักงาน
ทองถิ่นไดดําเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลวแตกรณี แตมิไดมีการปฏิบัติตามคําสั่ง

                                                 
68 มาตรา ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
69 มาตรา ๔๗ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
70 มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
71 มาตรา ๔๗ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวน

ราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ ใหแกไขคําในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จากคําวา “อธิบดีกรมโยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง”  

72 มาตรา ๔๙ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๒๙ 
 

ของเจาพนักงานทองถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูรับผิดชอบ
งานออกแบบอาคาร หรือผูควบคุมงาน อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่น
แจงใหบุคคลเชนวาน้ันทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง เพ่ือพิสูจนวา
เปนการกระทําของผูอ่ืน หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน ใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ
แจงช่ือและการกระทําของบุคคลเชนวาน้ันใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบ และใหแจงสภาวิศวกรและ
สภาสถาปนิกทราบเพ่ือพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก 

 
หมวด ๕ 

การอุทธรณ 
 

มาตรา ๕๐72

73  ใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* ผูแทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
และผูแทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม เปนกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไมเกิน
หกคนซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังจากผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนน้ีใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน และ
ใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เปนกรรมการและเลขานุการ 

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ังตามวรรคหน่ึง (๑) ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ
กรุงเทพมหานครหรือองคการบริหารสวนจังหวัด หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสภาจังหวัด 

(๒) 7 3

74 ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอ่ืน ประกอบดวย ผูวา
ราชการจังหวัด เปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัด และบุคคลอ่ืน
อีกไมเกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงต้ัง ในจํานวนน้ีใหแตงต้ังจากภาคเอกชนไมนอยกวาสองคน
เปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด*เปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบังคับแกคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
โดยอนุโลม 

มาตรา ๕๑  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปน้ี 
(๑) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ี 
(๒) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคํา หรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสงเอกสาร หรือ

หลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของ เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ 
(๓) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใด ๆ  เทาที่จําเปน เพ่ือประกอบการพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ 
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณมอบหมายจะเขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ต้ังอาคาร อันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณในเวลาระหวาง
พระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกก็ได 

มาตรา ๕๑ ทวิ 7 4

75  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงต้ังคณะอนุกรรมการข้ึนคณะหน่ึง
หรือหลายคณะ เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหน่ึงอยางใดตามที่มอบหมายก็ได 

                                                 
73 มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
74 มาตรา ๕๐ วรรคหนึ่ง (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
75 มาตรา ๕๑ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๓๐ 
 

ใหนํามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใชบังคับแกการปฏิบัติหนาที่ของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๒ 75

76  ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ และผูไดรับ
คําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติน้ีมีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง 

การอุทธรณตามวรรคหน่ึง ใหทําเปนหนังสือและย่ืนตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่ง
ดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยังคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 

ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหน่ึงภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถิ่น 

ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัยหรือคําพิพากษาเปนประการใด 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามน้ัน 

ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูล
กรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารน้ันจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได 

ใหนํามาตรา ๔๗ มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม 
 
 

หมวด ๖ 
นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ76

77 
 

มาตรา ๕๓  ใหนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนยายอาคาร เพ่ือตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือไม และเพ่ือการน้ี
ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางาน
ในสถานที่น้ัน 

มาตรา ๕๔  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซึ่งไดกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย
เสร็จแลวน้ัน ไดกระทําขึ้นโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใด 
มีการใชหรือเปลี่ยนการใชโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรืออาคารใด 
มีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจอาคารและบริเวณที่ต้ังอาคารน้ันได และเพ่ือการน้ี 
ใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือสั่งใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางาน 
ในสถานที่น้ัน 

มาตรา ๕๕  ในการปฏิบัติการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ นายชางหรือนายตรวจตอง
กระทําการในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือในเวลาทําการของสถานที่น้ัน และในการน้ีให
นายชางหรือนายตรวจแสดงบัตรประจําตัวเมื่อบุคคลที่เกี่ยวของรองขอ 

                                                 
76 มาตรา ๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
77 ชื่อ หมวด ๖ นายชาง นายตรวจ และผูตรวจสอบ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๓๑ 
 

บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 
มาตรา ๕๕ ทวิ 7 7

78  หามมิใหผูใดทําการตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เวนแตผู น้ันเปน 
ผูตรวจสอบตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๕๕ ตรี78

79  ในกรณีที่ผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ โดยฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ี ใหนํา
มาตรา ๔๙ ทวิ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
หมวด ๗ 

เขตเพลิงไหม 
 

มาตรา ๕๖  เมื่อเกิดเพลิงไหมในบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นน้ัน และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม 
โดยม ีแผนที ่ส ัง เขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม  พร อมทั ้งระบุให ทราบถึงการกระทําอ ันต องหามตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

 
มาตรา ๕๗79

80  ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร หรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดังกลาวอยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับ
อนุญาตหรือที่ไดแจงไวน้ันตามระยะเวลาดังกลาวดวย 

ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหน่ึง 
โดยอนุโลม 

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงไมใชบังคับแก 
(๑) การกอสรางอาคารช่ัวคราวเพ่ือประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดย

ทางราชการ 
(๒) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปน เพ่ืออยูอาศัยหรือใชสอยช่ัวคราว 
มาตรา ๕๘  ใหเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม 

โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การ
สถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเจาพนักงานทองถิ่นเสนอความเห็นพรอมดวย
แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจ
ของเจาพนักงานทองถิ ่นมากกวาหนึ่งทองที ่ ใหเจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของเปนผูรวมกัน
พิจารณาและเสนอความเห็น  ทั้งน้ี ภายในสิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม 

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นแลว ใหเสนอ
ความเห็นพรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรี เพ่ือสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหม
ทราบวาจะมีการปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถ่ินน้ันและ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม 

                                                 
78 มาตรา ๕๕ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
79 มาตรา ๕๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
80 มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๓๒ 
 

มาตรา ๕๙  ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา ๕๗ 
วรรคหน่ึง เปนอันยกเลิก 

ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง 
ยังคงมีผลใชบังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมน้ัน และใหสํานักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรี เพ่ือประกาศใชบังคับแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษาภายในกําหนดเวลาดังกลาว 

มาตรา ๖๐80

81  เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่กําหนดใน
แผนผังน้ัน และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือใบรับแจง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาว
ใหเปนอันยกเลิก 

ใหนํามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติในวรรคหน่ึง 
โดยอนุโลม 

มาตรา ๖๐ ทวิ 8 1

82  ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตาม
ประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา ๖๐ ภายในสองปนับแตวันใชบังคับประกาศดังกลาว 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด เพ่ือใชประโยชน
ตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหจายเงินคาทดแทนใหแกผูมีสิทธิไดรับเงินคาทดแทนกอน
เริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยตามประมวลกฎหมายที่ดินที่ใช
บังคับอยูในวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม แตถาไมสามารถจายเงินคาทดแทนไดภายในสองปนับแตวัน
ใชบังคับประกาศดังกลาว ใหกําหนดตามราคาประเมินทุนทรัพยดังกลาวที่ใชบังคับอยูในวันที่ ๑ มกราคมของป
ที่มีการจายเงินคาทดแทน 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายในกําหนดเวลาตาม
วรรคหน่ึง ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิก 

มาตรา ๖๑  ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพ่ือใช
ประโยชนตามที่กําหนดในแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยน้ันโดย
ใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๒  เมื่อเกิดเพลิงไหมในทองที่ใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม ถาทองที่น้ันยังไมมี
พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติน้ีบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติน้ีในทองที่น้ัน
ต้ังแตวันที่เกิดเพลิงไหม แตถาตอมามีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามมาตรา ๕๘ ใหถือวาพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวเปนอันยกเลิกต้ังแตวันที่เจาพนักงานทองถิ่นมีประกาศน้ัน 

 
หมวด ๘ 

บทเบ็ดเตล็ด 
 

มาตรา ๖๓  ในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถ่ิน นายชางหรือนายตรวจตามพระราชบัญญัติน้ี 
                                                 

81 มาตรา ๖๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
82 มาตรา ๖๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๓๓ 
 

ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับอนุญาต เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงาน หรือบุคคลที่
เกี่ยวของซึ่งอยูในสถานที่น้ันตองใหความสะดวกและชวยเหลือตามสมควร 

มาตรา ๖๔  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ใหกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ ่ง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง และ
นายตรวจ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๖๔ ทวิ82

83  ใหราชการสวนทองถ่ินมีอํานาจหักเงินคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
กอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่ไดรับจากผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไวไดไมเกินรอยละสิบ
ของเงินคาธรรมเนียมดังกลาว เพ่ือนํามาจัดสรรเปนเงินคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่ผูตรวจแบบแปลนกอสราง
หรือดัดแปลงอาคาร นายชาง และนายตรวจไดตามหลักเกณฑและอัตราที่กําหนดในขอบัญญัติทองถิ่น 

 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ 

 
มาตรา ๖๕ 8 3

84  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ 
มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝน
หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๖๕ ทวิ84

85  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือมาตรา ๓๒ ตรี ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ ทวิ หรือมาตรา ๓๒ ตรี 
ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๖๕ ตรี8586  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน 
หรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูฝาฝนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหน่ึง ยังตองระวางโทษ
ปรับอีกวันละไมเกินหน่ึงหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๖๕ จัตวา 8 6

87  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 
๔๖ ทวิ ตองระวางโทษปรับไมเกินสามหมื่นบาท 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว ผูฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๖ ทวิ ยังตอง
ระวางโทษปรบัอีกวันละไมเกินหาพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๖๖ 8 7

88  ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือมาตรา 
๓๙ ตรี วรรคสาม (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท 
                                                 

83 มาตรา ๖๔ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
84 มาตรา ๖๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
85 มาตรา ๖๕ ทวิ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
86 มาตรา ๖๕ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
87 มาตรา ๖๕ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๓๔ 
 

มาตรา ๖๖ ทวิ 8 8

89  ผูใดมิไดรื้อถอนอาคารตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา ๔๒ 
โดยมิไดอยูในระหวางการอุทธรณคําสัง่ดังกลาว ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน
สามหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น 

มาตรา ๖๗ 89

90  ผูใดฝาฝนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝาฝนคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน
สามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

มาตรา ๖๘  ผูใด 
(๑) ไมมาใหถอยคําหรือสงเอกสารตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตาม

มาตรา ๕๑ (๒) โดยไมมีเหตุอันสมควร หรือ 
(๒) ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาอุทธรณ ผูซึ่งคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณมอบหมาย เจาพนักงานทองถิ่น นายชาง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ หรือ
มาตรา ๕๔ หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๓ แลวแตกรณี 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
มาตรา ๖๙  ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเปนการกระทําของผูดําเนินการ 

ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ 
มาตรา ๗๐90

91  ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคาร
เพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเปนการกระทําในทางการคาเพ่ือใหเชา 
ใหเชาซื้อ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใด ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของโทษที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ 

มาตรา ๗๑ 9 1

92  ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ใหถือวาเปนการกระทําของเจาของ หรือผูครอบครอง
อาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงาน หรือผูอุทธรณตามมาตรา ๕๒ แลวแตกรณี หรือเปนการกระทําตามคําสั่ง
ของบุคคลดังกลาว เวนแตบุคคลน้ันจะพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอ่ืน 

มาตรา ๗๒92

93  ในกรณีที่ผูกระทาํความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน
เกิดจากการสั่งการหรือการกระทําของกรรมการ หรือผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
นิติบุคคลน้ัน หรือในกรณีที่บุคคลดังกลาวมีหนาที่ตองสั่งการหรือกระทําการและละเวนไมสั่งการหรือไมกระทํา
การจนเปนเหตุใหนิติบุคคลน้ันกระทําความผิด ผูน้ันตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดน้ัน ๆ ดวย 

                                                                                                                                                         
88 มาตรา ๖๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
89 มาตรา ๖๖ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
90 มาตรา ๖๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
91 มาตรา ๗๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
92 มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
93 มาตรา ๗๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีเกี่ยวกับความรับผิด

ในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๐ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๓๕ 
 

มาตรา ๗๓  ในกรณีมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหถือวาเจาของหรือ 
ผูครอบครองที่ดินหรืออาคารที่อยูใกลชิดหรือติดตอกับอาคารที่มีการกระทําความผิดเกิดขึ้น หรือบุคคลซึ่ง
ความเปนอยูหรือการใชสอยที่ดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเน่ืองจากการกระทําความผิดดังกลาว เปน
ผูเสียหายตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาความอาญา 

มาตรา ๗๔93

94  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ผูแทนสํานักงาน

อัยการสูงสุด และผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
(๒) ในเขตจังหวัดอ่ืน ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัด อัยการจังหวัด ซึ่งเปนหัวหนาที่

ทําการอัยการจังหวัด และหัวหนาตํารวจภูธรจังหวัด 
ความผิดตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ทวิ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ ตรี วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๕ จัตวา วรรคหน่ึง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทวิ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ 
หรือมาตรา ๗๐ ใหคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอํานาจเปรียบเทียบได 

ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตามวรรคสอง ถาผูกระทําความผิด
ดังกลาวและผูเสียหาย ถามี ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามวรรคหน่ึงภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผูน้ันยินยอมใหเปรียบเทียบ 

ถาคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวาผูตองหาไมควรถูกฟองรองหรือไดรับโทษถึงจําคุก ให
กําหนดคาปรับซึ่งผูตองหาจะพึงชําระ ถาผูตองหาและผูเสียหาย ถามี ยินยอมตามนั้น เมื่อผูตองหาไดชําระ
คาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายในเวลาตาม
วรรคสี่ ใหดําเนินคดีตอไป 

คาปรับที่เปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติน้ีใหตกเปนของราชการสวนทองถิ่น โดยไมตอง
นําสงเปนรายไดแผนดิน 

 
บทเฉพาะกาล 

 
มาตรา ๗๕  บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และยัง

อยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น หรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง* และการอนุญาตใด ๆ 
ที่ไดใหไวตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร หรือกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขต
เพลิงไหม หรือการปฏิบัติของผูขอรับใบอนุญาตตามที่ไดรับใบอนุญาต แลวแตกรณี ใหถือวาเปนคําขออนุญาต 
และการอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม 

ในกรณีที่การขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดังกลาวมีขอแตกตางไปจากการขออนุญาต
หรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบัญญัติน้ี ใหการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตนั้นเปนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งตามมาตรา ๒๗ เพื่อใหผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติตามให
ถูกตองภายในเวลาสามสิบวัน ถาผูขอรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหคําขอรับใบอนุญาตน้ันเปนอันตกไป 

                                                 
94 มาตรา ๗๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๓๖ 
 

มาตรา ๗๖  อาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสรางหรือดัดแปลง และไดกระทําการเสร็จแลว
กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ แมจะเขาลักษณะเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามพระราชบัญญัติน้ี 
ก็ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 

มาตรา ๗๗  ทองที่ใดมีอาคารกอสรางขึ้นเปนจํานวนมากในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และมีสภาพหรืออาจทําใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการ
อยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความ
สะดวกแกการจราจร เมื่อมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่น้ันแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่น
มีคําสั่งอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารรื้อถอนอาคารน้ันภายในกําหนดเวลาไมเกินหกเดือน
นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง แตการสั่งรื้อถอนอาคารจะตองกระทําเพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  
การพัฒนาทองถิ่น หรือประโยชนในการใชที่สาธารณะของประชาชน 

(๒) มีคําสั่งภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารมีผลใชบังคับ 
ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารใหถูกตองตามพระราชบัญญัติน้ี ภายในกําหนดเวลา
ไมเกินหกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 

(๓) มีคําสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการเพ่ือขจัดหรือระงับเหตุที่กอใหเกิด
หรืออาจกอใหเกิดสภาพที่ไมเหมาะสมหรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ภายในกําหนดเวลาไมเกิน
หกเดือนนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง 

(๔) มีคําสั่งใหเจาของอาคารทําสัญญาเชาที่ดินกับเจาพนักงานทองถ่ินตามหลักเกณฑ วิธีการ 
เง่ือนไข และอัตราคาเชาที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

ถาเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหน่ึงแลว 
ใหผูน้ันไดรับยกเวนโทษ แตถาผูน้ันไมปฏิบัติตาม ผูน้ันตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท และใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีคําสั่งใหผูน้ันรื้อถอนอาคารน้ันเสียภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาผูน้ันไมรื้อถอนอาคารใหแลวเสร็จ
ภายในกําหนดเวลาดังกลาว ผูน้ันตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหน่ึงพันบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนอยู 
หรือจนกวาผูน้ันยินยอมใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการรื้อถอนอาคารน้ันเอง ในกรณีหลังน้ีใหนํามาตรา ๔๒ 
วรรคสี่ และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง ใหมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่กําหนดนั้นแนบทายพระ
ราชกฤษฎีกาดวย และใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจดําเนินการใหเชาที่ดินในบริเวณน้ัน เพ่ือเปนรายได
สําหรับบํารุงทองถิ่นได แตที่ดินน้ันยังคงเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

สัญญาเชาที่ดินที่ทําขึ้นตามวรรคหน่ึง (๔) ใหมีระยะเวลาเชาตามที่ตกลงกันแตตองไมเกินสิบป 
การตอระยะเวลาเชาจะกระทํามิได เมื่อสิ้นกําหนดเวลาเชาที่ดินแลวเจาของหรือผูครอบครองอาคารผูใดไมรื้อถอน
ขนยายอาคารหรือสิ่งปลูกสรางของตนออกจากบริเวณที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และตองระวางโทษปรับเปนรายวันอีกวันละหน่ึงพันบาท
ตลอดเวลาที่ยังฝาฝน หรือจนกวาผูน้ันยินยอมใหเจาพนักงานทองถ่ินเขาดําเนินการร้ือถอนอาคารน้ันเอง  
ในกรณีหลังน้ีใหนํามาตรา ๔๒ วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘  ใหถือวาอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารที่ไดยื่นไว
กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ เปนอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ไดยื่นตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณตามพระราชบัญญัติน้ี 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๓๗ 
 

มาตรา ๗๙  บรรดากฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง
ซึ่งไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ใหคงใชบังคับไดตอไป  ทั้งน้ี เพียงเทาที่ไมขัดหรือแยง
กับบทแหงพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๘๐  ทองที่ใดไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ อยูกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหถือวาไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติน้ีในทองที่น้ันแลว 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ส.  โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตรี 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๓๘ 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
 

 
(๑) ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ   ๒๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ   ๑๐๐  บาท 
(๓) ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ     ๕๐  บาท 
(๔) ใบอนุญาตเคลื่อนยาย ฉบับละ     ๕๐  บาท 
(๕) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ฉบับละ   ๒๐๐  บาท 
(๖)94

95 ใบรับรอง ฉบับละ   ๑๐๐  บาท 
(๖ ทวิ)95

96 ใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพ ฉบับละ   ๕๐๐  บาท 
(๖ ตรี)96

97 ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  ฉบับละ   ๑๐๐  บาท 
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ     ๑๐  บาท 
(๘) การตออายุใบอนุญาตใหเปนไปตามอัตราใน (๑) ถึง (๔) 
(๘ ทวิ) 9 7

98 การตออายุใบอนุญาตใหใชอาคารเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพใหเปนไปตามอัตราใน (๖ 
ทวิ) 

(๙) การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียมสําหรับการกอสราง หรือ
สําหรับสวนที่มีการดัดแปลง ดังน้ี 

(ก)  อาคารซึ่งสูงไมเกินสามช้ันหรือไมเกินสิบหาเมตร คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน 
      ตารางเมตรละ ๒ บาท 
(ข)  อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือเกินสิบหาเมตร คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน 
 ตารางเมตรละ ๔ บาท 
(ค)  อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพ้ืนรับนํ้าหนักบรรทุก ช้ันใดช้ันหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัมตอหน่ึง

ตารางเมตร  คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกันตารางเมตรละ ๔ บาท 
(ง)  ปาย คิดตามพ้ืนที่ของปายโดยเอาสวนกวางที่สุด คูณดวยสวนยาวที่สุดตารางเมตรละ ๔ บาท 
(จ)  อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขื่อน ทางหรือทอระบายนํ้า รั้ว หรือกําแพง รวมทั้ง

ประตูรั้วหรือกําแพง คิดตามความยาวเมตรละ ๑ บาท 
ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรต้ังแตกึ่งหน่ึงขึ้นไปใหถือ

เปนหนวยเต็ม ถาตํ่ากวากึ่งหน่ึงใหปดทิ้ง 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 อัตราคาธรรมเนียม (๖) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
96 อัตราคาธรรมเนียม (๖ ทวิ) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
97 อัตราคาธรรมเนียม (๖ ตรี) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 
98 อัตราคาธรรมเนียม (๘ ทว)ิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๓๙ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช ๒๔๗๖ ได
ประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไขเพ่ิมเติมกันอยูตลอดมา แตปจจุบันบานเมืองไดเจริญกาวหนาและ
ขยายตัวมากขึ้น  ฉะน้ัน เพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
ดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร สมควร
ปรับปรุงกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขต
เพลิงไหมเสียใหม และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัติน้ีขึ้น 
     
*ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ ฉบับที่ ๔๗ เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๒๑๖ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕98

99 
ขอ ๖  บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งใดอางถึงกรมอัยการ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือขอบังคับซึ่งกรม
อัยการ กระทรวงมหาดไทยเปนเจาหนาที่ อธิบดีกรมอัยการ รองอธิบดีกรมอัยการ ใหถือวาบทบัญญัติแหง
กฎหมาย กฎ ขอบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งน้ันอางถึงสํานักงานอัยการสูงสุด นายกรัฐมนตรี อัยการสูงสุด และ
รองอัยการสูงสุด 

ขอ ๗  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับน้ี 
ขอ ๘  ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติฉบับน้ี ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕99

100 
มาตรา ๒๗  ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณซึ่งดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัติน้ี

ใชบังคับยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นใหมตาม
พระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๒๘  บรรดาคําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และยัง
อยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ถาผูขอรับใบอนุญาตมิไดมาขอรับคืนจากเจาพนักงานทองถิ่น
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาคําขออนุญาตดังกลาวตอไป
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๒๙  บรรดาเขตเพลิงไหมที่ไดมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมตาม
มาตรา ๖๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงภายในสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับและใหนํามาตรา ๖๐ ทวิ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๐  บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน หรือคําสั่งที่ไดออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กอนการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ใหยังคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัด
หรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
                                                 

99 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนท่ี ๓๗/หนา ๕๐ พ/๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๓๔ 
100 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนท่ี ๓๙/หนา ๑/๖ เมษายน ๒๕๓๕ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๔๐ 
 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงบทบัญญัติใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ วาดวยการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติน้ีใหเหมาะสมและ
คลองตัวมากย่ิงขึ้น เพ่ิมเติมบทบัญญัติวาดวยการแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบกอนการดําเนินการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แทนการขออนุญาต เพ่ือใหเกิดความสะดวก และรวดเร็วแกประชาชน
มากยิ่งขึ้น ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับการตามพระราชบัญญัติน้ีใหมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น ปรับปรุงบทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีใหเหมาะสม
กับสภาวะทางเศรษฐกิจ และลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืนที่เกี่ยวของใหสอดคลอง
กับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวขางตนหรือใหเหมาะสม และชัดเจนย่ิงขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓100

101 
มาตรา ๓๑  กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ มติ หรือคําสั่งใดที่อางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติ

ปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ใหถือวากฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
มติ หรือคําสั่งน้ัน อางถึงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๓๒  บรรดาคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ 
พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ ที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และยังอยูในระหวางการพิจารณาของ
เจาพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแตงต้ัง ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๓๓  ใบอนุญาตใหกอสรางโรงมหรสพ และใบอนุญาตใหเปลี่ยนแปลงแกไข หรือเพ่ิมเติม
โรงมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ 
กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหใชไดตอไปโดยใหถือเปนใบอนุญาตกอสรางโรงมหรสพ หรือใบอนุญาต
ดัดแปลงโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
แลวแตกรณี 

มาตรา ๓๔  ใบอนุญาตใหใชเปนสถานที่แสดงการมหรสพที่ออกใหตามพระราชบัญญัติปองกัน
ภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ กอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหใชไดตอไป
จนกวาจะสิ้นอายุ ถาผูขอรับใบอนุญาตดังกลาวประสงคจะใชสถานที่น้ันเปนโรงมหรสพตอไปหลังจากใบอนุญาต
สิ้นอายุ และไดย่ืนคําขออนุญาตใชสถานที่ดังกลาวเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพตอไปกอนวันที่ใบอนุญาตเดิม
สิ้นอายุ ใหผูขอรับใบอนุญาตใชโรงมหรสพน้ันตอไปไดตามใบอนุญาตเดิม เวนแตผูมีอํานาจอนุญาตตามมาตรา 
๓๙ เบญจ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี จะมีคําสั่งไม
อนุญาตใหใชสถานที่น้ันเพ่ือประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๓๕  บรรดาคําขออนุญาตที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ และยังอยูใน
ระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ในกรณีที่คําขออนุญาตดังกลาวมีขอความแตกตางไปจาก 
คําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหแกไขเพ่ิมเติมไดตามความจําเปนเพ่ือใหการเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 
                                                 

101 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนท่ี ๔๒ ก/หนา ๑/๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๓ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๔๑ 
 

มาตรา ๓๖  บรรดาใบอนุญาตที่ออกใหแกบุคคลใดกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
คงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตน้ัน 

มาตรา ๓๗  บรรดากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือคําสั่งที่ไดออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับใหยังคงใชบังคับตอไป
เทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติที่ไดรับการแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี จนกวาจะมีกฎกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่น หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี
ในเรื่องน้ันๆ ใชบังคับ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ เน่ืองจากปจจุบันการพัฒนาประเทศไดมีความ
เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะไดมีการขยายตัวของเมืองในดานการกอสรางอาคารเพ่ิมมากขึ้น กฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารที่ใชบังคับอยูไมเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน สมควรแกไขเพ่ิมเติม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเสียใหม โดยกําหนดมาตรการในดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง 
ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม 
และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร นอกจากน้ี กฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลน
มหรสพไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว ไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน ประกอบกับโรงมหรสพก็เปน
อาคารอยางหน่ึง สมควรที่จะนําหลักการเกี่ยวกับการอนุญาตใหใชโรงมหรสพมาบัญญัติรวมเปนฉบับเดียวกัน
กับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารเพ่ือสะดวกตอการใชกฎหมาย และสมควรกําหนดใหสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใช
ในการขนสงบุคคลในลักษณะกระเชาไฟฟาหรือสิ่งที่สรางขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องเลนในสวนสนุก 
หรือสถานที่อ่ืนใดเพ่ือประโยชนในลักษณะเดียวกันเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารดวย จึงจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕101

102 
มาตรา ๔๗  ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑) ใหแกไขคําวา “กรมโยธาธิการ” เปน “กรมโยธาธิการและผังเมือง” คําวา “อธิบดีกรม

โยธาธิการ” เปน “อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง” และคําวา “ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม” 
เปน “ผูแทนสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” และคําวา “โยธาธิการจังหวัด” 
เปน “โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด” 

(๒) ใหตัดคําวา “ผูอํานวยการสํานักผังเมือง” ออก เพ่ือใหสอดคลองกับการยุบเลิกกรมการผังเมือง 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหาร และอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม น้ันแลว 
และเน่ืองจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนง 
หรือผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ในสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ให
สอดคลองกับอํานาจหนาที่ที่โอนไปดวย  ฉะน้ัน เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสวนราชการ 
                                                 

102 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๔๒ 
 

เพ่ือใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาที่วาตาม
กฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการ หรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายน้ันไปเปนของหนวยงานใด หรือ
ผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการเปลี่ยนช่ือสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนง หรือผูซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาที่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการให
ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม รวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มี
การยุบเลิกแลว ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติ และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตรา
พระราชกฤษฎีกาน้ี 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๕๐102

103 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายแกไขปญหา
ความยากจน และขยายโอกาสใหคนยากจนและคนดอยโอกาส ซึ่งนโยบายประการหน่ึงคือการสงเสริมใหผูมี
รายไดนอยมีที่อยูอาศัย รวมทั้งไดรับการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพชีวิตไดดีขึ้น  ดังน้ัน เพ่ือใหกระทรวง ทบวง 
กรม ราชการ สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐสามารถ
ดําเนินการจัดใหมีหรือพัฒนาที่อยูอาศัยตนทุนตํ่าสําหรับประชาชนผูมีรายไดนอย โดยไมมีปญหาอุปสรรคในดาน
การขออนุญาตกอสราง หรือดานขอกําหนดมาตรฐานอาคารในบางเรื่องที่ไมเกี่ยวของโดยตรงกับความมั่นคง
แข็งแรงหรือความปลอดภัยของอาคาร เชน ระยะถอยรน เน้ือที่ของที่วางภายนอกอาคาร หรือระยะหางจาก
แนวเขตที่ดิน เปนตน สมควรยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารบางประการ โดยออกเปนกฎกระทรวง เพ่ือใหอาคารที่หนวยงานของรัฐดังกลาวจัดใหมีหรือพัฒนาน้ัน
สอดคลองกับความตองการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูมีรายไดนอยอยางแทจริง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘103

104 
มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
มาตรา ๘  แบบการแจงและใบรับแจงที่ใชอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับให

ยังคงใชไดตอไปจนกวาจะไดมีการกําหนดขึ้นใหมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

ใหเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดแบบหนังสือแจงขอทักทวงเพ่ือใชไปพลางกอนจนกวาจะไดมี
การกําหนดขึ้นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๙  ผูแจงซึ่งไดรับใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไวแลวกอนวันที่
พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดมีการแจงไวตอไปได
จนกวาระยะเวลาตามที่ระบุไวในใบรับแจงจะสิ้นสุดลง และใหถือวาใบรับแจงดังกลาวเปนใบรับแจงตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติน้ี 

ในกรณีที่ผูแจงตามวรรคหน่ึงไดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไว
แตยังไมแลวเสร็จ และระยะเวลาตามที่ระบุไวในใบรับแจงสิ้นสุดลง เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลา
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยนําหลักเกณฑการตออายุใบอนุญาตตามที่กําหนดใน
                                                 

103 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนท่ี ๖๘ ก/หนา ๑/๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๐ 
104 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒/ตอนท่ี ๘๒ ก/หนา ๓๒/๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๔๓ 
 

กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๘ (๑๒) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ มาใชบังคับโดยอนุโลมก็ได 

ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นไดมีหนังสือแจงขอทักทวงตามมาตรา ๓๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ไวกอน
วันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและผูไดรับการแจงขอทักทวงปฏิบัติตามความในวรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคหา ของมาตรา ๓๙ ตรี แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติน้ี 

มาตรา ๑๐  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารสามารถออกกฎกระทรวงกําหนด 
ใหเรื่องที่เปนรายละเอียดทางดานเทคนิคเกี่ยวกับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่มีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศ
กําหนดได เพ่ือใชเปนขอปฏิบัติในการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหเปนไปอยางถูกตอง
และเหมาะสมตามมาตรฐานสากลซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาตามพัฒนาการของเทคโนโลยีเกี่ยวกับ 
การกอสราง เพ่ิมเติมบทบัญญัติที่กําหนดใหเจาของอาคาร ผูครอบครองอาคาร หรือผูดําเนินการสําหรับอาคาร
บางชนิดหรือประเภทตองจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก เพ่ือใหบุคคลดังกลาวไดรับการชดใชคาเสียหายในเบ้ืองตนในกรณีที่บุคคลน้ันไดรับความเสียหาย
ตอชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินจากอาคารน้ัน ปรับปรุงกระบวนการเกี่ยวกับการแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือ
รื้อถอนอาคาร โดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาต ใหมีความเหมาะสมกับการพัฒนาบุคลากรและองคกรวิชาชีพดาน
วิศวกรรมและสถาปตยกรรม อันเปนการอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนมากย่ิงข้ึน และปรับปรุงบทบัญญัติอ่ืน
ที่เกี่ยวของใหสอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวขางตน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

 
พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงกฎหมายที่เกี่ยวกับความรับผิดในทางอาญาของผูแทนนิติบุคคล 
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ี คือ โดยที่ศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัยวาพระราชบัญญัติ
ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๕๔ เฉพาะในสวนที่สันนิษฐานใหกรรมการผูจัดการ ผูจัดการ 
หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ตองรับโทษทางอาญารวมกับการกระทําความผิด
ของนิติบุคคล โดยไมปรากฏวามีการกระทําหรือเจตนาประการใดอันเกี่ยวกับการกระทําความผิดของนิติบุคคลน้ัน 
ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับ
ไมไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖ และตอมาศาลรัฐธรรมนูญไดมีคําวินิจฉัย
ในลักษณะดังกลาวทํานองเดียวกัน คือ พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๔ พระราชบัญญัติการประกอบ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๗๘ พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙ มาตรา ๒๘/๔ และ
พระราชบัญญัติปุย พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๗๒/๕ ขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๓๙ วรรคสอง เปนอันใชบังคับไมไดตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖  
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                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๔๔ 
 

ดังน้ัน เพ่ือแกไขบทบัญญัติของกฎหมายดังกลาวและกฎหมายอ่ืนที่มีบทบัญญัติในลักษณะเดียวกันมิใหขัดหรือ
แยงตอรัฐธรรมนูญ  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
 
 

ชวัลพร/ปรับปรุง 
๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

 
นุสรา/ตรวจ 

๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
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ภาคผนวก ง. 
 
 

    

 
 
 
 

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
เรื่อง ควบคมุอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๔๔  
 
  

โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบัญญัติกรุงเทพมหานครวาดวยการควบคุมอาคาร 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติ 
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย และมาตรา ๙๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภากรุงเทพมหานคร จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑ ขอบัญญัติน้ีเรียกวา “ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๔” 
ขอ ๒ ขอบัญญัติน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ใหยกเลิก 
(๑) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๒) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง อาคารจอดรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๑ 
บรรดาเทศบัญญัติ ขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งอ่ืนใดในสวนที่ไดบัญญัติไวแลว 

ในขอบัญญัติน้ี หรือซึ่งขัดแยงกับขอบัญญัติน้ีใหใชขอบัญญัติน้ีแทน 
ขอ ๔ ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามขอบัญญัติน้ี และมีอํานาจออก ขอบังคับ

ระเบียบ ประกาศหรือคําสั่งเพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัติน้ี 
  

หมวด ๑ 
วิเคราะหศพัท 

 
ขอ ๕ ในขอบัญญัติน้ี 
(๑) “กรวด” หมายความวา กอนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน ๓ มิลลิเมตร 
(๒) “กอสราง” หมายความวา สรางอาคารข้ึนใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางข้ึนแทนของเดิม

หรือไม 
(๓) “การระบายนํ้าทิ้ง” หมายความวา การปลอยนํ้าทิ้งลงสูหรือไหลไปสูแหลงรองรับนํ้าทิ้งหรือ

แหลงระบายนํ้า 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๔๖ 
 

(๔) “เขตทาง” หมายความวา ความกวางรวมของทางระหวางแนวที่ดินทั้งสองดาน ซึ่งรวมความ
กวางของผิวจราจร ทางเทา ที่วางสําหรับปลูกตนไม คูนํ้า และอ่ืนๆ เขาดวย 

(๕) “คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคา
หรือสิ่งของ เพ่ือประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม หรือเพ่ือประโยชนในการประกอบกิจการเก็บขนถายสินคา 
ทั้งน้ีไมรวมถึงอาคารเก็บของ 

(๖) “ความกวางของบันได” หมายความวา ระยะที่วัดตามความยาวของลูกนอนบันได 
(๗) “ความสูงของอาคาร” หมายความวา สวนสูงของอาคารวัดตามแนวด่ิงจากระดับถนนข้ึนไปถึง

สวนของอาคารที่สูงที่สุด 
(๘) “คอนกรีต” หมายความวา วัสดุที่ประกอบขึ้นดวยสวนผสมของปูนซีเมนต มวลผสมละเอียด เชน 

ทราย เปนตน มวลผสมหยาบ เชน หิน หรือกรวด เปนตน และนํ้า ทั้งน้ีใหหมายความรวมถึง คอนกรีตกําลังปกติ 
คอนกรีตกําลังสูง และคอนกรีตกําลังสูงพิเศษ 

(๙) “คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายความวา คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝงภายในใหทําหนาที่รับแรงไดมากขึ้น 
(๑๐) “คอนกรีตอัดแรง” หมายความวา คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอัดแรงฝงภายในที่ทําใหเกิดหนวย

แรงที่มีปริมาณพอจะลบลางหนวยแรงอันเกิดจากนํ้าหนักบรรทุก 
(๑๑) “โครงสรางหลัก” หมายความวา สวนประกอบของอาคารที่เปนเสา คาน ตง พ้ืน หรือโครง

เหล็กที่มีชวงพาดต้ังแต ๑๕ เมตรขึ้นไป ซึ่งโดยสภาพถือไดวามีความสําคัญตอความมั่นคงของอาคารน้ัน 
(๑๒) “จุดสุดเชิงลาด” หมายความวา จุดเริ่มตนหรือจุดสุดทายที่มีความเอียงลาดนอยกวา ๒ ใน ๑๐๐ 
(๑๓) “ชวงบันได” หมายความวา ระยะต้ังบันไดซึ่งมีขั้นตอเน่ืองกันโดยตลอด 
(๑๔) “ช้ันใตดิน” หมายความวา พ้ืนของอาคารช้ันที่อยูตํ่ากวาระดับดินมากกวา ๑.๒๐ เมตร 
(๑๕) “เชิงลาดสะพาน” หมายความวา สะพานหรือทางสาธารณะเปลี่ยนระดับหรือทางเดินรถ

เฉพาะที่เช่ือมกับสะพานหรือทางเปลี่ยนระดับที่มีสวนลาดชันตอนหน่ึงตอนใดต้ังแต ๒ ใน ๑๐๐ ขึ้นไป 
(๑๖) “ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม 
(๑๗) “ฐานราก” หมายความวา สวนของอาคารที่ใชถายนํ้าหนักอาคารลงสูดิน 
(๑๘) “ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ

รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เน้ือที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตางๆ ของอาคาร ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไป
จากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๑๙) “ดาดฟา” หมายความวา พ้ืนที่สวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคลขึ้นไปใชสอย 
(๒๐) “ดิน” หมายความวา วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเปนเปลือกโลก เชน หิน กรวด ทราย ดินเหนียว 

เปนตน 
(๒๑) “ตลาด” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนตลาดตามกฎหมายวา

ดวยการสาธารณสุข 
(๒๒) “ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวต้ังแตสองคูหาขึ้นไปมีผนังรวมแบง

อาคารเปนคูหา และประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 
(๒๓) “ถนนสาธารณะ” หมายความวา ทางสาธารณะที่ยวดยานผานได 
(๒๔) “ทราย” หมายความวา กอนหินเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดโตไมเกิน ๓ มิลลิเมตร 
(๒๕) “ทาง” หมายความวา ทางตามกฎหมายวาดวยการจราจรทางบกไมวาในระดับพ้ืนดิน ใตดิน 

หรือเหนือพ้ืนดิน แตไมรวมถึงทางรถไฟ 
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(๒๖) “ทางเขาออกของรถ” หมายความวา ทางที่ใชสําหรับเขาออกหรือออกหรือเขาจากที่จอดรถถึง
ปากทางเขาออกของรถ หรือปากทางออกของรถหรือปากทางเขาของรถ 

(๒๗) “ทางนํ้าสาธารณะ” หมายความวา ทางนํ้าที่ประชาชนมีสิทธิใชเปนทางคมนาคมได 
(๒๘) “ทางรวมทางแยก” หมายความวา บริเวณที่ทางที่อยูในระดับเดียวกันหรือตางระดับกันต้ังแต

สองสายที่มีเขตทางกวางต้ังแต ๖ เมตรขึ้นไป และยาวตอเน่ืองไมนอยกวา ๒๐๐ เมตรมาบรรจบหรือตัดกันที่
บริเวณระดับเดียวกัน 

(๒๙) “ทางระบายนํ้าสาธารณะ” หมายความวา ชองนํ้าไหลตามทางสาธารณะและถนนสาธารณะ 
ซึ่งกําหนดไวใหระบายออกจากอาคารได 

(๓๐) “ทางสวนบุคคล” หมายความวา ที่ดินของเอกชนซึ่งประชาชนใชเปนทางคมนาคมได และมี
ลักษณะอยางใดอยางหน่ึงหรือหลายอยาง ดังตอไปน้ี 

(๑) เปนทางคมนาคมที่มีความยาวไมเกิน ๕๐๐ เมตร 
(๒) เปนทางคมนาคมที่เจาของกรรมสิทธ์ิหวงหามกรรมสิทธ์ิไวไมวาจะโดยการปดปายประกาศ หรือ

การเรียกหรือรับคาตอบแทนสําหรับการใชเปนทางคมนาคม หรือการทําสัญญากับผูใช แตไมรวมถึงการทํา
สัญญายินยอมใหกรุงเทพมหานครเขาปรับปรุงใชสอย 

(๓๑) “ทางสาธารณะ” หมายความวา ที่ดินที่ประชาชนมีสิทธิใชเปนทางคมนาคมได ที่ไมใชทางสวน
บุคคล 

(๓๒) “ที่กลับรถ” หมายความวา พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่กลับรถเพ่ือสะดวกในการจอด
หรือเขาออกของรถ 

(๓๓) “ที่จอดรถ” หมายความวา พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนมาเพ่ือใชเปนที่จอดรถสําหรับอาคารบาง
ชนิด หรือบางประเภท ทั้งน้ีใหหมายความรวมถึงพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถเพ่ือใหเชาจอดหรือ
เก็บฝากรถ 

(๓๔) “ที่พักมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพ่ือรอการยาย
ไปที่พักรวมมูลฝอย 

(๓๕) “ที่พักรวมมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพ่ือรอการขน
ยายไปกําจัด 

(๓๖) “ที่วาง” หมายความวา พ้ืนที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาว
อาจจะจัดใหเปนบอนํ้า สระวายนํ้า บอพักนํ้าเสีย ที่พักรวมมูลฝอยหรือที่จอดรถ ที่อยูภายนอกอาคารก็ได และ
ใหความหมายรวมถึงพ้ืนที่ของสิ่งกอสรางหรืออาคารที่สูงจากระดับพ้ืนดินไมเกิน ๑.๒๐ เมตร และไมมีหลังคา
หรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับน้ัน 

(๓๗) “ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได 
ทั้งน้ีไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

(๓๘) “แทนกลับรถ” หมายความวา อุปกรณหรือเครื่องจักรกลที่ใชสําหรับติดต้ังภายในอาคารหรือ
ภายนอกอาคารเพ่ือชวยในการหมุนหรือกลับรถ 

(๓๙) “นายชาง” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพ- มหานครแตงต้ัง
ใหเปนนายชาง 

(๔๐) “นายตรวจ” หมายความวา ขาราชการกรุงเทพมหานครที่ผูวาราชการกรุงเทพ- มหานคร
แตงต้ังใหเปนนายตรวจ 
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(๔๑) “นํ้าทิ้ง” หมายความวา นํ้าจากอาคารที่ผานระบบบําบัดนํ้าเสียแลวจนมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานที่กําหนด หรือมีคุณภาพที่เหมาะสมจะระบายลงแหลงรองรับนํ้าทิ้งได 

(๔๒) “นํ้าเสีย” หมายความวา ของเหลวที่ผานการใชแลวทุกชนิดทั้งที่มีกากหรือไมมีกาก 
(๔๓) “นํ้าหนักบรรทุกคงที่” หมายความวา นํ้าหนักของสวนตางๆ ของอาคาร ทั้งน้ีใหรวมถึงนํ้าหนัก

ของวัตถุตางๆ ที่มิใชโครงสรางของอาคารแตกอสรางหรือติดต้ังอยูบนสวนตางๆ ของอาคารตลอดไป 
(๔๔) “แนวถนน” หมายความวา เขตถนนและทางเดินที่กําหนดไวใหเปนทางสาธารณะ 
(๔๕) “บอดักไขมัน” หมายความวา สวนที่เปดไดของทางระบายนํ้าที่กําหนดไวเพ่ือดักไขมัน 
(๔๖) “บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนาและ

ดานหลังระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา 
(๔๗) “บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังรวมแบง

อาคารเปนบาน มีที่วางระหวางร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับอาคารดานหนาดานหลัง และดานขางของแตละบาน 
และมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน 

(๔๘) “แบบแปลน” หมายความวา แบบเพ่ือประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญขนาดเคร่ืองหมายวัสดุ และการใชสอยตางๆ 
ของอาคารอยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได 

(๔๙) “ปนจั่น” หมายความวา เครื่องยกที่ประกอบดวยสวนตางๆ เชน เสา และรอก เปนตน ไมวา
จะมีคานยื่นหรือไมมี สําหรับยกของหนัก 

(๕๐) “ปากทางเขาออกของรถ” หมายความวา สวนของทางสําหรับรถเขาออกที่เช่ือมกับเขตทาง
สาธารณะ 

(๕๑) “ปากทางออกของรถ” หมายความวา สวนของทางสําหรับรถออกที่เช่ือมกับเขตทางสาธารณะ 
(๕๒) “ปากทางเขาของรถ” หมายความวา สวนของทางสําหรับรถเขาที่เช่ือมกับเขตทางสาธารณะ 
(๕๓) “แปลน” หมายความวา แบบแสดงลักษณะสวนราบของอาคาร 
(๕๔) “ผนัง” หมายความวา สวนกอสรางในดานต้ังซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคารให

เปนหลังหรือหนวยแยกจากกัน 
(๕๕) “ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟที่มีคุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไม

นอยกวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดา ฉาบปูน ๒ ดาน หนาไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตองหนาไมนอยกวา ๑๒ เซนติเมตร และไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได 

(๕๖) “ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุมดูแลการกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

(๕๗) “ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอสราง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาวไมวาจะมี
คาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง 

(๕๘) “ผูออกแบบ” หมายความวา ผูรับผิดชอบในการคํานวณ เขียนแบบ และกําหนดรายการ เพ่ือ
ใชในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร 

(๕๙) “แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะที่ต้ัง และขอบเขตที่ดินและอาคารที่
กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะ
และอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย 

(๖๐) “ฝา” หมายความวา สวนกอสรางในดานต้ังซึ่งกั้นแบงพ้ืนที่ภายในอาคารใหเปนหองๆ 
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(๖๑) “พ้ืน” หมายความวา พ้ืนของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตของคาน
หรือตงที่รับพ้ืนหรือภายในพ้ืนน้ัน หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงดวย 

(๖๒) “พ้ืนที่อาคาร” หมายความวา พ้ืนที่ของพ้ืนของอาคารทุกช้ันที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยได
ภายในขอบเขตดานนอกของคาน หรือภายในพ้ืนน้ัน หรือภายในขอบเขตดานนอกของผนังของอาคาร และ
หมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงดวย 

(๖๓) “ภัตตาคาร” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ขายอาหารหรือ
เครื่องด่ืม โดยมีพ้ืนที่ไวบริการภายในหรือภายนอกอาคาร 

(๖๔) “มาตรา” หมายความวา มาตราตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และ
พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติม 

(๖๕) “มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
(๖๖) “ระบบทอยืน” หมายความวา ทอสงนํ้าและอุปกรณที่ใชสําหรับการดับเพลิง 
(๖๗) “ระบบบําบัดนํ้าเสีย” หมายความวา กระบวนการทําหรือปรับปรุงนํ้าเสียใหมีคุณภาพเปนนํ้า

ทิ้งรวมทั้งการทําใหนํ้าทิ้งพนไปจากอาคาร 
(๖๘) “ระบบประปา” หมายความวา ระบบการจายนํ้าเพ่ือใชและด่ืม 
(๖๙) “รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุการรับนํ้าหนัก 

และกําลังตานทานของสวนตางๆ ของอาคาร 
(๗๐) “รายการคํานวณประกอบ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณทางดานวิศวกรรมทุก

สาขา 
(๗๑) “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ คุณภาพ 

และ ชนิดของวัสดุตลอดจนวิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ 
เปลี่ยนการใชอาคาร เพ่ือใหเปนไปตามแบบแปลน 

(๗๒) “รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง หรือ 
สวนอ่ืนของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๗๓) “รูปดาน” หมายความวา แบบแสดงลักษณะสวนต้ังภายนอกของอาคาร 
(๗๔) “รูปตัด” หมายความวา แบบแสดงลักษณะสวนต้ังภายในของอาคาร 
(๗๕) “แรงกระแทก” หมายความวา แรงกระทําอันเน่ืองมาจากวัตถุเคลื่อนมากระทบ 
(๗๖) “แรงลม” หมายความวา แรงลมที่กระทําตอโครงสราง 
(๗๗) “โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวา

ดวยโรงงาน 
(๗๘) “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉาย

ภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดใหสาธารณชนเขาชม
การแสดงน้ันเปนปกติธุระโดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

(๗๙) “โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตามกฎหมายวา
ดวยโรงแรม 

(๘๐) “ลิฟต” หมายความวา อุปกรณหรือเครื่องจักรกลที่ใชสําหรับบรรทุกบุคคลหรือสิ่งของขึ้นลง
ระหวางช้ันตางๆ ของอาคาร 

(๘๑) “ลิฟตดับเพลิง” หมายความวา ลิฟตที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใชขณะเกิดเพลิง
ไหม 
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(๘๒) “ลิฟตยกรถ” หมายความวา ลิฟตที่ใชสําหรับยกรถเพ่ือเคลื่อนยายไปสูช้ันตางๆ ของอาคาร 
(๘๓) “ลูกต้ัง” หมายความวา ระยะต้ังของขั้นบันไดแตละขั้น 
(๘๔) “ลูกนอน” หมายความวา ระยะราบของขั้นบันไดแตละขั้น 
(๘๕) “วัสดุถาวร” หมายความวา วัสดุซึ่งตามปกติไมแปลงสภาพไดงาย โดยนํ้า ไฟ หรือดินฟา

อากาศ 
(๘๖) “วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเช้ือเพลิง 
(๘๗) “สถานบริการ” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคาร ที่ใชเปนสถานบริการ

ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๘๘) “สถาบันที่เช่ือถือได” หมายความวา สวนราชการ หรือนิติบุคคล ที่มีวัตถุประสงคในการให

คําปรึกษาแนะนําดานวิศวกรรม ซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูให
คําปรึกษาแนะนําและลงลายมือช่ือรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม 

(๘๙) “สวนตางๆ ของอาคาร” หมายความวา สวนของอาคารที่จะตองแสดงรายการคํานวณการรับ
นํ้าหนักและกําลังตานทาน เชน แผนพ้ืน คาน เสา และรากฐาน เปนตน 

(๙๐) “สวนลาด” หมายความวา สวนระยะต้ังเทียบกับสวนระยะยาวของฐานตามแนวราบ 
(๙๑) “สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ทําการ 
(๙๒) “เสาเข็ม” หมายความวา เสาที่ตอกลงดินหรือหลออยูในดินเพ่ือรับนํ้าหนักบรรทุกของอาคาร 

ทั้งน้ีใหหมายความรวมถึงกําแพงคอนกรีตซึ่งมีรูปรางตางๆ ที่หลออยูในดินเพ่ือใชรับนํ้าหนักบรรทุกของอาคารดวย 
(๙๓) “หนวยแรง” หมายความวา แรงหารดวยพ้ืนที่หนาตัดที่รับแรงน้ัน 
(๙๔) “หลังคา” หมายความวา สิ่งปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับปองกันแดดและฝน และให

หมายรวมถึงโครงสรางหรือสิ่งใดซึ่งประกอบขึ้น เพ่ือยึดเหน่ียวสิ่งปกคลุมน้ีใหมั่นคงแข็งแรง 
(๙๕) “หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเน่ืองกันเปนแถวต้ังแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวม

แบงอาคารเปนคูหา และประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ 
(๙๖) “หองโถง” หมายความวา อาคารหรือสวนของอาคารซึ่งจัดพ้ืนที่ไวเปนสัดสวน โดยเฉพาะที่

สามารถใชเปนที่ประชุม ชุมนุม จัดงานหรือแสดงกิจกรรมตางๆ ได ทั้งน้ีไมรวมพ้ืนที่ที่เปนทางเดินรวมในอาคาร 
เชน โถงหนาลิฟต โถงพักคอยบริเวณหนาโตะลงทะเบียน โถงรับแขก เปนตน 

(๙๗) “เหล็กโครงสรางรูปพรรณ” หมายความวา เหล็กที่ผลิตออกมามีหนาตัดเปนรูปลักษณะตางๆ 
ใชในงานโครงสราง 

(๙๘) “เหล็กเสริม” หมายความวา เหล็กที่ใชฝงในเน้ือคอนกรีตเพ่ือเสริมกําลังขึ้น 
(๙๙) “แหลงรองรับนํ้าทิ้ง” หมายความวา ทอระบายนํ้าสาธารณะ คู คลอง แมนํ้า ทะเลและแหลง

นํ้าสาธารณะ 
(๑๐๐) “อาคารเก็บของ” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บ

สินคาหรือสิ่งของ เพ่ือประโยชนของเจาของอาคารซึ่งมีปริมาตรที่ใชเก็บของไมเกิน ๒,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ทั้งน้ี
การวัดความสูงเพ่ือคํานวณปริมาตรใหวัดจากพ้ืนช้ันน้ันถึงยอดผนัง สูงสุด 

(๑๐๑) “อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่กอสรางข้ึนเพ่ือใชพ้ืนที่อาคารหรือสวนใดของ
อาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกช้ันใน
หลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต ๑๕ เมตรขึ้นไปและมีพ้ืนที่อาคารรวมกัน
ทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึง
พ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
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(๑๐๒) “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางข้ึนเพ่ือใชพ้ืนที่อาคารหรือสวนใด
ของอาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกช้ัน 
ในหลังเดียวกันต้ังแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(๑๐๓) “อาคารจอดรถ” หมายความวา อาคารหรือสวนของอาคารที่ใชสําหรับจอดรถต้ังแต ๑๐ คันขึ้น
ไป หรือมีพ้ืนที่จอดรถ ทางว่ิง และที่กลับรถในอาคาร ต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

(๑๐๔) “อาคารจอดรถซึ่งติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกล” หมายความวา สิ่งกอสราง
หรือโครงหรือเครื่องจักรกลที่สรางขึ้น หรือติดต้ังขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถหรือเก็บรถโดยใชระบบเครื่องกลในการ
นํารถไปจอดหรือเก็บ ทั้งน้ีใหรวมถึงแทนหรือพ้ืนหรือโครงสรางที่ทําข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถคันเดียวหรือหลาย
คัน และไมวาแทนหรือพ้ืนหรือโครงสรางดังกลาวจะติดต้ังอยูกับที่หรือสามารถเคลื่อนยายไปอยูในตําแหนง
ตางๆ ไดหรือไมก็ตาม และใหรวมถึงแทนกลับรถดวย โดยจะติดต้ังอยูภายในอาคารจอดรถ หรือตอเช่ือมกับ
อาคารจอดรถ หรือต้ังเปนอิสระอยูนอกอาคารก็ได 

(๑๐๕) “อาคารชุด” หมายความวา อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
(๑๐๖) “อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ใชเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรมหรือบริการ

ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม ที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไมเกิน ๕ แรงมา 
(๑๐๗) “อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและความ

ปลอดภัยเปนพิเศษ เชน อาคารดังตอไปน้ี 
ก. โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หรือศาสนสถาน 
ข. อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน ๑๐๐ ตันกรอส 
ค. อาคารหรือสิ่งที่สรางขึ้นสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครง หลังคา

ชวงหน่ึงเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได 
ง. อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายพิษ หรือรังสีตามกฎหมายวาดวยการน้ัน

(๑๐๘) “อาคารสรรพสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่มีพ้ืนที่สําหรับแสดงหรือ
ขายสินคาตางๆ และมีพ้ืนที่ต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป โดยมีการแบงสวนของอาคารตามประเภทของสินคา
หรือตามเจาของพ้ืนที่ ไมวาการแบงสวนน้ันจะทําในลักษณะของการกั้นเปนหองหรือไมก็ตาม โดยให
หมายความรวมถึงอาคารแสดงสินคาดวย 

(๑๐๙) “อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารที่ใชเพ่ือประโยชนในการชุมนุมไดโดยทั่วไปเพ่ือ
กิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การสังคม การศาสนา การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เชน 
โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง สถานกีฬาในรม ตลาด 
หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ 
โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน 

(๑๑๐) “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงต้ังแต ๒๓ 
เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปนหยา ใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

(๑๑๑) “อาคารแสดงสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่จัดแสดงหรือ
ขาย หรือสงเสริมการขายสินคา และใหหมายรวมถึงอาคารที่สรางช่ัวคราวเพ่ือจัดกิจกรรมดังกลาวดวย 

(๑๑๒) “อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและ
กลางคืน ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือช่ัวคราว 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๕๒ 
 

(๑๑๓) “อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหน่ึงของอาคารที่ใชเปนที่อยู
อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัวมีหองนํ้า หองสวม 
ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน ทั้งน้ีใหหมายความรวมถึงหอพักดวย 

(๑๑๔) “อิฐธรรมดา” หมายความวา ดินที่ทําขึ้นเปนแทงทึบและไดเผาใหสุก 
  

หมวด ๒ 
หลกัเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกบัการอนญุาต การดาํเนินการแจง 

การออกใบรบัรองและใบแทน 
  

ขอ ๖ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยายอาคาร ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารดัดแปลงหรือ
ใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืนๆ ขอตออายุใบอนุญาต ขอรับใบแทนใบอนุญาต 
ขอรับใบแทนใบรับรอง หรือการโอนใบอนุญาต ใหย่ืนคําขอหรือโดยการแจงตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามความในหมวดน้ี 

ผูยื่นคําขอหรือผูแจง ตองเปนเจาของอาคารหรือเปนตัวแทนซึ่งไดรับมอบอํานาจ โดยชอบดวย
กฎหมายจากเจาของอาคาร 

ขอ ๗ เจาของอาคารผูใดประสงคจะขอรับใบอนุญาต 
(๑) กอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ใหยื่นคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง พรอมดวย

เอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว 
(๒) เคลื่อนยายอาคาร ใหย่ืนคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง พรอมดวยเอกสาร

ตามที่ระบุในแบบดังกลาว 
ผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

ตามที่ระบุไวในแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง จํานวน ๕ ชุดพรอมกับคําขอ สําหรับการขออนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารที่เปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ผูวา
ราชการกรุงเทพมหานครจะประกาศกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารดังกลาวมากกวา ๕ ชุดก็ได 
แตไมเกิน ๗ ชุด 

การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่
กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ ตองแนบรายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ 
จํานวน ๑ ชุด พรอมกับคําขอตาม (๑) หรือ (๒) ดวย 

ขอ ๘ เจาของอาคารผูใดประสงคจะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารโดยไมย่ืนคํา
ขอรับใบอนุญาต ใหดําเนินการแจงตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี 

(๑) แจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พรอม
ทั้งแจงขอมูลและย่ืนเอกสารดังตอไปน้ีดวย 

ก. ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิก ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม 

ข. ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกร ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 
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ค. ช่ือของผูควบคุมงาน ซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 

ง. สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม ก. ข. และ ค. 
จ. หนังสือรับรองของบุคคลตาม ก. ข. และ ค. วาตนเปนผูออกแบบอาคารเปนผูออกแบบ

และคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 
พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารน้ันถูกตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และขอบัญญัติกรุงเทพมหานครที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร 

ฉ. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการ
คํานวณประกอบ ของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย ซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม ก. 
และ ข. วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารน้ัน 

ช. วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 
(๒) ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวใน (๑) ครบถวน พรอมชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบ

แปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคารแลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบรับแจงตามแบบที่ผูวาราชการ
กรุงเทพ มหานครกําหนด เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผู น้ันภายในวันที่ไดรับแจง และใหผูแจงเริ่มตน
ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวไดต้ังแตวันที่ไดรับใบแจง 

ขอ ๙ การขอทําการเจาะกดหรือตอกเสาเข็มเพ่ือทําการทดสอบ ที่จะใชในการกอสรางอาคาร ให
ดําเนินการไดเมื่อไดแจงใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบ โดยมีเอกสารประกอบ ดังน้ี 

(๑) ผังบริเวณแสดงสถานที่ที่จะทดสอบเสาเข็ม จํานวน ๒ ชุด 
(๒) ผังแสดงตําแหนงที่จะทดสอบเสาเข็ม จํานวน ๒ ชุด 
(๓) หนังสือรับรองของวิศวกรผูควบคุมงานการทดสอบ 
ขอ ๑๐ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการ

คํานวณประกอบตองเปนภาษาไทย ยกเวนเฉพาะตัวเลขและสัญลักษณ ตองเปนสิ่งพิมพสําเนาภาพถายหรือเขียน
ดวยหมึก หรือวิธีการอ่ืนใดตามประกาศกรุงเทพมหานครและตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

(๑) มาตราสวน ขนาด ระยะ นํ้าหนัก และหนวยคํานวณตางๆ ใหใชมาตราเมตริก 
(๒) แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ตอ ๕๐๐ แสดงลักษณะที่ต้ังและขอบเขตของที่ดิน 

และอาคารที่ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใช ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ 
และทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืน และพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก
ของรถแทนของเดิม พรอมรายละเอียดดังน้ี 

ก. แสดงขอบนอกของอาคารที่มีอยูแลว (ถามี) 
ข. ระยะหางของขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกดาน 
ค. ระยะหางระหวางอาคารตางๆ ที่มีอยูและอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของที่ดิน 
ง. ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปพรอมดวย

เครื่องหมายทิศ 
จ. ในกรณทีี่ไมมีทางนํ้าสาธารณะสําหรับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร 

ใหแสดงทางระบายนํ้าออกจากอาคารไปสูทางระบายนํ้าสาธารณะ หรือวิธีการระบายนํ้าดวยวิธีอ่ืน พรอมทั้งแสดง
เครื่องหมายช้ีทิศทางนํ้าไหลและสวนลาด 
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ฉ. แสดงระดับของพ้ืนช้ันลางของอาคาร และความสัมพันธกับระดับทางหรือถนนสาธารณะที่
ใกลที่สุดและระดับพ้ืนดิน 

ช. แผนผังบริเวณสําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงแผนผังบริเวณของอาคารที่มีอยูเดิม 
และใหแสดงแผนผังบริเวณที่จะทําการเคลื่อนยายอาคารไปอยูในที่ใหมใหชัดเจน 

แผนผังบริเวณอาคารตามมาตรา ๔ เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ใหแสดงรายละเอียดตาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. หรือ ช. 
เทาที่จะตองมีตามลักษณะของอาคารน้ันๆ 

(๓) แบบแปลน ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา ๑ ตอ ๑๐๐ โดยตองแสดงรูปตางๆ คือ แปลนพ้ืนช้ันตางๆ 
รูปดาน (ไมนอยกวาสองดาน) รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพ้ืนช้ันตางๆ และผังฐานรากของอาคาร
ที่ขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใชหรือดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืนพรอมดวยรายละเอียดดังน้ี 

ก. แบบแปลนตองมีรูปรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เครื่องหมาย วัสดุ และการใชสอยตางๆ 
ของอาคารอยางชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือประกาศของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

ข. แบบแปลนสําหรับการกอสรางอาคาร ใหแสดงสวนตางๆ ของอาคารที่จะกอสรางใหชัดเจน 
ค. แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงอาคาร ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่ดัดแปลงใหชัดเจน 
ง. แบบแปลนสําหรับการร้ือถอนอาคาร ใหแสดงข้ันตอน วิธีการ ตลอดจนความปลอดภัยในการ

รื้อถอนอาคาร 
จ. แบบแปลนสําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคง แข็งแรง 

ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนยายอาคาร สําหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวาง หรือรูปตัดทางยาวของ
อาคารมีความกวาง ความยาว หรือความสูงเกิน ๗๐ เมตร แบบแปลนจะใชมาตราสวนเล็กกวา ๑ ตอ ๑๐๐ ก็ได 
แตตองไมเล็กกวา ๑ ตอ ๒๕๐ 

ฉ. แบบแปลนสําหรับการเปลี่ยนการใชอาคาร ใหแสดงสวนที่ใชอยูเดิมและสวนที่จะเปลี่ยน
การใชใหมใหชัดเจน 

ช. แบบแปลนสําหรับการดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืน 
ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่จะทําการกอสรางใหมแทนของเดิมใหชัดเจน สําหรับการกอสรางสิ่งที่สรางขึ้น
เปนอาคารเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทนของเดิม ตองแสดงสวนตางๆ ของอาคาร
ที่จะกอสรางใหชัดเจน 

แบบแปลนสาํหรับอาคารตามมาตรา ๔ เวนแตตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ใหแสดงรายละเอียดตาม ก. ข. ค. ง. จ. ฉ. และ ช. 
เทาที่จะตองมีตามลักษณะของอาคารน้ันๆ 

(๔) รายการประกอบแบบแปลน ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย เปลี่ยนการใชอาคาร หรือดัดแปลงหรือใชที่
จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืน 

(๕) รายการคํานวณ ใหแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร โดยคํานวณกําลังของวัสดุการรับ
นํ้าหนักและกําลังตานทานของสวนตางๆ ของอาคาร 

(๖) รายการคํานวณประกอบ ใหแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตรสาขาตางๆ โดยคํานวณ
เกี่ยวกับอุปกรณและระบบน้ันๆ ของอาคาร 
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ขอ ๑๑ ผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณตองลงลายมือช่ือพรอม
กับเขียนช่ือดวยตัวบรรจงในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและ
รายการคํานวณประกอบทุกแผน และใหระบุสํานักงานหรือที่อยู พรอมกับคุณวุฒิของผูรับผิดชอบดังกลาวไวใน
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบแตละชุด
ดวย หรืออาจจะใชสิ่งพิมพ สําเนาภาพถายที่ผูรับผิดชอบงานออกแบบ หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและ
คํานวณที่มีลายมือช่ือพรอมกับเขียนช่ือดวยตัวบรรจงและระบุรายละเอียดดังกลาวแทนก็ได 

ในกรณีที่ผูรับผิดชอบงานออกแบบ หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ เปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
หรือกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม ใหระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไวดวย 

ขอ ๑๒ เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอตามขอ ๗ ใหตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณแบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ (ถามี) เมื่อปรากฏวาถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง และขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแลว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่มีการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคารไปยังทองที่ซึ่งอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น
อ่ืนเมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดตรวจพิจารณาตามวรรคหน่ึงและเห็นวาถูกตอง ใหออกใบอนุญาตตาม
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวงและสงใบอนุญาตและสําเนาคูฉบับเอกสารที่ไดผานการตรวจพิจารณาและ
ประทับตราไวเปนจํานวน ๔ ชุด พรอมดวยรายการคํานวณและรายการคํานวณประกอบ ๑ ชุด (ถามี) ไปยังเจา
พนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่จะเคลื่อนยายอาคารไปต้ังใหม 

กรณีที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับเอกสารการอนุญาตเคลื่อนยายอาคารและสําเนาคูฉบับ 
เอกสารที่เกี่ยวของจากเจาพนักงานทองถิ่น ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครตรวจพิจารณาตามวรรคหน่ึง เมื่อ
เห็นวาถูกตองแลว ใหออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๑๓ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ที่เปนอาคารประเภท
ควบคุมการใช ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือผูแจงตามขอ ๘ ไดทําการกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคารดังกลาวเสร็จแลว ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารย่ืนหนังสือขอใบรับรองถึงผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พรอมเอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว 

เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับหนังสือตามวรรคหน่ึง และตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารน้ัน ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตหรือที่ไดแจงไว ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
ออกใบรับรองตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ประสงค
จะใชอาคารดังกลาวเพ่ือกิจการประเภทควบคุมการใช หรือเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ซึ่งเปนอาคาร
ประเภทควบคุมการใช ประสงคจะเปลี่ยนการใชอาคารเปนอาคารสําหรับอีกกิจการหน่ึง ใหเจาของอาคารย่ืนคํา
ขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมดวย
เอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาวหรือแจงเปนหนังสือใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครทราบ ตามมาตรา ๓๙ 
ทวิ ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว 

เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอหนังสือแจงตามความในวรรคหน่ึงและตรวจสอบแลวเห็น
วาถูกตอง ใหออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือจะออกใบรับแจงตามแบบที่ผูวาราชการ
กรุงเทพ มหานครกําหนด แลวแตกรณี 
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ขอ ๑๕ การขอใบรับรองเพ่ือใชอาคารประเภทควบคุมการใชเปนสวนๆ ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 
เจาของอาคารที่ประสงคจะขอใชอาคารเปนสวน กอนอาคารน้ันจะเสร็จสมบูรณ จะตองแจงความ

ประสงคเปนหนังสือตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยเสนอแผนการใชอาคารเปนสวนๆ แนบมาพรอมกับคํา
ขออนุญาตหรือหนังสือแจงตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด โดยจะตองแสดงรายละเอียดสวนที่
ขอใชตามแผนที่เสนอใหปรากฏชัดเจนในแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนที่ย่ืนขออนุญาตซึ่งถือเปน
รายละเอียดที่ตองแสดงเพ่ิมเติมนอกเหนือจากรายละเอียดที่จําเปนตองแสดงตามวัตถุประสงคที่ยื่นขอตามแบบ
ที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนดแลวแตกรณี โดยอาคารแตละสวน
ที่ขอใชจะตองมีความสมบูรณถูกตองในตัวเองเกี่ยวกับระบบตางๆ ที่จะตองจัดใหมีตามกฎหมาย เชน ระบบ
ปองกันอัคคีภัย ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบระบายนํ้า ระบบกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบบําบัดนํ้าเสีย ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถ เปนตน นอกจากน้ันจะตองแสดง
มาตรการเพ่ือความปลอดภัยตอผูใชอาคารในแตละสวนที่ขอเปดใชดวย เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครเห็นวา
ถูกตองจะออกใบอนุญาตใหกระทําการไดตามขอตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือตามที่ไดแจงไวตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

อาคารที่ไดรับอนุญาตหรือแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไปกอนแลว หากเจาของอาคารมีความประสงคจะ
ใชอาคารเปนสวนๆ ใหย่ืนคําขออนุญาตตามวรรคสอง 

เมื่อทําการกอสรางอาคารเสร็จในแตละสวน ใหผูไดรับอนุญาตหรือผูแจงย่ืนคําขอรับใบรับรองตอผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร ตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 

เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครตรวจสอบแลวเห็นวาถูกตองจะออกใบรับรองอาคารในสวนน้ัน ตาม
แบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๑๖ ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถ  
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ประสงคจะดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ 
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถน้ันเพ่ือการอ่ืนและกอสรางพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ 
และทางเขาออกของรถแทนของเดิมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหเจาของหรือผูครอบครองยื่นคําขอ
อนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบ
ดังกลาว 

ใหนําความในขอ ๗ วรรคสองและวรรคสาม มาใชบังคับกับการอนุญาตตามวรรคหน่ึงในสวนที่
เกี่ยวกับเอกสารที่ตองแนบพรอมคําขอเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ แบบแปลน 
รายการคํานวณหรือรายการคํานวณประกอบ โดยอนุโลม 

เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอตามวรรคหน่ึงแลวใหดําเนินการตามขอ ๑๒ วรรคหน่ึง 
และเมื่อเห็นวาถูกตอง ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบอนุญาตตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ขอ ๑๗ ใหกําหนดระยะเวลาอายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคาร หรือใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ 
ทวิ ตามขนาดของพ้ืนที่อาคารสวนที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง ดังน้ี 

(๑) อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร กําหนดอายุใบอนุญาต ไมเกิน ๑ ป 
(๒) อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันต้ังแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร

กําหนดอายุใบอนุญาตไมเกิน ๒ ป 
(๓) อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันมากกวา ๕๐,๐๐๐ ตารางเมตร กําหนดอายุใบอนุญาต ไมเกิน ๓ ป ใน

กรณีกอสราง ดัดแปลงอาคารไมเสร็จตามกําหนด อนุญาตใหตออายุไดตามหลักเกณฑในขอ ๑๘ 
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ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตหรือใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหย่ืนคําขอตออายุ
ตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง กอนใบอนุญาตหรือใบรับแจงสิ้นอายุ โดยหลักเกณฑและเง่ือนไขในการตอ
อายุใหเปนไปตามที่กรุงเทพมหานครกําหนด 

ขอ ๑๙ ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดในสาระสําคัญใหผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบรับรองย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง ตอ
ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พรอมดวยเอกสารตามที่ระบุไวในแบบดังกลาว ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดทราบถึง
การสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด 

เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครไดรับคําขอตามวรรคหน่ึง ใหพิจารณาคําขอดังกลาวหากเห็นวา
ถูกตองใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรองใหแกผูยื่นคําขอ 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองแลวแตกรณี ใหประทับตราสีแดงคําวา “ใบแทน” กํากับไวดวย และ
ใหมี วัน เดือน ป ที่ออกใบแทน พรอมทั้งลงลายมือช่ือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

กรณีใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑขางตน 
ขอ ๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตที่ประสงคจะโอนใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย หรือ

เปลี่ยนการใชอาคาร หรือใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ใหแกบุคคลอ่ืน ใหย่ืนคําขออนุญาตตามแบบที่กําหนดใน
กฎกระทรวง พรอมดวยเอกสาร ตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ดังตอไปน้ี 

(๑) ใบอนุญาตหรือใบรับแจง ที่ยังมิไดทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย หรือเปลี่ยนการ
ใชอาคาร ใหแนบหลักฐานตามที่ระบุไวในแบบที่กําหนดในกฎกระทรวงเทาน้ัน 

(๒) ใบอนุญาตหรือใบรับแจง ที่อยูระหวางดําเนินการ ผูขออนุญาตจะตองแนบหลักฐานตามที่
กําหนดในแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง และหลักฐานการโอนทรัพยสินในสวนที่ไดดําเนินการไปแลวตาม
กฎหมายที่เกี่ยวของและในกรณีที่อาคารที่อยูระหวางดําเนินการมีสวนผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลนและ
รายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง ตลอดจนวิธีการหรือเง่ือนไขที่ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานครกําหนดไวในใบอนุญาตหรือใบรับแจง ผูรับโอนจะตองทําหนังสือรับรองวาตกลงยินยอม
รับผิดชอบในการแกไขอาคารในสวนที่ดําเนินการผิด ใหเปนไปตามแบบและเง่ือนไขในใบอนุญาตหรือใบรับแจง
ตอไป 

เมื่อผูวาราชการกรุงเทพมหานครพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ใหผูวาราชการกรุงเทพ- มหานครออก
หนังสือแจงการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตหรือใบรับแจง ใหแกผูขอโอน โดยใหประทับตราสีแดงคําวา “โอนแลว” 
พรอมระบุช่ือผูรับโอน และวัน เดือน ป ที่อนุญาตใหโอนกํากับไว 

ขอ ๒๑ ใหใชแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาตหรือใบแทนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

สําหรับหนังสือแจงและแบบใบรับแจงใหใชตามแบบที่ผูวาราชการกรุงเทพมหานครกําหนด 
  
 

หมวด ๓ 
ลักษณะตางๆ ของอาคาร 

 
ขอ ๒๒ อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ ครัวตองอยูนอกอาคารเปน

สวนสัดตางหาก ถาจะรวมครัวไวในอาคารดวยก็ได แตตองมีพ้ืนและผนังที่ทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ 
สวนฝา และเพดานน้ัน หากไมไดทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ ก็ใหบุดวยวัสดุทนไฟ 
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ขอ ๒๓ อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ ใหกอสรางไดไมเกิน ๒ ช้ัน 
ขอ ๒๔ โครงสรางหลัก บันได และผนังของอาคารที่สูงต้ังแต ๓ ช้ันขึ้นไป โรงมหรสพ หอประชุม 

โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด หางสรรพสินคา ตลาด อาคารขนาดใหญ สถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการ ทาอากาศยาน หรืออุโมงค ตองทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ 

ขอ ๒๕ เตาไฟสําหรับการพาณิชยหรือการอุตสาหกรรม ตองมีผนังเตาทําดวยวัสดุทนไฟและตอง
ต้ังอยูในอาคารที่มีพ้ืน ผนัง โครงหลังคา วัสดุมุงหลังคา เพดานและสวนประกอบเพดาน (ถามี) เปนวัสดุทนไฟ 
ควันไฟที่เกิดขึ้นตองมีการกําจัดฝุนละออง กลิ่นหรือกาซพิษ กอนระบายออกสูบรรยากาศ 

ขอ ๒๖ บานแฝดตองมีบันได ผนังและโครงสรางหลัก ประกอบดวยวัสดุถาวรหรือ วัสดุทนไฟเปน
สวนใหญ 

ขอ ๒๗ หอพักอยูอาศัยใหมีขนาดหองพักกวางไมนอยกวา ๓ เมตร และมีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๑๒ ตาราง
เมตร บันได ผนังและโครงสรางหลักประกอบดวยวัสดุถาวรหรือวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 

ขอ ๒๘ หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวที่สรางติดตอกัน ใหมีผนังกันไฟทุกระยะไมเกินหาคูหา ผนังกัน
ไฟตองสรางตอเน่ืองจากระดับพ้ืนช้ันตํ่าสุดจนถึงระดับพ้ืนดาดฟา กรณีที่เปนหลังคาใหมีผนังกันไฟสูงเหนือ
หลังคาไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตรตามความลาดของหลังคา 

ขอ ๒๙ วัสดุมุงหลังคาใหทําดวยวัสดุทนไฟ เวนแตอาคารซึ่งต้ังอยูหางอาคารอ่ืนหรือทางสาธารณะ
เกิน๒๐ เมตร จะใชวัสดุไมทนไฟก็ได 

ขอ ๓๐ หองลิฟตและพ้ืนที่วางหนาลิฟต ตองกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร และตองทําดวยวัสดุทน
ไฟ  

ขอ ๓๑ บานแถวตองมีรั้วดานหนา ดานหลังและเสนแบงระหวางบานแถวแตละหนวย 
ขอ ๓๒ อาคารที่อยูในบังคับของกฎหมายวาดวยสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการจะตองจัด 

สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการในเรื่องทางเขาสูอาคาร ทางลาด ประตู บันได ลิฟต หองนํ้า - หองสวม
และสถานที่จอดรถ โดยใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 

ขอ ๓๓ สะพานสําหรับรถยนต ตองมีทางว่ิงกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร และทางเทาสองขางกวาง
ขางละไมนอยกวา ๐.๕๐ เมตร โดยมีสวนลาดชันไมเกิน ๑๐ ใน ๑๐๐ และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาว
ตลอดตัวสะพานสองขางดวย 

ขอ ๓๔ ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายที่อาคารใหถือเปนสวนหน่ึงของอาคารและตองไม
บังชองระบายอากาศ หนาตาง ประตู หรือทางหนีไฟ 

ขอ ๓๕ ปายที่ติดผนังอาคารที่อยูริมทางสาธารณะ ใหย่ืนไดโดยตองไมล้ําที่สาธารณะ สวนตํ่าสุดของ
ปายตองไมนอยกวา ๓.๒๕ เมตร จากระดับทางเทาและสูงไมเกินความสูงของอาคาร 

ขอ ๓๖ ปายที่ติดต้ังอยูบนพ้ืนดินโดยตรง ตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดต้ังปายไปจนถึง
กึ่งกลางถนนสาธารณะ และสูงไมเกิน ๓๐ เมตร มีความยาวไมเกิน ๓๒ เมตร และตองหางจากที่ดินตางเจาของ
ไมนอยกวา ๔ เมตร 

ขอ ๓๗ สิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายใหทําดวยวัสดุทนไฟทั้งหมด 
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หมวด ๔ 
บนัไดและบนัไดหนีไฟ 

  
ขอ ๓๘ บันไดของอาคารอยูอาศัยถามีตองมีอยางนอยหน่ึงบันไดที่มีความกวางไมนอยกวา ๙๐

เซนติเมตร ชวงหน่ึงสูงไมเกิน ๓ เมตร ลูกต้ังสูงไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ข้ันบันไดเหลื่อมกัน
ออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร และตองมีพ้ืนหนาบันไดมีความกวางและยาวไมนอยกวา
ความกวางของบันได 

บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๓ เมตร หรือนอยกวาน้ัน และชานพักบันไดตองมี
ความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได ระยะด่ิงจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนตํ่าสุดของ
อาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา ๑.๙๐ เมตร 

ขอ ๓๙ โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด หางสรรพสินคา ตลาด สถาน
บริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ทาอากาศยาน สถานีขนสงมวลชน ที่กอสรางหรือดัดแปลงเกิน ๑ ช้ัน 
นอกจากมีบันไดตามปกติแลวตองมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอยางนอยอีกหน่ึงทาง และตองมีทางเดินไปยังทางหนี
ไฟน้ันไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 

อาคารสาธารณะที่มีช้ันใตดินต้ังแต ๑ ช้ันข้ึนไป นอกจากมีบันไดตามปกติแลว จะตองมีทางหนีไฟ
โดยเฉพาะอยางนอยอีกหน่ึงทางดวย 

ขอ ๔๐ อาคารที่มีช้ันใตดินต้ังแต ๒ ช้ันขึ้นไป นอกจากจะมีบันไดตามปกติแลวจะตองมีทางหนีไฟ
โดยเฉพาะอยางนอยอีกหน่ึงทางดวย 

ขอ ๔๑ บันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟและถาวร มีความกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร และไม
เกิน ๑๕๐ เซนติเมตร ลูกต้ังสูงไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร และลูกนอนกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร ชานพัก
กวางไมนอยกวาความกวางของบันได มีราวบันไดสูง ๙๐ เซนติเมตร หามสรางบันไดหนีไฟเปนแบบบันไดเวียน 

พ้ืนหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันได และอีกดานหน่ึงกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ 
เมตร 

กรณีใชทางลาดหนีไฟแทนบันไดหนีไฟ ความลาดชันของทางหนีไฟดังกลาวตองมีความ ลาดชันไมเกิน
กวารอยละ ๑๒ 

ขอ ๔๒ บันไดหนีไฟภายในอาคารที่ไมใชอาคารสูง ตองมีความกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร มีผนัง
ทึบกอสรางดวยวัสดุทนไฟและถาวรกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชองประตูหนีไฟ และแต
ละช้ันตองมีชองระบายอากาศที่เปดสูภายนอกอาคารไดมีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา ๑.๔๐ ตารางเมตร โดยตองมี
แสงสวางใหเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน 

บันไดหนีไฟภายในอาคารตามวรรคหน่ึง ที่เปนอาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ไมสามารถเปดชองระบาย
อากาศไดตามวรรคหน่ึง ตองมีระบบอัดลมภายในชองบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา ๓๘.๖ 
ปาสกาลมาตร ที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม และบันไดหนีไฟที่ลงหรือขึ้นสูพ้ืนของอาคารน้ันตอง
อยูในตําแหนงที่สามารถออกสูภายนอกไดโดยสะดวก 

ขอ ๔๓ ตึกแถวหรือบานแถวที่มีจํานวนช้ันไมเกิน ๔ ช้ัน หรือสูงไมเกิน ๑๕ เมตรจากระดับถนน
บันไดหนีไฟจะอยูในแนวด่ิงก็ไดแตตองมีชานพักบันไดทุกช้ัน โดยมีความกวางไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตร 
ระยะหางของขั้นบันไดแตละขั้นไมมากกวา ๔๐ เซนติเมตร และติดต้ังในสวนที่วางทางเดินดานหลังอาคารได 
บันไดขั้นสุดทายอยูสูงจากระดับพ้ืนดินไดไมเกิน ๓.๕๐ เมตร  
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ขอ ๔๔ ตําแหนงที่ต้ังบันไดหนีไฟ ยกเวนอาคารตามขอ ๔๓ ตองมีระยะหางระหวางประตูหอง
สุดทายดานทางเดินที่เปนทางตันไมเกิน ๑๐ เมตร  

ระยะหางระหวางบันไดหนีไฟตามทางเดินตองไมเกิน ๖๐ เมตร 
ตองมีบันไดหนีไฟจากช้ันสูงสุดหรือดาดฟาสูพ้ืนดินถาเปนบันไดหนีไฟภายในอาคารและถึงพ้ืนช้ันสอง

ถาเปนบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร 
ขอ ๔๕ ประตูของบันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟมีความกวางไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร สูงไม

นอยกวา ๑.๙๐ เมตร สามารถทนไฟไดไมนอยกวา ๑ ช่ัวโมง และตองเปนบานเปดชนิดผลักเขาสูบันไดเทาน้ัน 
ช้ันดาดฟา ช้ันลางและช้ันที่ออกเพ่ือหนีไฟสูภายนอกอาคารใหเปดออกจากหองบันไดหนีไฟพรอมติดต้ังอุปกรณ
ชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีขั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น 

ขอ ๔๖ ตองมีปายเรืองแสงหรือเครื่องหมายไฟแสงสวางดวยไฟสํารองฉุกเฉินบอกทางออกสูบันไดหนี
ไฟ ติดต้ังเปนระยะตามทางเดินบริเวณหนาทางออกสูบันไดหนีไฟ และทางออกจากบันไดหนีไฟสูภายนอก
อาคารหรือช้ันที่มีทางหนีไฟไดปลอดภัยตอเน่ือง โดยปายดังกลาวตองแสดงขอความทางหนีไฟเปนอักษรมี
ขนาดสูงไมนอยกวา ๑๕ เซนติเมตร หรือเครื่องหมายที่มีแสงสวางและแสดงวาเปนทางหนีไฟใหชัดเจน 
  
 

หมวด ๕ 
แนวอาคารและระยะตางๆ 

  
ขอ ๔๗ บานแถวที่ไมอยูริมทางสาธารณะตองมีถนนดานหนาใชรวมกันกวางไมนอยกวา ๖ เมตร 
ขอ ๔๘ บานแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอ่ืน ตองมีที่วางระหวางดานขางของบานแถวกับเขต

ที่ดินของผูอ่ืนน้ันกวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตบานแถวที่กอสรางขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพ้ืนที่ไมมากกวา
พ้ืนที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน ๑๒ เมตร 

ขอ ๔๙ ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหน่ึงจุดใด ตองไมเกิน ๒ เทาของระยะราบ วัดจากจุดน้ันไปต้ัง
ฉากกับแนวถนนดานตรงขามของถนนสาธารณะที่อยูใกลอาคารน้ันที่สุด 

กรณีอาคารต้ังอยูริมหรือหางไมเกิน ๑๐๐ เมตร จากถนนสาธารณะที่กวางไมนอยกวา ๘๐ เมตร 
และมีทางเขาออกจากอาคารสูทางสาธารณะน้ันกวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร ใหคิดความสูงของอาคารจากความ
กวางของถนนสาธารณะที่กวางที่สุดเปนเกณฑ 

ขอ ๕๐ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา ๖ เมตร ใหรนแนว
อาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๓ เมตร มิใหมีสวนของอาคารล้ําเขามาในแนวรนดังกลาว ยกเวน
รั้วหรือกําแพงกั้นแนวเขตที่สูงไมเกิน ๒ เมตร 

อาคารที่สูงเกิน ๒ ช้ันหรือเกิน ๘ เมตร อาคารขนาดใหญ หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน
อาคารสาธารณะ คลังสินคา ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปาย ยกเวนอาคารอยูอาศัยสูงไมเกิน ๓ ช้ัน 
หรือไมเกิน ๑๐ เมตร และพ้ืนที่ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ ตองมี
ระยะรนดังตอไปน้ี 

(๑) ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนน
สาธารณะอยางนอย ๖ เมตร 

(๒) ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางต้ังแต ๑๐ เมตรข้ึนไป แตไมเกิน ๒๐ เมตร ใหรนแนวอาคาร
หางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย ๑ ใน ๑๐ ของความกวางของถนนสาธารณะ 
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(๓) ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนน
สาธารณะอยางนอย ๒ เมตร 

ขอ ๕๑ ที่ดินที่อยูมุมถนนสาธารณะที่กวางต้ังแต ๓ เมตรข้ึนไปแตไมเกิน ๘ เมตร และมีมุมหักนอย
กวา ๑๓๕ องศา รั้วหรือกําแพงกั้นเขตตองปาดมุมมีระยะไมนอยกวา ๔ เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะ
เปนมุมเทาๆ กัน 

หามมิใหรั้ว กําแพง หรือสวนของอาคารยื่นล้ําเขามาในที่ดินสวนที่ปาดมุม 
ขอ ๕๒ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
(๑) อาคารอยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวนของพ้ืนที่ที่ดิน 
(๒) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอ่ืนซึ่งไมไดใชเปนที่อยู

อาศัยตองมีที่วางไมนอยกวา ๑๐ ใน ๑๐๐ สวนของพ้ืนที่ที่ดิน แตถาอาคารน้ันใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วาง 
ตาม (๑) 

(๓) หองแถวหรือตึกแถว สูงไมเกิน ๓ ช้ันและไมอยูริมทางสาธารณะ ตองมีที่วางดานหนาอาคาร
กวางไมนอยกวา ๖ เมตร ถาสูงเกิน ๓ ช้ัน ตองมีที่วางกวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร  

ที่วางน้ีอาจใชรวมกับที่วางของหองแถวหรือตึกแถวอ่ืนได 
(๔) หองแถวหรือตึกแถว ตองมีที่วางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร เพ่ือใชติดตอถึงกันโดย

ไมใหมีสวนใดของอาคารย่ืนล้ําเขาไปในพ้ืนที่ดังกลาว ในกรณีที่อาคารหันหลังเขาหากัน จะตองมีที่วางดานหลัง
อาคารกวางไมนอยกวา ๖ เมตร 

(๕) หองแถวหรือตึกแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอ่ืน ตองมีที่วางระหวางดานขางของหองแถว
หรือตึกแถวกับเขตที่ดินของผูอ่ืน กวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่กอสรางขึ้นทดแทน
อาคารเดิม โดยมีพ้ืนที่ไมมากกวาพ้ืนที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร 

(๖) อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินคา อาคารสาธารณะ อาคารสูงเกิน ๒ ช้ันหรือสูง
เกิน ๘ เมตรยกเวนอาคารอยูอาศัยสูงไมเกิน ๓ ช้ัน ที่ไมอยูริมทางสาธารณะ ใหมีที่วางดานหนากวางไมนอยกวา ๖ 
เมตร 

อาคารตามวรรคหน่ึงถาสูงเกิน ๓ ช้ัน ใหมีที่วางกวางไมนอยกวา ๑๒ เมตร 
ที่วางตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ตองมีพ้ืนที่ตอเน่ืองกันยาวไมนอยกวา ๑ ใน ๖ ของความยาวเสน

รอบรูปภายนอกอาคารโดยอาจรวมที่วางดานขางที่ตอเช่ือมกับที่วางดานหนาอาคารดวยก็ได และที่วางน้ีตอง
ตอเช่ือมกับถนนภายในกวางไมนอยกวา ๖ เมตรออกสูทางสาธารณะได ถาหากเปนถนนลอดใตอาคาร ความสูงสุทธิ
ของชองลอดตองไมนอยกวา ๕ เมตร  

ที่วางน้ีอาจใชรวมกับที่วางของอาคารอ่ืนได 
(๗) อาคารพาณิชย โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสาธารณะ จะตองมีที่วางโดยปราศจากสิ่งปก

คลุมเปนทางเดินหลังอาคารไดถึงกัน กวางไมนอยกวา ๒ เมตร โดยใหแสดงเขตดังกลาวใหปรากฏดวย ที่วาง
ตามวรรคหน่ึง จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรือสิ่งกอสรางอ่ืนใดหรือจัดใหเปนบอนํ้า สระวายนํ้า ที่พักมูล
ฝอยหรือที่พักรวมมูลฝอยหรือสิ่งของอ่ืนใดที่จะขัดขวางทางเดินรวมไมได 

ขอ ๕๓ อาคารอยูริมทางสาธารณะที่ไมตองมีที่วางตามขอ ๕๒ (๓) และ ๕๒ (๖) ตองมีลักษณะ ดังน้ี 
แนวอาคารดานที่ประชิดติดริมทางสาธารณะ ตองมีความยาวมากกวา ๑ ใน ๘ สวนของความยาว

เสนรอบรูปภายนอกของอาคาร ทั้งน้ี แนวอาคารดานที่ประชิดติดทางสาธารณะตองหางทางสาธารณะไมเกิน ๒๐ 
เมตร 
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กรณี หองแถว ตึกแถว ดานหนาอาคารทุกคูหาตองประชิดติดริมทางสาธารณะ และมีแนวอาคารหาง
จากทางสาธารณะไมเกิน ๒๐ เมตร 

ขอ ๕๔ อาคารดานชิดที่ดินเอกชน ชองเปด ประตู หนาตาง ชองระบายอากาศ หรือริมระเบียง
สําหรับช้ัน ๒ ลงมาหรือสูงไมเกิน ๙ เมตร ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา ๒ เมตร และสําหรับช้ัน ๓ ขึ้นไป
หรือสูงเกิน ๙ เมตร ตองหางไมนอยกวา ๓ เมตร 

ขอ ๕๕ อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ตองมีที่วางโดยรอบอาคารไมนอยกวา ๑ เมตร ยกเวน
บานพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร อาคารที่มีความสูงเกิน ๑๕ เมตร ตองมีที่วางโดยรอบอาคารไม
นอยกวา ๒ เมตร 

ที่วางตามวรรคหน่ึงและวรรคสองจะใชรวมกับที่วางของอาคารอีกหลังหน่ึงไมได เวนแตใชรวมกับที่
วางของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

ขอ ๕๖ บานพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ใหผนังดานที่ไมมีชองเปดสามารถสรางหาง
เขตที่ดินไดนอยกวา ๑ เมตร ถาหางเขตที่ดินนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
เจาของที่ดินดานน้ันดวย 

ขอ ๕๗ ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ 
เมตร โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย ตองมีที่วางระหวางแถวดานขาง
ของ หองแถวหรือตึกแถวน้ันกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เปนชองตลอดความลึกของหองแถวหรือตึกแถวเพ่ือ
เช่ือมกับที่วางหลังอาคาร  

หองแถวหรือตึกแถวที่สรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง ๔๐ เมตรโดยวัด 
ระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย แตมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถว
หรือตึกแถวน้ันกวางนอยกวา ๔ เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถว แตให
ถือเสมือนวาหองแถวหรือตึกแถวน้ันสรางตอเน่ืองเปนแถวเดียวกัน 

ที่วางตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรือสิ่งกอสรางอ่ืนใดหรือจัดใหเปน
บอนํ้า สระวายนํ้า ที่พักมูลฝอยหรือที่พักรวมมูลฝอยหรือสิ่งของอ่ืนใดที่จะขัดขวางทางเดินรวมไมได 

ขอ ๕๘ คลังสินคาหรืออาคารเก็บสินคาที่มีพ้ืนที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต ๑๐๐ ตารางเมตรแต
ไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ัน ไมนอยกวา ๖ เมตร อยางนอย ๒ ดาน 
และยาวรวมกันไมนอยกวาคร่ึงหน่ึงของเสนรอบรูปอาคาร สวนดานอ่ืนตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 
๓ เมตร ถาที่วางหางเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนอยกวา ๕ เมตร ตองสรางผนังอาคารเปนผนังกันไฟ 

คลังสินคาหรืออาคารเก็บสินคาที่มีพ้ืนที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วาง
หางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ันไมนอยกวา ๑๐ เมตร อยางนอย ๒ ดาน และยาวรวมกันไมนอยกวา
ครึ่งหน่ึงของเสนรอบรูปอาคาร สวนดานอ่ืนตองมีที่วางหางจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๕ เมตร 

ขอ ๕๙ โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต ๑๐๐ ตารางเมตรแตไม
เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ัน ไมนอยกวา ๓ เมตร จํานวน ๒ ดาน 
โดยผนังอาคารทั้งสองดานน้ีใหทําเปนผนังทึบดวยอิฐหรือคอนกรีต ยกเวนประตูทนไฟขนาดไมเกิน ๑.๐๐ X ๒.๐๐ 
เมตร ทุกระยะไมนอยกวา ๔๐ เมตร สวนดานที่เหลือใหมีที่วางไมนอยกวา ๖ เมตร 

โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ัน ไมนอยกวา ๖ เมตรทุกดาน  

โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตรตองมีที่วางหาง
จากแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ันไมนอยกวา ๑๐ เมตรทุกดาน 
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หมวด ๖ 
แบบและจํานวนของหองน้าํและหองสวม 

  
ขอ ๖๐ อาคารซึ่งบุคคลอาจเขาอยู หรือเขาใชสอยไดแตละหลังตองมีหองอาบนํ้าและหองสวมไม

นอยกวาที่กําหนดไวในตาราง ดังตอไปน้ี 

 ชนิดหรือประเภทอาคาร 
หองสวม 

หองอาบน้ํา อางลางมือ 
สวม ที่ปสสาวะ 

๑. อาคารอยูอาศัย ตอ ๑ หลัง ๑ - ๑ ๑ 

๒. หองแถวหรือตึกแถวไมวาจะใชพาณิชย หรืออาศัย 
    หรือบานแถว 
    ก. พ้ืนท่ีรวมกันแตละคูหาไมเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๑ - - - 

ข. พ้ืนท่ีรวมกันแตละคูหาเกิน ๒๐๐ ตารางเมตร ๒ ๑ ๑ - 

        หรือสูงเกิน ๓ ชั้น 
    ๓. โรงงานตอพ้ืนท่ีทํางาน ๔๐๐ ตารางเมตร 
    ก. สําหรับผูชาย และ ๑ ๑ ๑ ๑ 

ข. สําหรับผูหญิง ๒ - ๑ ๑ 
 
สําหรับพ้ืนท่ีโรงงานสวนท่ีเกิน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร 

    ใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งท่ีระบุไว 
    ๔. โรงแรมตอหองพัก ๑ หอง ๑ - ๑ ๑ 

๕. อาคารชุด ตอ ๑ หองชุด ๑ - ๑ ๑ 

๖. หอพักตอพ้ืนท่ีอาคาร ๕๐ ตารางเมตร ๑ - ๑ ๑ 

๗. หอประชุม โรงมหรสพ หองโถง ตอพ้ืนท่ีอาคาร ๒๐๐ 
    ตารางเมตร หรือตอ ๑๐๐ คน ท่ีกําหนดใหใชสอย 
    อาคารนั้น ท้ังนี้ใหถือจํานวนมากกวาเปนเกณฑ 
    ก. สํารับผูชาย และ ๑ ๒ - ๑ 

ข. สําหรับผูหญิง ๒ - - ๑ 

๘. สถานศึกษา ยกเวนโรงเรียนอนุบาลตอพ้ืนท่ีหองเรียน 
        ๓๐๐ ตารางเมตร หรือตอนักเรียนนักศึกษา ๕๐ คน 
    ก. สถานศึกษาชาย ๒ ๒ - ๑ 

ข. สถานศึกษาหญิง ๓ - - ๑ 

ค. สหศึกษา 
    สําหรับนักเรียนนักศึกษาชาย ๑ ๑ - ๑ 

สําหรับนักเรียนนักศึกษาหญิง ๑ - - ๑ 

๙. สํานักงานตอพ้ืนท่ีทํางาน ๓๐๐ ตารางเมตร 
    ก. สําหรับผูชาย และ ๑ ๒ - ๑ 

ข. สําหรับผูหญิง ๒ - - ๑ 

สําหรับพ้ืนท่ีทํางานสวนท่ีเกิน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร 
    ใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งท่ีระบุไว 
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ชนิดหรือประเภทอาคาร 
หองสวม 

หองอาบน้ํา อางลางมือ 
สวม ที่ปสสาวะ 

๑๐. ภัตตาคารตอพ้ืนท่ีสําหรับโตะอาหาร 
    ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ก. สําหรับผูชาย และ ๑ ๒ - ๑ 

ข. สําหรับผูหญิง ๒ - - ๑ 

สําหรับพ้ืนท่ีต้ังโตะสวนท่ีเกิน ๙๐๐ ตารางเมตร 
    ใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งท่ีระบุไว 
    ๑๑. อาคารพาณิชยตอพ้ืนท่ีอาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ก. สําหรับผูชาย และ ๑ ๒ - ๑ 

ข. สําหรับผูหญิง ๒ - - ๑ 

สําหรับพ้ืนท่ีอาคารสวนท่ีเกิน ๑,๒๐๐ ตารางเมตร 
    ใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งท่ีระบุไว 
    ๑๒. คลังสินคาตอพ้ืนท่ี ๑,๐๐๐ ตารางเมตร สําหรับพ้ืนท่ี ๑ ๑ - ๑ 

อาคารสวนท่ีเกิน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร ใหเจาของอาคาร 
    พิจารณาตามความเหมาะสม 
    ๑๓. สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล 
        ตอพ้ืนท่ีอาคาร ๑๐๐ ตารางเมตร 
    ก. สําหรับผูชาย และ ๒ ๒ - ๑ 

ข. สําหรับผูหญิง ๒ - - ๑ 
 
สําหรับพ้ืนท่ีอาคารสวนท่ีเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร 

    ใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งท่ีระบุไว 
    ๑๔. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
    ตอพ้ืนท่ีอาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ก. สําหรับผูชาย และ ๑ ๒ - ๑ 

ข. สําหรับผูหญิง ๒ - - ๑ 

สําหรับพ้ืนท่ีอาคารสวนท่ีเกิน ๙๐๐ ตารางเมตร 
    ใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งท่ีระบุไว 
    ๑๕. อาคารสถานีขนสงมวลชนตอพ้ืนท่ีอาคาร 
    ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ก. สําหรับผูชาย และ ๒ ๔ - ๑ 

ข. สําหรับผูหญิง ๕ - - ๑ 

๑๖. อาคารจอดรถสําหรับบุคคลท่ัวไป ตอพ้ืนท่ีอาคาร 
        ๑,๐๐๐ ตารางเมตร (หรือจํานวนรถ ๕๐ คัน) 
    ก. สําหรับผูชาย และ ๑ ๑ - ๑ 

ข. สําหรับผูหญิง ๑ - - ๑ 

สําหรับพ้ืนท่ีอาคารสวนท่ีเกิน ๓,๐๐๐ ตารางเมตร 
    ใหลดจํานวนลงครึ่งหนึ่งท่ีระบุไว 
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ชนิดหรือประเภทอาคาร 
หองสวม 

หองอาบน้ํา อางลางมือ 
สวม ที่ปสสาวะ 

๑๗. สถานกีฬาตอพ้ืนท่ีอาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร หรือตอ 
    ๑๐๐ คน ท้ังนี้ถือจํานวนท่ีมากกวาเปนเกณฑ 
    ก. สําหรับผูชาย และ ๑ ๒ - ๑ 

ข. สําหรับผูหญิง ๒ - - ๑ 

๑๘. ตลาดตอพ้ืนท่ีอาคารทุก ๒๐๐ ตารางเมตร 
    ก. สําหรับผูชาย และ ๑ ๒ - ๑ 

ข. สําหรับผูหญิง ๒ - - ๑ 

๑๙. อาคารชั่วคราวตอพ้ืนท่ีอาคาร ๒๐๐ ตารางเมตร ๑ - - ๑ 

 (หรือตอ ๕๐ คน) 
    

   

 
หองสวมและหองอาบนํ้าจะรวมเปนหองเดียวกันก็ได จํานวนหองสวมและหองอาบนํ้าตามที่กําหนด

ไวในตารางขางตนเปนอัตราตํ่าสุดที่ตองจัดใหมีถึงแมอาคารน้ันจะมีพ้ืนที่อาคารหรือจํานวนคนนอยกวาที่กําหนด
ไวก็ตาม 

ถาอาคารมีพ้ืนที่หรือจํานวนมากกวาที่กําหนดไว จะตองจัดใหมีจํานวนหองสวมและหองอาบนํ้า
เพ่ิมขึ้นตามอัตราที่กําหนด และจํานวนที่มากเกินน้ันถาตํ่ากวากึ่งหน่ึงตามอัตราที่กําหนดไวใหปดทิ้ง ต้ังแตกึ่ง
หน่ึงขึ้นไปใหคิดเต็ม 

ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิไดกําหนดไวในตารางน้ี ใหพิจารณาเทียบเคียงลักษณะการใชสอย
ของอาคารน้ัน โดยถืออัตราจํานวนหองสวม หองอาบนํ้าและอางลางมือในตารางขางตน เปนหลัก 

ขอ ๖๑ หองสวมและหองอาบนํ้าที่แยกกัน ตองมีขนาดของพ้ืนที่หองแตละหองไมนอยกวา ๐.๙ 
ตารางเมตร และมีความกวางไมนอยกวา ๐.๙ เมตร ถาหองสวมและหองอาบนํ้ารวมอยูในหองเดียวกันตองมี
พ้ืนที่ภายในไมนอยกวา ๑.๕๐ ตารางเมตร 

หองสวมและหองอาบนํ้า ตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของพ้ืนที่หองหรือมีพัดลม
ระบายอากาศไดเพียงพอ ระยะด่ิงระหวางพ้ืนหองถึงเพดานยอดฝา หรือผนังตอนตํ่าสุดไมนอยกวา ๒ เมตร 

ขอ ๖๒ หองสวมตองใชโถสวมชนิดเก็บกลิ่นและชําระสิ่งปฏิกูลดวยนํ้า 
  

หมวด ๗ 
ระบบการจัดแสงสวาง การระบายอากาศ การระบายน้าํ 

และการกําจัดมูลฝอยและสิง่ปฏกิลู 
  

ขอ ๖๓ แสงสวางในสวนตางๆ ของอาคาร ตองไมนอยกวาความเขมของแสงสวางตามที่กําหนดไว 
ในตาราง ดังตอไปน้ี 

 ลําดับ สถานท่ี (ประเภทการใช) หนวยความเขมของแสงสวาง 

ลักซ (LUX) 

๑ ท่ีจอดรถและอาคารจอดรถ ๑๐๐ 

๒ ชองทางเดินภายในอาคารอยูอาศัยรวม ๑๐๐ 

๓ หองพักในโรงแรม อาคารอยูอาศัยรวม ๑๐๐ 
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 ลําดับ สถานท่ี (ประเภทการใช) 
หนวยความเขมของแสงสวาง 

ลักซ (LUX) 

๔ หองน้ํา หองสวมของอาคารอยูอาศัยรวม โรงแรม โรงเรียน และสํานักงาน ๑๐๐ 

๕ โรงมหรสพ (บริเวณท่ีนั่งสํา หรับคนดูขณะท่ีไมมีการละเลน) ๑๐๐ 

๖ ชองทางเดินภายในโรงแรม สํานักงานสถานพยาบาล โรงเรียน โรงงาน ๒๐๐ 

๗ สถานีขนสงมวลชน (บริเวณท่ีพักผูโดยสาร) ๒๐๐ 

๘ โรงงาน ๒๐๐ 

๙ หางสรรพสินคา ๒๐๐ 

๑๐ ตลาด ๒๐๐ 

๑๑ หองน้ํา หองสวมของโรงมหรสพ สถานพยาบาล ๒๐๐ 

 
สถานีขนสงมวลชน หางสรรพสินคาและตลาด 

 ๑๒ หองสมุด หองเรียน ๓๐๐ 

๑๓ หองประชุม ๓๐๐ 

๑๔ บริเวณท่ีทํางานของอาคารสํานักงาน ๓๐๐ 
 

 
สถานที่อ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในตารางน้ีใหใชความเขมของแสงสวางของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกับ

ความเขมที่กําหนดไวในตาราง 
ขอ ๖๔ ระบบระบายอากาศในอาคาร จะจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หรือ วิธีกลก็ได

การระบายอากาศโดยวิธีกล ใหใชกับหองในอาคารลักษณะใดก็ไดโดยจัดใหมีกลอุปกรณขับเคลื่อนอากาศ 
ซึ่งตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่ใชสอยหองน้ัน เพ่ือใหเกิดการระบายอากาศตามอัตราที่กําหนดไวในตาราง
ดังตอไปน้ี 
  

ลําดับ สถานท่ี 
อัตราการระบายอากาศไมนอยกวาจํานวนเทา

ของปริมาตรของหองใน ๑ ชั่วโมง 

๑ หองน้ํา หองสวมของท่ีพักอาศัยหรือสํานักงาน ๒ 

๒ หองน้ํา หองสวมของอาคารสาธารณะ ๔ 

๓ ท่ีจอดรถท่ีอยูต่ํากวาระดับพ้ืนดิน ๔ 

๔ โรงงาน ๔ 

๕ โรงมหรสพ อาคารพาณิชย หางสรรพสินคา ๔ 

๖ สถานท่ีจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ๗ 

๗ สํานักงาน ๗ 

๘ หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด ๗ 

๙ หองครัวของท่ีพักอาศัย ๑๒ 

๑๐ หองครัวของสถานท่ีจําหนายอาหารและเครื่องด่ืม ๒๔ 

๑๑ ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิง ๓๐ 
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สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุม

แหลงที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาซที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศ 
ในสวนอ่ืนของหองครัวน้ันนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางก็ได ทั้งน้ีตองไมนอยกวา ๑๒ เทาของปริมาตร
ของหองใน ๑ ช่ัวโมง 

สถานที่อ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในตารางน้ี ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียง
กับอัตราที่กําหนดไวในตาราง 

ขอ ๖๕ ตําแหนงชองนําอากาศเขา ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศทิ้งไมนอย
กวา ๕ เมตร สูงจากพ้ืนดินไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร 

ขอ ๖๖ การนําอากาศภายนอกเขา การระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล และการปรับสภาวะอากาศดวย
เครื่องกล ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง 

ขอ ๖๗ การระบายอากาศในอาคารที่มีการปรับภาวะอากาศดวยระบบการปรับอากาศตองมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 

(๑) ตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพ้ืนที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพ้ืนที่ปรับ
ภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราตามตาราง ดังตอไปน้ี 

 ลําดับ สถานท่ี (ประเภทการใช) ลบ.ม. / ช.ม. / ตร.ม. 
๑ หางสรรพสินคา ๒ 
๒ โรงงาน ๒ 
๓ สํานักงาน ๒ 
๔ สถานอาบ อบ นวด ๒ 
๕ ชั้นติดตอธุระกับธนาคาร ๒ 
๖ หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด ๒ 
๗ หองปฏิบัติการ ๒ 
๘ รานตัดผม ๓ 
๙ สถานกีฬาในรม ๔ 

๑๐ โรงมหรสพ (บริเวณท่ีนั่งสําหรับคนดู) ๔ 
๑๑ หองเรียน ๔ 
๑๒ สถานบริหารรางกาย ๕ 
๑๓ รานเสริมสวย ๕ 
๑๔ หองประชุม ๖ 
๑๕ หองน้ํา หองสวม ๑๐ 
๑๖ สถานท่ีจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม (หองรับประทานอาหาร) ๑๐ 
๑๗ ไนตคลับ หรือบาร หรือสถานลีลาศ ๑๐ 
๑๘ หองครัว ๓๐ 
๑๙ สถานพยาบาล 

 
 

 - หองคนไข ๒ 

 
 - หองผาตัดและหองทําคลอด ๘ 

 
 - หอง ไอ.ซี.ยู. หอง ซี.ซี.ยู. หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ๕ 
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สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุม
แหลงที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาซที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศ 
ในสวนอ่ืนของหองครัวน้ันนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางก็ได ทั้งน้ีตองไมนอยกวา ๑๕ ลูกบาศกเมตร / 
ช่ัวโมง / ตารางเมตร 

สถานที่อ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในตารางน้ี ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียง 
(๒) หามนําสารทําความเย็นชนิดเปนอันตรายตอรางกาย หรือติดไฟไดงายมาใชกับระบบปรับภาวะ

อากาศที่ใชสารทําความเย็นโดยตรง 
(๓) ระบบปรับอากาศดวยนํ้าหามตอทอนํ้าของระบบปรับภาวะอากาศเขากับทอนํ้าของระบบประปา

โดยตรง 
(๔) ระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 

ก. ทอลม วัสดุหุมทอลม และวัสดุภายในทอลมตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟ และไมเปนสวนที่ทําให
เกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม 

ข. ทอลมสวนที่ติดต้ังผานผนังกันไฟหรือพ้ืนของอาคารที่ทําดวยวัตถุทนไฟตองติดต้ังลิ้นกันไฟ
ที่ปดอยางสนิท โดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวา ๗๔ องศาเซลเซียส และลิ้นกันไฟตองมีอัตราการทนไฟ 
ไมนอยกวา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

ค. หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได ชองลิฟตของอาคารเปนสวนหน่ึงของระบบของทอลมสง
หรือระบบทอลมกลับ เวนแตสวนที่เปนพ้ืนที่วางระหวางเพดานกับพ้ืนหองช้ันเหนือขึ้นไป หรือหลังคาที่มีสวนประกอบ
ของเพดานที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา ๑ ช่ัวโมง 

(๕) การขับเคลื่อนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
ก. มีสวิตซพัดลมของระบบขับเคลื่อนอากาศที่ปดเปดดวยมือติดต้ังในที่ที่เหมาะสมและ

สามารถปดสวิตซไดทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม 
ข. ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนต้ังแต ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอนาทีข้ึนไปตองติดต้ัง

อุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจสอบการเกิดเพลิงไหมที่มีสมรรถนะไมนอยกวาอุปกรณตรวจจับควัน  
ซึ่งสามารถบังคับใหสวิตซหยุดการทํางานของระบบไดโดยอัตโนมัติ 

ขอ ๖๘ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีโถงภายในอาคารเปนชองเปดทะลุพ้ืนของอาคาร
ต้ังแต ๒ ช้ันขึ้นไปและไมมีผนังปดลอม ตองจัดใหมีระบบควบคุมการแพรกระจายของควันและระบบระบายควัน
ที่สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม 

ขอ ๖๙ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงตองมีการระบายนํ้าฝนที่เหมาะสมและเพียงพอ  
การระบายนํ้าฝนจากอาคารอาจดําเนินการระบายลงสูแหลงรองรับนํ้าทิ้งโดยตรงก็ได 
ในกรณีที่จัดใหมีทางระบายนํ้าเพ่ือระบายนํ้าสูแหลงรองรับนํ้าทิ้ง ตองมีสวนลาดเอียงไมตํ่ากวา ๑ ใน 

๒๐๐ ถาเปนทางระบายนํ้าทิ้งแบบทอปดตองมีเสนผาศูนยกลางภายในไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร โดยตองมี
บอพักสําหรับตรวจการระบายนํ้าทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม เกิน ๑๒ เมตร ถาทอปดน้ันมีขนาด
เสนผาศูนยกลางภายในต้ังแต ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป ตองมีบอพักดังกลาวทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไมเกิน ๒๔ 
เมตร ในกรณีที่เปนทางระบายนํ้าทิ้งแบบอ่ืนตองมีความกวางภายในขอบบนสุดไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร และ
ใหมีบอตรวจคุณภาพนํ้าทิ้งที่เจาหนาที่สามารถเขาตรวจไดสะดวก 

ขอ ๗๐ อาคารประเภทและลักษณะดังตอไปน้ี ตองจัดใหมีระบบการระบายนํ้าและระบบบําบัดนํ้า
เสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงนํ้าเสียจากอาคารใหเปนนํ้าทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด
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ไวในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กอนที่จะระบายลงสูแหลงรองรับนํ้าทิ้ง
ได 

(๑) อาคารประเภท ก 
ก. อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน

หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๕๐๐ หองนอนขึ้นไป 
ข. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน 

หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๒๐๐ หองขึ้นไป 
ค. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มี

จํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๓๐ เตียงขึ้นไป 
ง. สถานศึกษาที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกัน ต้ังแต 

๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
จ. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือ เอกชนที่มีพ้ืนที่

รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
ฉ. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันต้ังแต ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
ช. ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๒,๕๐๐ 

ตารางเมตรขึ้นไป 
ซ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันต้ังแต ๒,๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
 (๒) อาคารประเภท ข 

ก. อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลัง
เดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๑๐๐ หองนอน แตไมถึง ๕๐๐ หองนอน 

ข. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน 
หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๖๐ หอง แตไมถึง ๒๐๐ หอง 

ค. หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน 
หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๒๕๐ หองขึ้นไป 

ง. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน 
หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

จ. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มี
จํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๑๐ เตียง แตไมถึง 
๓๐ เตียง 

ฉ. สถานศึกษาที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต 
๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

ช. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชนที่มีพ้ืนที่ทุกช้ัน 
ในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

ซ. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันต้ังแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
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ฌ. ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๑,๕๐๐ 
ตารางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 

ญ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันต้ังแต ๕๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๒,๕๐๐ ตารางเมตร 

ฎ. อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๓) อาคารประเภท ค 
ก. อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน

หรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๑๐๐ หองนอน 
ข. โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรมที่มีจํานวนหองพักรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน

หรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๖๐ หอง 
ค. หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน

หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๕๐ หอง แตไมถึง ๒๕๐ หอง 
ง. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน

หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
จ. อาคารที่กอสรางในที่ดินของบุคคลที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดินตามกฎหมายวาดวยการ

จัดสรรที่ดินต้ังแต ๑๐ หลัง แตไมเกิน ๑๐๐ หลัง 
ฉ. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชนที่มีพ้ืนที่

รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
ช. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันต้ังแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
ซ. ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๑,๐๐๐ 

ตารางเมตร แตไมถึง ๑,๕๐๐ ตารางเมตร 
ฌ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง

รวมกันต้ังแต ๒๕๐ ตารางเมตร แตไมถึง ๕๐๐ ตารางเมตร 
ญ. อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันเกิน 

๒,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร 
(๔) อาคารประเภท ง 

ก. หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพักที่มีจํานวนหองนอนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๑๐ หอง แตไมถึง ๕๐ หอง 

ข. สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกัน
หรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

ค. โรงพยาบาลของทางราชการหรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาลที่มี
จํานวนเตียงรับผูปวยไวคางคืนรวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๑๐ เตียง 

ง. สถานศึกษาที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง 
๕,๐๐๐ ตารางเมตร 

จ. อาคารที่ทําการของราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือเอกชนที่มีพ้ืนที่
รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมถึง ๕,๐๐๐ ตารางเมตร 
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ฉ. หางสรรพสินคาหรือศูนยการคาที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลัง
รวมกันไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

ช. ตลาดที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันต้ังแต ๕๐๐ 
ตารางเมตร แตไมถึง ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

ซ. ภัตตาคารหรือรานอาหารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันไมถึง ๒๕๐ ตารางเมตร 
ฌ. อาคารอยูอาศัยรวมที่มพ้ืีนที่รวมกันทุกช้ันในอาคารหลังเดียวกันหรือหลายหลังรวมกันไมเกิน 

๒,๐๐๐ ตารางเมตร 
ญ. อาคารพักอาศัยประเภทบานเด่ียวซึ่งมีพ้ืนที่เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

ขอ ๗๑ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารพักอาศัยประเภทบานเด่ียวซึ่งมีพ้ืนที่ไมเกิน ๑,๐๐๐ ตาราง
เมตร ตึกแถว หองแถว บานแถวหรือบานแฝด และอาคารช่ัวคราว ใหแสดงแบบระบบบําบัดนํ้าเสียของแตละ
หนวยโดยจะตองประกอบดวย 

(๑) บอดักไขมัน ซึ่งมีลักษณะที่สามารถกักเก็บไขมันและเปดทําความสะอาดได 
(๒) บอเกรอะ ซึ่งตองมีลักษณะที่มิดชิดนํ้าซึมผานไมไดเพ่ือใชเปนที่แยกกากที่ปนอยูกับนํ้าเสียทิ้งไว

ใหตกตะกอน และ 
(๓) บอกรอง ซึ่งตองมีลักษณะที่สามารถใชเปนที่รองรับนํ้าเสียที่ผานบอเกรอะแลว และใหนํ้าเสียน้ัน

ผานอิฐหรือหินหรือสิ่งอ่ืนใดเพ่ือใหเปนนํ้าทิ้ง 
บอดักไขมัน บอเกรอะและบอกรองตามวรรคหน่ึง จะตองมีขนาดไดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใชของ 

ผูที่อยูอาศัยในอาคารน้ันเพ่ือใหไดมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง ตามที่กําหนดไวสําหรับอาคารประเภท ง 
ในกรณีที่จะไมใชวิธีการดังกลาวอาจใชวิธีอ่ืนในการบําบัดนํ้าเสียใหไดมาตรฐานนํ้าทิ้งตามเกณฑที่

กําหนดไวสําหรับอาคารประเภท ง ในขอ ๗๐ หรือจะใชตามแบบมาตรฐานที่กรุงเทพมหานครกําหนด ก็ได 
ขอ ๗๒ อาคารประเภท ตลาด โรงแรม ภัตตาคาร สถานพยาบาล อาคารพักอาศัยรวมที่มีหองพัก

อาศัยต้ังแต ๒๐ หนวยขึ้นไป และอาคารที่มีพ้ืนที่ต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป ซึ่งมิใชตึกแถว หองแถวตอง
จัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของอาคารดังกลาว โดยมีลักษณะดังตอไปน้ี 

(๑) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ 
(๒) พ้ืนผิวภายในตองเรียบและกันนํ้าซึม 
(๓) ตองมีการปองกันกลิ่นและนํ้าฝน 
(๔) ตองมีการระบายนํ้าเสียจากมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในกรณีอาคารที่ตองมีระบบบําบัดนํ้าเสีย การ

ระบายนํ้าเสียน้ันตองเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียดวย 
(๕) ตองมีการระบายอากาศและปองกันนํ้าเขา 
(๖) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา ๓ เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวัน 
(๗) ตองจัดไวในที่ที่สามารถขนยายไดโดยสะดวก และตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหาร

และสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา ๔ เมตร แตถาที่รองรับมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีขนาดความจุเกินกวา ๓ ลูกบาศก
เมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา ๑๐ เมตร 

ขอ ๗๓ การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคารใหคิดจากอัตราการใช ดังตอไปน้ี 
(๑) การใชเพ่ือการอยูอาศัย ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา ๒.๔๐ ลิตรตอคนตอวัน 
(๒) การใชเพ่ือการพาณิชยกรรมหรือการอ่ืน ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา ๐.๔ ลิตรตอพ้ืนที่อาคาร ๑ 

ตารางเมตรตอวัน 
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ขอ ๗๔ ถากรุงเทพมหานครไมไดประกาศกําหนดเปนอยางอ่ืน ปลองทิ้งมูลฝอยตองมีลักษณะ
ดังตอไปน้ี 

(๑) ตองทําดวยวัสดุทนไฟ ผิวภายในเรียบทําความสะอาดไดงายและไมมีสวนใดที่จะทําใหมูลฝอยติดคาง 
(๒) ประตูหรือชองทิ้งมูลฝอย ตองทําดวยวัสดุทนไฟ และปดไดสนิทเพ่ือปองกันมิให มูลฝอยปลิว

ยอนกลับและติดคางได 
(๓) ตองมีการระบายอากาศเพ่ือปองกันกลิ่น 
(๔) ปลายลางของปลองทิ้งมูลฝอยตองมีประตูปดสนิทเพ่ือปองกันกลิ่นและตองมีระดับสูงเพียงพอ

เพ่ือใหรถเก็บขนสามารถขนไดสะดวก 
(๕) ตองต้ังอยูในบริเวณที่รถเก็บขนมูลฝอยสามารถเขาไปเก็บขนไดโดยสะดวก 

 
หมวด ๘ 

แบบและวิธกีารเกี่ยวกบัการตดิตั้งระบบการประปา 
ไฟฟา กาซ และการปองกันอัคคภีัย 

 
ขอ ๗๕ อาคารขนาดใหญยกเวนหองแถว ตึกแถวและบานแถว ตองจัดใหมีที่เก็บนํ้าสํารอง ใชได

เพียงพอกับจํานวนผูอยูอาศัยหรือใชสอยอาคาร 
ขอ ๗๖ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีระบบจายพลังไฟฟาเพ่ือการแสงสวางหรือกําลัง 

ซึ่งตองมีการเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง 
ในระบบจายไฟฟาตองมีสวิตซประธานซึ่งติดต้ังในที่ที่จัดไวโดยเฉพาะแยกจากบริเวณที่ใชสอยเพ่ือการ

อ่ืนโดยจะจัดไวเปนหองตางหากสําหรับกรณีติดต้ังภายใน อาคาร หรือจะแยกเปนอาคารโดยเฉพาะก็ได 
การติดต้ังหมอแปลงไฟฟาหรือเคร่ืองกําเนิดไฟฟาใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยจะรวม

บริเวณที่ติดต้ังสวิตชประธาน หมอแปลงไฟฟาและเครื่องกําเนิดไฟฟาไวในที่เดียวกันก็ได 
เมื่อมีการใชกระแสไฟฟาเต็มที่ตามกําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟา แรงดันไฟฟาที่จุดจายไฟจะ

แตกตางจากแรงดันไฟฟาที่จายจากดานทุติยภูมิของหมอแปลงไดไมเกินรอยละ ๕ 
ขอ ๗๗ การติดต้ังระบบการใชกาซรวมในอาคาร ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 
ขอ ๗๘ อาคารตอไปน้ีจะตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามที่กําหนด 
(๑) หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด 
(๒) อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล 

สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคาร
จอดรถ สถานีขนสงมวลชน ที่จอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํานักงาน สถานที่ทําการของขาราชการ ศาสน
สถาน โรงงาน และอาคารพาณิชย เปนตน 

(๓) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีต้ังแต ๔ หนวยขึ้นไป และหอพัก 
(๔) อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่มีความสูงต้ังแต ๓ ช้ันขึ้นไป 
ขอ ๗๙ อาคารตามขอ ๗๘ ตองมีเครื่องดับเพลิง ดังตอไปน้ี 
(๑) หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ที่มีความสูงไมเกิน ๒ ช้ัน ตองติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบ

มือถืออยางใดอยางหน่ึงตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวจํานวนคูหาละ ๑ เครื่อง 
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(๒) อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (๑) ตองติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหน่ึงตาม
ชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตารางทายขอน้ี สําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละช้ันไว ๑ 
เครื่องตอพ้ืนที่อาคารไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน ๔๕ เมตร แตไมนอยกวาช้ันละ ๑ เครื่อง 

การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงตาม (๑) และ (๒) ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืน
อาคารไมเกิน ๑.๕๐ เมตร อยูในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใชไดสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก 
อยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา และมีชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงตามตารางดังตอไปน้ี 

 

 ชนิดหรือประเภทของอาคาร ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุไมนอยกวา 

(๑) หองแถว ตึกแถว บานแถว (๑) โฟมเคมี ๑๐ ลิตร 

และบานแฝด ท่ีมีความสูง (๒) กาซคารบอนไดออกไซด ๓ กิโลกรัม 

ไมเกิน ๒ ชั้น (๓) ผงเคมีแหง ๓ กิโลกรัม 

  (๔) ชนิดของเครื่องดับเพลิงอาจใชประเภทอ่ืนๆ 
   ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา 
 (๒) อาคารอ่ืนนอกจาก (๑) โฟมเคมี ๑๐ ลิตร 

อาคารตาม (๑) (๒) กาซคารบอนไดออกไซด ๔ กิโลกรัม 

  (๓) ผงเคมีแหง ๔ กิโลกรัม 

  (๔) ชนิดของเครื่องดับเพลิงอาจใชประเภทอ่ืนๆ 
   ท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา   

  
ขอ ๘๐ อาคารขนาดใหญ ยกเวนหองแถว บานแถวและตึกแถว ตองจัดใหมีระบบทอยืน สายฉีดนํ้า

พรอมอุปกรณหัวรับนํ้าดับเพลิงชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผาศูนยกลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒ ๑/๒ น้ิว) เพ่ือ
ดับเพลิงไดทุกสวนของอาคาร 

ขอ ๘๑ อาคารขนาดใหญตองจัดใหมีวัสดุทนไฟปดกั้นชองทอตางๆ ระหวางช้ันทุกช้ันของอาคาร 
ขอ ๘๒ อาคารที่สูงต้ังแต ๖ ช้ันขึ้นไปและมีพ้ืนที่อาคารเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตรหรืออาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญพิเศษตองมีผนังหรือประตูปดกั้นมิใหเปลวไฟหรือควันเขาไปในบริเวณบันไดหลักของอาคารที่
ตอเน่ืองต้ังแต ๒ ช้ันขึ้นไป โดยผนังและประตูดังกลาวตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวา ๑ ช่ัวโมง 
 
 

หมวด ๙ 
อาคารจอดรถ ที่จอดรถ ทีก่ลบัรถและทางเขาออกของรถ 

สวนที่ ๑ 
ที่จอดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขาออกของรถ 

 
ขอ ๘๓ อาคารตามประเภทดังตอไปน้ี ตองมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ คือ 
(๑) โรงมหรสพ 
(๒) โรงแรม 
(๓) อาคารอยูอาศัยรวมหรืออาคารชุด ที่มีพ้ืนที่หองชุดแตละหองชุดต้ังแต ๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
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(๔) ภัตตาคาร ที่มีพ้ืนที่สําหรับต้ังโตะอาหารรวมกันต้ังแต ๑๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(๕) อาคารสรรพสินคา ที่มีพ้ืนที่หองขายสินคาต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(๖) สํานักงานที่มีพ้ืนที่หองทํางานรวมต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(๗) ตลาด ที่มีพ้ืนที่ใชสอยรวมในแตละหลังต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(๘) โรงงาน ที่มีพ้ืนที่ใชสอยรวมในแตละหลังต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(๙) คลังสินคา ที่มีพ้ืนที่ใชสอยรวมในแตละหลังหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารต้ังแต ๓๐๐ ตาราง

เมตรขึ้นไป 
(๑๐) อาคารเก็บของ 
(๑๑) ตึกแถว 
(๑๒) สถานพยาบาล ที่มีพ้ืนที่ใชสอยในแตละหลังต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(๑๓) สถานศึกษา ที่มีพ้ืนที่ใชสอยในแตละหลังต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(๑๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ที่มีพ้ืนที่ใชสอยรวมกันต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(๑๕) อาคารแสดงสินคา ที่มีพ้ืนที่ใชสอยรวมในแตละหลังต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
(๑๖) อาคารขนาดใหญยกเวนถังเก็บของเหลว สารเคมี หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่คลายกัน ไซโล อางเก็บนํ้า 
(๑๗) หองโถงของโรงแรมตาม (๒) ภัตตาคารตาม (๔) อาคารขนาดใหญตาม (๑๖) 
(๑๘) อาคารพาณิชย ที่มีพ้ืนที่ใชสอยรวมทั้งหลังหรือพ้ืนที่สวนใดสวนหน่ึงของอาคารที่ใชสอยเพ่ือการ

พาณิชยต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป เวนแตที่ไดกําหนดไวแลวในขอน้ี 
การคิดพ้ืนที่ตาม (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๒) (๑๓) (๑๕) (๑๗) และ (๑๘) ใหคิดพ้ืนที่รวมทุก

หองที่ใชสอยประเภทเดียวกันภายในอาคารโดยไมรวมพ้ืนที่หองนํ้า สวม ลิฟต หองนิรภัย หองเก็บเอกสารที่ไม
มีคนเขาใชสอย 

ขอ ๘๔ อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารหลังเดียว หรือหลายหลังที่เปนอาคารประเภทที่ตองมี 
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามขอ ๘๓ ตองจัดใหมีที่จอดรถตามจํานวนที่กําหนดของแตละประเภท
ของอาคารที่ใชเพ่ือการน้ันๆ ดังตอไปน้ี 

(๑) โรงมหรสพ ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอจํานวนที่น่ังสําหรับคนดู ๑๐ ที่ 
(๒) โรงแรมที่มีหองพักไมเกิน ๑๐๐ หอง ใหมีที่จอดรถไมนอยกวา ๑๐ คัน สําหรับหองพัก ๓๐ หอง

แรก สวนที่เกิน ๓๐ หองใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอจํานวนหองพัก ๕ หอง 
โรงแรมที่มีหองพักเกิน ๑๐๐ หองใหมีที่จอดรถตามอัตราที่กําหนดไวในวรรคหน่ึงสําหรับหองพัก 

๑๐๐ หองแรก สวนที่เกิน ๑๐๐ หองใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอจํานวนหองพัก ๑๐ หอง 
(๓) อาคารอยูอาศัยรวมหรืออาคารชุด ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอ ๑ หองชุด 
(๔) ภัตตาคาร ใหมีที่จอดรถ ๑๐ คันสําหรับพ้ืนที่ต้ังโตะ ๑๕๐ ตารางเมตรแรก สวนที่เกินใหมีที่จอด

รถ ๑ คันตอพ้ืนที่ ๒๐ ตารางเมตร 
(๕) อาคารสรรพสินคา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร 
(๖) สํานักงาน ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร 
(๗) ตลาด ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร 
(๘) โรงงาน ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร 
(๙) คลังสินคา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร 
(๑๐) อาคารเก็บของใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร 
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(๑๑) ตึกแถว ใหมีที่จอดรถอยางนอย ๑ คันตอหน่ึงคูหา ถาหน่ึงคูหามีพ้ืนที่เกินกวา ๒๔๐ ตาราง
เมตร ตองจัดใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร 

(๑๒) สถานพยาบาล ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร 
(๑๓) สถานศึกษา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๒๔๐ ตารางเมตร 
(๑๔) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร 
(๑๕) อาคารแสดงสินคา ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๒๐ ตารางเมตร 
(๑๖) อาคารขนาดใหญ ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๑๒๐ ตารางเมตร หรือใหมีที่จอดรถตาม

จํานวนที่กําหนดของแตละประเภทของอาคารที่ใชเปนที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญน้ันรวมกัน ทั้งน้ี 
ใหถือที่จอดรถจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑบังคับ ยกเวน โรงงาน คลังสินคา 

(๑๗) หองโถง ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๑๐ ตารางเมตร 
(๑๘) อาคารพาณิชย ใหมีที่จอดรถ ๑ คันตอพ้ืนที่อาคาร ๖๐ ตารางเมตร 
ขอ ๘๕ การคํานวณที่จอดรถตามที่กําหนดไวในขอ ๘๔ ใหคํานวณตามประเภทการใชสอยรวมกัน

หรือประเภทอาคารโดยใหใชจํานวนที่จอดรถรวมที่มากกวาเปนเกณฑ หากมีเศษของจํานวนที่จอดรถในแตละ
ประเภทการใชสอย ใหคิดเปนที่จอดรถ ๑ คันของแตละประเภท 

ขอ ๘๖ ที่จอดรถหน่ึงคันตองเปนพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผาและตองมีลักษณะดังน้ี 
(๑) ในกรณีที่จอดรถต้ังฉากกับแนวทางเดินรถ ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาว

ไมนอยกวา ๕ เมตร 
(๒) ในกรณีที่จอดรถขนานกับแนวทางเดินรถ หรือทํามุมกับทางเดินรถนอยกวา ๓๐ องศา ใหมีความ

กวางไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และความยาวไมนอยกวา ๖ เมตร 
(๓) ในกรณีที่จอดรถทํามุมกับทางเดินรถต้ังแต ๓๐ องศาข้ึนไป ใหมีความกวางไมนอยกวา ๒.๔๐ 

เมตร และความยาวไมนอยกวา ๕.๕๐ เมตร  
ที่จอดรถตองทําเคร่ืองหมายแสดงลักษณะและขอบเขตที่จอดรถแตละคันไวใหปรากฎบนที่จอดรถ

น้ัน และตองมีทางเดินรถเช่ือมตอโดยตรงกับทางเขาออกของรถและที่กลับรถ 
ขอ ๘๗ ที่จอดรถถาอยูนอกบริเวณของอาคารและอยูบนโฉนดตางแปลงที่ไมตอเน่ืองกันตองมี

ทางเดินจากทางเขาออกบริเวณหรืออาคารที่จอดรถไปสูทางเขาออกอาคารน้ัน วัดระยะตามแนวราบไมเกิน 
๒๐๐ เมตร 

ขอ ๘๘ ทางเขาออกของรถ ตองมีความกวางไมนอยกวา ๖ เมตร เวนแตเปนการเดินรถทางเดียว
ตองกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร 

ทางว่ิงของรถ ในกรณีจอดรถทํามุมตางๆ กับทางว่ิงของรถ จะตองกวางไมนอยกวาเกณฑ ดังน้ี 
(๑) กรณีจอดรถทํามุมกับทางว่ิงนอยกวา ๓๐ องศา ทางว่ิงของรถตองกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร 
(๒) กรณีจอดรถทํามุมต้ังแต ๓๐ องศาข้ึนไปแตไมเกิน ๖๐ องศา ทางว่ิงของรถตองกวางไมนอยกวา 

๕.๕๐ เมตร 
(๓) กรณีจอดรถทํามุมเกิน ๖๐ องศา ทางว่ิงของรถตองกวางไมนอยกวา ๖ เมตร 
ขอ ๘๙ แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถ ตองไมอยูในที่ที่เปนทางรวมทางแยกและจะตองอยู

หางจากจุดเริ่มตนโคงหรือหักมุมของขอบทางแยกสาธารณะมีระยะไมนอยกวา ๒๐ เมตร 
ขอ ๙๐ ทางเขาออกของรถจากที่จอดรถหรืออาคารจอดรถ ซึ่งมีที่จอดรถต้ังแต ๑๕ คันขึ้นไป ตอง

เช่ือมตอกับทางสาธารณะที่มีความกวางไมนอยกวา ๖ เมตร และยาวตอเน่ืองไปสูทางสาธารณะที่กวางกวา 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๗๖ 
 

ขอ ๙๑ แนวศูนยกลางปากทางเขาออกของรถ ตองไมอยูบนเชิงลาดสะพานและตองอยูหางจากจุด
สุดเชิงลาดสะพานมีระยะไมนอยกวา ๕๐ เมตร ทั้งน้ีไมใชบังคับในกรณี 

(๑) สะพานและเชิงลาดสะพานมีความลาดชันนอยกวา ๒ ใน ๑๐๐ 
(๒) สะพานที่มีทางขนานขางสะพาน และทางขนานดังกลาวสามารถไปกลับรถใตสะพานหรือไปสู

ทางอ่ืนๆ ไดโดยรถจากทางเขาออกของรถไมตองขึ้นสูสะพาน 
(๓) สะพานที่กอสรางขึ้นเพ่ือใชเปนทางเขาออกสูที่ดินเอกชน 
 

 
สวนที่ ๒ 

อาคารจอดรถ 
 
ขอ ๙๒ อาคารจอดรถที่อยูในบังคับตามขอบัญญัติน้ี เปนอาคารจอดรถที่มีที่จอดรถจํานวนต้ังแตสิบ

คันขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่จอดรถ ทางว่ิง และที่กลับรถในอาคารรวมกันต้ังแต ๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
ขอ ๙๓ โครงสรางหลักของอาคารจอดรถ ตองทําดวยวัตถุทนไฟทั้งหมด 
ขอ ๙๔ อาคารจอดรถที่อยูตํ่ากวาระดับพ้ืนดิน ตองจัดใหมีระบบระบายอากาศซึ่งสามารถเปลี่ยน

อากาศภายในช้ันน้ันๆ ไดหมดในเวลา ๑๕ นาที 
ขอ ๙๕ อาคารจอดรถเหนือระดับพ้ืนดิน ที่มีบุคคลเขาไปใชสอย ตองมีการระบายอากาศอยางใดอยาง

หน่ึง ดังน้ี 
(๑) ถาใชสวนเปดโลงเปนที่ระบายอากาศ สวนเปดโลงดังกลาวตองมีพ้ืนที่ไมนอยกวารอยละ ๒๐ 

ของพ้ืนที่อาคารจอดรถช้ันน้ัน และตองมีที่วางหางที่ดินขางเคียงหรืออาคารอ่ืน ไมวาจะเปนอาคารของเจาของ
เดียวกันหรือไม ไมนอยกวา ๓ เมตร 

(๒) ถาใชเคร่ืองระบายอากาศเพ่ือระบายอากาศ ตองจัดใหมีเครื่องระบายอากาศซึ่งสามารถเปลี่ยน
อากาศภายในช้ันน้ันๆ ใหหมดในเวลา ๑๕ นาที 

สวนเปดโลง ตองมีราวกันตกที่มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะใหความปลอดภัยแก รถยนตและ
บุคคลได 

ขอ ๙๖ ผนังของอาคารจอดรถที่อยูหางเขตที่ดินของผูอ่ืน หรืออาคารอ่ืนนอยกวา ๓ เมตร ตองเปน
ผนังกันไฟ และหามทําชองเปดใดๆ ในผนังน้ัน 

ขอ ๙๗ ในกรณีที่อาคารจอดรถอยูริมทางสาธารณะกวางต้ังแต ๓ เมตรข้ึนไป หากอาคารจอดรถน้ัน 
มีระยะรนจากทางสาธารณะตามขอบัญญัติน้ีหรือตามกฎกระทรวงที่ออกตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารแลว
ใหถือวาทางสาธารณะและหรือระยะรนดังกลาวเปนที่วางตามขอ ๙๕ (๑) และผนังดานริมทางสาธารณะน้ันให
ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอกําหนดในขอ ๙๖ ดวย 

ขอ ๙๘ อาคารจอดรถที่มีการใชสอยประเภทอ่ืนรวมอยูดวย สวนกั้นแยกประเภทการใชอาคารตอง
เปนผนังกันไฟ ใหมีชองเปดเฉพาะประตูทําดวยวัสดุทนไฟมีอัตราทนไฟไมนอยกวาผนังกันไฟมีอุปกรณทําให
บานประตูปดสนิทเพ่ือปองกันควันและเปลวไฟ 

ขอ ๙๙ ทางลาดขึ้นลงสําหรับรถระหวางช้ัน ลาดชันไดไมเกินรอยละ ๑๕ ทางลาดชวงหน่ึงๆ ตองสูงไม
เกิน ๕ เมตร ทางลาดที่สูงเกิน ๕ เมตร ใหทําที่พักมีขนาดยาวไมนอยกวา ๖ เมตร 

ทางลาดแบบโคงหรือทางเวียนตองมีรัศมีความโคงของขอบดานในไมนอยกวา ๖ เมตรและพ้ืนทาง
ลาดจะชันไดไมเกินรอยละ ๑๒ 
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ทางลาดขึ้นหรือลงอาคารจอดรถที่ระดับพ้ืนดิน ตองอยูหางปากทางเขาและทางออกของอาคาร ปาก
ทางเขาของรถหรือปากทางออกของรถไมนอยกวา ๖ เมตร 

ใหมีบันไดระหวางช้ันจอดรถกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร อยางนอยหน่ึงบันไดสําหรับพ้ืนที่ในช้ันจอด
รถช้ันน้ันๆ ทุก ๒,๐๐๐ ตารางเมตร เศษของพ้ืนที่ถาเกินกวา ๑,๐๐๐ ตารางเมตรใหมีบันไดดังกลาวเพ่ิมขึ้นอีก
หน่ึงบันได หากตองมีเกินหน่ึงบันได แตละบันไดตองหางกันไมนอยกวา ๓๐ เมตร 

ขอ ๑๐๐ พ้ืนที่ที่ใชจอดรถจะลาดชันไดไมเกินรอยละ ๕ 
ขอ ๑๐๑ ใหมีระบบระบายนํ้าจากช้ันจอดรถทุกช้ัน และใหเช่ือมตอกับระบบระบายนํ้าที่ระดับ

พ้ืนดินหรือตํ่ากวา 
ขอ ๑๐๒ ใหมีทอดันนํ้าดับเพลิงตามมาตรฐานที่หนวยงานดับเพลิงกําหนด โดยมีหัวจายนํ้าจํานวน ๑ 

หัว ตอพ้ืนที่จอดรถทุกๆ ๑๐๐ คัน และหัวจายนํ้าหางกันไมเกิน ๖๔ เมตร และใหมีไวทุกช้ันที่จอดรถยนตอยาง
นอยช้ันละ ๑ หัว เพ่ือดับเพลิงไดทุกสวนของอาคาร 

ขอ ๑๐๓ อาคารจอดรถซึ่งติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกล จะตองมีระยะทางเดินรถจาก
ปากทางเขาออกของรถ หรือปากทางเขาของรถ ถึงอาคารจอดรถไมนอยกวา ๒๐ เมตร ยกเวนกรณีอาคารจอดรถ
ไมเกิน ๒๐ คัน ระยะทางดังกลาวจะตองไมนอยกวา ๖ เมตร 

ในกรณีอาคารจอดรถเกิน ๒๐๐ คันขึ้นไป ระยะทางดังกลาวตองไมนอยกวา ๖๐ เมตร หรือพ้ืนที่จอด
รถไดไมนอยกวา ๑๐ คัน 

ขอ ๑๐๔ การคิดความสูงของอาคารจอดรถ ซึ่งติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเคร่ืองจักรกลใหคิดความ
สูงของอาคารจากระดับพ้ืนดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารจอดรถ 

กรณีอาคารจอดรถซึ่งติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกลเช่ือมตอกับอาคารอ่ืนใหคิดความสูง
ของอาคารจากระดับพ้ืนดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารจอดรถ 

ขอ ๑๐๕ การคิดคํานวณพ้ืนที่อาคารจอดรถซึ่งติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกลใหคิด
พ้ืนที่ใชจอดรถได ๑ คัน โดยคิดทุกคันรวมกัน และรวมถึงพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่บุคคลอาจใชสอยได 

ขอ ๑๐๖ อาคารจอดรถจะใชลิฟตยกรถในการนํารถข้ึนหรือลงสูช้ันตางๆ ของอาคารโดยมีหรือไมมี
ทางลาดในอาคารจอดรถก็ได ในกรณีที่ไมมีทางลาด จํานวนที่จอดรถตองไมเกิน ๙๐ คัน ในกรณีที่ตองใชลิฟต
ยกรถแทนทางลาดเพ่ือนํารถไปสูช้ันใดช้ันหน่ึงจะตองจัดใหมีลิฟตยกรถ ๑ เคร่ืองภายในอาคารตอที่จอดรถ ๓๐ คัน 
จํานวนที่มากเกินน้ัน ถาตํ่ากวากึ่งหน่ึงใหปดทิ้ง ต้ังแตกึ่งหน่ึงขึ้นไปใหคิดเต็ม แตทั้งน้ีตองไมนอยกวา ๒ เครื่อง
ตออาคารหน่ึงหลังและหามใชเปนลิฟตโดยสาร 

ขอ ๑๐๗ อาคารจอดรถที่สูงเกิน ๑๐ ช้ัน จากระดับพ้ืนดินและข้ึนลงดวยทางลาดไดทุกช้ันจะตองมี
ลิฟตยกรถอีกทางหน่ึงที่สามารถยกรถขึ้นลงไดทุกช้ัน 
 

หมวด ๑๐ 
กําลังวัสดุและน้ําหนักบรรทกุ 

 
ขอ ๑๐๘ อาคารและสวนตางๆ ของอาคารจะตองมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับนํ้าหนักตัวอาคาร

เองและนํ้าหนักบรรทุกที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดข้ึนจริงรวมทั้งแรงอ่ืนๆ ที่กระทํากับสวนตางๆ ของอาคารไดโดย
ไมใหสวนใดๆ ของอาคารตองรับหนวยแรงมากกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร เวนแตมีเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบัน 
ที่เช่ือถือได 
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ขอ ๑๐๙ ในการคํานวณออกแบบโครงสรางอาคาร ใหคํานึงถึงแรงลมดวย หากจําเปนตองคํานวณ
และไมมีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เช่ือถือได ใหใชหนวยแรงลมตามตาราง ดังตอไปน้ี 

  

ความสูงของอาคารหรือสวนของอาคาร 
หนวยแรงลมอยางนอยกิโลปาสกาล 

(กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) 

(๑) สวนของอาคารท่ีสูงไมเกิน ๑๐ เมตร ๐.๕ (๕๐) 

(๒) สวนของอาคารท่ีสูงเกิน ๑๐ เมตร แตไมเกิน ๒๐ เมตร ๐.๘ (๘๐) 

(๓) สวนของอาคารท่ีสูงเกิน ๒๐ เมตร แตไมเกิน ๔๐ เมตร ๑.๒ (๑๒๐) 

(๔) สวนของอาคารท่ีสูงเกิน ๔๐ เมตร แตไมเกิน ๘๐ เมตร ๑.๖ (๑๖๐) 

(๕) สวนของอาคารท่ีสูงเกิน ๘๐ เมตร ๒.๐ (๒๐๐) 

  
ทั้งน้ี ยอมใหใชคาหนวยแรงที่เกิดในสวนตางๆ ของอาคารตลอดจนความตานทานของดินใตฐานราก

เกินคาที่กําหนดไวในขอบัญญัติน้ีไดรอยละ ๓๓.๓๐ แตตองไมทําใหสวนตางๆ ของอาคารน้ันมีความมั่นคงนอย
ไปกวาเมื่อคํานวณตามปกติโดยไมคิดแรงลม 

ขอ ๑๑๐ ในการออกแบบคํานวณสวนตางๆ ของอาคารเพ่ือรับนํ้าหนักบรรทุกคงที่และนํ้าหนัก
บรรทุกคงที่น้ันๆ มีลักษณะที่ทําใหเกิดแรงสั่นสะเทือนแกสวนตางๆ ของอาคารได เชน นํ้าหนักบรรทุกคงที่จาก
เครื่องจักร ทางว่ิง เครน เปนตน จะตองคํานึงถึงผลจากแรงสั่นสะเทือนและแรงกระแทกดวย โดยใหเพ่ิมคา
นํ้าหนักบรรทุกคงที่ขึ้นอีกตามความเหมาะสม ในกรณีที่ไมมีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เช่ือถือไดแสดงผลการ
ทดลองหรือการคํานวณ ใหเพ่ิมคานํ้าหนักบรรทุกคงที่ขึ้นอีกตามตาราง ดังตอไปน้ี 

  

ประเภทของสวนตางๆ ของอาคาร 
เพ่ิมคาน้ําหนักบรรทุกคงท่ีขึ้นอีก (รอยละ) 

และน้ําหนักบรรทุกคงท่ีตางๆ 

โครงสรางท่ีประกอบดวยเสาและคานยึดโยงกันเปนโครงสราง ๑๐๐ 

อาคารเพ่ือรับน้ําหนักลิฟต หรือน้ําหนักรอกยกของ 
 ฐานราก ทางเทา และตอมอรับลิฟต และอุปกรณเกี่ยวกับ ๔๐ 

รอกยกของ 
 เครื่องจักรขนาดเบา ทอตางๆ หรือมอเตอร ไมนอยกวา ๒๐ 

เครื่องจักรขนาดเบาชนิดลูกสูบชัก เครื่องไฟฟา ไมนอยกวา ๒๐ 

  
ขอ ๑๑๑ โครงสรางหลักของอาคาร ดังตอไปน้ี 
(๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือ

สํานักงานหรือที่ทําการที่มีความสูงต้ังแต ๓ ช้ันขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกัน
เกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร 

(๓) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่
ใชเปนหอประชุมใหกอสรางดวยวัสดุทนไฟที่มีลักษณะและคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
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ชนิดของการกอสรางและโครงสรางหลัก 
ความหนานอยสุดของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริม  

หรือคอนกรีตหุมเหล็ก (มิลลิเมตร) 

๑. คอนกรีตเสริมเหล็ก   

๑.๑ เสาสี่เหลี่ยมท่ีมีดานแคบขนาด ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ๔๐ 

๑.๒ เสากลมหรือเสาตั้งแตหาเหลี่ยมขึ้นไปมีรูปทรงใกลเคียง ๔๐ 

 ท่ีเสากลมซ่ึงมีเสนผาศูนยกลางต้ังแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป 
 ๑.๓ คานและโครงขอหมุนคอนกรีตขนาดกวางต้ังแต ๓๐๐  ๔๐ 

 มิลลิเมตรขึ้นไป 
 ๑.๔ พ้ืนหนาไมนอยกวา ๑๑๕ มิลลิเมตร ๒๐ 

๒. คอนกรีตอัดแรง 
 ๒.๑ คานชนิดดึงลวดกอน ๗๕ 

๒.๒ คานชนิดดึงลวดภายหลัง 
  (๑) กวาง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลายไมเหนี่ยวรั้ง ๑๑๕ 

 (UNRESTRAINED) 
  (๒) กวางต้ังแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป โดยปลายไมเหนี่ยวรั้ง ๖๕ 

 (UNRESTRAINED) 
  (๓) กวาง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลายเหนี่ยวรั้ง ๕๐ 

 (RESTRAINED) 
  (๔) กวางต้ังแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป โดยปลายเหนี่ยวรั้ง ๔๕ 

 (RESTRAINED) 
 ๒.๓ พ้ืนชนิดดึงลวดกอนท่ีมีความหนาต้ังแต ๑๑๕ มิลลิเมตร ๔๐ 

 ขึ้นไป 
 ๒.๔ พ้ืนชนิดดึงลวดภายหลังท่ีมีความหนาตั้งแต ๑๑๕ มิลลิเมตร 
  ขึ้นไป 
 (๑) ขอบไมเหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED) ๔๐ 

(๒) ขอบเหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED) ๒๐ 

๓. เหล็กโครงสรางรูปพรรณ 
 ๓.๑ เสาเหล็กขนาด ๑๕๐ X ๑๕๐ มิลลิเมตร ๕๐ 

๓.๒ เสาเหล็กขนาด ๒๐๐ X ๒๐๐ มิลลิเมตร ๔๐ 

๓.๓ เสาเหล็กขนาดต้ังแต ๓๐๐ X ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป ๒๕ 

๓.๔ คานเหล็ก ๕๐ 
   

ในกรณีโครงสรางหลักมีขนาดระหวางที่กําหนดในตาราง ใหคํานวณหาความหนานอยสุดของ
คอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กโดยวิธีเทียบอัตราสวน 
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ในกรณีโครงสรางหลักกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงที่มีขนาดหรือมีความหนา
ของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กนอยกวาที่กําหนดไวในตารางขางตน จะตองใชวัสดุอ่ืนหุม
เพ่ิมเติม หรือตองปองกันโดยวิธีอ่ืนเพ่ือชวยทําใหเสาหรือคานมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา ๓ ช่ัวโมง และตง
หรือพ้ืน ตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา ๒ ช่ัวโมง โดยจะตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบัน 
ที่เช่ือถือไดประกอบการขออนุญาต 

ในกรณีโครงสรางหลักที่เปนเสาหรือคานที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใชคอนกรีต
หุมตองปองกันโดยวิธีอ่ืนเพ่ือใหมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา ๓ ช่ัวโมงและตองมีเอกสารรับรองอัตราการทน
ไฟจากสถาบันที่เช่ือถือไดประกอบการขออนุญาต ยกเวนโครงหลังคาที่เปนโครงสรางหลักที่สูงจากพ้ืนช้ันน้ันเกิน
กวา ๘ เมตร 

วิธีการทดสอบอัตราการทนไฟตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไปตามมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี 
๑๑๙ (ASTM E ๑๑๙) 

ขอ ๑๑๒ อาคารสูงที่กอสรางโดยมีผนังอาคารทําดวยกระจกโครงสรางที่ยึดกระจกกับตัวอาคาร
รวมทั้งกระจกที่ใช จะตองออกแบบใหมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงลมตามขอ ๑๐๙ ได และจะตองใช
กระจกประเภทที่เมื่อเกิดการแตกแลวไมหลุดออกจากกันและไมกอใหเกิดอันตรายตอบุคคลได 

 
หมวด ๑๑ 

การกอสราง ดดัแปลง รื้อถอนและเคลื่อนยายอาคาร 
 

ขอ ๑๑๓ ในการกอสรางอาคาร ผูไดรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตองจัดใหมีรั้วช่ัวคราวทึบสูงไมนอย
กวา ๒ เมตร ปดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดตอกับที่สาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของหรือ ผูครอบครอง เวนแตจะมี
รั้วทึบหรือกําแพงเดิมสูงไมนอยกวา ๒ เมตร 

ในระหวางการกอสรางอาคารที่มีความสูงเหนือระดับดินเกิน ๑๐ เมตร ดานที่มีระยะราบวัดจากแนว
อาคารดานนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวากึ่งหน่ึงของความสูงของอาคาร 
ผูดําเนินการตองจัดใหมีการกําจัดฝุนทําความสะอาดพ้ืนที่ทุกช้ัน หรือจัดใหมีการปองกันฝุนละออง และตองจัด
ใหมีสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน มีความสูงไมนอยกวา
ความสูงของอาคารที่ไดรับอนุญาตและตองรักษาใหอยูในสภาพดีตลอดเวลาการกอสราง และตองจัดใหมีวิธีการ
สําหรับทิ้งของและปองกันฝุนละอองอันเกิดจากการกอสราง ทั้งน้ี ผูไดรับอนุญาตหรือผูดําเนินการตองจัดสิ่ง
ปองกันฝุนละออง สิ่งปองกันวัสดุรวงหลน และวิธีการสําหรับทิ้งสิ่ งของดังกลาว ตามหลักเกณฑที่
กรุงเทพมหานครกําหนด 

การทิ้งของ น่ังรานรวมทั้งผาใบหรือวัสดุปองกันวัสดุรวงหลน จะล้ําที่ดินขางเคียงหรือตางเจาของ
ไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินขางเคียง 

การกอสราง หามกระทําใหเกิดเสียงดังเกินกวา ๗๕ เดซิเบล (เอ) ที่ระยะหาง ๓๐ เมตรจากอาคารที่
กอสราง 

หามกอสรางหรือกระทําการใดๆ ในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางซึ่งกอใหเกิดเสียงและแสง
รบกวนผูอยูอาศัยขางเคียงระหวาง ๒๒.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. เวนแตจะไดมีการปองกันและไดรับอนุญาตจากผูวา
ราชการกรุงเทพมหานคร 

ขอ ๑๑๔ เมื่อหยุดการใชปนจั่นหรือลิฟตสงของประจําวัน ผูดําเนินการตองจัดใหมีการปองกันมิให
ปนจั่นหรือลิฟตสงของน้ันเลื่อน ลม หรือหมุน อันอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน และ
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ในขณะที่ใชหรือหยุดการใชปนจั่นยกของหามมิใหของหรือวัสดุที่กําลังยกอยูล้ําเขตที่ดินสาธารณะ หรือที่ดินตาง
เจาของหรือผูครอบครอง เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานผูมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่
สาธารณะน้ัน หรือไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินน้ัน แลวแตกรณี 

ในกรณีที่ ไมอาจไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ ดินดังกลาว 
ผูดําเนินการตองขออนุญาตตอผูวาราชการกรุงเทพมหานคร โดยใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแสดง
ระบบหรือวิธีการจัดการเพ่ือการปองกันมิใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของเจาของหรือผู
ครอบครองที่ดินรวมทั้งผูอาศัยอยูใกลเคียง ในการพิจารณาอนุญาตดังกลาว ผูวาราชการกรุงเทพมหานครอาจ
กําหนดวิธีการหรือเง่ือนไขอ่ืนใดที่จําเปนใหผูดําเนินการปฏิบัติ ก็ได 

ขอ ๑๑๕ ใหนําขอ ๑๑๓ และขอ ๑๑๔ มาใชบังคับแกการดัดแปลง การรื้อถอนและการเคลื่อนยาย
อาคาร โดยอนุโลม 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๑๑๖ การขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารที่ไดย่ืนคําขอไวกอนขอบัญญัติน้ีใชบังคับให

ไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติน้ี 
ขอ ๑๑๗ อาคารที่ไดรับอนุญาตกอสรางกอนขอบัญญัติน้ีมีผลบังคับใช หากมีการขออนุญาต

ดัดแปลงอาคาร จะไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามขอบัญญัติน้ี ภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
(๑) ไมเปนการเพ่ิมความสูงของอาคาร 
(๒) กรณีที่เปนอาคารขนาดใหญข้ึนไป ตองไมเปนการเพ่ิมพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกช้ันเกินรอยละ ๒ 

ของพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาตไวครั้งแรก กรณีไมใชอาคารขนาดใหญตองไมเปนการเพ่ิมพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันเกินรอย
ละ ๕ ของพ้ืนที่ที่ไดรับอนุญาตไวครั้งแรก 

(๓) ไมเปนการเพ่ิมพ้ืนที่ปกคลุมดิน 
(๔) ไมเปนการขัดตอขอบัญญัติที่ใชบังคับอยูในขณะที่ไดรับอนุญาตครั้งแรก 
  

 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                                                      สมัคร สุนทรเวช 
                                                  (นายสมัคร สุนทรเวช) 
                                              ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

  
 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม ๑๑๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๔ 
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หมายเหต ุ-: เหตุผลในการประกาศใชขอบัญญัติฉบับน้ี เน่ืองจากขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ควบคุมการกอสราง
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบังคับใชมาเปนเวลากวา ๒๐ ป สมควรแกไขปรับปรุงบทบัญญัติบางประการใหเหมาะสม
ย่ิงขึ้น ประกอบกับไดมีการประกาศใชกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ หลายฉบับ ซึ่งกฎกระทรวงตางๆ ดังกลาวมีรายละเอียด
บางประการไมครอบคลุมกับสภาพขอเท็จจริงในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สมควรเพ่ิมเติมรายละเอียดบทบัญญัติ
บางประการเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพบานเมืองของกรุงเทพมหานคร และโดยที่มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ (๑) 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายประกอบกับมาตรา ๙๗ 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติใหตราเปนขอบัญญัติ จึงจําเปน 
ตองตราขอบัญญัติน้ี 
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ภาคผนวก จ. 
กฎกระทรวง 

ฉบบัที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ [๑] 
                   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปน้ี 

ขอ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี 
“อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและกลางคืนไม

วาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือช่ัวคราว 
“หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเน่ืองกันเปนแถวยาวต้ังแตสองคูหาขึ้นไปมีผนังแบง

อาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ 
“ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเน่ืองกันเปนแถวยาวต้ังแตสองคูหาข้ึนไปมีผนังแบง

อาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 
“บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนาและดานหลัง

ระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกินสามช้ัน 
“บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนังแบงอาคารเปน

บาน มีที่วางระหวางร้ัวหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง และดานขางของแตละบาน และมี
ทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน 

“อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ใชเพ่ือประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดนอยกวา ๕ แรงมา และใหหมายความรวมถึงอาคาร
อ่ืนใดที่กอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน ๒๐ เมตร ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพ่ือประโยชนในการ
พาณิชยกรรมได  

“อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารที่ใชเพ่ือประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยทั่วไปเพ่ือ
กิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เชน 
โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง สนามกีฬาในรม ตลาด 
หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ 
โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน 

“อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัย
เปนพิเศษ เชน อาคาร ดังตอไปน้ี 

(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน 
(ข) อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน ๑๐๐ ตันกรอส 
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(ค) อาคารหรือสิ่งที่สรางขึ้นสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาชวงหน่ึงเกิน ๑๐ 
เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได 

(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตามกฎหมายวาดวยการน้ัน 
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหน่ึงของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัย

สําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 
“อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกัน

เกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงต้ังแต ๑๕.๐๐ เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึง
ช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจาก
ระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอด
ผนังของช้ันสูงสุด 

“สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการ 
“คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับเก็บสินคาหรือ

สิ่งของเพ่ือประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
“โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวย

โรงงาน 
“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉาย

ภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงมหรสพอ่ืนใด และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดใหสาธารณชนเขาชม
การแสดงน้ัน โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

“โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตามกฎหมายวา
ดวยโรงแรม 

“ภัตตาคาร” หมายความวา อาคารหรือสวนหน่ึงสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ขายอาหารหรือ
เครื่องด่ืม โดยมีพ้ืนที่สําหรับต้ังโตะอาหารไวบริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร 

“วัสดุถาวร” หมายความวา วัสดุซึ่งตามปกติไมแปลงสภาพไดงายโดยนํ้า ไฟ หรือดินฟาอากาศ 
“วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเช้ือเพลิง 
“พ้ืน” หมายความวา พ้ืนที่ของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตของคานหรือ

ตงที่รับพ้ืน หรือภายในพ้ืนน้ัน หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียบดวย 
“ฝา” หมายความวา สวนกอสรางในดานต้ังซึ่งกั้นแบงพ้ืนภายในอาคารใหเปนหอง ๆ 
“ผนัง” หมายความวา สวนกอสรางในดานต้ังซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคารใหเปน

หลังหรือเปนหนวยแยกจากกัน 
           “ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร

และไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอ่ืนที่มีคุณสมบัติในการปองกันไฟ
ไดดีไมนอยกวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดา หนา ๑๘ เซนติเมตร ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กตองหนาไมนอยกวา 
๑๒ เซนติเมตร 

“อิฐธรรมดา” หมายความวา ดินที่ทําขึ้นเปนแทงและไดเผาใหสุก 
“หลังคา” หมายความวา สิ่งปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับปองกันแดดและฝน รวมทั้งโครงสราง

หรือสิ่งใดซึ่งประกอบขึ้นเพ่ือยึดเหน่ียวสิ่งปกคลุมน้ีใหมั่นคงแข็งแรง 
“ดาดฟา” หมายความวา พ้ืนสวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคลสามารถขึ้นไปใชสอย

ได 



                   กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ หนา ๑๘๕ 
 

“ชวงบันได” หมายความวา ระยะต้ังบันไดซึ่งมีขั้นตอเน่ืองกันโดยตลอด 
“ลูกต้ัง” หมายความวา ระยะต้ังของขั้นบันได 
“ลูกนอน” หมายความวา ระยะราบของขั้นบันได 
“ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึงโดยปราศจากสิ่งใด ๆ 

กีดขวาง 
“ที่วาง” หมายความวา พ้ืนที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซึ่งพ้ืนที่ดังกลาวอาจจะจัด

ใหเปนบอนํ้า สระวายนํ้า บอพักนํ้าเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยูภายนอกอาคารก็ได 
และใหหมายความรวมถึงพ้ืนที่ของสิ่งกอสราง หรืออาคารที่สูงจากระดับพ้ืนดินไมเกิน ๑.๒๐ เมตร และไมมี
หลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับน้ัน 

“ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได 
ทั้งน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 
 

หมวด ๑ 
ลักษณะของอาคาร 

 
ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ตองจัดใหมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมข้ึนบริเวณหน่ึง

ที่ระยะระหวาง ๑๒ เมตร ถึง ๑๖ เมตร โดยใหมีเน้ือที่ไมนอยกวา ๑๐ ใน ๑๐๐ ของพ้ืนที่ช้ันลางของอาคารน้ัน 
หองแถวหรือตึกแถวที่สรางอยูริมถนนสาธารณะตองใหระดับพ้ืนช้ันลางของหองแถวหรือตึกแถวมีความ

สูง ๑๐ เซนติเมตรจากระดับทางเทาหนาอาคาร หรือมีความสูง ๒๕ เซนติเมตร จากระดับกึ่งกลางถนน
สาธารณะหนาอาคาร แลวแตกรณี 

ขอ ๓  บานแถวแตละคูหาตองมีความกวางโดยวัดระยะต้ังฉากจากแนวศูนยกลางของเสาดานหน่ึงไป
ยังแนวศูนยกลางของเสาอีกดานหน่ึงไมนอยกวา ๔ เมตร มีความลึกของอาคารโดยวัดระยะต้ังฉากกับแนวผนัง
ดานหนาช้ันลางไมนอยกวา ๔ เมตร และไมเกิน ๒๔ เมตร และมีพ้ืนที่ช้ันลางแตละคูหาไมนอยกวา ๒๔ ตารางเมตร 
ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ตองจัดใหมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมข้ึนบริเวณหน่ึงที่ระยะระหวาง 
๑๒ เมตรถึง ๑๖ เมตร โดยใหมีเน้ือที่ไมนอยกวา ๒๐ ใน ๑๐๐ ของพ้ืนที่ช้ันลางของอาคารน้ัน 

ขอ ๔  หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวจะสรางตอเน่ืองกันไดไมเกินสิบคูหา และมีความยาวของ
อาคารแถวหน่ึง ๆ รวมกันไมเกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสา
สุดทาย ไมวาจะเปนเจาของเดียวกันและใชโครงสรางเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม 

ขอ ๕  รั้วหรือกําแพงกั้นเขตที่อยูมุมถนนสาธารณะที่มีความกวางต้ังแต ๓ เมตรข้ึนไปและมีมุมหักนอย
กวา ๑๓๕ องศา ตองปาดมุมร้ัวหรือกําแพงกั้นเขตน้ัน โดยใหสวนที่ปาดมุมมีระยะไมนอยกวา ๔ เมตร และทํา
มุมกับแนวถนนสาธารณะเปนมุมเทา ๆ กัน 

ขอ ๖  สะพานสวนบุคคลสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา ๓.๕๐ เมตร และมีสวนลาด
ชันไมเกิน ๑๐ ใน ๑๐๐ 

สะพานที่ใชเปนทางสาธารณะสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา ๖ เมตร มีสวนลาด
ชันไมเกิน ๘ ใน ๑๐๐ มีทางเทาสองขางกวางขางละไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร เวนแตสะพานที่สรางสําหรับ
รถยนตโดยเฉพาะจะไมมีทางเทาก็ได และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพานสองขางดวย 

ขอ ๗  ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายที่อาคารตองไมบังชองระบายอากาศ หนาตาง 
ประตู หรือทางหนีไฟ 
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ขอ ๘  ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารตองไมล้ําออก
นอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และสวนบนสุดของปายหรือสิ่งที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายตองสูงไมเกิน ๖ 
เมตรจากสวนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่ติดต้ังปายน้ัน 

ขอ ๙  ปายที่ย่ืนจากผนังอาคารใหยื่นไดไมเกินแนวกันสาด และใหสูงไดไมเกิน ๖๐ เซนติเมตร หรือมี
พ้ืนที่ปายไมเกิน ๒ ตารางเมตร 

ขอ ๑๐  ปายที่ติดต้ังเหนือกันสาดและไมไดย่ืนจากผนังอาคาร ใหติดต้ังไดโดยมีความสูงของปายไม
เกิน ๖๐ เซนติเมตรวัดจากขอบบนของปลายกันสาดน้ัน หรือมีพ้ืนที่ปายไมเกิน ๒ ตารางเมตร 

ขอ ๑๑  ปายที่ติดต้ังใตกันสาดใหติดต้ังแนบผนังอาคาร และตองสูงจากพ้ืนทางเทาน้ันไมนอยกวา ๒.๕๐ 
เมตร 

ขอ ๑๒  ปายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพใหติดต้ังขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ แตจะย่ืนหางจากผนัง
ไดไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือหากติดต้ังปายบนกันสาดจะตองไมย่ืนล้ําแนวปลายกันสาดน้ันและความสูงของ
ปายทั้งสองกรณีตองไมเกินความสูงของอาคาร 

ขอ ๑๓  ปายที่ติดต้ังอยูบนพ้ืนดินโดยตรง ตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดที่ติดต้ังปายไปจนถึง
กึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยูใกลปายน้ันที่สุด และมีความยาวของปายไมเกิน ๓๒ เมตร 
 

หมวด ๒ 
สวนตาง ๆ ของอาคาร 

สวนที่ ๑ 
วัสดุของอาคาร 

                   
ขอ ๑๔  สิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายที่ติดต้ังบนพ้ืนดินโดยตรงใหทําดวยวัสดุทนไฟทั้งหมด 
ขอ ๑๕  เสา คาน พ้ืน บันได และผนังของอาคารที่สูงต้ังแตสามช้ันขึ้นไป โรงมหรสพ หอประชุม 

โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด หางสรรพสินคา อาคารขนาดใหญ สถานบริการตามกฎหมายวาดวย
สถานบริการ ทาอากาศยาน หรืออุโมงค ตองทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟดวย 

ขอ ๑๖  ผนังของตึกแถวหรือบานแถว ตองทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟดวย แตถากอดวยอิฐ
ธรรมดาหรือคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ผนังน้ีตองหนาไมนอยกวา ๘ เซนติเมตร 

ขอ ๑๗  หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวที่สรางติดตอกัน ใหมีผนังกันไฟทุกระยะไมเกินหาคูหา ผนังกัน
ไฟตองสรางตอเน่ืองจากพ้ืนดินจนถึงระดับดาดฟาที่สรางดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ กรณีที่เปนหลังคาสราง
ดวยวัสดุไมทนไฟใหมีผนังกันไฟสูงเหนือหลังคาไมนอยกวา ๓๐ เซนติเมตรตามความลาดของหลังคา 

ขอ ๑๘  ครัวในอาคารตองมีพ้ืนและผนังที่ทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ สวนฝาและเพดานน้ัน 
หากไมไดทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ ก็ใหบุดวยวัสดุทนไฟ 
 

สวนที่ ๒ 
พ้ืนที่ภายในอาคาร 

 
ขอ ๑๙  อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพ้ืนที่ภายในแตละหนวยที่ใชเพ่ือการอยูอาศัยไมนอยกวา ๒๐ ตาราง

เมตร 
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ขอ ๒๐  หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร และมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 
๘ ตารางเมตร 

ขอ ๒๑  ชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไว ดังตอไปน้ี 
ประเภทอาคาร ความกวาง 

๑. อาคารอยูอาศัย 
๒. อาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน                               
    อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารพิเศษ 

๑.๐๐ เมตร 
๑.๕๐ เมตร 

 
ขอ ๒๒  หองหรือสวนของอาคารที่ใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตองมีระยะด่ิงไมนอยกวาตามที่กําหนดไว 

ดังตอไปน้ี 
ประเภทการใชอาคาร ระยะด่ิง 

๑. หองที่ใชเปนที่พักอาศัย บานแถว หองพักโรงแรม หองเรียน   
    นักเรียนอนุบาล ครัวสําหรบัอาคารอยูอาศัย หองพักคนไขพิเศษ 
    ชองทางเดินในอาคาร 
๒. หองที่ใชเปนสํานักงาน หองเรียน หองอาหาร หองโถง ภัตตาคาร 
    โรงงาน 
๓. หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม คลังสินคา โรงครัว 
    ตลาดและอ่ืน ๆ ที่คลายกัน 
๔. หองแถว ตึกแถว 
    ๔.๑ ช้ันลาง           
    ๔.๒ ต้ังแตช้ันสองขึ้นไป         
๕. ระเบียง                                                                   

๒.๖๐ เมตร 
 
 

๓.๐๐ เมตร 
 

๓.๕๐ เมตร 
 
 

๓.๕๐ เมตร 
๓.๐๐ เมตร 
๒.๒๐ เมตร 

 

 
ระยะด่ิงตามวรรคหน่ึงใหวัดจากพ้ืนถึงพ้ืน ในกรณีของช้ันใตหลังคาใหวัดจากพ้ืนถึงยอดฝาหรือยอด

ผนังอาคาร และในกรณีของหองหรือสวนของอาคารที่อยูภายในโครงสรางของหลังคา ใหวัดจากพ้ืนถึงยอดฝา
หรือยอดผนังของหองหรือสวนของอาคารดังกลาวที่ไมใชโครงสรางของหลังคา 

หองในอาคารซึ่งมีระยะด่ิงระหวางพ้ืนถึงพ้ืนอีกช้ันหน่ึงต้ังแต ๕ เมตรขึ้นไป จะทําพ้ืนช้ันลอยในหองน้ัน
ก็ได โดยพ้ืนช้ันลอยดังกลาวน้ันตองมีเน้ือที่ไมเกินรอยละสี่สิบของเน้ือที่หอง ระยะด่ิงระหวางพ้ืนช้ันลอยถึงพ้ืน
อีกช้ันหน่ึงตองไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และระยะด่ิงระหวางพ้ืนหองถึงพ้ืนช้ันลอยตองไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตรดวย 

หองนํ้า หองสวม ตองมีระยะด่ิงระหวางพ้ืนถึงเพดานไมนอยกวา ๒ เมตร 
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สวนที่ ๓ 
บันไดของอาคาร 

                   
ขอ ๒๓ บันไดของอาคารอยูอาศัยถามีตองมีอยางนอยหน่ึงบันไดที่มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๘๐ 

เซนติเมตร ชวงหน่ึงสูงไมเกิน ๓ เมตร ลูกต้ังสูงไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่ข้ันบันไดเหลื่อมกัน
ออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร และตองมีพ้ืนหนาบันไดมีความกวางและยาวไมนอยกวา
ความกวางของบันได 

บันไดที่สูงเกิน ๓ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๓ เมตร หรือนอยกวาน้ัน และชานพักบันใดตองมี
ความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได ระยะด่ิงจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนตํ่าสุดของ
อาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา ๑.๙๐ เมตร 

ขอ ๒๔  บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานักงาน อาคาร
สาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับที่ใชกับช้ันที่มีพ้ืนที่อาคารช้ันเหนือข้ึนไปรวมกันไม
เกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร แตสําหรับบันไดของอาคารดังกลาวที่ใชกับ
ช้ันที่มีพ้ืนที่อาคารช้ันเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร ถา
ความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา ๑.๕๐ เมตร ตองมีบันไดอยางนอยสองบันได และแตละบันไดตองมีความกวาง
สุทธิไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร 

บันไดของอาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของคนจํานวนมาก เชน บันไดหองประชุมหรือหองบรรยายที่มีพ้ืนที่
รวมกันต้ังแต ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือสถานบริการที่มีพ้ืนที่รวมกันต้ังแต 
๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแตละช้ันของอาคารน้ันที่มีพ้ืนที่รวมกันต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 
ตองมีความกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร อยางนอยสองบันได ถามีบันไดเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา ๓ เมตร 

บันไดที่สูงเกิน ๔ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๔ เมตร หรือนอยกวาน้ัน และระยะด่ิงจาก
ขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนตํ่าสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา ๒.๑๐ เมตร 

ชานพักบันไดและพ้ืนหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยกวาความกวางสุทธิของบันได 
เวนแตบันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน ๒ เมตร ชานพักบันไดและพ้ืนหนาบันไดจะมีความยาวไมเกิน ๒ เมตรก็ได 

บันไดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองตองมีลูกต้ังสูงไมเกิน ๑๘ เซนติเมตร ลูกนอนเมื่อหักสวนที่
ขั้นบันไดเหลื่อมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร และตองมีราวบันไดกันตกบันไดที่มีความ
กวางสุทธิเกิน ๖ เมตร และชวงบันไดสูงเกิน ๑ เมตร ตองมีราวบันไดทั้งสองขางบริเวณจมูกบันไดตองมีวัสดุกันลื่น 

ขอ ๒๕  บันไดตามขอ ๒๔ จะตองมีระยะหางไมเกิน ๔๐ เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพ้ืนช้ันน้ัน 
ขอ ๒๖  บันไดตามขอ ๒๓ และขอ ๒๔ ที่เปนแนวโคงเกิน ๙๐ องศา จะไมมีชานพักบันไดก็ได แต

ตองมีความกวางเฉลี่ยของลูกนอนไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ ๒๓  และไมนอยกวา ๒๕ 
เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ ๒๔ 
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สวนที่ ๔ 
บันไดหนีไฟ 

 
ขอ ๒๗  อาคารที่สูงต้ังแตสี่ช้ันขึ้นไปและสูงไมเกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารที่สูงสามช้ันและมีดาดฟา

เหนือช้ันที่สามที่มีพ้ืนที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแลว ตองมีบันไดหนีไฟที่ทํา
ดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหน่ึงแหง และตองมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟน้ันไดโดยไมมีสิ่งกีดขวาง 

ขอ ๒๘  บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา ๖๐ องศา เวนแตตึกแถวและบานแถวที่สูงไมเกินสี่
ช้ัน ใหมีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชันเกิน ๖๐ องศาได และตองมีชานพักบันไดทุกช้ัน 

ขอ ๒๙  บันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๖๐ เซนติเมตรและตองมีผนัง
สวนที่บันไดหนีไฟพาดผานเปนผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ  

บันไดหนีไฟตามวรรคหน่ึง ถาทอดไมถึงพ้ืนช้ันลางของอาคารตองมีบันไดโลหะที่ สามารถเลื่อนหรือ
ยึดหรือหยอนลงมาจนถึงพ้ืนช้ันลางได 

ขอ ๓๐  บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตรมีผนังทึบกอสราง
ดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชองประตูหนีไฟ และตองมี
อากาศถายเทจากภายนอกอาคารไดโดยแตละช้ันตองมีชองระบายอากาศที่เปดสูภายนอกอาคารไดมีพ้ืนที่
รวมกันไมนอยกวา ๑.๔ ตารางเมตร กับตองมีแสงสวางใหเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืน 

ขอ ๓๑  ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร สูงไมนอย
กวา ๑.๙๐ เมตร และตองทําเปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกเทาน้ัน กับตองติดอุปกรณชนิดที่บังคับใหบาน
ประตูปดไดเอง และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมี
ธรณีหรือขอบกั้น 

ขอ ๓๒  พ้ืนหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันไดและอีกดานหน่ึงกวางไมนอย
กวา ๑.๕๐ เมตร 

 
หมวด ๓ 

ที่วางภายนอกอาคาร 
                   

ขอ ๓๓  อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด ดังตอไปน้ี 
                  (๑) อาคารอยูอาศัย และอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีที่วางไมนอยกวา ๓๐ ใน ๑๐๐ สวน

ของพ้ืนที่ช้ันใดช้ันหน่ึงที่มากที่สุดของอาคาร 
                  (๒) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอ่ืนซึ่งไมได

ใชเปนที่อยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวา ๑๐ ใน ๑๐๐ สวนของพ้ืนที่ช้ันใดช้ันหน่ึงที่มากที่สุดของอาคารแตถา
อาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วางตาม (๑) 

ขอ ๓๔  หองแถวหรือตึกแถวซึ่งดานหนาไมติดริมถนนสาธารณะ ตองมีที่วางดานหนาอาคารกวางไม
นอยกวา ๖ เมตร โดยไมใหมีสวนใดของอาคารยื่นล้ําเขาไปในพ้ืนที่ดังกลาว 

หองแถวหรือตึกแถว ตองมีที่วางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร เพ่ือใชติดตอถึงกันโดย
ไมใหมีสวนใดของอาคารย่ืนล้ําเขาไปในพ้ืนที่ดังกลาว เวนแตการสรางบันไดหนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ําไมเกิน 
๑.๔๐ เมตร 
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ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร 
ตองมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวน้ันกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เปนชองตลอดความลึก
ของหองแถวหรือตึกแถวเพ่ือเช่ือมกับที่วางหลังอาคาร 

หองแถวหรือตึกแถวที่สรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง ๔๐ เมตรแตมีที่วาง
ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวน้ันกวางนอยกวา ๔ เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวางแถว
ดานขางของหองแถวหรือตึกแถว แตใหถือวาหองแถวหรือตึกแถวน้ันสรางตอเน่ืองเปนแถวเดียวกัน 

ที่วางตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรือสิ่งกอสรางอ่ืนใด
หรือจัดใหเปนบอนํ้า สระวายนํ้า ที่พักมูลฝอย หรือที่พักรวมมูลฝอยไมได 

หองแถวหรือตึกแถวที่มีดานขางใกลเขตที่ดินของผูอ่ืน ตองมีที่วางระหวางดานขางของหองแถวหรือ
ตึกแถวกับเขตที่ดินของผูอ่ืนน้ันกวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตหองแถวหรือตึกแถวที่กอสรางข้ึนทดแทน
อาคารเดิมโดยมีพ้ืนที่ไมมากกวาพ้ืนที่ของอาคารเดิมและมีความสูงไมเกิน ๑๕ เมตร 

ขอ ๓๕  หองแถวหรือตึกแถวที่มีที่วางหลังอาคารตามขอ ๓๔ วรรคสอง และไดรนแนวอาคารตามขอ 
๔๑ แลว ไมตองมีที่วางตามขอ ๓๓ (๑) และ (๒) อีก 

ขอ ๓๖  บานแถวตองมีที่วางดานหนาระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกวางไมนอย
กวา ๓ เมตร และตองมีที่วางดานหลังอาคารระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา ๒ 
เมตร 

ระหวางแถวดานขางของบานแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐ เมตร ตองมีที่วาง
ระหวางแถวดานขางของบานแถวน้ันกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เปนชองตลอดความลึกของบานแถว 

บานแถวที่สรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง ๔๐ เมตร แตมีที่วางระหวางแถว
ดานขางของบานแถวน้ันกวางนอยกวา ๔ เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวางแถวดานขางของบานแถว แตให
ถือวาบานแถวน้ันสรางตอเน่ืองเปนแถวเดียวกัน 

ขอ ๓๗  บานแฝดตองมีที่วางดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนังอาคาร
กวางไมนอยกวา ๓ เมตรและ ๒ เมตรตามลําดับ และมีที่วางดานขางกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 

ขอ ๓๘  คลังสินคาที่มีพ้ืนที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต ๑๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน ๕๐๐ ตาราง
เมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ันไมนอยกวา ๖ เมตร สองดาน สวนดานอ่ืนตองมีที่วาง
หางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๓ เมตร 

คลังสินคาที่มีพ้ืนที่ของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใช
กอสรางอาคารน้ันไมนอยกวา ๑๐ เมตร สองดาน สวนดานอ่ืนตองมีที่วางหางจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๕ 
เมตร 

ขอ ๓๙  โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต ๒๐๐ ตารางเมตรแตไม
เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ันไมนอยกวา ๓ เมตร จํานวนสองดาน
โดยผนังอาคารทั้งสองดานน้ีใหทําเปนผนังทึบดวยอิฐหรือคอนกรีตยกเวนประตูหนีไฟสวนดานที่เหลือใหมีที่วาง
ไมนอยกวา ๖ เมตร 

โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต ๕๐๐ ตารางเมตรแตไมเกิน 
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ันไมนอยกวา ๖ เมตรทุกดาน 

โรงงานที่มีพ้ืนที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกช้ันรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วาง
หางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารน้ันไมนอยกวา ๑๐ เมตร ทุกดาน 
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หมวด ๔ 

แนวอาคารและระยะตาง ๆ ของอาคาร 
              

ขอ ๔๐  การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารหรือสวนของอาคารจะตองไมล้ําเขาไปในที่สาธารณะ เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาที่ดูแลรักษาที่สาธารณะน้ัน 

ขอ ๔๑  อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา ๖ เมตร ใหรนแนว
อาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๓ เมตร 

อาคารที่สูงเกินสองช้ันหรือเกิน ๘ เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคาร
สาธารณะ ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายหรือคลังสินคา ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ 

(๑) ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนน
สาธารณะอยางนอย ๖ เมตร 

(๒) ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางต้ังแต ๑๐ เมตรขึ้นไป แตไมเกิน ๒๐ เมตร ใหรนแนวอาคาร
หางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย ๑ ใน ๑๐ ของความกวางของถนนสาธารณะ 

(๓) ถาถนนสาธารณะน้ันมีความกวางเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนน
สาธารณะอยางนอย ๒ เมตร 

ขอ ๔๒  อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงนํ้าสาธารณะ เชน แมนํ้า คู คลอง ลํารางหรือลํา
กระโดง ถาแหลงนํ้าสาธารณะน้ันมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงนํ้า
สาธารณะน้ันไมนอยกวา ๓ เมตร แตถาแหลงนํ้าสาธารณะน้ันมีความกวางต้ังแต ๑๐ เมตรข้ึนไป ตองรนแนว
อาคารใหหางจากเขตแหลงนํ้าสาธารณะน้ันไมนอยกวา ๖ เมตร 

สําหรับอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงนํ้าสาธารณะขนาดใหญ เชน บึง ทะเลสาบ หรือทะเล 
ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงนํ้าสาธารณะน้ันไมนอยกวา ๑๒ เมตร ทั้งน้ี เวนแต สะพาน เขื่อน รั้ว 
ทอระบายนํ้า ทาเรือ ปาย อูเรือ คานเรือ หรือที่วางที่ใชเปนที่จอดรถไมตองรนแนวอาคาร 

ขอ ๔๓  ใหอาคารที่สรางตามขอ ๔๑ และขอ ๔๒ ตองมีสวนตํ่าสุดของกันสาดหรือสวนย่ืน
สถาปตยกรรมสูงจากระดับทางเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ เมตร  ทั้งน้ี ไมนับสวนตบแตงที่ยื่นจากผนังไมเกิน ๕๐ 
เซนติเมตร และตองมีทอรับนํ้าจากกันสาดหรือหลังคาตอแนบหรือฝงในผนังหรือเสาอาคารลงสูทอสาธารณะ
หรือบอพัก 

ขอ ๔๔  ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหน่ึงจุดใด ตองไมเกินสองเทาของระยะราบ วัดจากจุดน้ันไป
ต้ังฉากกับแนวเขตดานตรงขามของถนนสาธารณะที่อยูใกลอาคารน้ันที่สุด 

ความสูงของอาคารใหวัดแนวด่ิงจากระดับถนนหรือระดับพ้ืนดินที่กอสรางข้ึนไปถึงสวนของอาคารที่สูง
ที่สุด สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

ขอ ๔๕  อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากันขนาบอยูเมื่อระยะระหวาง
ถนนสาธารณะสองสายน้ันไมเกิน ๖๐ เมตร และสวนกวางของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กวางกวาไมเกิน 
๖๐ เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบที่ใกลที่สุดจากจุดน้ันไปต้ังฉากกับแนว
เขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวางกวา 

ขอ ๔๖  อาคารหลังเดียวกันซึ่งอยูที่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน ความสูงของอาคาร ณ จุด
ใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบที่ใกลทีส่ดุ จากจุดน้ันไปต้ังฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของ
สายที่กวางกวา และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน ๖๐ เมตร 
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สําหรับอาคารซึ่งเปนหองแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวา
ตองไมเกิน ๑๕ เมตร 

ขอ ๔๗  ร้ัวหรือกําแพงที่สรางขึ้นติดตอหรือหางจากถนนสาธารณะนอยกวาความสูงของรั้วให
กอสรางไดสูงไมเกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเทาหรือถนนสาธารณะ 

ขอ ๔๘  การกอสรางอาคารใกลอาคารอ่ืนในที่ดินเจาของเดียวกัน พ้ืนหรือผนังของอาคารสูงไมเกิน ๙ 
เมตร ตองหางอาคารอ่ืนไมนอยกวา ๔ เมตร และสําหรับอาคารที่สูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ตองหาง
อาคารอ่ืนไมนอยกวา ๖ เมตร 

ความในวรรคหน่ึงมิใหใชบังคับแกที่วางที่ใชเปนที่จอดรถ 
ขอ ๔๙  การกอสรางอาคารในบริเวณดานขางของหองแถวหรือตึกแถว 
(๑) ถาหองแถวหรือตึกแถวน้ันมีจํานวนรวมกันไดต้ังแตสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไดต้ังแต ๔๐ 

เมตรขึ้นไป และอาคารที่จะสรางขึ้นเปนหองแถวหรือตึกแถว หองแถวหรือตึกแถวที่จะสรางขึ้นตองหางจากผนัง
ดานขางของหองแถวหรือตึกแถวเดิมไมนอยกวา ๔ เมตร แตถาเปนอาคารอ่ืนตองหางจากผนังดานขางของหอง
แถวหรือตึกแถวเดิมไมนอยกวา ๒ เมตร 

(๒) ถาหองแถวหรือตึกแถวน้ันมีจํานวนไมถึงสิบคูหาและมีความยาวรวมกันไมถึง ๔๐ เมตร อาคารที่
สรางขึ้นจะตองหางจากผนังดานขางของหองแถวหรือตึกแถวน้ันไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตการสรางหองแถว
หรือตึกแถวตอจากหองแถวหรือตึกแถวเดิมตามขอ ๔ 

ขอ ๕๐  ผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสงหรือระเบียงของอาคาร
ตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดินดังน้ี 

(๑) อาคารที่มีความสูงไมเกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา ๒ เมตร 
(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตที่ดินไมนอย

กวา ๓ เมตร 
ผนังของอาคารที่อยูหางเขตที่ดินนอยกวาตามที่กําหนดไวใน (๑) หรือ (๒) ตองอยูหางจากเขตที่ดิน

ไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร เวนแตจะกอสรางชิดเขตที่ดินและอาคารดังกลาวจะกอสรางไดสูงไมเกิน ๑๕ เมตร 
ผนังของอาคารที่อยูชิดเขตที่ดินหรือหางจากเขตที่ดินนอยกวาที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ตองกอสรางเปนผนังทึบ 
และดาดฟาของอาคารดานน้ันใหทําผนังทึบสูงจากดาดฟาไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดิน
ตองไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียงดานน้ันดวย 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
พินิจ  จารุสมบัติ 

รัฐมนตรีชวยวาการฯ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง 
สัดสวน เน้ือที่ ที่ต้ังของอาคาร ระดับ เน้ือที่ของที่วางภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหวาง
อาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอ่ืน หรือระหวางอาคารกับถนน ทางเทาหรือที่สาธารณะ เพ่ือประโยชนแหง
ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง 
การสถาปตยกรรมและการอํานวยความ สะดวกแกการจราจร ประกอบกับมาตรา  ๘ (๑) (๗) และ (๘) แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติใหการกําหนดดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี  
[๑] ราชกิจจานุเบกษาเลม ๑๑๗/ตอนที่ ๗๕ ก/หนา ๑๖/๗ สิงหาคม ๒๕๔๓ 
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คณะผูศึกษา 
 

๑. นายภูมิวิศาล  เกษมศุข  ที่ปรึกษา 
ผูอํานวยการกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ 

๒. พ.อ.อ.ไชยพัฒน  วังศิลาบัตร  หัวหนาคณะทํางาน 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการพิเศษ 

๓. นายรักษกลา  สถานสุข  คณะทํางาน 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๔. นางสมหญิง  น่ิมอนงค  คณะทํางาน 
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ 

๕. นางสาวศศิธร  โชติอรุณ  คณะทํางาน 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๖. นางสาวกฤตพร  โพธิวรรณ  คณะทํางาน 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๗. นายธนะวัฒน  วัชรวิทยานนท  คณะทํางาน 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๘. นายสหราช  เกษอินทร    คณะทํางาน 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๙. พ.ต.ท.ณัฐพล  อินทารักษ  คณะทํางาน 
นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๐.  พ.ต.ท.วิพากษ  มีจนัทร  คณะทํางาน 
 นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๑.  พ.ต.ท.สานนท  เลศิสุโภชวณิชย  คณะทํางาน  
 นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๒.  พ.ต.ต.ภาคิน  ภูประเสริฐ  คณะทํางาน  
 นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๓.  นายพงศพิเชต  ศรีพันอวน  คณะทํางาน  
 นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ 

๑๔.  นางสาวธันยชนก  แสงมณ ี  คณะทํางาน 
 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

๑๕.  นางสาวชุติญา  คูบารม ี  คณะทํางาน  
 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

๑๖.  นางสาววรินยุพา  นํานาผล  คณะทํางาน  
 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

๑๗.  นางสาวกชมน  สุธีรวัฒนกลุ  คณะทํางาน  
 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

๑๘.  นายจิตรกร  จะตุเทน  คณะทํางาน  
 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 
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๑๙.  นายปทพงศ  ปราสัยระบิน  คณะทํางาน  
 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

๒๐.  นายเกรียงไกร  ไพราม  คณะทํางาน  
 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

๒๑.  นายอภิรักษ  คงคาเพชร  คณะทํางาน  
 นักสืบสวนสอบสวนปฏิบัติการ 

๒๒.  นางสาวสุกัญญา  บุญชัย   คณะทํางาน 
 นักจัดการงานทั่วไป 

 
 

                                                                     กองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ๔ 
                                                       สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
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