การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
สวนที่ 1
บทนํา

ความเปนมา
เนื่องจากบทนิยาม คําวา “อาคาร” ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ที่กําหนดวา “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และ
สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และยังหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอืน่ เพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ที่จอดเรือ
รั้ว กําแพง หรือประตู ที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย
(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดตั้งปาย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมี
น้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว
ระยะหางจากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนัก
เกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึน้ เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
สําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา 8 (9)
(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตางๆ ของอาคารดวย
ไดชี้ใหเห็นวา อาคาร เขามาเกี่ยวของกับกิจกรรมตางๆ ในการดํารงชีวิตของมนุษยในทุกๆ ดาน
ไมวาจะเปนที่อยูอาศัย การประกอบอาชีพตางๆ การพักผอนหยอนใจ การเดินทาง การติดตอสื่อสาร
การรักษาพยาบาล การเรียนรู และการตายของมนุษยชาติ นั่นหมายความวาเกีย่ วของกับวิถีการ
ดํารงชีวิตของมนุษยตั้งแตการเกิด แก เจ็บ ตาย ซึ่งหลักการแมจะเนนเรื่องความมั่นคงแข็งแรง
ความปลอดภัย และสุขลักษณะของอาคารที่มีตอมนุษยเปนสําคัญก็ตาม แตอาคารยังเขาไปคลอบคลุม
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และอํานวยความสะดวกแกการจราจร ดวย
จากความสลับซับซอนของกฎหมายควบคุมอาคารที่เขาไปเกี่ยวพันกับกิจกรรมของ
มนุษยตางๆ จึงสามารถแบงแยกความเกี่ยวพันดานตางๆ กับมนุษยได ดังนี้
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1. ที่พักอาศัย มนุษยเปนสัตวสังคมซึ่งอาศัยปจจัย 4 ของการดํารงชีวิตของมนุษย
อันดับแรก คือ บานที่เปนที่เริ่มตนของชีวิตมนุษยและสังคมแรกของมนุษยที่เรียกวาครอบครัวบาน
เปนที่พักอาศัยซึ่งเปนที่เกิดกิจกรรมตางๆ ของครอบครัว กฎหมายควบคุมอาคารจึงเขามามีบทบาท
และเกี่ยวของกับบานซึ่งเปนอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารในดานการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร ซึง่ กฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหจะตองมีการ
ขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งกฎหมายไดกําหนดขั้นตอนและวิธีการตางๆ
ไวทุกขั้นตอนจึงเปนความยากลําบากของผูที่จะดําเนินการขออนุญาตดําเนินการดังกลาว รวมไปถึงผู
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการกอสรางบานอยูอาศัยไมวาจะเปน สถาปนิก วิศวกร ผูรับเหมากอสราง
ผูประกอบกิจการบานจัดสรรตางๆ จะมีกฎหมายตางๆ ของแตละอาชีพ ควบคุมไวเปนขั้นตอน
ซึ่งเปนเรื่องยากที่บุคคลธรรมดาจะเขาใจได
2. สถานพยาบาล ซึ่งเกี่ยวของและสําคัญกับสังคมของมนุษยในปจจุบันในการดูแล
การเกิด ความเจ็บปวย และการปองกันโรคภัยของสังคมมนุษย การกอสรางอาคารสถานพยาบาล
หรือโรงพยาบาลตามกฎหมายควบคุมอาคารจึงตองมีความพิเศษยุงยากและพิถีพิถัน
3. สถานรับเลี้ยงเด็กกอนวัยเรียน เนื่องจากสังคมปจจุบันของไทยไมใชสังคมที่อยูกัน
เปนครอบครัวใหญอยางในอดีต พอและแม ตองออกไปทํางานหาเงินตามระบบเศรษฐกิจที่เปนอยูใน
ปจจุบัน เด็กๆ หลังคลอดจึงตองมีสถานที่รับเลี้ยงและดูแลใหกับครอบครัวตางๆ อาคารที่จะเปนที่รับ
เลี้ยงเด็กกอนวัยเรียนจึงมีความสําคัญ
4. โรงเรียนและสถานศึกษาตางๆ ซึ่งเปนสถานที่อบรมใหการศึกษาแกเยาวชนของ
ประเทศเปนบุคลากรที่มีคุณภาพจนสามารถเปนฐานการพัฒนาประเทศ ดังนั้น อาคารของโรงเรียน
และสถานศึกษาตางๆ จึงจะตองมีการกอสรางใหถูกตองและเปนไปตามหลักการวิชาการและตาม
กฎหมายควบคุมอาคารกําหนดตั้งแตอนุบาลจนถึงระดับปริญญา
5. สถานประกอบการทางเศรษฐกิจที่เปนตัวพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศซึ่ง
หลากหลายประเภทและกิจกรรมในแตละประเภทหรือกิจกรรมจะมีกฎหมายเฉพาะรองรับไวเปน
ขั้นตอนแตหากประเภทหรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จะตองมีอาคารเปนองคประกอบแลว กฎหมาย
ควบคุมอาคารจะเปนกฎหมายกลางในการดูแลควบคุมในเรื่องการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร เชน อาคารพาณิชย อาคารโรงงาน อาคารโรงแรม
อาคารศูนยการคา เปนตน
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6. สถานที่พักผอนหยอนใจ เมื่อชุมชนและสังคมเมืองเกิดความแออัดยัดเยียดขึ้น
ความเครียดจึงเขามาเกี่ยวของกับมนุษย ความตองการสถานที่ใชพักผอนหยอนใจและสันทนาการ
จึงตองมีความจําเปนตอชุมชนและสังคมเมือง ซึ่งหากสถานที่เหลานี้เปนอาคารจะเปนไปตามเงื่อนไข
ที่กฎหมายควบคุมอาคารกําหนด
7. ศาสนสถานตางๆ ไมวาจะเปนของศาสนาใดๆ ที่เปนอาคารดําเนินการกอสราง
ตองมีการกํากับดูแลใหถูกตองตามหลักวิชาการดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม เนื่องจากเปนที่
ชุมนุมของศาสนิกชน แตปจจุบันตามกฎหมายควบคุมอาคารถูกยกเวน ซึ่งเปนปญหาทางดาน
ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย และสุขลักษณะของอาคาร
8. สถานที่ราชการตางๆ ซึ่งปญหาเชนเดียวกับอาคารของศาสนสถานตางๆ
9. ระบบการคมนาคมขนสงตางๆ ซึ่งมีความสําคัญตอการเดินทางทั้งทางบก ทางน้ํา
หรือทางอากาศ ทั้งที่อยูบนดิน ใตดิน หรือเหนือดิน หรือบนน้ํา ใตน้ํา หรือเหนือน้ํา ที่เขาขายเปน
อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งจะตองดูแลอยางเข็มงวด ตั้งแตการออกแบบ การกอสราง
การบํารุงรักษา ซึ่งหากไมดําเนินการตามหลักวิชาการที่เกี่ยวของจะมีผลกระทบกับชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
10. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตางๆ ซึ่งอาจเกี่ยวพันกับหลายๆ ดาน
เชน ระบบประปา ไฟฟา โทรศัพท สถานีขนสงผูโดยสารตางๆ เปนตน มีความยุงยากสลับซับซอน
อยูในตัวและสิ่งกอสรางที่เปนอาคารเหลานี้ยังมีกฎหมายเฉพาะดูแลอยูเปนเรื่องๆ ตามแตลักษณะ
11. สุสานและฌาปนสถาน เปนสิ่งสุดทายที่เกี่ยวของกับชีวิตของมนุษยที่ทุกคน
จะตองประสบไมวาตายแลวจะนําศพไปฝงหรือเผา สถานที่ตางๆ เหลานี้ที่เขาเงื่อนไขเปนอาคารตาม
กฎหมายควบคุมอาคารแมจะมีกฎหมายเฉพาะดูแลกิจกรรมเหลานี้ก็ตาม
จากทั้ง 11 หัวขอนี้ กิจกรรมใดที่เขาเงือ่ นไขเปนอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
จะตองมีการขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นไมวาจะเปนการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน เคลือ่ นยาย และใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร อีกทั้ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ซึง่ เปนกฎหมายหลักที่มีความสลับซับซอนในตัวอยูแลว ยังมีกฎกระทรวงและขอบัญญัติ
ทองถิ่นที่อาศัยอํานาจตามกฎหมายควบคุมอาคารออกเงื่อนไขทางเทคนิคที่มีความซับซอนยิ่งขึ้นมาใช
บังคับ และที่สําคัญแตละกิจกรรมจะมีกฎหมายเฉพาะควบคุมไวเปนพิเศษแตละกรณี ทําใหแตละ
กิจกรรม บางกรณีหรือบางกิจกรรมมีกฎหมายหลายฉบับเขามาซอนกันอยูจึงเกิดปญหากับ
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ประชาชนหรือผูประกอบการที่จะดําเนินการกอสรางอาคารแตละประเภทและแตละกิจกรรม วามี
กฎหมายเฉพาะใดบางที่จะตองเขามาเกี่ยวพันเพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องดังกลาว และงายตอการ
ดําเนินการของประชาชนที่เปน ผูเกี่ยวของในประเภทหรือกิจกรรมนั้นไดรูกฎหมายทั้งระบบ จึงเปน
ที่มาของการดําเนินการพัฒนากฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ใน
หัวขอ “การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารที่อยูในเรื่องเดียวกันไวดวยกัน”
Compilation of Law and Regulation ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 วันที่ 22
มีนาคม 2548 และวันที่ 6 กันยายน 2548 โดยใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐดําเนินการ
บูรณาการกฎหมาย โดยรวบรวมกฎหมายตางๆ ที่อยูในความรับผิดชอบและเกี่ยวของซึ่งมีบัญญัติ
ในเรื่องเดียวกัน แตอยูในกฎหมายหลายฉบับใหเปนหมวดหมู หรืออยูในกฎหมายฉบับเดียวกันซึ่ง
อาจมีลักษณะประมวลกฎหมายหรือไมก็ได โดยยึดหลักสาระสําคัญเปนเรื่องหลัก เพื่อประโยชน
ในการบังคับ อางอิง ศึกษา และปฏิบัติราชการ กรมโยธาธิการและผังเมืองจึงไดจัดทําแผนพัฒนา
กฎหมายประจําป 2549 ตามกรอบนโยบายดังกลาว ดวยการรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายดาน
การควบคุมอาคารไวดวยกัน โดยไมเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระหรือหลักการของกฎหมายแตละฉบับ
จําแนกเปนหมวดหมูและปรับปรุงขอมูลใหถูกตองเปนปจจุบัน
วัตถุประสงค
การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกันในดานกฎหมายควบคุมอาคาร
นี้มีวัตถุประสงคหลักที่สําคัญ 4 ประการ คือ
1. เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงกฎหมายไดสะดวก รวดเร็ว และครอบคลุมใน
เรื่องที่ตองการทราบมากขึ้น
2. เพื่อใหสวนราชการสามารถรูกฎหมายในสวนที่ตนเองรับผิดชอบและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของทั้งหมดในการปฏิบัติงานอันจะทําใหประชาชนไดรับบริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว
3. เพื่อนําไปใชเปนฐานในการจัดทําประมวลกฎหมาย (Codification)
4. เพื่อนําไปใชเปนฐานในการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการพัฒนาประเทศ
ขั้นตอนการดําเนินการ
การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารนี้ แบงเปน 5 ขั้นตอน
ดังนี้
/ 1. การรวบรวม
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1. การรวบรวมกฎหมายหลัก และกฎหมายรอง
2. รายงานการศึกษาฉบับแรก (Inception Report)
2.1 จัดทําสารบัญหมวดหมู และอธิบายการจัดหมวดหมู
2.2 จัดรับฟงความคิดเห็น (focus group I)
3. รายงานการศึกษาฉบับกลาง (Interim Report) ที่นําเนื้อหากฎหมายมารวบรวมไว
ตามสารบัญหมวดหมู
4. การจัดทํารับฟงความคิดเห็น (focus group II) เพื่อตรวจสอบความครบถวนและ
ความถูกตองของเนื้อหากฎหมายที่รายงาน
5. รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Riport)
ผลที่คาดวาจะไดรับ
1. การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรื่องเดียวกันไวดวยกันในดานกฎหมายควบคุม
อาคารจะเปนรากฐานสําคัญในการจัดทําประมวลกฎหมายและปฏิรูปกฎหมายในอนาคตใหมีความ
รวดเร็ว
2. ประชาชนสามารถเขาถึงกฎหมายไดสะดวก รวดเร็วและมีความรู ครอบคลุมทุก
เรื่องในประเด็นที่ไดมีการรวบรวม
3. สวนราชการสามารถรูกฎหมายที่ตนเองรับผิดชอบและกฎหมายที่เกี่ยวของทําให
สามารถใหบริการแกผูรับบริการไดรวดเร็ว ครบถวน สมบูรณ
วิธีการนํามาใช
การรวบรวมบทบัญญัติกฎหมายเรือ่ งเดียวกันไวดวยกันในดานกฎหมายควบคุมอาคารนี้
จะเปนเสมือนคูมือหรือเข็มทิศสําหรับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของและประชาชนอันจะเปนประโยชนใน
การศึกษาคนควาเบื้องตนในกรณีที่จะตองปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวของ

/ สวนที่
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สวนที่ 2
บททั่วไป

ขอบเขตการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคาร
ในเบื้องตนควรมาทําความรูกับกฎหมายควบคุมอาคารเสียกอน กฎหมายควบคุม
อาคาร คือ กฎหมายที่ตองการเพื่อควบคุมการกอสรางอาคารใหมีความมั่นคงแข็งแรง มีระบบความ
ปลอดภัยสําหรับผูใชอาคาร เชน ระบบปองกันอัคคีภัย ระบบการระบายอากาศ ฯลฯ มีความเปน
ระเบียบเรียบรอย สวยงามและมีการจัดการดานการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน การจัดใหมี
ระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ ฯลฯ โดยกฎหมายควบคุมอาคารนี้
จะไมไดใชบังคับทั่วประเทศแตจะใชบังคับในทองที่ที่มีความเจริญ มีการกอสรางอาคารคอนขาง
หนาแนนและหากทองที่ใดตองการควบคุมการกอสรางอาคารใหมีความสวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอย มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยจะตองประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในทองที่นั้น ๆ เสียกอน กฎหมายควบคุมอาคารจึงมีผลบังคับใช หรือ
หากเปนพื้นที่ที่อยูในเขตผังเมืองตามกฎหมายผังเมืองก็ใหใชกฎหมายนี้บังคับตามเขตของผังเมืองรวม
นั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกาแตสําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน
และโรงมหรสพ ใหใชบทบัญญัติแหงกฎหมายนี้บังคับไดไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมี
พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือไมก็ตาม โดยการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมายนี้ก็จะมีการกําหนดหลักเกณฑในรูปของกฎกระทรวงและขอบัญญัติทองถิ่น
ซึ่งกฎกระทรวงนี้จะแบงเปน 2 ประเภท คือประเภทที่ใชบังคับเปนการทั่วไป และประเภทที่ใช
บังคับเปนการเฉพาะที่
บทนิยาม
1. “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
/ (2)
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(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเ รือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอด
เรือ รั้ว กําแพง หรือประตู ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิง่ ที่สรางขึ้นใหบุคคล
ทั่วไปใชสอย
(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมี
น้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว
ระยะหางจากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนัก
เกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
สําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา 8 (9)
(5) สิ่งทีส่ รางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตางๆของอาคารดวย (มาตรา 4)
2. “อาคารอยูอ าศัย” หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้ง
กลางวันและกลางคืนไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55
(พ.ศ. 2543)ฯ)
3. “อาคารอยูอ าศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใช
เปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)ฯ)
4. “อาคารชุด” หมายความวา อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540)ฯ)
5. “อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไป
ภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได
ตั้งแตหารอยคนขึ้นไป (มาตรา 4)
6. “อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม
หรือบริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมนอยกวา 5 แรงมาและ
ใหหมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่กอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน 20 เมตร ซึ่งอาจ
ใชเปนอาคารเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมได (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
/ 7 . “อาคาร
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7. “อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนได
โดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ
หรือการพณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด
สนามกีฬากลางแจง สนามกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศ
ยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน
ศาสนสถาน เปนตน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
8. “อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และ
ความปลอดภัยเปนพิเศษ เชน อาคารดังตอไปนี้
(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรือ
ศาสนสถาน
(ข) อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน 100 ตันกรอส
(ค) อาคารหรือสิ่งที่สรางขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคาร หรือ
โครงหลังคาชวงหนึ่งเกิน 10 เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได
(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
9. “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูง
ตั้งแตยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ)
10. “อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่ง
ชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร
การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟาสําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยา
ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
11. “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคาร
หรือสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวกันหรือหลายประเภท โดยมี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป (กฎกระทรวง ฉบับที่ 33
พ.ศ. 2535)ฯ)
/ 12.
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12. “หองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนือ่ งกันเปนแถวยาวตั้งแตสอง
คูหาขึ้นไป มีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
13. “ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหา
ขึ้นไป มีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55
(พ.ศ. 2543)ฯ)
14. “บานแถว” หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วาง
ดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกินสามชั้น
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
15. “บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบานมีผนัง
แบงอาคารเปนบาน มีที่วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลังและดานขางของ
แตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
16. “สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปน
สํานักงานหรือที่ทําการ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
17. “ภัตตาคาร” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ขาย
อาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)ฯ)
18. “หางสรรพสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใช
เปนอาคารพาณิชยสําหรับแสดงหรือขายสินคาตางๆ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)ฯ)
19. “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับ
ฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดให
สาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ โดยจะมีคา ตอบแทนหรือไมก็ตาม (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
20. “โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปน
โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
21. “โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปน
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
22. “คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับ
เก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
/ 23.
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23. “หองโถง” หมายความวา สวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมหรือประชุม
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)ฯ)
24. “กอสราง” หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้น
แทนของเดิมหรือไม (มาตรา 4)
25. “ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตางๆ ของ
อาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนด
ในกฎกระทรวง (มาตรา 4)
26. “ซอมแซม” หมายความวา ซอมหรือเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารใหคงสภาพเดิม
(มาตรา 4)
27. “รื้อถอน” หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา
คาน ตง หรือสวนอื่นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 4)
28. “แผนผังบริเวณ” หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของ
ที่ดินและอาคารที่กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยาย ใชหรือเปลี่ยนการใช รวมทั้งแสดงลักษณะ
และขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดตอโดยสังเขปดวย (มาตรา 4)
29. “แบบแปลน” หมายความวา แบบเพื่อประโยชนในการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน เคลือ่ นยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด
เครื่องหมายวัสดุ และการใชสอยตางๆ ของอาคารอยางชัดเจนพอที่จะใชในการดําเนินการได
(มาตรา 4)
30. “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความวา ขอความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อใหเปนไปตามแบบแปลน (มาตรา 4)
31. “รายการคํานวณ” หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ
การรับน้ําหนัก และกําลังตานทานของสวนตางๆ ของอาคาร (มาตรา 4)
32. “พื้นที่อาคาร” หมายความวา พื้นที่ของพื้นของอาคารแตละชั้นที่บุคคลเขาอยู
หรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตดานนอกของคานหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตดานนอก
ของผนังของอาคารและหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงดวย แตไมรวมพื้นดาดฟาและบันได
นอกหลังคา (กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)
/ 33.
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33. พื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร” หมายความวา พื้นที่ของแปลงที่ดินที่นํามาใชขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร ไมวาจะเปนที่ดินตามหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเดียวหรือหลาย
ฉบับซึ่งเปนที่ดินที่ติดตอกัน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)
34. “ที่วาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม
ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอาจจะจัดใหเปนบอน้ํา สระวายน้ํา บอพักน้ําเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย
หรือที่จอดรถที่อยูภายนอกอาคารก็ได และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งกอสราง หรืออาคาร
ที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับนั้น
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)
35. “ที่จอดรถยนต” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวใชเปนที่จอดรถยนตโดยเฉพาะ
สําหรับอาคาร (กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)ฯ)
36. “ที่กลับรถยนต” หมายความวา บริเวณที่จัดไวสําหรับกลับรถยนตเพื่อสะดวกใน
การจอดหรือเขาออกของรถยนต (กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)ฯ)
37. “ทางเขาออกของรถยนต” หมายความวา ทางที่ใชสําหรับรถยนตเขาหรือออก
จากที่จอดรถยนตถึงปากทางเขาออกของรถยนต (กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)ฯ)
38. “ปากทางเขาออกของรถยนต” หมายความวา สวนของทางเขาออกของรถยนต
ที่เชื่อมกับทางสาธารณะ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)ฯ)
39. “เชิงลาดสะพาน” หมายความวา สวนของทางที่เชื่อมกับสะพานที่มีสวนลาดชัน
เกิน 2 ใน 100 (กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517)ฯ)
40. “ที่สาธารณะ” หมายความวา ที่ซงึ่ เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใช
เปนทางสัญจรได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม (มาตรา 4)
41. “ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือ
ใชเปนทางสัญจรได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55
(พ.ศ. 2543)ฯ)
42. “เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบ
หลังคาเรือนขึ้นไปหรือเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร
โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย (มาตรา 4)
43. “ราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา เทศบาล สุขาภิบาล องคการบริหารสวน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคการปกครองทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให
เปนราชการสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 4)
/ 44.
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44. “ขอบัญญัติทองถิ่น” หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของ
ราชการสวนทองถิ่น เชน เทศบัญญัติ ขอบังคับสุขาภิบาล ขอบัญญัติจังหวัด ขอบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร หรือขอบัญญัติเมืองพัทยา เปนตน (มาตรา 4)
45. “เจาพนักงานทองถิ่น” หมายความวา
(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(3) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร (มาตรา 4)
46. “นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น
ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการ
แตงตั้งใหเปนนายชาง (มาตรา 4)
47. “นายตรวจ” หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ
(มาตรา 4)
48. “ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซงึ่ รับผิดชอบในการอํานวยการหรือ
ควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร (มาตรา 4)
49. “ผูดําเนินการ” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงรับ
กระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูรับจางชวง (มาตรา 4)
50. “ผูครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึง ผูจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด
สําหรับทรัพยสวนกลางตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดดวย (มาตรา 4)
51. “ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมหรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น
แลวแตกรณี ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 4)
52. “สถาบันที่เชื่อถือได” หมายความวา สวนราชการหรือบริษัทจํากัดที่มีวัตถุประสงค
ในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิศวกรรม ซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบ
งานวิศวกรรมควบคุม (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
/ 53.
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53. “ความกวางสุทธิ” หมายความวา ความกวางที่วัดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง
โดยปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง (กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการ
หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548)
54. “โครงสรางหลัก” หมายความวา สวนประกอบของอาคารที่เปนเสา คาน ตง หรือพื้น
ซึ่งโดยสภาพถือไดวามีความสําคัญตอความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนั้น (กฎกระทรวง ฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540)ฯ)
55. “วัสดุกอสรางและสิ่งของ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ถูกรื้อถอน รวมทั้ง
สิ่งของที่ขนออกจากอาคารสวนที่มีการรื้อถอน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526)ฯ)
56. “สิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา” หมายความวา
สวนของอาคารที่สรางขึ้นและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารที่ติดหรือตั้งอยูภายในและ
ภายนอกอาคารเพื่ออํานวยความสะดวกในการใชอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
(กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา
พ.ศ. 2548)
57. “พื้นผิวตางสัมผัส” หมายความวา พื้นผิวที่มีผิวสัมผัสและสีซึ่งมีความแตกตางไป
จากพื้นผิวและสีในบริเวณขางเคียงซึ่งคนพิการทางการมองเห็นสามารถสัมผัสได (กฎกระทรวง
กําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548)
58. “ลิฟต” หมายความวา อุปกรณที่ใชสําหรับนําคนขึ้นลงระหวางพื้นของอาคาร
ที่ตางระดับกันแตไมใชบันไดเลื่อนหรือทางเลื่อน (กฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกใน
อาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548)
59. “ลิฟตดับเพลิง” หมายความวา ลิฟตที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการ
ใชไดขณะเกิดเพลิงไหม (กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ)
60. “หลังคา” หมายความวา สิ่งปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับปองกันแดด
และฝนรวมทั้งโครงสรางหรือสิ่งใดซึ่งประกอบขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยวสิ่งปกคลุมนี้ใหมั่นคงแข็งแรง
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
61. “ดาดฟา” หมายความวา พื้นสวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม
และบุคคลสามารถขึ้นไปใชสอยได (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
62. “พื้น” หมายความวา พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายใน
ขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้ง
เฉลียงหรือระเบียงดวย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
/ 63.
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63. “ฝา” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นแบงพื้นภายในอาคารใหเปน
หอง ๆ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
64. “ผนัง” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวย
ของอาคารใหเปนหลังหรือเปนหนวยแยกจากกัน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
65. “ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา 18
เซนติเมตร และไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอื่นที่มี
คุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอยกวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดา หนา 18 เซนติเมตร ถาเปนผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กตองหนาไมนอยกวา 12 เซนติเมตร (กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ)
66. “วัสดุถาวร” หมายความวา วัสดุซึ่งตามปกติไมแปลงสภาพไดงายโดยน้ํา ไฟ
หรือดินฟาอากาศ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
67. “วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ)
68. “วัสดุติดไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่เปนเชื้อเพลิง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2527)ฯ)
69. “แรงประลัย” หมายความวา แรงขนาดที่จะทําใหวัตถุนั้นแตกแยกออกหางจาก
กันเปนสวนหรือทลายเขาหากัน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
70. “แรงดึง” หมายความวา แรงที่จะทําใหวัตถุแยกออกหางจากกัน (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
71. “แรงอัด” หมายความวา แรงที่จะทําใหวัตถุทลายเขาหากัน (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
72. “แรงดัด” หมายความวา แรงที่จะทําใหวัตถุโคงหรือโกงตัว (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
73. “แรงลม” หมายความวา แรงของลมที่กระทําตอโครงสราง (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
74. “แรงเฉือน” หมายความวา แรงที่จะทําใหวัตถุขาดออกจากกันดุจกรรไกรตัด
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
75. “แรงดึงประลัย” หมายความวา แรงดึงขนาดที่จะทําใหวัตถุนั้นแยกออกหาง
จากกันเปนสวน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
/ 76.
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76. “แรงอัดประลัย” หมายความวา แรงอัดขนาดที่จะทําใหวัตถุนั้นทลายเขาหากัน
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
77. “แรงอัดประลัยของคอนกรีต” หมายความวา แรงอัดตามแกนยาวขนาดที่จะทํา
ใหแทงคอนกรีตทรงกระบอกที่มีเสนผานศูนยกลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อายุยี่สิบแปด
วันทลายเขาหากัน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
78. “หนวยแรง” หมายความวา แรงหารดวยพื้นที่หนาตัดที่รับแรงนั้น
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
79. “หนวยแรงพิสูจน” หมายความวา หนวยแรงดึงที่ไดจากการลากเสนตรงที่จุด
0.2 ใน 100 สวนของความเครียด ใหขนานกับสวนที่เปนเสนตรงของเสนแสดงความสัมพันธ
ระหวางหนวยแรงดึงและความเครียดไปตัดกับเสนนั้น (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
80. “หนวยแรงฝด” หมายความวา หนวยแรงที่เกิดขึ้นระหวางผิวเข็มกับดิน
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
81. “หนวยแรงที่ขีดปฏิภาค” หมายความวา หนวยแรงที่จุดสูงสุดของสวนที่เปน
เสนตรงของเสนแสดงความสัมพันธระหวางหนวยแรงและความเครียด (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2527)ฯ)
82. “ความเครียด” หมายความวา อัตราสวนของสวนยืดหรือสวนหดของวัสดุที่รับ
แรงตอความยาวเดิมของวัสดุนั้น (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
83. “กําลังคราก” หมายความวา หนวยแรงดึงที่วัสดุเริ่มยืดโดยไมตองเพิ่มแรงดึงขึ้นอีก
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
84. “สวนปลอดภัย” หมายความวา ตัวเลขทีใ่ ชหารหนวยแรงประลัยลงใหถึงขนาดที่จะ
ใชไดปลอดภัย สําหรับวัสดุที่มีกําลังครากหรือหนวยแรงพิสูจน ใหใชคากําลังครากหรือหนวยแรง
พิสูจนนั้นแทนหนวยแรงประลัย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
85. “น้ําหนักบรรทุกจร” หมายความวา น้ําหนักที่กําหนดวาจะเพิ่มขึ้นบนอาคาร
นอกจากน้ําหนักของตัวอาคารนั้นเอง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
86. “น้ําหนักบรรทุกประลัย” หมายความวา น้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่กําหนดใหใชใน
การคํานวณตามทฤษฎีกําลังประลัย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
87. “สวนตาง ๆ ของอาคาร” หมายความวา สวนของอาคารที่จะตองแสดงรายการ
คํานวณการรับน้ําหนักและกําลังตานทาน เชน แผนพื้น คาน เสา และรากฐาน เปนตน
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
/ 88.
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88. “คอนกรีต” หมายความวา วัสดุที่ประกอบขึ้นดวยสวนผสมของปูนซีเมนต
มวลผสมละเอียด เชน ทราย มวลผสมหยาบ เชน หินหรือกรวด และน้ํา (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2527)ฯ)
89. “คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายความวา คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมฝงภายในใหทํา
หนาที่รับแรงไดมากขึ้น (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
90. “คอนกรีตอัดแรง” หมายความวา คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอัดแรงฝงภายในที่ทํา
ใหเกิดหนวยแรงที่มีปริมาณพอจะลบลางหนวยแรงอันเกิดจากน้ําหนักบรรทุก (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2527)ฯ)
91. “เหล็กเสริม” หมายความวา เหล็กที่ใชฝง ในเนื้อคอนกรีตเพื่อเสริมกําลังขึ้น
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
92. “เหล็กเสริมอัดแรง” หมายความวา เหล็กเสริมกําลังสูงที่ใชฝงในเนื้อคอนกรีต
อัดแรงอาจเปนลวดเสนเดียว ลวดพันเกลียว หรือลวดเหล็กกลุมก็ได (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2527)ฯ)
93. “เหล็กขอออย” หมายความวา เหล็กเสริมที่มีบั้งและหรือมีครีบที่ผิว
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
94. “เหล็กขวั้น” หมายความวา เหล็กเสริมทีบ่ ิดเปนเกลียว (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2527)ฯ)
95. “เหล็กหลอ” หมายความวา เหล็กที่มีธาตุถานผสมอยูตั้งแตรอยละ 2 ขึ้นไปโดย
น้ําหนัก (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
96. “เหล็กโครงสรางรูปพรรณ” หมายความวา เหล็กที่ผลิตออกมามีหนาตัดเปน
รูปลักษณะตาง ๆ ใชในงานโครงสราง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
97. “ไมเนื้อออน” หมายความวา ไมที่ไมคงทนตอดินฟาอากาศและตัวสัตว เชน
มอด ปลวก เปนตน และหรือมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 14 เชน ไมยาง หรือไมตะแบก
เปนตน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
98. “ไมเนื้อปานกลาง” หมายความวา ไมที่คงทนตอดินฟาอากาศและตัวสัตว เชน
มอด ปลวก เปนตน ไดดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในขอ 14 เชน
ไมสน เปนตน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
99. “ไมเนื้อแข็ง” หมายความวา ไมที่คงทนตอดินฟาอากาศและตัวสัตว เชน มอด
ปลวก เปนตน ไดดีตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในขอ 14 เชน ไมเต็ง
หรือไมตะเคียนทอง เปนตน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
/ (หมายเหตุ
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(หมายเหตุ ขอ 14 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
100. “ดิน” หมายความวา วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเปนเปลือกโลก เชน หิน กรวด
ทราย ดินเหนียว เปนตน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
101. “กรวด” หมายความวา กอนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
102. “ทราย” หมายความวา กอนหินเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดโตไมเกิน 3 มิลลิเมตร
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
103. “ดินดาน” หมายความวา หินตะกอนของกรวด ทราย ดินเหนียว มีน้ําปูนเปนเชื้อ
ประสานมีลักษณะแข็งยากแกการขุด (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
104. “หินดินดาน” หมายความวา หินที่มีเนื้อละเอียดมาก ประกอบดวยดินเหนียว
หรือทรายอัดตัวแนนเปนชั้นบาง ๆ จะมีเชื้อประสานหรือไมก็ได (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2527)ฯ)
105. “หินปูน” หมายความวา หินเนื้อแนนละเอียดทึบมีสีตางๆ กันประกอบดวย
แรแคลไซท (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
106. “หินทราย” หมายความวา หินเนื้อหยาบ ประกอบดวยเม็ดทรายยึดตัวแนนดวย
เชื้อประสาน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
107. “หินอัคนี” หมายความวา หินเนื้อหยาบเกิดจากการเย็นตัวของหินละลาย
ใตพื้นโลกประกอบดวยแรเฟลดสปาร แรควอตซ เปนสวนใหญ มีลักษณะแข็งแกรง (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
108. “เสาเข็ม” หมายความวา เสาที่ตอกหรือหลออยูในดินเพื่อรับน้ําหนักบรรทุกของ
อาคาร (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
109. “พื้นผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม” หมายความวา ผลคูณของความยาวของเสาเข็ม
กับความยาวของเสนลอมรูปที่สั้นที่สุดของหนาตัดปกติของเสาเข็มนั้น (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2527)ฯ)
110. “ฐานราก” หมายความวา สวนของอาคารที่ใชถายน้ําหนักอาคารลงสูดิน
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
111. “กําลังแบกทานของดิน” หมายความวา ความสามารถที่ดินจะรับน้ําหนักได
โดยมีการทรุดตัวขนาดที่ไมทําใหเกิดความเสียหายแกอาคาร (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
/ 112.
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112. “กําลังแบกทานของเสาเข็ม” หมายความวา ความสามารถที่เสาเข็มจะรับน้ําหนัก
ไดโดยมีการทรุดตัวไมเกินอัตราที่กําหนดไวในกระทรวงนี้ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)ฯ)
113. “ชวงบันได” หมายความวา ระยะตั้งบันไดซึ่งมีขั้นตอเนื่องกันโดยตลอด
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
114. “ลูกตั้ง” หมายความวา ระยะตั้งของขั้นบันได (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55
(พ.ศ. 2543)ฯ)
115. “ลูกนอน” หมายความวา ระยะราบของขั้นบันได (กฎกระทรวง ฉบับที่ 55
(พ.ศ. 2543)ฯ)
116. “อิฐธรรมดา” หมายความวา ดินที่ทําขึ้นเปนแทงและไดเผาใหสุก (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ)
117. “น้ําทิ้ง” หมายความวา น้ําจากอาคารที่ผานระบบบําบัดน้ําเสียแลวจนมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งที่กําหนดสําหรับการที่จะระบายลงแหลงรองรับน้ําทิ้งได (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538)ฯ)
118. “ระบบทอยืน” หมายความวา ทอสงน้ําและอุปกรณที่ใชสําหรับการดับเพลิง
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ)
119. “น้ําเสีย” หมายความวา ของเหลวที่ผานการใชแลวทุกชนิดที่มีกากและไมมีกาก
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538)ฯ)
120. “แหลงรองรับน้ําทิ้ง” หมายความวา ทอระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แมน้ํา
ทะเล และแหลงน้ําสาธารณะ (กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538)ฯ)
121. “ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา กระบวนการทําหรือการปรับปรุงน้ําเสียให
มีคุณภาพเปนน้ําทิ้ง รวมทั้งการทําใหน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร (กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538)ฯ)
122. “ระบบประปา” หมายความวา ระบบการจายน้ําเพื่อใชและดื่ม (กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ)
123. “มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
(กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ)
124. “ที่พักมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอย
เพื่อรอการขนยายไปยังที่พักรวมมูลฝอย (กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ)
125. “ที่พักรวมมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกัก
มูลฝอยเพื่อรอการขนไปกําจัด (กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ)
/ 126.
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126. “อาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อ
ประโยชนในการขายปลีกหรือขายสง หรือทั้งขายปลีกและขายสง ซึ่งสินคาอุปโภคและบริโภคหลาย
ประเภทที่ใชในชีวิตประจําวัน แตไมหมายความรวมถึงตลาดตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และ
อาคารที่มีกิจกรรมหลักเพื่อใชดําเนินการเพื่อสงเสริมหรือจําหนายสินคาซึ่งเปนผลิตผลหรือผลิตภัณฑ
ของชุมชน (กฎกระทรวงเกี่ยวกับอาคารพาณิชยกรรมประเภทคาปลีกคาสง (จํานวน 145 ฉบับ))
ประเภทอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคารไดแบงอาคารออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะที่เปนรูปทรง
ของอาคาร จริง ๆ ซึ่งมีอยู 20 ประเภท คือ
1. อาคารอยูอาศัย
2. อาคารอยูอาศัยรวม
3. อาคารชุมนุมคน
4. อาคารพาณิชย
5. อาคารสาธารณะ
6. อาคารพิเศษ
7. อาคารสูง
8. อาคารขนาดใหญ
9. อาคารขนาดใหญพิเศษ
10. หองแถว
11. ตึกแถว
12. บานแถว
13. บานแฝด
14. สํานักงาน
15. ภัตตาคาร
16. หางสรรพสินคา
17. โรงมหรสพ
18. โรงแรม
19. โรงงาน
20. คลังสินคา
/ สวน
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สวนลักษณะที่สองจะเปนสิ่งที่กฎหมายไดกําหนดใหเปนอาคาร เชน อัฒจันทร
เขื่อน สะพาน อุโมงค อูเรือ ปาย และกระเชาไฟฟา ซึ่งรายละเอียดจะบัญญัติไวในคําจํากัดความวา
“อาคาร” และมาตรา 8 ทวิ รวมทั้งกฎกระทรวงกําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคารตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
สวนที่ 3
การขออนุญาต

กอสรางอาคาร
ผูที่มีความประสงคจะกอสรางอาคารสามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ
1. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ ข. 1 และตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526)ฯ (ตามภาคผนวก 2-1)
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ตามภาคผนวก 2-2) ซึ่งเอกสารที่จะใชประกอบการขออนุญาตจะประกอบไปดวย
1.1 แบบฟอรมคําขออนุญาต
1.2 แบบแปลน แผนผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
1.3 รายการคํานวณ 1 ชุด (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ
อาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ)
1.4 สําเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ (กรณีที่เปน
อาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ)
1.5 สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส. 3/ส.ค. 1
1.6 หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน (กรณีที่เจาของอาคาร
ไมไดเปนเจาของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู)
1.7 หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่อาคาร
กอสรางชิดเขตที่ดินนอยกวา 50 เซนติเมตร) หรือใชผนังรวมกัน
1.8 หนังสือแสดงความเปนตัวแทนเจาของอาคาร (หรือหนังสือมอบอํานาจ กรณี
ที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต)
1.9 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูม ีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผูขออนุญาต ที่ออกใหไมเกินหกเดือน
/ 1.10
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1.10 หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล
(กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
1.11 เอกสารอื่นๆ (ถามี)
2. โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ ซึ่งขั้นตอนในการแจงมี
ดังนี้
2.1 แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ โดยยื่นแบบฟอรมตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต แตในกรณีนี้ผูออกแบบอาคารทั้งวิศวกร
และสถาปนิก ตองเปนวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พรอมทั้งแจงวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการ
ดําเนินการดังกลาว
2.2 ชําระคาธรรมเนียม
เมื่อดําเนินการตาม 2.1 และ 2.2 เรียบรอยแลว เจาพนักงานทองถิ่นจะออกใบรับ
แจง เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายในวันที่ไดรับแจง เมื่อเจาของอาคารไดใบรับแจงแลวสามารถ
ดําเนินการกอสรางอาคารได
รื้อถอนอาคาร
ผูที่มีความประสงคจะรื้อถอนอาคาร ถาเปนอาคารหรือสวนอื่นของโครงสรางอาคาร
ดังตอไปนี้ตองขออนุญาตรื้อถอนจากเจาพนักงานทองถิ่น ตามแบบ ข. 1 หรือแจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ
1. อาคารที่มสี วนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา
ความสูงของอาคาร
2. อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร
3. กันสาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
4. ผนังหรือฝาที่เปนโครงสรางของอาคารหรือผนังหรือฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก
5. บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
6. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแตพื้นชั้นที่สองของอาคารขึ้นไปและตองปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526)ฯ (ตามภาคผนวก 2-1)
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 (ตามภาคผนวก 2-2)

/ เคลื่อนยาย
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เคลื่อนยายอาคาร
ผูที่มีความประสงคจะเคลื่อนยายอาคารสามารถดําเนินการได 2 แนวทางคือ
1. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ ข. 2 และตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526)ฯ (ตามภาคผนวก 2-1)
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ตามภาคผนวก 2-2) ซึ่งเอกสารที่ใชประกอบการขออนุญาตจะประกอบไปดวย
1.1 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
1.2 รายการคํานวณจํานวนหนึ่งชุด (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ)
1.3 หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของ
อาคารเปนผูขออนุญาต)
1.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูม ีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผูขออนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
1.5 หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการ หรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล
(กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
1.6 หนังสือแสดงความอยูยินยอม และรับรองของผูออกแบบและคํานวณ
อาคารพรอมทั้งสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี)
1.7 สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่ / ส.ค. 1 หรือหนังสือ
ยินยอมของเจาของที่ดินที่จะเคลื่อนยายอาคาร
1.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน
1.9 สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภท
เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี)
1.10 เอกสารอื่นๆ (ถามี)
2. โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ ซึ่งขั้นตอนในการแจงมี
ดังนี้
/ 2.1
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2.1 แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ โดยยื่นแบบฟอรมตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต แตในกรณีนี้ผูออกแบบอาคารทั้งวิศวกร
และสถาปนิก ตองเปนวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พรอมทั้งแจงวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการ
ดําเนินการดังกลาว
2.2 ชําระคาธรรมเนียม
เมื่อดําเนินการตาม 2.1 และ 2.2 เรียบรอยแลว เจาพนักงานทองถิ่นจะออกใบรับ
แจง เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายในวันที่ไดรับแจง เมื่อเจาของอาคารไดใบรับแจงแลวสามารถ
ดําเนินการเคลื่อนยายอาคารได
ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
อาคารทั่ว ๆ ไปอาทิเชน อาคารอยูอาศัย หองแถวหรือตึกแถวเมื่อกอสรางเสร็จแลว
สามารถเขาใชสอยไดทันทีแตมีอาคารบางประเภทเมื่อกอสรางเสร็จแลวกอนเขาไปใชอาคารตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอน หรือหากเปลี่ยนแปลงการใชอาคารมาเปนอาคารประเภท
ตามที่กฎหมายกําหนดตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเสียกอนจึงจะสามารถเขาใชสอย
อาคารนั้นได เราจะเรียกอาคารที่ถูกควบคุมเชนนี้วา “อาคารควบคุมการใช” โดยอาคารควบคุม
การใชจะแบงเปน 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ไมกําหนดขนาดพื้นที่ไดแกอาคาร ดังนี้
1. คลังสินคา
2. โรงแรม
3. อาคารชุด
4. สถานพยาบาล
ประเภทที่ 2 กําหนดพื้นที่ไดแกอาคาร ดังนี้
1. อาคารสําหรับคาขายหรือประกอบธุรกิจมีพื้นที่ตั้งแต 80 ตารางเมตร
2. โรงงานที่มีพื้นที่ตั้งแต 80 ตารางเมตร
3. สถานศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งแต 80 ตารางเมตร
4. อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมหรือประชุมที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตร
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5. สํานักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตร
ซึ่งขั้นตอนในกรณีนี้ เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภท
ควบคุมการใชหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือ
ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการ
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้น และเมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลว
เห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลือ่ นยายอาคารนัน้ เปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต
หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองแบบ อ. 6 ใหแกผไู ดรับใบอนุญาตหรือ
ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตาม
มาตรา 39 ทวิ ได
ดัดแปลงอาคาร
ผูที่มีความประสงคจะดัดแปลงอาคารสามารถดําเนินการได 2 แนวทาง คือ
1. ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามแบบ ข. 1 และตองปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526)ฯ (ตามภาคผนวก 2-1) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ตามภาคผนวก 2-2) ซึ่งเอกสารที่จะใชประกอบการขออนุญาตจะประกอบไปดวย
1.1 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
1.2 รายการคํานวณหนึ่งชุด (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ
อาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ)
1.3 หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของ
อาคารเปนผูขออนุญาต)
1.4 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูม ีอํานาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผูขออนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
1.5 หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการ หรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล
(กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
1.6 หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร
พรอมทั้งสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
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(กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
1.7 สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่ / ส.ค.1 หรือหนังสือ
ยินยอมของเจาของที่ดิน
1.8 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน
1.9 สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลกั ษณะ ขนาด อยูใน
ประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี)
1.10 เอกสารอื่นๆ (ถามี)
2. โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ ซึ่งขั้นตอนในการแจงมี
ดังนี้
2.1 แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ โดยยื่นแบบฟอรมตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต แตในกรณีนี้ผูออกแบบอาคารทั้งวิศวกร
และสถาปนิก ตองเปนวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พรอมทั้งแจงวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการ
ดําเนินการดังกลาว
2.2 ชําระคาธรรมเนียม
เมื่อดําเนินการตาม 2.1 และ 2.2 เรียบรอยแลว เจาพนักงานทองถิ่นจะออกใบรับ
แจง เพื่อเปนหลักฐานการแจงภายในวันที่ไดรับแจง เมื่อเจาของอาคารไดใบรับแจงแลวสามารถ
ดําเนินการดัดแปลงอาคารได
แตอยางไรก็ตามการดัดแปลงในบางกรณีตอไปนี้ก็ไมตองขออนุญาตแตอยางใด
(1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอาคารโดยใชวัสดุที่มีขนาด จํานวน และชนิด
เดียวกับของเดิม เวนแตการเปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง
หรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณ
(2) การเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร โดยใชวัสดุชนิด
เดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นซึ่งไมเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกสวนหนึ่งสวนใดของโครงสราง
ของอาคารเดิม เกินรอยละสิบ
(3) การเปลี่ยนแปลง การตอเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต
แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่สวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร ซึ่งไม
เปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกสวนหนึ่งสวนใดของโครงสรางของอาคารเดิม เกินรอยละสิบ
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(4) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคาหรือของพืน้ ชั้นหนึ่งชั้นใด ใหมีเนื้อที่
นอยลงหรือมากขึ้น รวมกันไมเกินหาตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน
ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 (ตามภาคผนวก 2-3)
ใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ผูที่มีความประสงคจะใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจะตองดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และตองไดรับใบอนุญาตใหใช
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
ซึ่งมีอํานาจในการออกใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ตออายุใบอนุญาต โอนใบอนุญาตและ
ออกใบแทนใบอนุญาตโดยคณะกรรมการดังกลาวจะประกอบดวย
(1) ในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เปนประธานกรรมการผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติเปนกรรมการ และใหผอู ํานวยการกองควบคุมการกอสราง
กรมโยธาธิการและผังเมืองเปนกรรมการและเลขานุการ
(2) ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ
เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของ สาธารณสุขจังหวัด หัวหนาตํารวจภูธรจังหวัดเปน
กรรมการและใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งเปนไปตามหมวด 3 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การตออายุใบอนุญาต
การขอตออายุใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมือ่ ไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น
จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น โดยหลักเกณฑในการขอตออายุใบอนุญาตตองเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528)ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ 57
(พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กลาวคือ การขอตออายุ
ใบอนุญาตครั้งแรกเจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตตามระยะเวลาไมเกินใบอนุญาตที่ออกให และ
ในกรณีที่มีการตออายุใบอนุญาตมาแลวเจาพนักงานทองถิ่นจะอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตอีกครั้ง
ก็ตอเมื่อมีการดําเนินการกอสรางฐานรากทั้งหมดแลวเสร็จหรือมีการกอสรางหรือดัดแปลงโครงสราง
ของอาคารไปแลวเกินรอยละ 10 ของพื้นที่อาคารที่ไดรับอนุญาต
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สวนที่ 4
เขตเพลิงไหม

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมอาคารเปนจํานวนมาก กฎหมายควบคุมอาคารจะเขาไปมี
บทบาทในการใหอํานาจทองถิ่นเพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณนั้น เชน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ระบบโครงขายถนน (ขยายพื้นผิวถนน ตัดถนนใหม ทําทางเทา ฯลฯ) เปนตน
กฎหมายควบคุมอาคารไดกําหนดวา ถามีจํานวนอาคารที่ถูกเพลิงไหมตั้งแต 30
หลังคาเรือนขึ้นไป หรือบริเวณที่เกิดเพลิงไหมมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไปไมวาทองที่นั้นจะไดมี
การประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวหรือไมก็ตาม
เจาพนักงานทองถิ่นสามารถเขาไปดําเนินการปรับปรุงพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหมและบริเวณโดยรอบพื้นที่
ที่เกิดเพลิงไหมระยะ 30 เมตรได บริเวณที่เกิดเพลิงไหมที่มีอาคารถูกเพลิงไหมตั้งแต 30 หลังคา
เรือนขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูตดิ ตอภายในระยะ 30 เมตร โดยรอบ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม เรียกวา “เขตเพลิงไหม” โดยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ทองถิ่นจะพิจารณาวาเหตุ
เพลิงไหมนั้น เขาหลักเกณฑที่ตองดําเนินการประกาศเปนเขตเพลิงไหมหรือไม โดยมีหลักเกณฑใน
การพิจารณาตามที่กลาวมาแลว คือ
(ก) มีอาคารถูกเพลิงไหมตั้งแต 30 หลังคาเรือนขึ้นไป หรือ
(ข) บริเวณที่เกิดเพลิงไหมมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป
ถาไมเขาหลักเกณฑดังกลาว ประชาชนที่อยูในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหมก็สามารถกอสราง ซอมแซม
บานเรือนได แตถาเหตุเพลิงไหมนั้นเขาลักษณะที่จะตองดําเนินการประกาศเปนเขตเพลิงไหม
(ไมวาทองที่นั้นไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวหรือไมก็ตาม)
เจาพนักงานทองถิ่นจะติดประกาศแสดงเขตเพลิงไหมพรอมแผนที่สังเขปไว ณ สํานักงานของ
ราชการสวนทองถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม และจะระบุการกระทําอันตองหามไวในประกาศ
ดังกลาว คือ
(1) หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลือ่ นยายอาคารในเขตเพลิงไหม
ภายใน 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม เวนแตเปนการกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชน
ในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยราชการ หรือการดัดแปลง หรือซอมแซมอาคารเพียง
เทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัย หรือใชสอยชัว่ คราว เทานั้น
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(2) ผูที่ไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
หรือผูที่ไดใบรับแจงในเขตเพลิงไหม ตองระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่ไดแจงไวเปน
เวลา 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหมตอจากนั้นเจาพนักงานทองถิ่นจะพิจารณาวาสมควรจะปรับปรุง
เขตเพลิงไหมหรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และ
เสนอความเห็นใหคณะกรรมการควบคุมอาคารและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณา
ภายใน 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาแลวมีมติไมปรับปรุงเขตเพลิงไหม
เจาพนักงานทองถิ่นจะประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมพรอมทั้งยกเลิกประกาศการหาม
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารและแผนผังแนวเขตเพลิงไหมใหประชาชนทราบ
ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาแลวมีมติใหปรับปรุงเขตเพลิงไหม การ
ประกาศหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร ใหมีผลใชบังคับตอไปอีกเปนเวลา 60
วัน นับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น เจาพนักงานทองถิ่นจะประกาศใหประชาชน
ในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยประกาศไว ณ สํานักงานของราชการ
สวนทองถิ่นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม และจะมีการพิจารณาจัดทําแผนผังการปรับปรุงเขตเพลิงไหม
ตอไป
เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลือ่ นยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่
กําหนดในแผนผังนั้นและบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยาย
อาคาร หรือใบรับแจง ที่ไดออกไวกอนวันที่ประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม
ซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาวใหเปนอันยกเลิก
เจาพนักงานทองถิ่นจะเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามประกาศใช
บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายใน 2 ป นับแตวันใชประกาศดังกลาวโดยคาใชจายใน
การดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมทั้งหมด เชน การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค คาเวนคืน
ที่ดิน คากอสรางถนน ฯลฯ เปนหนาที่ของทองถิ่นแตถาเจาพนักงานทองถิ่นไมไดเริ่มตนดําเนินการ
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายในกําหนดเวลา 2 ป ใหประกาศดังกลาวเปนอันยกเลิกและในกรณีที่มี
ความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพยใดเพื่อใชประโยชนตามที่กําหนดในแผนผัง
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยนั้น โดยใหนํากฎหมายวาดวย
การเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนุโลม
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สวนที่ 5
การควบคุมกํากับดูแล

คณะกรรมการควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคารไดกําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยใหมีอาํ นาจ
หนาที่ ดังนี้
(1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในการดําเนินการตามมาตรา
8 หรือมาตรา 10 ทวิ
(2) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา 10 (2)
(3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่นหรือสวนราชการในการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(6) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวจะประกอบไปดวย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปนประธาน
กรรมการ ผูแ ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมการปกครอง
ผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ผูแทนกรุงเทพมหานคร ผูแทนคณะกรรมการสภา
วิศวกร และผูแทนคณะกรรมการสภาสถาปนิก แหงละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิอีกไมเกินสี่คนซึ่ง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง เปนกรรมการ และหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุม
อาคาร เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
กฎหมายควบคุมอาคารไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณโดยใหมีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาวสงเอกสาร
หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
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(3) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใดๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ
ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวจะประกอบไปดวย
(1) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด ประกอบดวย
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนคณะกรรมการสภาวิศวกร และผูแทน
คณะกรรมการสภาสถาปนิก เปนกรรมการและกรรมการอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวนนี้ใหมีผูทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนไมนอยกวา
สองคน และหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนกรรมการและเลขานุการ
(2) ในเขตเทศบาล เขตเมืองพัทยา หรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวย
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดซึ่งเปนหัวหนาที่ทําการอัยการจังหวัดและ
บุคคลอื่นอีกไมเกินหกคนซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผูแตงตั้งซึ่งในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจาก
ภาคเอกชนไมนอยกวาสองคนเปนกรรมการ และใหโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเปนกรรมการและ
เลขานุการ
เจาพนักงานทองถิ่น
การบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารจะสัมฤทธิ์ผลหรือประสบความลมเหลวหรือไม
นั้นยอมขึ้นอยูกับความเครงครัดของเจาพนักงานทองถิ่น เนื่องจากกฎหมายนี้จะใหอํานาจเจาพนักงาน
ทองถิ่นเปนผูปฏิบัติการณใหเปนไปตามกฎหมายซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายนี้จะหมายถึง
(1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
(2) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
(3) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
(4) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
(5) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการ
บริหารสวนตําบล
(6) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
โดยเจาพนักงานทองถิ่นจะมีอํานาจในการอนุญาตหรือไมอนุญาตในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร และในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
/ เคลือ่ น
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เคลื่อนยายอาคารโดยฝาฝนกฎหมายนี้ เจาพนักงานทองถิ่นก็จะมีอํานาจในการออกคําสั่งใหเจาของ
หรือผูครอบครองอาคาร หรือผูควบคุมงานใหระงับการกระทําดังกลาว หรือมีคาํ สั่งหามมิใหบุคคลใด
ใชหรือเขาไปในสวนใดๆของอาคารที่มกี ารกระทําการฝาฝนไดอีกดวย
นายชาง และตรวจ
กฎหมายควบคุมอาคารไดกําหนดใหมีนายชางและนายตรวจซึ่งนายชางและนายตรวจ
นี้จะมีบทบาทสําคัญในการที่จะควบคุมผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับกฎหมายนี้ไดปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมาย โดยนายชางและนายตรวจจะเสมือนกับเปนหูเปนตาใหกับเจาพนักงานทองถิ่นในการ
ควบคุมอาคาร แตนายชางและนายตรวจจะมีอํานาจหนาที่แตกตางกันกลาวคือ นายตรวจจะมีอํานาจ
เขาไปตรวจสอบวาในบริเวณที่มีการกอสราง ดัดแปลง รือ้ ถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร ไดมีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้หรือไม แตนายชางจะมีอํานาจเขาไปตรวจสอบไดแมอาคารนัน้ จะได
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายเสร็จแลว ซึ่งเปนไปตามมาตรา 53 ถึงมาตรา 55
(ตามผนวก 1-1)
ผูตรวจสอบ
อาคารบางประเภทดังตอไปนี้
(1) อาคารสูง
(2) อาคารขนาดใหญพิเศษ
(3) อาคารชุมนุมคน
(4) โรงมหรสพ
(5) โรงแรมที่มีหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป
(6) สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต 200 ม2 ขึ้นไป
(7) อาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000 ม2 ขึน้ ไป
(8) โรงงานที่มีความสูงมากกวาหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต 5,000 ม2 ขึ้นไป
(9) ปายบนดินที่มีความสูงตั้งแต 15 เมตร หรือพื้นที่ตั้งแต 50 ม2 ขึ้นไป
หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟาหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ม2 ขึ้นไป
เจาของอาคารตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือดานสถาปตยกรรมเพื่อทําการตรวจสอบ
สภาพอาคาร โครงสราง อุปกรณตางๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟาและการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การ
ปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุน ระบบระบายอากาศ ระบบระบาย
น้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่นๆ ของอาคารที่จําเปนตอการปองกันภยันตราย
ตางๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวติ รางกาย หรือทรัพยสิน ซึ่งผูตรวจสอบอาคารนีจ้ ะหมายถึง
/ (1)
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(1) บุคคลธรรมดา ซึ่งตองมีคุณสมบัติที่สําคัญๆ ดังนี้
ก. ตองไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
สถาปตยกรรมควบคุม
ข. ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคารตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารรับรอง
ค. มีสัญชาติไทย
(2) นิติบุคคลซึ่งตองมีคุณสมบัติที่สําคัญๆ ดังนี้
- ตองจดทะเบียนโดยทุนจดทะเบียนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองเปนของผูมีสัญชาติ
ไทย และมีผูถือหุนหรือกรรมการเปนผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนหรือ
กรรมการทั้งหมด
- ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรม
ควบคุม
- สมาชิกในคณะบริหารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองผานการ
อบรมหลักสูตรการตรวจสอบอาคารทีค่ ณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง
โดยการตรวจสอบจะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
(1) การตรวจสอบใหญ จะกระทําทุก 5 ป โดยจะตรวจสอบทุกระบบ เชน
- ระบบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร
- ระบบการปองกันอัคคีภัย
- ระบบไฟฟา
- ระบบปรับอากาศ
- ระบบสุขาภิบาล
(2) การตรวจสอบประจําป กลาวคือ ผูต รวจสอบจะวางแผนและมีคูมือการดูแลและ
บํารุงรักษาอุปกรณทุกระบบใหกับผูดูแลอาคารปฏิบัติตามกําหนดระยะเวลาของอุปกรณแตละอุปกรณ
และในระหวางปผูตรวจสอบจะติดตามผลการรายงานการดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณของผูดูแล
อาคารเปนระยะๆ ในระหวางนี้หากพบสิ่งบกพรองก็จะไดสั่งการใหเจาของอาคารแกไข
ซึ่งรายละเอียดจะเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548
(ตามผนวก 2-4) และกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้น
ทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบและหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร
พ.ศ. 2548 (ตามผนวก 2-5)
/ สวนที่ 6
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สวนที่ 6
ความเกี่ยวของกับกฎหมายอื่น

ในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารจะมีสวนเกี่ยวของกับกฎหมาย
หลายฉบับ ซึ่งไดตรวจสอบและรวบรวมไวเปนจํานวน 32 ฉบับโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับ
กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทย
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456
“มาตรา 117 หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา
ในน้ํา และใตน้ํา ของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชน
หรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาทา
.
หลักเกณฑและวิธีการในการอนุญาตใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดย
กฎกระทรวงดังกลาวจะตองระบุลักษณะของอาคารและการลวงล้ําที่พึงอนุญาตไดไวใหชัดแจง พรอมทั้ง
ระยะเวลาที่จะตองพิจารณาอนุญาตใหแลวเสร็จดวย
เมื่อผูขออนุญาตยื่นคําขอถูกตองตามหลักเกณฑ วิธีการและลักษณะที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงตามวรรคสองแลว เจาทาตองอนุญาตภายในระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวงดังกลาว”
1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 (เอกสารแนบ)
ลักษณะความเกี่ยวของ
การกอสรางอาคารในที่ดินที่อยูในเขตใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
นอกจากจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารแลว ยังจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของดวย ซึ่งรวมถึงกฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยดวย โดยมีสาระสําคัญในสวน
ที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. ในมาตรา 117 แหงพระราชบัญญัติเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 ไดบัญญัติ
หามมิใหผใู ดปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอืน่ ใดลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ํา ของแมน้ํา
ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจรของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชน
/ รวมกัน
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รวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลาว เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากเจาทา ดังนั้น ในกรณีที่จะมีการกอสรางอาคารลวงล้ําลําน้ําตามที่กําหนดไวในมาตรา 117
และบริเวณดังกลาวอยูในเขตใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 นอกจากจะตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารแลว จะตองไดรับอนุญาตจากเจาทาดวย (มาตรา 3 ฯ
ไดกําหนดคํานิยามของคําวา “เจาทา” หมายความวา อธิบดีกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวี
หรือผูซึ่งอธิบดีกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีมอบหมาย)
2. กฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือ
ในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งเปนกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการในการขออนุญาตและ
การอนุญาตกรณีการปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําน้ํา โดยมีสาระสําคัญสรุปไดดังนี้
2.1 กฎกระทรวงไดกําหนดคํานิยามของคําวา “ลวงล้ําลําแมน้ํา” หมายความวา
ลวงล้ําเขาไปเหนือน้ํา ในน้ํา และใตน้ํา ของแมน้ํา ลําคลอง บึง อางเก็บน้ํา ทะเลสาบ อันเปนทางสัญจร
ของประชาชนหรือที่ประชาชนใชประโยชนรวมกัน หรือทะเลภายในนานน้ําไทย หรือบนชายหาดของทะเล
ดังกลาว (ขอ 1 ของกฎกระทรวงฯ)
2.2 การจะขออนุญาตปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอืน่ ใดลวงล้ําลําแมน้ํา จะตองยื่นคําขอ
ตามแบบที่อธิบดีกรมขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีกําหนด โดยจะตองระบุวัตถุประสงคในการใชอาคาร
หรือสิ่งอื่นใดที่ขออนุญาต พรอมหลักฐานเอกสารตาง ๆ ที่กําหนดไวในขอ 2 ของกฎกระทรวงฯ เชน
สําเนาทะเบียนบาน ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง
แบบแปลน และรายละเอียดของอาคารฯ แผนผัง ฯลฯ
2.3 ขอ 4 ของกฎกระทรวงฯ ไดกําหนดลักษณะของอาคารและการลวงล้ําที่จะ
อนุญาต ใหดําเนินการได คือ
(1) ทาเทียบเรือ
(2) สะพานปรับระดับและโปะเทียบเรือ
(3) สะพานขามแมน้ําหรือสะพานขามคลอง
(4) ทอหรือสายเคเบิล
(5) เขื่อนกันน้ําเซาะ
(6) คานเรือ
(7) โรงสูบน้ํา
โดยแตละลักษณะของอาคารและการลวงล้ําดังกลาว จะกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดไว
อนึ่ง นอกจากอาคารและการลวงล้ําลําแมน้ําดังกลาวทั้ง 7 ประเภทจะอนุญาตไมได เวนแตจะเปน
ของทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่ปลูกสรางขึ้นเพื่อประโยชนทางราชการ
/ 2.4

35

2.4 หลักเกณฑในการพิจารณาอนุญาตใหปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลํา
แมน้ํา ขอ 7 ของกฎกระทรวงฯ ไดกําหนดเงื่อนไขรายละเอียดไวหลายประการ เฉพาะอยางยิ่งในสวน
ของขอ 7 (5) ไดกําหนดไวดวยวา การอนุญาตใหใชพื้นที่ลวงล้ําลําแมน้ํา ตองไมเปนการขัดตอ
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือกฎหมายวาดวยการผังเมืองดวย
2.5 นอกจากนี้กฎกระทรวงยังไดกําหนดในสวนที่เกี่ยวกับระยะเวลาในการพิจารณา
อนุญาต ระยะเวลาในการเริ่มปลูกสรางอาคาร การโอนสิทธิในการปลูกสรางอาคาร รวมทั้งสถานที่ที่จะ
ยื่นคําขออนุญาต ฯลฯ
3. กลาวโดยสรุปไดวา กรณีการจะปลูกสรางอาคารหรือสิ่งอื่นใดลวงล้ําลําแมน้ํา นอกจาก
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคารแลว ยังจะตองดําเนินการและปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยการเดินเรือในนานน้ําไทยดวย
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยการชลประทาน
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ”
1.2 มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 22 ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ”
(1) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่
สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร
(2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร
1.3 หลักเกณฑการใชหรือเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุ
การใชหรือเขาทําประโยชนในที่ราชพัสดุในความครอบครองของกรม
ชลประทาน จะดําเนินการกอสรางอาคารตางๆ ในเขตชลประทานหรือกระทําการใดๆ ในเขต
ทางน้ําชลประทาน ตองยื่นคําขออนุญาตดําเนินการตอกรมชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 และกฎกระทรวงวาดวย
หลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545
/ ลักษณะ
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ลักษณะความเกี่ยวของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กําหนดวาผูใดจะกอสราง ดัดแปลง
หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือจะรื้อถอนอาคารตองไดรับในอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกอนซึ่งจะ
เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ที่กําหนดใหผูประสงคจะขอใชและเขา
ทําประโยชนในที่ราชพัสดุโดยการกอสรางอาคารตองยื่นคําขออนุญาตดําเนินการตามกฎหมายกอน
นอกจากนั้นตองดําเนินการตามคําสั่ง ระเบียบกรมชลประทานและกฎกระทรวงวา
ดวยหลักเกณฑและวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
พ.ศ. 2545 ในขอที่ 6 ที่กําหนดใหสวนราชการใดปลูกสรางอาคาร ดัดแปลง หรือตอเติมอาคารซึ่ง
เปนที่ราชพัสดุในที่ดินที่เปนที่ราชพัสดุหรือในที่ดินอื่น ตองแจงกรมธนารักษหรือสํานักงานธนารักษ
จังหวัดที่มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับทะเบียนที่ราชพัสดุภายใน 30 วัน นับแตวันที่ปลูกสรางเสร็จ หรือ
ดัดแปลงหรือตอเติมที่มีมูลคาของการดัดแปลงหรือตอเติมไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาท และในกรณีที่ผูใช
ที่ราชพัสดุประสงคจะรื้อถอนอาคารที่เปนที่ราชพัสดุในกรุงเทพมหานคร ตองไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมธนารักษกอน เมื่อรื้อถอนแลวตองแจงใหอธิบดีกรมธนารักษทราบดวย สวนในจังหวัดอื่น
ตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัดกอนแลวแจงใหธนารักษจังหวัดทราบตอไป ตามกฎกระทรวง
ขอ 19 และ 20
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยเทศบาล
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการ
อํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ให
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) ....ฯลฯ....
(13) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ
ผูครอบครองอาคารและเจาของอาคาร
(16) ....ฯลฯ....
1.2 มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
/ “มาตรา
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“มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขต
เทศบาลดังตอไปนี้
(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
(8) ....ฯลฯ....”
1.3 มาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
“มาตรา 62 ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติของกฎหมายเมืองพัทยามีอํานาจ
หนาที่ดําเนินการในเขตเมืองพัทยาในเรื่องดังตอไปนี้
(4) การวางผังเมืองการควบคุมการกอสราง
(14) ....ฯลฯ....”
1.4 มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
“มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจ
และหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง
ดังนี้
(28)
การควบคุมอาคาร
(31) ....ฯลฯ....
1.5 มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
“มาตรา 18 ใหกรุงเทพมหานครมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระเบียบบริการ
สาธารณะเพือ่ ประโยชนของประชาชนในทองที่ของตนเอง ตามมาตรา 16 และมาตรา 17”
ลักษณะความเกี่ยวของ
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546
มาตรา 56 (7) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 62 (4) และ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (28) และมาตรา 18 กําหนดใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวน
ตําบล และกรุงเทพมหานคร มีหนาที่ควบคุมการกอสรางอาคารเพื่อประโยชนของประชาชนใน
ทองถิ่น จะเกี่ยวของกับมาตรา 8 (13) ที่กําหนดใหผูออกแบบ ผูค วบคุมงาน ผูดําเนินการ มีหนาที่
ควบคุมดูแลการกอสรางอาคารเพื่อใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย
การสาธารณสุข การักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวย
ความสะดวกแกการจราจร
/ ความ
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ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(1) …………………………………
…………………………………
(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ใหหมายความถึงสวนตาง ๆ ของอาคารดวย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
……………………………………
“สนามบิน” หมายความวา พื้นที่ที่กําหนดไวบนพื้นดินหรือน้ําสําหรับใชทั้งหมด
หรือแตบางสวนเพื่อการขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยานรวมตลอดถึงอาคาร สิ่งติดตั้ง และ
บริภัณฑซึ่งอยูภายในสนามบินนั้น
หมวด 6 สนามบินและเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
มาตรา 51 หามมิใหบุคคลใดจัดตั้งสนามบินหรือเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติรัฐมนตรี
มาตรา 53 หามมิใหบุคคลใดจัดตั้งที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่
บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรานี้ ตองปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขซึ่งพนักงาน
เจาหนาที่กําหนด
มาตรา 58 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตบริเวณ
ใกลเคียงสนามบิน หรือสถานที่ตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศเปนเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศ
มาตรา 59 ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา 58 หามมิใหบุคคลใด
กอสรางหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นหรือปลูกตนไมยืนตน เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่
/ ใน
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ในการใหอนุญาตตามมาตรานี้ พนักงานเจาหนาที่จะกําหนดเงื่อนไขอยางใด ๆ ตามที่
เห็นสมควรก็ได
มาตรา 60 ถาปรากฏวามีการฝาฝนตอมาตรา 59 วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนเงื่อนไขตาม
มาตรา 59 วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนจัดการรื้อถอนอาคาร
หรือสิ่งปลูกสราง หรือตัด หรือยายตนไมนั้นภายในเวลาที่กําหนด
ในกรณีที่มีการฝาฝนคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคกอน ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือตัด หรือยายตนไมนั้นเสียเอง คาใชจาย
ในการนี้ใหผูฝาฝนเปนผูชดใช
2. ลักษณะที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดนิยามคําวา “อาคาร” ไวโดย
ใหหมายรวมถึงสิ่งกอสรางอื่นตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงดวย ซึ่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. 2497 ไดใหนิยามของคําวา “สนามบิน” โดยใหหมายความรวมถึงอาคารดวย
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยโบราณสถานฯ
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 7 (4) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนด
เงื่อนไข ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคารดังตอไปนี้
……………………….ฯลฯ…………………………
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมาย
ควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
……………………….ฯลฯ…………………………”
1.2 ขอ 1 ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“ขอ 1 ใหอาคารดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 21
มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34
………………………………ฯลฯ……………………………
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตาง ๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมาย
ควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
……………………….ฯลฯ…………………………”
/ 1.3
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1.3 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
“โบราณสถาน” หมายความวา อสังหาริมทรัพยซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแหงการ
กอสราง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้น เปนประโยชนทางศิลปะ
ประวัติศาสตรหรือโบราณคดี ทั้งนี้ใหรวมถึงสถานที่ที่เปนแหลงโบราณคดี แหงประวัตศิ าสตร
และอุทยานประวัติศาสตรดวย
…………………………………………………………….”
1.4 มาตรา 7 ทวิ แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
“มาตรา 7 ทวิ หามมิใหผูใดปลูกสรางอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
กอสรางอาคาร ภายในเขตของโบราณสถานซึ่งอธิบดีไดประกาศขึ้นทะเบียน เวนแตจะไดรับอนุญาต
เปนหนังสือจากอธิบดี
ในกรณีที่มีการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาต ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งระงับการ
กอสรางและใหรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นภายในกําหนดหกสิบวัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
ผูใดขัดขืนไมระงับการกอสรางหรือรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารตามคําสัง่
อธิบดีมีความผิดฐานขัดคําสั่งเจาพนักงาน และใหอธิบดีดําเนินการรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคาร
นั้นไดโดยเจาของหรือผูครอบครองหรือผูปลูกสรางไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายหรือดําเนินคดีแกผูรื้อ
ถอนไมวาดวยประการใดทั้งสิ้น
สัมภาระที่รื้อถอนถาเจาของไมขนยายออกไปจากเขตโบราณสถานภายในกําหนดสิบ
หาวันนับแตวันรื้อถอนเสร็จ ใหอธิบดีจัดการขายทอดตลาดสัมภาระนั้น เงินที่ไดจากการขายเมื่อหัก
คาใชจายในการรื้อถอนและการขายแลวเหลือเทาใด ใหคืนใหเจาของสัมภาระนั้น”
1.5 มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
“มาตรา 10 หามมิใหผูใดซอมแซม แกไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ตอเติม ทําลาย
เคลื่อนยายโบราณสถานหรือสวนตาง ๆ ของโบราณสถาน หรือขุดคนสิ่งใด ๆ หรือปลูกสรางอาคาร
ภายในบริเวณโบราณสถาน เวนแตจะกระทําตามคําสั่งของอธิบดีหรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
อธิบดีและถาหนังสืออนุญาตนั้นกําหนดเงื่อนไขไวประการใดก็ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นดวย”
1.6 มาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. 2504
/ “มาตรา
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“มาตรา 11 โบราณสถานที่ไดขึ้นทะเบียนแลวนั้น แมวาจะเปนโบราณสถานที่มี
เจาของหรือผูค รอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย ก็ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหพนักงานเจาหนาที่หรือ
บุคคลใด ๆ ทําการซอมแซมหรือกระทําดวยประการใด ๆ อันเปนการบูรณะหรือรักษาไวใหคงสภาพ
เดิมได แตตองแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองทราบกอน”
2.ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
มีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับอาคารโบราณสถานซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไว
โดยเฉพาะแลว
2.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 กําหนดใหอาคารโบราณสถาน ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน เคลือ่ นยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยใหเปนไปตามกฎหมายโบราณสถานซึ่ง
ควบคุมการกอสรางไวโดยเฉพาะ
2.3 พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พ.ศ. 2504 ไดกําหนดการควบคุมการปลูกสรางอาคารในเขตโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนแลว เพื่อ
รักษาสภาพภูมิทัศนและปองกันผลกระทบโดยตรงตอโบราณสถาน
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยหอพัก
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507
" มาตรา 9 หอพักอยางนอยตองมีหองนอน หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน หองอาหาร หองน้ํา
และหองสวม ซึ่งมีสุขลักษณะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง "
1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2507
ขอ 1 ……………………………………..ฯลฯ…………………………………………….
ขอ 3 หองนอน หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน หองอาหาร หองน้ําและหองสวมของหอพักตาม
มาตรา 9 ตองมีชองแสงสวาง และชองระบายอากาศอยางเพียงพอ และตองมีสุขลักษณะดังตอไปนี้
ดวย คือ
/ (1)
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(1) หองนอน ตองมีขนาดความจุอากาศไมนอยกวาเกาลูกบาศกเมตรตอผูพักหนึ่งคน ผูพักที่
มีอายุต่ํากวาสิบปสองคนใหนับเปนหนึ่งคน
(2) หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน ตองมีเนื้อที่ของพื้นหองไมนอยกวาแปดตารางเมตร
(3) หองอาหาร ตองมีเนื้อที่ของพื้นหองไมนอยกวาเกาตารางเมตร
(4) หองน้ํา ตองมีพื้นหองซึ่งไมดูดซึมน้ําจากใตพื้นและไมมีน้ําขัง
(5) หองสวม ตองมีสวมแบบซึม พื้นหองไมดูดซึมน้ําจากใตพื้นและไมมีน้ําขัง
ขอ 7 ………………………………………
ฯลฯ………………………………………………
1.3 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
" มาตรา 8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) ………………………………………….ฯลฯ……………………………………………
(5) แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม
(6) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง การ
ระบายอากาศ การปรับอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล
(16) …………………………………………ฯลฯ………………………………………….. "
1.4 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย
แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวม ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ และระบบการ
จายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน
1.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522วาดวยการกําหนดระบบการระบายน้ํา การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 จะเกี่ยวของกับมาตรา 8 (5) แหง
/ พระราช
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามคํานิยามของหอพัก "หอพัก หมายความวา สถานที่
ที่จัดขึ้นเพื่อรับผูพัก" หอพักจึงสมควรตองมีหองนอน หองตอนรับผูเยี่ยมเยียน หองอาหาร หองน้ํา
และหองสวมไดกําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนหองน้ํา
และหองสวม ระบบการจัดแสงสวางและการะบายอากาศ และระบบการจายพลังงานไฟฟาสํารอง
สําหรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการผังเมือง
2.2 มาตรา 8 (6) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่
44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดกําหนดวาการสราง
หอพักตองมีระบบการระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย และการกําจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพใหเหมาะสมในการควบคุมคุณภาพเกี่ยวกับสาธารณสุข และการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยสถานบริการ
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย
การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม
และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) ..........ฯลฯ............
(10) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือ เปลีย่ น
การใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด
(16) .........ฯลฯ..............”
1.2 มาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 25 ในกรณีที่เปนการยื่นคําขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่รับคําขอ.......................”
1.3 มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ
“มาตรา 7 อาคารหรือสถานที่ที่ขออนุญาตตั้งเปนสถานบริการ ตามมาตรา 4 ตอง
/ (1)
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(1) ไมอยูใกลชิดวัด สถานที่สําหรับการปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา โรงเรียน
หรือสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานพยาบาล ที่รับผูปวยไวคางคืน สโมสรเยาวชน หรือหอพักตาม
กฎหมายวาดวยหอพัก ในขนาดที่เห็นไดวาจะกอความเดือดรอนรําคาญแกสถานที่ดังกลาว
(2) ไมอยูในยานที่ประชาชนอยูอาศัย อันจะกอความเดือดรอนรําคาญแก
ประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง
(3) ..........ฯลฯ............"
1.4 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
“มาตรา 8 ถาอาคารหรือสถานที่ขออนุญาตตั้งสถานบริการ ตามมาตรา 4
เปนของผูอื่นในชั้นขออนุญาตตั้งสถานบริการ ผูขออนุญาตตองมีหนังสือแสดงวาไดรับความยินยอม
จากเจาของอาคารหรือสถานที่นั้น”
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ตามมาตรา 7 ของกฎหมายสถานบริการจะเกี่ยวของกับมาตรา 8 (10) ตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ซึ่งไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง หรือ
เปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในทองที่ตางๆ แลวจํานวน 181 ฉบับ ซึ่งกฎกระทรวง
บางฉบับไดกําหนดใหบริเวณหามกอสรางอาคารหรือสถานบริการใกลกับสถานที่ตางๆ ตามที่
กําหนดไวในมาตรา 7 ซึ่งอาจทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลในสถานที่ดังกลาวได
2.2 ตามมาตรา 8 ของกฎหมายสถานบริการจะเกี่ยวของกับมาตรา 25 ตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร ในเรื่องการขออนุญาตกอสรางอาคารที่วา จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตกับ
เจาพนักงานทองถิ่น โดยเจาพนักงานทองถิ่นจะเปนผูพิจารณาวาสมควรออกใบอนุญาตกอสรางให
หรือไม ซึ่งก็สอดคลองกับกรณีการขออนุญาตตั้งสถานบริการ หากอาคารหรือสถานที่เปนของผูอื่น
ในชั้นการขออนุญาตตั้งสถานบริการกฎหมายไดเขียนไววา ผูขออนุญาตตั้งสถานบริการจะตองไดรับ
ความยินยอมจากเจาของอาคารหรือสถานที่ดวย ซึ่งเจาของอาคารหรือสถานที่ที่จัดใหมีการตั้งสถาน
บริการก็ตองยื่นเรื่องขออนุญาตกอสรางอาคารกับเจาพนักงานทองถิ่นดวยเชนกัน
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยแร
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
/ “มาตรา
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“มาตรา 8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลม การผังเมือง การสถาปตยกรรม การอํานวยความ
สะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวง
(1) ..............ฯลฯ...............................
(2) การรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของ
วัสดุที่ใช
(16).............ฯลฯ..............................”
1.2 มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คืออาคารดังตอไปนี้
(1) ............ฯลฯ............................
(2) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การ
สาธารณสุข หรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
....................ฯลฯ..........................
หามมิใชเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช ใชหรือยินยอมให
บุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตหรือไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ”
คือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไว
1.3 มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
“มาตรา 9 อัฏฐ ในเขตควบคุมแร ใหผูอาํ นวยการโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการเขตควบคุมแรประจําเขตมีอํานาจหนาที่กําหนดมาตรการในเรื่องดังตอไปนี้
(2) เขตเหมืองแรและเขตแตงแร
(ค) กําหนดที่ตั้งหรือสภาพของอาคารหรือที่ซึ่งใชในการเก็บแร แตงแร หรือมี
แรไวในครอบครอง
(3) มาตรการอื่นๆ
(ง) กําหนดสถานที่ต้ังหรือสภาพของอาคารหรือสถานที่ที่ใชในการเก็บแร พักแร
หรือมีแรไวในครอบครองของผูรับใบอนุญาตตั้งสถานที่เก็บแร ผูรับใบอนุญาตซื้อแรหรือผูรบั
ใบอนุญาตมีแรไวในครอบครอง
............................ฯลฯ……………………”
1.4 มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
“มาตรา 59 การปลูกสรางอาคารเกี่ยวกับการทําเหมือง การจัดตั้งสถานที่เพื่อ
การแตงแรหรือการเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทรายจะกระทํานอกเขตเหมืองแรมิได เวนแตจะไดรับ
/ ใบ
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ใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่ และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาตนั้น
……………………ฯลฯ.............................”
1.5 มาตรา 73 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
“มาตรา 73 ผูถือประทานบัตรมีสิทธิในเขตเหมืองแรเฉพาะแต
(1) ..........................ฯลฯ.............................
(2) ปลูกสรางอาคารหรือกระทําการอื่นเกี่ยวกับการทําเหมืองรวมทั้งการแตงแรหรือ
การเก็บขังน้ําขุนขนหรือมูลดินทราย
................................ฯลฯ............................”
1.6 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
“ขอ 4 ผูถอื ประทานบัตร ผูรับใบอนุญาตทําเหมืองชั่วคราว ผูรบั ใบอนุญาตแตงแร
หรือผูรับใบอนุญาตประกอบโลหกรรม ตองปฏิบัติดังนี้
(35) จัดใหมีสถานที่เก็บวัตถุระเบิดประกอบดวยลักษณะ ดังนี้
(ก) ตัวอาคารตองทําดวยวัตถุทนไฟ ปองกันน้ําและกระสุนปนได และ
พื้นของสถานที่เก็บวัตถุระเบิดตองประกอบดวยวัตถุที่ไมเกิดประกายไฟ
................................ฯลฯ...........................”
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ไดกําหนดเขตควบคุมแรโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการควบคุมแร มีอํานาจกําหนดเขตเหมืองแร สถานที่ตั้ง สภาพอาคาร หรือสถานที่ที่ใช
ในการเก็บแร แตงแร หรือมีแรไวในครอบครอง และจะกระทําการนอกเขตเหมืองแรไมได เวนแต
จะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจําทองที่และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
ใบอนุญาตนั้น ซึ่งถือเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 เนื่องจากเปนอาคารสําหรับใชเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ซึ่งจะหามมิใหเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาต
เวนแตจะไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามที่เจาพนักงานกําหนดไว
2.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510
กําหนดใหผูถือประทานบัตร ผูรับใบอนุญาตทําเหมืองแร แตงแร ตองจัดใหมีสถานที่เก็บวัตถุ
ระเบิดเพื่อระเบิดแร เชน ตัวอาคารตองทําดวยวัตถุทนไฟ ซึ่งสอดคลองกับมาตรา 8 (2) แหง
/ พระราช
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กําหนดใหการกอสรางอาคารตองมีความคงทนและ
คํานึงถึงลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชดวย
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยกาซปโตรเลียมเหลว
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 ลงวันที่ 29 ธันวาคม
2514 (กฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว)
1.1 กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ 2529) ออกตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28
ขอ 2 (9) “สถานที่บรรจุกาซ” หมายถึง
(ก) สถานีบรรจุกาซ ซึ่งไดแกสถานที่ที่มีอาคารที่ใชบรรจุกาซ รวมทั้งบริเวณ
ของสถานที่ดังกลาว
(ข) ลานบรรจุกาซ ซึ่งไดแกสถานที่ที่มีพื้นที่สําหรับใชบรรจุกาซ รวมทั้งบริเวณ
ของสถานที่ดังกลาว
(ค) สถานีบริการ ซึ่งไดแกสถานที่ที่มีจัดไวสําหรับบรรจุกาซแกยานพาหนะโดยเฉพาะ
รวมทั้งบริเวณของสถานทีด่ ังกลาว ไมวาจะจําหนายขายดวยหรือไม
ขอ 2 (10) “สถานที่เก็บกาซ” หมายความถึง
(ก) รานจําหนายกาซ ซึ่งไดแกสถานที่เก็บและจําหนายกาซที่บรรจุอยูในกระปองกาซ
หรือถังกาซหุงตม และมีปริมาณกาซรวมกันทั้งหมดตั้งแต 500 ลิตรขึ้นไป
(ข) สถานที่ใชกาซ ซึ่งไดแกสถานที่เก็บและใชกาซ จากถังเก็บและจายกาซ และ
หรือจากถังกาซหุงตมหลายถัง ซึ่งมีไวเพือ่ การใชเองและมีปริมาณกาซรวมกันทั้งหมดเกิน 500 ลิตร รวมทั้ง
บริเวณของสถานที่ดังกลาว
(ค) สถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ ซึ่งไดแกสถานที่เก็บและใชกาซจากถังกาซหุงตม
ถังเดียวหรือหลายถัง และมีปริมาณกาซรวมกันทั้งหมดเกิน 250 ลิตร และหรือจากถังเก็บและจายกาซ
ทั้งนี้ เพื่อใชปรุงและจําหนายอาหารใหแกลูกคา รวมทั้งบริเวณของสถานที่ดังกลาว
(ง) โรงเก็บกาซ ซึ่งไดแกสถานที่ที่ใชเก็บกาซที่บรรจุในกระปองกาซและหรือถังกาซ
หุงตม ซึ่งมีปริมาณกาซรวมกันทั้งหมดเกิน 500 ลิตร และมิใชเปนรานจําหนายกาซ สถานที่ใชกาซ
หรือสถานที่จําหนายอาหารที่ใชกาซ
1.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบและพิจารณาการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ พ.ศ. 2529
ขอ 7 ในกรณีที่สถานที่ตั้งของสถานที่บรรจุกาซใดอยูภายใตบังคับของกฎหมายอื่น
ผูประกอบกิจการบรรจุกาซตองปฏิบัติตามกฎหมายนั้นดวย
/ 1.3
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1.3 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐานความปลอดภัยของสถานีบริการ
กาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
ขอ 43 กอนเริ่มดําเนินการกอสรางสถานีบริการ ผูขอรับใบอนุญาตตองมีหนาที่และ
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของดวย เชน กฎหมายวาดวยการผังเมือง
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม กฎหมาย
วาดวยการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอม กฎหมายวาดวยทางหลวง เปนตน
ในกรณีที่สถานีบริการอยูนอกเขตกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใหใชกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารโดยอนุโลม
ขอ 44 การกอสรางและใหบริการของสถานีบริการ จะตองไมกอเหตุรําคาญตอผูอยู
อาศัยขางเคียง ไมเกิดมลพิษและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางใดอยางหนึ่ง ตอแมน้ํา ลําคลอง แหลง
สาธารณะหรือแหลงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเปนพื้นที่ที่สามารถควบคุมและปองกันการ
เกิดอัคคีภัยไดงายโดยจะตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร กฎหมายวาดวยการสงเสริมและ
รักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม กฎหมายวาดวยการผังเมือง และกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน หรือกฎหมาย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ตามขอ 2 (9) ขอ 2 (10) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 (กฎหมายวาดวยการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว) และขอ 7 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยหลักเกณฑ วิธีการตรวจสอบและพิจารณาการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
บรรจุกาซและการออกใบอนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซ พ.ศ. 2529 จะเกี่ยวของกับมาตรา 32 ทวิ
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และขอ 1 ใน (ง) ของคํานิยามคําวา “อาคารพิเศษ”
ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่กําหนด
ใหเจาของอาคารตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรมแลวแตกรณี
ทําการตรวจสอบสถานอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร อุปกรณประกอบตาง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟฟา
และการจัดแสงสวาง ระบบการเตือน การปองกันและการระงับอัคคีภัย การปองกันอันตรายเมือ่ มีเหตุชลุ มุน
วุนวาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของอาคาร
ที่จําเปนตอการปองกันภยันตรายตาง ๆ ที่มีผลตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน แลวรายงานผล
การตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถิ่น และใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาผลการตรวจสอบอาคารดังกลาว
โดยมิชักชา เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือดําเนินการตามมาตรา 46
หรือมาตรา 46 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวแตกรณีตอไป
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2.2 ตามขอ 43 และขอ 44 ของประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑและมาตรฐาน
ความปลอดภัยของสถานีบริการกาซธรรมชาติ ที่กรมธุรกิจพลังงานมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
จะเกี่ยวของกับมาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 44
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีสภาพหรือการใชอาคารที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพชีวิต
รางกายหรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรืออาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือน
ตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของ
อาคารนั้นได
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยการผังเมือง
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผัง
เมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมือง
รวมนั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
………………..ฯลฯ……………….”
1.2 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 12 กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นออกตามมาตรา
9 หรือมาตรา 10 ถาขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง”
1.3 มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
“มาตรา 26 การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง
กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งตองมีรายการตามมาตรา 17 และใหใชบังคับไดไมเกินหาป
………………..ฯลฯ………………….”
1.4 มาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518
“มาตรา 27 ในเขตที่ไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมแลวหามบุคคลใดใช
ประโยชนที่ดินผิดไปจากที่ไดกําหนดไวในผังเมืองรวมหรือปฏิบัติการใด ๆ ซึ่งขัดกับขอกําหนดของ
ผังเมืองรวมนั้น”
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2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จะมีผลใชบังคับในทองที่ใดใหดําเนินการ
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตในเขตทองที่ใดที่ไดมีประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือเคยมีประกาศ
ใหใชบังคับผังเมืองรวม ใหพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลใชบังคับในเขตทองที่นั้น
โดยไมจําตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
2.2 กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกโดยอาศัยมาตรา 9
หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ถาขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการ
ผังเมือง ใหบังคับใชตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
2.3 ผังเมืองรวมจะประกาศใหมีผลใชบังคับตองดําเนินการออกเปนกฎกระทรวง โดยให
ใชบังคับไดไมเกินหาป ซึ่งกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจะกําหนดจํากัดสิทธิการใชประโยชน
ที่ดินไว โดยการแบงเปนพื้นที่ประเภทตาง ๆ และจะมีการกําหนดการใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวกับ
กฎหมายควบคุมอาคารไวหลายรูปแบบ เชน บางพื้นที่อาจจะกําหนดหามในลักษณะของประเภท
อาคาร เชน หามกอสรางอาคารขนาดใหญ อาคารสูง ตึกแถว หองแถว บานแถว ฯลฯ หรือหาม
กอสรางอาคารในลักษณะของกิจกรรม เชน อาคารโรงงาน อาคารพาณิชยกรรมบางประเภท อาคาร
โรงแรม ฯลฯ ประกอบกับในขอสุดทายของกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมทุกฉบับจะ
กําหนดใหผูมีอํานาจหนาที่ควบคุมหรืออนุญาตใหกอสรางอาคารหรือผูมีอํานาจหนาที่ควบคุมหรือ
อนุญาตใหประกอบกิจการตาง ๆ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวง ดังนั้น ผูที่จะใช
ประโยชนที่ดินเพื่อกอสรางอาคารตาง ๆ รวมทั้งในสวนผูที่จะอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวย
การนั้น ๆ ก็จะตองพิจารณาและปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวง
2.4 กลาวโดยสรุป ผูที่จะขออนุญาตกอสรางอาคารหรือผูที่จะอนุญาตใหกอสรางอาคาร
(เจาพนักงานทองถิ่น) จะตองพิจารณาตรวจสอบกอนดังนี้
(1) อยูในเขตที่มีประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือไม
(2) ที่ดินที่จะขออนุญาตหรือจะอนุญาตอยูในที่ดินประเภทอะไร (สีอะไร)
(3) ในที่ดินประเภทนั้นๆ มีขอกําหนดให หรือหามประเภทและกิจกรรมของ
อาคารใดบาง
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุ
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
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ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการที่ราชพัสดุ”
ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน ปลัดกระทรวงการคลังเปนรองประธาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปน
กรรมการ อธิบดีกรมธนารักษเปนกรรมการและเลขานุการ และผูอํานวยการกองรักษาที่หลวง
กรมธนารักษเปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการ
ปกครองดูแลบํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดใหตราเปนกฎกระทรวง
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
มาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 ใหอํานาจคณะกรรมการที่
ราชพัสดุ มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการในการปกครองดูแล บํารุงรักษา
ใชและจัดหาประโยชนเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ซึ่งหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดใหตรา
เปนกฎกระทรวง ดังนี้การกระทําการใดๆ ในสิ่งปลูกสราง อาคาร ฯลฯ อันเปนที่ราชพัสดุตอง
พิจารณา และปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑและวิธีการในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและ
จัดหาประโยชน เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ ซึง่ คณะกรรมการที่ราชพัสดุกําหนดขึ้นดวย
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยการขนสงทางบก
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. 2522
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทาง
บก พ.ศ. 2522 ขอ 1 (1) และ ขอ 2 (1) และ (2) กําหนดวา
“ขอ 1 สถานีขนสงผูโดยสาร ตองมีลักษณะเปนสถานที่ซึ่งใชเปนศูนยรวม กระจายและ
สับเปลี่ยนรถสําหรับการขนสงผูโดยสาร รวมทั้งเปนสถานที่ใหบริการตางๆ ที่เกี่ยวกับการขนสง
ประกอบดวย
(1) อาคารสถานีซึ่งจัดใหมีพื้นที่สําหรับบริการผูโดยสาร ที่จําหนายตั๋ว โทรศัพท
สาธารณะ สวม ที่ทํางานของเจาหนาที่กรมการขนสงทางบก ที่จําหนายสินคาเบ็ดเตล็ด และ
เครื่องดื่ม ที่พักโดยสาร ที่พักผูประจํารถ และที่รับฝากสิ่งของ
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ขอ 2 สถานีขนสงสัตวและหรือสิ่งของ ตองมีลกั ษณะเปนสถานที่ซึ่งใชเปนศูนยรวม
กระจายและสับเปลี่ยนรถสําหรับการขนสงสัตวและหรือสิ่งของ รวมทั้งเปนสถานที่ใหบริการตางๆ
ที่เกี่ยวกับการขนสงและประกอบดวย
(1) อาคารสถานีซึ่งจัดใหมีพื้นที่สําหรับที่ทําการ ที่ทํางานของเจาหนาที่กรมการ
ขนสงทางบก ที่พักสินคา ที่จําแนกสินคา โทรศัพทสาธารณะ สวม ที่พักผูประจํารถ และที่จําหนาย
สินคาเบ็ดเตล็ดและเครื่องดื่ม
(2) คลังสินคา ที่ชั่งน้ําหนัก อาคารบรรจุหีบหอ ลานคอนเทนเนอร ลานจอดพักรถ
และลานจอดรถแท็กซี่และรถสวนบุคคล”
โดยขอกําหนดดังกลาวจะเกี่ยวของกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526)ฯ กฎกระทรวง ฉบับที่
47 (พ.ศ. 2540) ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งไดกําหนดใหสถานีรถเปนอาคารสาธารณะประเภทหนึ่ง ซึ่งหากอาคาร
ดังกลาวมีสภาพหรือมีการใชที่อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย เจาพนักงานมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขใหอาคารดังกลาวมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยได
กรณีคลังสินคาจะเกี่ยวของกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งจะกําหนดเกี่ยวกับระยะถอยรนของคลังสินคาไววา
คลังสินคาที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต 100 ตารางเมตร แตไมเกิน 500 ตารางเมตร ตอง
มีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 6 เมตร สองดาน สวนดานอื่นตองมี
ที่วางหางแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 3 เมตร และคลังสินคาที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน 500
ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา 10 เมตร สองดาน สวน
ดานอื่นตองมีที่วางหางจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา 5 เมตร
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
มาตรา 42 บรรดาการปลูกสรางอาคาร การตั้งโรงงานและการประกอบกิจการโรงงานใน
นิคมอุตสาหกรรมใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยโรงงาน กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร
และกฎหมายวาดวยการผังเมือง แตการอนุญาตซึ่งเปนอํานาจหนาที่ของเจาหนาทีต่ ามกฎหมายวาดวยการ
นั้นใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาการหรือผูซึ่งวาการมอบหมาย

1.2 มาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
/ มาตรา
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มาตรา 43 ในกรณีที่มีการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาตตามมาตรา 42 หรือใน
กรณีที่มีการปลูกสรางอาคารผิดแผกจากแผนผังแบบกอสรางหรือรายการที่ไดรับอนุญาต หรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต ให กนอ. มีอํานาจสั่งระงับการกอสราง แกไข เปลี่ยนแปลง
หรือรือ้ ถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารดังกลาวภายในระยะเวลาอันสมควร โดยแจงระยะเวลาใหผูปลูกสราง
เจาของหรือผูค รอบครองทราบ
เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งแลว และผูปลูกสราง เจาของ หรือผูครอบครอง
อาคารไมปฏิบัติตามคําสั่งของ กนอ. ให กนอ. มีอํานาจจัดการอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควรเพื่อแกไข
เปลี่ยนแปลง หรือรื้อถอนอาคารหรือสวนแหงอาคารนั้นไดโดยคิดคาใชจายจากผูปลูกสราง เจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารนั้น
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ไมวาจะเปนเขตนิคมอุสาหกรรมทั่วไปหรือเขตนิคม
อุตสาหกรรมสงออก การปลูกสรางอาคารตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายโรงงาน กฎหมาย
ควบคุมอาคาร และกฎหมายผังเมือง เพียงแตอํานาจหนาที่ในการอนุญาตปลูกสรางอาคารใหเปนของ
ผูวาการการนิคมแหงประเทศไทยหรือผูไดรับมอบหมาย ดังนั้น การยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมจึงไมตองยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น แตตองยื่นอนุญาตตอผูวาการฯ หรือผู
ไดรับมอบหมายจากผูวาการ ทั้งนี้ เปนไปตามมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522
2.2 กรณีการปลูกสรางอาคารโดยไมไดรับอนุญาต หรือมีการปลูกสรางอาคารผิดแบบ หรือไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุญาต อํานาจในการสั่งการใหระงับการกอสรางอาคาร ใหแกไข
เปลี่ยนแปลงหรือใหรื้อถอนอาคาร จะไมอยูในอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น แตกําหนดใหเปนอํานาจ
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย แตการสั่งการดังกลาวจะตองกําหนดระยะเวลาที่เหมาะสม
และตองแจงกําหนดระยะเวลาใหผูปลูกสราง เจาของหรือผูค รอบครองอาคารทราบ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 43
แหงพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และกรณีที่ยังมีการฝาฝนไม
ปฏิบัติตามคําสั่ง กนอ. มีอํานาจจัดการอยางหนึ่งอยางใดตามที่เห็นสมควร โดยคิดคาใชจายจาก
ผูปลูกสราง เจาของหรือ ผูครอบครองอาคาร
กลาวโดยสรุป บรรดาอํานาจหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่นที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในสวนที่เกีย่ วกับการอนุญาตใหกอ สรางอาคาร การสั่งใหระงับ
แกไขเปลี่ยนแปลง หรือใหรื้อถอนอาคาร ใหเปนอํานาจหนาที่ของผูวาการฯ และการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย
/ ความ
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ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยอาคารชุด
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
1.1 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522
1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522
1.3 ระเบียบกรมที่ดินวาดวยอาคารชุด พ.ศ. 2523
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522 ขอ 6 (3) ไดกําหนดวาที่ดินและอาคารทีจ่ ะรับจดทะเบียนเปนอาคารชุดได ตองเปนไป
ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(3) อาคารนั้นไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และสามารถใชเปน
หองชุดและทรัพยสวนกลางได
โดยขอกําหนดดังกลาวจะเกี่ยวของกับมาตรา 21 แหงกฎหมายควบคุมอาคารทีไ่ ดบัญญัติวา “ผูใดจะ
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือ
แจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ” และกฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไข ในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
2.2 ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522 ขอ 2 (7) ไดกําหนดวา คําขอตามขอ 1 (แบบ อ.ช. 1) ใหยื่นพรอมดวยเอกสาร
ดังตอไปนี้
“(7) ใบรับรองการกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ในกรณีที่อาคารที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดนั้น ตั้งอยูใน
ทองที่ที่กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารใชบังคับ”
โดยขอกําหนดดังกลาวจะเกี่ยวของกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
2.3 ตามระเบียบกรมที่ดินวาดวยอาคารชุด พ.ศ. 2523 ขอ 3 (7) ไดกําหนดวา
“ขอ 3 เมือ่ มีผูมาแสดงความประสงคขอจดทะเบียนอาคารชุด ใหพนักงาน
เจาหนาที่จัดการใหยื่นคําขอตามแบบ อ.ช. 1 พรอมดวยหลักฐานและเอกสาร ดังตอไปนี้
/ (7)
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(7) ใบอนุญาตหรือหลักฐานอื่นที่เจาพนักงานทองถิ่นออกให ดังนี้
ก. ใบอนุญาตใหกอสรางตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตาม
มาตรา 21 หรือใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
ข. ใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่น (แบบ อ. 6)
โดยขอกําหนดดังกลาวจะเกี่ยวของกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร และกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเปนหลักเกณฑในการกําหนดแบบคํา
ขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของคําสั่ง หรือแบบอื่นใดที่จะใชในการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิ ี้
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับ
กฎหมายวาดวยการประกอบอาชีพงานกอสราง
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง
พ.ศ. 2522
1.1 “มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร”
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ตามมาตรา 3 ตามกฎหมายการประกอบอาชีพงานกอสรางไดบัญญัติ
ความหมายของคําวา “อาคาร” วาเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ซึ่งตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารไดใหความหมายของคําวา “อาคาร” ไวในมาตรา 4 โดยมีความหมายวา
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและ
สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
(1) อัฒจันทร หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอืน่ เพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทาง หรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ
รั้ว กําแพง หรือประตู ที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไป
ใชสอย
(3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
/ (ก)
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(ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมี
น้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
(ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึง่ เมื่อวัดในทางราบแลว
ระยะหางจากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนัก
เกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึน้ เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
สําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา 8 (9)
(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงสวนตางๆ ของอาคารดวย
และกฎกระทรวงกําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2544 ไดกําหนดใหสิ่งที่สรางขึ้นตอไปนี้เปนอาคาร
(1) ถังเก็บของที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
(2) สระวายน้ําภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
(3) กําแพงดินหรือกําแพงกั้นน้ําที่ตองรับความดันของดินหรือน้ําที่มีความสูงตั้งแต
1.50 เมตรขึ้นไป
(4) โครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุหรือโทรทัศนที่มีความสูงจากระดับฐาน
ของโครงสรางนั้นตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และมีน้ําหนักรวมตั้งแต 40 กิโลกรัมขึ้นไป
(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นนอกจาก (1) (2) (3) และ (4) ที่มีความสูงจากระดับฐาน
ตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและสิ่ง
ที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูห รือเขาใชสอยได....
1.2 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534
“บาน” หมายความวา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีเจา
บานครอบครองและใหความหมายรวมถึงแพหรือเรือซึ่งจอดเปนที่ประจําและใชเปนที่อยูประจํา หรือ
สถานที่ หรือยานพาหนะอื่นซึ่งใชเปนที่อยูอาศัยประจําไดดวย
/ 2.
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2. ลักษณะความเกี่ยวของ
ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ไดใหความหมายของ
คําวา “บาน” หมายความวา โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางสําหรับใชเปนที่อยูอาศัย และใหหมายความ
รวมถึง แพซึ่งจอดเปนประจําและใชเปนที่อยูประจํา .... ซึ่งก็จะเกี่ยวของกับความหมายของคําวา
“อาคาร” ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ที่ไดใหคํานิยามไวในมาตรา 4 วา
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและสิ่งที่
สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได .... เนื่องจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางรวมทั้ง
แพที่จอดเปนประจําและใชเปนประจํา ถือเปนอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
กับกฎหมายวาดวยการสงเสริมอนุรักษพลังงาน
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน
และสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได.....
1.2 มาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
“อาคาร” หมายความวา อาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
1.3 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การ
สารธารณะสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) …………….ฯลฯ ……………….
(4) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความ
ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย
(5) …………….ฯลฯ ……………….
(6) ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของอาคาร เชน ระบบการจัดแสงสวาง
การระบายอากาศ การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสีย และการกําหนดขยะ
มูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล
(7) …………….ฯลฯ ……………….
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(10) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารใดหรือประเภทใด
(11) …………….ฯลฯ ……………….
(15) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้ง และ
ตรวจสอบอุปกรณประกอบของอาคาร
(16) …………….ฯลฯ ……………….
1.4 มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
การอนุรักษพลังงานในอาคารไดแกการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) การลดความรอนจากแสงอาทิตยที่เขามาในอาคาร
(2) การปรับอากาศอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคาร
ใหอยูในระดับที่เหมาะสม
(3) การใชวัสดุกอสรางอาคารที่จะชวยอนุรักษพลังงาน ตลอดจนการแสดงคุณภาพ
ของวัสดุกอสรางนั้น ๆ
(4) การใชแสงสวางในอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
(5) การใชและการติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ และวัสดุที่กอใหเกิดการอนุรักษ
พลังงานในอาคาร
(6) การใชระบบควบคุมการทํางานของเครื่องจักรและอุปกรณ
(7) การอนุรกั ษพลังงานโดยวิธีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
1.5 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง
(1) ……….ฯลฯ ……………….
(3) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
1.6 มาตรา 19 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
เพื่อประโยชนในการอนุรักษพลังงานในอาคารควบคุม ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) คาการถายเทความรอยรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร
(2) หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการประเมินคาการถายเทความรอนของ
วัสดุกอสรางอาคาร คาการถายเทความรอนรวมของอาคาร และการใชพลังงานในอาคาร
(3) มาตรฐานการปรับอาคาร การทําน้ํารอนและการใหความรอนในอาคาร
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1.7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วาดวยการกําหนดลักษณะของอาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา และ
กิจการอื่นที่จะใหเปนอาคารประเภทควบคุมการใช (มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (2))
1.8 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วาดวยการกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการ
กอสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมอาคาร และการรับน้ําหนัก ความตานทาน และความคงทนของอาคาร
หรือพื้นดินที่รองรับอาคาร (มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (2) และ (3))
1.9 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วาดวยการกําหนดยกเวน ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติของอาคารตามมาตรา 7 (มาตรา 5
(3) และมาตรา 7
1.10 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วาดวยการกําหนดกรณีที่ใหมีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแผนผัง
บริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต (มาตรา 5 (3) และมาตรา 31 (3))
1.11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วาดวยการกําหนดโครงสรางและอุปกรณอันเปนสวนหนึ่งของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญพิเศษ
(มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) และ (8))
1.12 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วาดวยการกําหนดแบบ และวิธีการเกี่ยวกับติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนหองน้ํา
และหองสวม ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับ
กรณีฉุกเฉิน (มาตรา 5 (3) ละมาตรา 8 (4) (5) และ (6))
1.13 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
วาดวยการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2536) และการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของ หรือผูครอบครอบอาคารปรับปรุง หรือแกไขระบบ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร (มาตรา 5 (3) และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง)
1.14 กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) (มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) (8) และ (11))
1.15 กฎกระทรวงฉบับตาง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในพื้นที่ตาง ๆ
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1.16 มาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
การกําหนดอาคารประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และวิธีการใช
พลังงานอยางใดใหเปนอาคารครอบคลุมใหออกเปนพระราชกฤษฎีกา
1.17 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
การกําหนดโรงงานประเภทใด ขนาด ปริมาณการใชพลังงาน และวิธีการใช
พลังงานอยางใดใหเปนอาคารครอบคลุมใหออกเปนพระราชกฤษฎีกา
1.18 มาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538
ในอาคารที่มใิ ช……….ซึ่งมีกฎหมายครอบคลุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
ที่มีการใชพลังงานดังตอไปนี้เปนอาคารครอบคลุม
(1) อาคารหลังเดียวหรือหลายใตเลขที่บานเดียวกัน ที่ไดรับอนุมัติจากผูจําหนาย
ใหใชเครือ่ งวัดไฟฟาหรือใหติดตั้งหมอแปลงไปชุดเดียวหรือหลายชุดรวมกันมีขนาดตั้งแตหนึ่งพัน
กิโลวัตตหรือหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบหากิโลโวลทแอมแปรขึ้นไป
(2) อาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใตเลขที่บานเดียวกันที่ใชไฟฟาจากระบบ
ของผูจําหนาย ความรอนจากไดรับจากผูจําหนายหรือพลังงานสิ้นเปลืองอื่นจากผูจําหนายหรือของคน
หรือรวมกันตั้งแต วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปที่ผานมา มีปริมาณพลังงานทั้งหมด
เทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตยี่สิบลานเมกะจูลขึ้นไป
1.19 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
พ.ศ. 2535 วาดวยกําหนดมาตรฐานหลักเกณฑ และวิธีการอนุรักษพลังงาน ในอาคารครอบคลุม
1.20 ประกาศกระทรวงพลังงาน เรือ่ งคาสัมประสิทธิการทําความรอนของวัสดุ
คาความตานทานความรอนของฟลมอากาศ คาความแตกตางอุณหภูมิเทียบเทา คาความแตกตางอุณหภูมิ
ระหวางภายในและภายนอกอาคารสัมประสิทธิของการบังแดดของหนาตาง และคาตัวประกอบรังสี
อาทิตย
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ตามมาตรา 3 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 จะ
เกี่ยวของกับมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ อาคารตามกฎหมายการอนุรักษ
พลังงาน หมายถึงอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ที่หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ
คลังสินคา สํานักงานและสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคลอาศัยอยูหรือเขาใชสอยได
2.2 ตามมาตรา 17 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535
จะเกี่ยวของกับมาตรา 8 (4) (6) (10) และ (15) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ
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การอนุรักษพลังงานในอาคารจะเกี่ยวของกับการลดความรอนจากแสงอาทิตย การปรับอากาศและการรักษา
อุณหภูมิใหอยูในระดับที่เหมาะสม การใชวสั ดุกอสรางในการชวยอนุรักษพลังงานรวมถึงคุณภาพของวัสดุ
การใชแสงสวางอยางมีประสิทธิภาพ การใชและการติดตั้งเครือ่ งจักรอุปกรณและวัสดุที่กอใหเกิดการ
อนุรักษพลังงานในอาคารการใชระบบควบคุมการทํางานของเครือ่ งจักรและอุปกรณและการอนุรักษพลังงาน
โดยวิธีอื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการกอสรางอาคารหรือติดตั้งภายในอาคาร ซึ่งตามกฎหมายควบคุมอาคารได
กําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบตาง ๆ ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอม
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้ง และตรวจสอบอุปกรณประกอบของอาคาร
และรวมถึงบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใด
หรือประเภทใดอีกดวย
2.3 ตามมาตรา 19 พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 จะ
เกี่ยวของกับมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน
มีอํานาจ ออกกฎกระทรวงกําหนดคาการถายเทความรอนรวมของอาคารและการใชพลังงานในอาคาร
หลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไข การประเมินดังกลาว และมาตรฐานการปรับอากาศ การทําน้ํารอนและ
การใหความรอนในอาคาร ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
กิจการอื่นใดเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารซึง่ ไดแกการกําหนดลักษณะของอาคารสําหรับใชเพื่อ
กิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา และเพื่อกิจการอื่นที่จะใหเปนอาคารประเภทควบคุม
การใช
2.4 ตามมาตรา 8 และมาตรา 18 แหงพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรกั ษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 มาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารครอบคลุม พ.ศ. 2538 จะเกี่ยวของ
กับมาตรา 8 (4) (6) (10) และ (15) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ การกําหนดอาคาร
โรงงานประเภทใดขนาด ปริมาณการใชพลังงานและวิธีการใชพลังงานอยางใดใหเปนของการครอบคลุม
หรือโครงงานควบคุมใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาซึ่งตามกฎหมายควบคุมอาคารไดกําหนดแบบและวิธีการ
เกี่ยวกับการติดตั้งระบบตาง ๆ ระบบการจัดการเกี่ยวกับสภาพแวดลอม หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณประกอบของอาคาร และรวมถึงบริเวณหามกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย และหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดอีกดวย
2.5 กฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมาย การอนุรักษพลังงาน และประกาศ
กระทรวงพลังงานจะเกี่ยวของกับกฎกระทรวงดังกลาวที่ออกตามความในกฎหมายควบคุมอาคาร ที่เปน
กฎเกณฑในฐานะกฎหมายลูกที่อธิบายถึงหลักการ วิธีการ และเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐาน
หลักเกณฑ และวิธีการอนุรักษพลังงานภายในอาคารกับการใชประโยชนของคน
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ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับ
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535
“มาตรา 45 ในพื้นที่ใดที่ไดมีการกําหนดใหเปนเขตอนุรักษ เขตผังเมืองรวม เขตผัง
เมืองเฉพาะ เขตควบคุมอาคาร เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือเขตควบคุม
มลพิษตามพระราชบัญญัตินี้ไวแลว แตปรากฏวามีสภาพปญหาคุณภาพสิ่งแวดลอมรุนแรงเขาขั้น
วิกฤต ซึ่งจําเปนจะตองไดรับการแกไขโดยทันที และสวนราชการที่เกี่ยวของไมมีอํานาจตามกฎหมาย
หรือไมสามารถที่จะทําการแกไขปญหาได ใหรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติเสนอตอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติเขาดําเนินการ เพื่อใชมาตรการคุมครองอยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางตามมาตรา 44 ตามความจําเปนและเหมาะสม เพื่อควบคุมและแกไขปญหา
ในพื้นที่นั้นได
เมื่อไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามวรรคหนึ่งแลว ใหรัฐมนตรีประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตพื้นที่ รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการคุมครองและกําหนดระยะเวลาที่จะ
ใชมาตรการคุม ครองดังกลาวในพื้นที่นั้น
การขยายระยะเวลาตามประกาศในวรรคสอง ใหกระทําไดเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติและคณะรัฐมนตรีโดยทําเปนประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
1.2 มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535
“มาตรา 46 เพื่อประโยชนในการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่มี
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบตามมาตรา 47 มาตรา 48 และมาตรา 49
ในการประกาศตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ
แนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของซึ่งตอง
เสนอพรอมกับรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการ หรือกิจการแตละประเภท
และแตละขนาดดวย
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ในกรณีที่โครงการหรือกิจการประเภท หรือขนาดใดหรือที่จะจัดตั้งขึ้นในพื้นที่ใดมี
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมไวแลว และเปนมาตรฐานที่สามารถใชกับโครงการหรือกิจการ
ประเภทหรือขนาดเดียวกัน หรือในพื้นที่ลักษณะเดียวกันได รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดใหโครงการหรือกิจการ
ในทํานองเดียวกันไดรับยกเวนไมตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมก็ได แตทั้งนี้
โครงการหรือกิจการนั้นจะตองแสดงความยินยอมปฏิบัติตามมาตรการตาง ๆ ที่กําหนดไวในการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมสําหรับโครงการหรือกิจการนั้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี
กําหนด”
1.3 มาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535
“มาตรา 48 ในกรณีที่โครงการหรือกิจการซึ่งตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมตามมาตรา 46 เปนโครงการหรือกิจการซึ่งจะตองไดรับอนุญาตจากทาง
ราชการตามกฎหมายกอนเริ่มการกอสรางหรือดําเนินการ ใหบุคคลผูขออนุญาตเสนอรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตอเจาหนาที่ซึ่งมีอาํ นาจตามกฎหมายนั้นและตอสํานักงานนโยบาย
และแผนสิ่งแวดลอม ในการเสนอรายงานดังกลาวอาจจัดทําเปนรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม
เบื้องตนตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนดมาตรา 46 วรรคสองก็ได
ใหเจาหนาที่ที่ซึ่งมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายสั่งอนุญาตสําหรับโครงการหรือ
กิจการตามวรรคหนึ่งไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตามมาตรา 49 จากสํานักงานนโยบายและสิ่งแวดลอม
ใหสํานักงานนโยบายและสิ่งแวดลอม ตรวจสอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและเอกสารที่เกี่ยวของที่เสนอมา หากเห็นวารายงานที่เสนอมามิไดจัดทําใหถูกตองตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไวในมาตรา 46 วรรคสอง หรือมีเอกสารขอมูลไมครบถวน ให
สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมแจงใหบุคคลผูขออนุญาตที่เสนอรายงานทราบภายใน
กําหนดเวลาสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานนั้น
ในกรณีที่สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอมพิจารณาเห็นวารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและเอกสารที่เกี่ยวของที่เสนอมาถูกตองและมีขอมูลครบถวน หรือไดมีการ
แกไขเพิ่มเติมใหถูกตองครบถวนตามวรรคสามแลว ใหสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม
พิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตนเกี่ยวกับรายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในกําหนดสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับเสนอรายงานนั้น เพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาตอไป
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การแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการตามวรรคสี่ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกําหนด ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และจะตองมีเจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมาย
สําหรับโครงการหรือกิจการนั้น หรือผูแ ทนรวมเปนกรรมการอยูดวย”
1.4 ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่จะตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ตามมาตรา 45 ไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม โดยความเห็นชอบคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ และคณะรัฐมนตรีอนุมัติ เพื่อใช
มาตรการคุมครองในดานสิ่งแวดลอมได ซึ่งปจจุบันไดมีการประกาศใชบังคับแลวหลายพื้นที่ เชน
บริเวณเทศบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ บริเวณเทศบาลชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ฯลฯ โดยการ
ใชมาตรการดังกลาวจะมีการกําหนดแบงพื้นที่ตาง ๆ และหามอาคารบางประเภทหรือบางกิจกรรมไว
ดังนั้น การจะดําเนินการเพื่อกอสรางอาคาร หรือผูท ี่มีอํานาจหนาที่ในการอนุญาตก็จะตองดําเนินการ
และปฏิบัติใหเปนไปตามประกาศดังกลาวดวย
2.2 ในสวนของการดําเนินการจะกอสรางอาคารเพื่อประกอบกิจการบางประเภทบางพื้นที่
จะตองมีการดําเนินการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซึ่งมีบทบัญญัติที่เกี่ยวของ
สรุปไดดังตอไปนี้
(1) มาตรา 46 ซึ่งเปนบทบัญญัติใหอํานาจในการออกประกาศกําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(2) มาตรา 48 ไดบัญญัติใหโครงการหรือกิจการที่จะตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม เจาหนาที่ที่จะอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะวาดวยการนั้น ๆ จะตองรอการสั่ง
อนุญาตไวกอนจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
(3) ปจจุบันไดมีการประกาศกระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมไว
หลายฉบับที่สําคัญคือ ประกาศเรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับแรก
พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 ดังนั้น การดําเนินการเพื่อกอสรางอาคาร
บางประเภทบางโครงการ บางพื้นที่ เชน การดําเนินการเพื่อประกอบอุตสาหกรรมปโตรเคมี ผลิต
ปูนซีเมนต ซึ่งมีขนาดเกินกวาที่กําหนด การกอสรางอาคารที่อยูรมิ แมน้ํา ริมทะเล หรือใกลอุทยาน
แหงชาติ ถาเปนอาคารที่สูงเกิน 23 เมตร หรือพื้นที่ตั้งแต 100,000 ตารางเมตร การกอสรางอาคาร
/ โรงแรม
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โรงแรมตั้งแต 80 หอง ฯลฯ จะตองมีการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมกอน
และในสวนของผูที่จะอนุญาตก็จะตองรอการสั่งอนุญาตไวจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานฯ
ดังกลาวกอน
2.3 กลาวโดยสรุปผูที่จะขออนุญาตกอสรางอาคารหรือจะอนุญาตใหกอสรางอาคารจะตอง
พิจารณาตรวจสอบ ดังนี้
(1) ที่ดินที่จะขออนุญาตอยูในเขตที่ไดการประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใชมาตรการควบคุมในดานสิ่งแวดลอมหรือไม ถาอยูในเขตประกาศไดมีการกําหนด
ไวในเขตบริเวณใด มีการกําหนดใหหรือหามประเภทและกิจกรรมอาคารประเภทใดบาง
(2) บริเวณพื้นที่และลักษณะกิจกรรมที่จะดําเนินการ อยูในขอบขายที่จะตองจัดทํา
รายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือไม ถามีผทู ี่จะอนุญาตใหกอสรางอาคารก็จะตองรอ
การสั่งอนุญาตไวจนกวาจะทราบผลการพิจารณารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
1.1 “มาตรา 21 เมื่อปรากฏแกเจาพนักงานทองถิ่นวาอาคาร หรือสวนของอาคารใดหรือ
สิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งตอเนื่องกับอาคาร มีสภาพชํารุดทรุดโทรม หรือปลอยใหมีสภาพรกรุงรังจนอาจเปน
อันตรายตอสุขภาพของผูอยูอาศัยหรือมีลักษณะไมถูกตองดวยสุขลักษณะของการใชเปนที่อยูอาศัยให
เจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารนั้นจัดการแกไข
เปลี่ยนแปลง รื้อถอนอาคาร หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งตอเนื่องกับอาคารทั้งหมด หรือแตบางสวน หรือ
จัดการอยางอื่นตามความจําเปน เพื่อมิใหเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือใหถูกตองดวยสุขลักษณะ
ภายในเวลาซึง่ กําหนดใหตามสมควร”
1.2 “มาตรา 25 ในกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัยในบริเวณ
ใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นดังตอไปนี้ใหถือวาเปนเหตุรําคาญ
(3) อาคารอันเปนที่อยูของคนหรือสัตว โรงงานหรือสถานที่ประกอบการใดไมมีการ
ระบายอากาศ การระบายน้ํา การกําจัดสิ่งปฏิกูล หรือการควบคุมสารเปนพิษหรือมีแตไมมีการ
ควบคุมใหปราศจากกลิ่นเหม็นหรือละอองสารเปนพิษอยางพอเพียงจนเปนเหตุใหเสื่อมหรืออาจเปน
อันตรายตอสุขภาพ”
1.3 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2545
/ 2.
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2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 มาตรา 21 ตามกฎหมายสาธารณสุขจะเกี่ยวของกับมาตรา 46 ตามกฎหมายควบคุม
อาคาร และกฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 โดยเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีสภาพหรือมีการ
ใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย
หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ปรับปรุงหรือแกไข
ระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร
2.2 มาตรา 25 ตามกฎหมายสาธารณสุขจะเกี่ยวของกับมาตรา 8 (6) ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารและกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 โดยไดกําหนดระบบการระบายน้ําและการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการควบคุมเกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
2.3 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบ
กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ พ.ศ. 2545 จะเกี่ยวของกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยไดกําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับ
การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม ระบบการจัดแสงสวาง
และการระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อประโยชนแหงความ
ปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการผังเมือง
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
กับกฎหมายวาดวยวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาและจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการ
ผังเมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับตามเขตของผังเมือง
รวมนั้นโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
…………………………….ฯลฯ………………………………
1.2 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535
/ หมวด 2
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หมวด 2 หลักเกณฑการพิจารณาคําขอ
“ขอ 4 จังหวัดใดมีการกําหนดเขตอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการผัง
เมือง เขตนิคมอุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมตามกฎหมายวาดวยโรงงานแลว สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายที่มีเครื่องจักรตั้งแตหาสิบ
แรงมาหรือมีคนงานตั้งแตหาสิบคนหรือที่มีการใชวัตถุอันตรายในการผลิตวันละหารอยกิโลกรัมขึ้น
ไปตองตั้งอยูในเขตดังกลาว แตถาเขตนั้น ๆ มีขนาดไมเพียงพอหรือมีสภาพที่ไมเหมาะสมที่จะใชใน
การผลิตวัตถุอันตราย หรือจังหวัดใดยังไมมีการกําหนดเขตดังกลาว จึงจะพิจารณาใหตั้งสถานที่ผลิต
วัตถุอันตรายนอกเขตดังกลาวได
ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงลักษณะของการประกอบกิจการ และคุณสมบัติของวัตถุ
อันตรายประกอบดวย”
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จะมีผลใชบังคับในทองที่ใดใหดําเนินการ
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา แตในเขตทองที่ใดที่ไดมีประกาศบังคับผังเมืองรวมหรือเคยมีประกาศใหใช
บังคับผังเมืองใหพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลใชบังคับในเขตทองที่นั้นโดยไม
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา และเนื่องจากกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีผลใชบังคับในเขตผังเมืองรวม ดังนั้น กฎหมายควบคุมอาคารจึงมีผลใช
บังคับในเขตพื้นที่ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ดวย
1.3 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
………………………………….
“อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และ
ความปลอดภัยเปนพิเศษ เชน อาคารดังตอไปนี้
(ก) ………………………………
(ข) ………………………………
…………………………………..
(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตาม
กฎหมายวาดวยการนั้น
1.4 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
หมวด 2 หลักเกณฑการพิจารณาคําขอ
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ขอ 5 สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมและปลอดภัย
แกการขนสงวัตถุอันตราย ไมกอเหตุรําคาญ มลพิษ หรือผลกระทบใด ๆ ตอแมน้ํา ลําคลอง
แหลงน้ําสาธารณะ หรือแหลงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและตองไมอยูในบริเวณดังตอไปนี้
(1) ภายในระยะหารอยเมตรจากเขตพระราชฐาน
(2) ในเขตบานจัดสรรหรือที่ดินจัดสรรเพื่อการพักอาศัย ตึกแถวหรือบาน
แถวเพื่อการพักอาศัย หรืออาคารชุดพักอาศัย
(3) ในเขตศูนยการคา
(4) ภายในระยะหนึ่งรอยเมตรจากเขตสาธารณะสถาน เชน โรงเรียนหรือ
สถานศึกษา วัดหรือศาสนสถาน สถานพยาบาล โบราณสถาน หรือสถานที่ทําการงานของ
หนวยงานของรัฐ
ขอ 7 อาคารผลิตวัตถุอันตรายที่เปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงาน
ตองมีลักษณะเพิ่มเติมดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีจํานวนชั้นมากกวาสองชั้นขึ้นไปตองมีบันไดหนีไฟ
นอกอาคารอยางนอยชั้นละหนึ่งแหง และตองเปนการติดตั้งถาวร และมั่นคงแข็งแรง
(2) พื้นอาคารตองมั่นคงแข็งแรง ไมกักขังน้ําหรือลื่น อันอาจ
กอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และตองไมมีคุณสมบัติในการดูดซับวัตถุอันตราย ในกรณีมีการผลิตวัตถุ
อันตรายที่เปนของเหลวตองจัดทํารางระบายและบอพักขนาดที่เหมาะสมเพื่อการระบายและกักเก็บ
วัตถุอันตรายที่อาจหกหรือรั่วไหล
(3) วัตถุที่ใชในการกอสรางตองเหมาะสมกับการประกอบกิจการตาม
ขนาดและคุณสมบัติของวัตถุอันตราย รวมทั้งไมกอใหเกิดการลุกลามของอัคคีภัย
ขอ 8 อาคารผลิตวัตถุอันตรายที่ไมเขาขายเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวย
โรงงานตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) อาคารตองมั่นคงแข็งแรง เหมาะสมและมีบริเวณเพียงพอที่จะ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายนั้น ๆ
(2) มีการระบายอากาศที่เหมาสม โดยใหมีพื้นที่ประตู หนาตาง
และชองลม รวมกันโดยไมนับติดตอระหวางหองไมนอยกวา 1 ใน 10 สวนของพื้นที่ของหองหรือ
มีการระบายอากาศไมนอ ยกวา 0.5 ลูกบาศกเมตรตอนาที ตอคนงานหนึ่งคน
(3) มีบันไดที่มั่นคงแข็งแรงและมีลักษณะ ขนาด และจํานวนที่
เหมาะสมกับอาคารและการประกอบกิจการ ขั้นบันไดตองไมลื่นและมีชวงระยะเทากันโดยตลอด
/ บันได
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บันไดและพื้นที่ทางเดินที่อยูสูงจากระดับพื้นตั้งแต 1.50 เมตรขึ้นไป ตองมีราวที่มั่นคงแข็งแรง และ
เหมาะสม หากอาคารดังกลาวมีจํานวนชั้นมากกวาสองชั้นขึ้นไปตองมีบันไดหนีไฟนอกอาคารอยาง
นอยชั้นละหนึ่งบันได ซึ่งตองเปนการติดตั้งที่ถาวร และมั่นคงแข็งแรง
(4) พื้นอาคารตองมั่นคงแข็งแรง ไมกักขังน้ําหรือลื่น อันอาจ
กอใหเกิดอุบัติเหตุไดงาย และตองไมมีคุณสมบัติในการดูดซับวัตถุอันตราย ในกรณีมีการผลิตวัตถุ
อันตรายที่เปนของเหลวตองจัดทํารางระบายและบอพักขนาดที่เหมาะสมเพื่อการระบายและกักเก็บ
วัตถุอันตรายที่อาจหกหรือรั่วไหล
(5) วัตถุที่ใชในการกอสรางตองเหมาะสมกับการประกอบกิจการ
ตามขนาดและคุณสมบัติของวัตถุอันตราย รวมทั้งไมกอใหเกิดการลุกลามของอัคคีภัย
(6) มีที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายที่เหมาะสม ปลอดภัย และเปนสัดสวน
ขอ 9 สถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตองตั้งอยูในทําเลที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยแกการขนสงวัตถุอันตราย ไมกอเหตุรําคาญ มลพิษ หรือผลกระทบใด ๆ ตอแมน้ํา ลํา
คลอง แหลงน้ําสาธารณะ หรือแหลงอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงปริมาณ
คุณลักษณะ และสภาพของวัตถุอันตราย รวมทั้งความปลอดภัยของภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายนั้น
ประกอบดวย
ขอ 10 อาคารเก็บรักษาวัตถุอันตรายนอกจากจะตองมีลักษณะเชนเดียวกับ
อาคารผลิตวัตถุอันตรายตามขอ 7 หรือขอ 8 แลวแตกรณี ตองมีลักษณะเพิ่มเติม ดังตอไปนี้
(1) ตองไมกอใหเกิดเหตุรําคาญ อันตราย หรือความเสียหายตอ
บุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม
(2) ตองมีที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายเฉพาะตามคุณสมบัติของวัตถุ
อันตราย มีขนาดและลักษณะที่เหมาะสมกับชนิดและปริมาณที่ขออนุญาต รวมทั้งมีบริเวณเพียง
พอที่จะอํานวยความสะดวกแกการขนยายวัตถุอันตรายเขาออก
(3) อาคารทีม่ ีความกวางและความยาวดานละตั้งแตสามสิบเมตรขึ้น
ไป ตองมีผนังที่ทําจากวัสดุทนไฟกั้นตัดตอนโดยมีระยะหางกันอยางนอยหนึ่งผนังทุก ๆ สามสิบเมตร
เพื่อปองกันการลุกลามของอัคคีภัย
ความใน (3) มิใหใชบังคับกับการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุ
อันตรายเพื่อการใชรับจาง การคาปลีกวัตถุอันตรายที่เปนผลิตภัณฑสําเร็จรูปสําหรับจําหนายโดยตรง
ตอผูบริโภค หรือการใชสอยวัตถุอันตรายสวนบุคคล
/ ลักษณะ
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ลักษณะความเกี่ยวของ
กฎหมายควบคุมอาคารกําหนดใหอาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุ
กระจายแพรพิษหรือรังสี จะตองมีลักษณะเปนอาคารพิเศษ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) มีการ
กําหนดทําเลที่เหมาะสมและปลอดภัยในการตั้งสถานที่ผลิตไวเพื่อมิใหเกิดอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ภายนอก
1.5 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
หมวด 3 ที่วางภายนอกอาคาร
ขอ 33 อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนดดังตอไปนี้
(1) ………………………………..
(2) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และ
อาคารอื่นซึ่งไมไดใชเปนที่อยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวา 10 ใน 100 สวนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่ง
ที่มากที่สุดของอาคาร แตถาอาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วางตาม (1)
1.6 กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.
2535
ขอ 6 สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายตองมีบริเวณพื้นที่วางโดยรอบอาคารเพื่อการควบคุม
และปองกันการเกิดอุบัติภัย โดยคํานึงถึงขนาด ลักษณะของการประกอบกิจการ และคุณสมบัติของ
วัตถุอันตรายประกอบดวย
ลักษณะที่เกี่ยวของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 กําหนดใหตองมีที่วางนอกอาคาร ซึ่งกฎกระทรวง (พ.ศ.
2537) กําหนดใหตองมีพื้นที่วางโดยรอบอาคารเพื่อความปลอดภัยดวย
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวย โรงงาน
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวย
ความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรี
โดย คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) ……………………………………….ลฯล..............................................................
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(10) บริเวณหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ชนิดใดหรือประเภทใด
(16) ………………………………………….ฯลฯ……………………………………...
1.2 กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือ
บางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแหลมงอบ อําเภอเมืองตราด กิ่งอําเภอเกาะชาง
อําเภอแหลมงอบ อําเภอคลองใหญ และกิ่งอําเภอเกาะกูด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ. 2546
(เปนตัวอยางกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522) ซึ่งปจจุบันมีกฎกระทรวงในลักษณะเชนนี้จํานวน 181 ฉบับ
1.3 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
“มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
“โรงงาน” หมายความวา อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใชเครื่องจักรมีกําลังรวม
ตั้งแตหาแรงมาหรือกําลังเทียบเทาตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแตเจ็ดคนขึ้นไปโดยใช
เครื่องจักร หรือไมก็ตาม สําหรับทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปร
สภาพ ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
1.4 มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
“มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหโรงงานตามประเภท
ชนิดหรือขนาดใดเปนโรงงานจําพวกที่ 1 โรงงานจําพวกที่ 2 หรือโรงงานจําพวกที่ 3 แลวแตกรณี
โดยคํานึงถึงความจําเปนในการควบคุมดูแล การปองกันเหตุเดือดรอนรําคาญ การปองกัน
ความเสียหาย และการปองกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมีประชาชน
หรือสิ่งแวดลอม โดยแบงออกเปนดังนี้
(1) โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อประกอบกิจการโรงงาน
ไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบกิจการโรงงาน
(2) โรงงานจําพวกที่ 2 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่เมื่อประกอบกิจการโรงงาน
ตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน
(3) โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแกโรงงานประเภท ชนิด และขนาดที่การตั้งโรงงานจะตองไดรับ
ใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได
เมื่อมีประกาศของรัฐมนตรีตามมาตรา 32 (1) ใหโรงงานที่กําหนดในประกาศดังกลาวเปน
โรงงานจําพวกที่ 3 ดวย"
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1.5 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
“มาตรา 8 เพื่อประโยชนในการควบคุมการประกอบกิจการโรงงานใหรัฐมนตรีมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อใหโรงงานจําพวกที่หนึ่งหรือทุกจําพวกตามมาตรา 7 ตองปฏิบัติตามในเรื่อง
ดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับที่ตั้งของโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงาน ลักษณะ
อาคารหรือลักษณะภายในของโรงงาน"
(2) .....................................ฯลฯ..................................................”
1.6 มาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
มาตรา 32 เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ การอนุรักษสิ่งแวดลอม ความมัน่ คง
ความปลอดภัยของประเทศหรือของสาธารณชน ใหรฐั มนตรีอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเรื่องดังตอไปนี้
(1) กําหนดจํานวนและขนาดของโรงงานแตละประเภทหรือชนิดที่จะใหตั้งหรือขยาย
หรือที่จะไมใหตั้งหรือขยายในทองที่ใดทองที่หนึ่ง
(2) .....................................ฯลฯ..................................................”
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ตามที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
บางชนิดหรือบางประเภท (ตามมาตรา 8 (10)) ในทองที่ตางๆ จํานวน 181 ฉบับ ในบางฉบับ
ซึ่งมีจํานวนไมนอยไดกําหนดใหบางบริเวณหามกอสรางอาคารโรงงานไวในลักษณะตางๆ เชน
หามโรงงานทุกประเภทตามกฎหมายวาดวยโรงงาน หามโรงงานจํานวนที่ 3 ตามกฎหมายวาดวย
โรงงาน ฯลฯ ผูประกอบการจึงจะตองทราบวากิจการใดที่จะถือวาเปนโรงงาน และโรงงานที่มี
การแบงเปน 3 จําพวก จะมีลักษณะเชนใด จึงจะนํามาประกอบการพิจารณาไดวามีลักษณะ
ตองหามตามกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยกฎหมายควบคุมอาคารหรือไม ที่พอจะสรุปยอไดดังนี้
(1) การดําเนินการที่จะถือวาเปนโรงงานตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.
2535 จะตองมีองคประกอบดังนี้
(1.1) ใชเครือ่ งจักรมีกําลังรวมตั้งแตหาแรงมาขึ้นไป หรือใชคนงานตั้งแต 7 คนขึ้นไป
(1.2) ตองมีลักษณะที่เปนไปตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (กฎกระทรวงไดกําหนดไวในปจจุบันมี 106 ลําดับ โดยจัดทําเปนบัญชีโรงงานไวถา
ไมอยูในบัญชีโรงงานก็จะไมถือเปนโรงงาน)
(2) ตามมาตรา 7 ไดมีการแบงโรงงานออกเปน 3 จําพวก คือ
(2.1) จําพวกที่ 1 ไมตองแจงใหทราบไมตองขออนุญาตกอนประกอบกิจการ
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(2.2) จําพวกที่ 2 ตองแจงใหทราบกอนประกอบกิจการ
(2.3) จําพวกที่ 3 ตองขออนุญาตกอนประกอบกิจการ
ซึ่งกฎกระทรวงกําหนดบัญชีโรงงานไดกําหนดไวแลววาโรงงานลําดับใด ชนิดใดขนาด
เทาใด จึงจะอยูในจําพวก 1 จําพวก 2 หรือจําพวก 3
3. ตามมาตรา 8 (1) และมาตรา 32 (1) แหงพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2532 รัฐมนตรี
มีอํานาจออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับหลักเกณฑที่เกี่ยวกับที่ตั้งโรงงาน สภาพแวดลอมของโรงงาน
ลักษณะของโรงงาน หรืลักษณะภายในโรงงาน และมีอํานาจออกประกาศกําหนดจํานวนและขนาด
โรงงานแตละประเภทหรือชนิดที่จะใหตั้งหรือไมใหตั้งในทองที่ใดทองที่หนึ่ง ซึ่งปจจุบันไดมีการ
ออกกฎกระทรวงในลักษณะเชนนี้ไวบางแลว เชน หามตั้งโรงงานภายในหมูบานจัดสรร ฯลฯ
ดังนั้น ผูประกอบการรวมทั้งผูที่จะอนุญาตใหกอสรางอาคารก็จะตองปฏิบัติใหเปฯไปตามที่กําหนด
เชนนี้ดวย ซึ่งจากการรวบรวมปรากฏ ดังนี้
(1) กฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยเกี่ยวกับหมอน้ํา หมอตม ที่ใชของเหลวเปนสื่อ
นําความรอนและภาชนะรับแรงดันในโรงงาน พ.ศ. 2549
(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดมาตรการคุมครองความปลอดภัยใน
การประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการผลิต การเก็บ การบรรจุ การใช และการขนสงกาซ พ.ศ.
2548
(3) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง นโยบายชุมชนอุตสาหกรรม ลงวันที่ 8
สิงหาคม 2539
(4) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานหลอมตะกั่วจากแบตเตอรี่เกา
(5) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติในการประกอบกิจการ
โรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2544
(6) ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการปฏิบัติในการประกอบ
กิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ลงวันที่ 13 กันยายน 2544
(7) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุมครองความปลอดภัยในการ
ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมในการทํางาน ประกาศใหมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 3
ธันวาคม 2546
(8) ประกาศโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑการพิจารณาหนวยงานคอนกรีต
ผสมเสร็จในหนวยงานกอสราง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546
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(9) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2513) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ประกาศใหมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2513
(10) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2514) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ประกาศใหมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2514
(11) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2530) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2530
(12) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 27 พ.ศ. (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2512 เรื่อง หนาที่ของผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
ที่มีการใชสารกัมมันตรังสี ลงวันที่ 24 มกราคม 2545
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยทางหลวง
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวย
ความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
………………………………..ฯลฯ…………………………………
(8) ระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือ
ระหวางอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเทา ทาง หรือที่สาธารณะ
…………………………………..ฯลฯ……………………………..
1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
…………………………………..ฯลฯ……………………………
ขอ 41 อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา
6 เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางแนวถนนสาธารณะอยางนอย 3 เมตร
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อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคารพาณิชย
โรงงาน อาคารสาธารณะ ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายหรือคลังสินคาที่กอสรางหรือ
ดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ
(1) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา 10 เมตรใหรนแนวอาคารหางจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย 6 เมตร
(2) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป แตไมเกิน 20 เมตร
ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย 1 ใน 10 ของความกวางของถนนสาธารณะ
(3) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน 20 เมตรขึ้นไป ใหรนแนวอาคารหางจาก
เขตถนนสาธารณะอยางนอย 2 เมตร
………………………………..ฯลฯ………………………………………….
1.3 มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
หามมิใหผูใดสรางทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเปน
ทางเขาออกทางหลวง เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดรวมทั้งมีอํานาจกําหนดมาตรการในการ
จัดการเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติเหตุ และการติดขัดของการจราจร
การอนุญาตตามวรรคหนึ่ง เมื่อมีความจําเปนแกงานการทางหรือเมื่อปรากฏ
วาผูไดรับอนุญาตไดกระทําการผิดเงื่อนไขที่กําหนดในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะเพิกถอนเสียก็ได
ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดที่สรางขึ้นโดยไมไดรับอนุญาตหรือไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงมี
อํานาจสั่งใหผูกระทําการดังกลาวรื้อถอนหรือทําลายภายในกําหนดเวลาอันสมควร ถาไมปฏิบัติตาม
ใหผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทาง รื้อถอนหรือทําลาย โดยผูนั้น
จะเรียกรองคาเสียหายไดไม และตองเปนผูเสียคาใชจายในการนั้น
1.4 มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535
เมื่อมีความจําเปนจะตองควบคุมทางเขาออกทางหลวงเพื่อใหการจราจร
บนทางหลวงเปนไปโดยความรวดเร็วและสะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง
หามมิใหผูใดดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางสวน ดังตอไปนี้
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(1) สรางหรือดัดแปลงตอเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่
กําหนดในกฎกระทรวงสถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการกาซ สถานีบริการลางหรือตรวจสภาพรถ
หรือติดตั้งปายโฆษณา ภายในระยะไมเกินสิบหาเมตรจากเขตทางหลวง
(2) สรางศูนยการคา สนามกีฬา สนามแขงขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล
สถานศึกษา หรือจัดใหมีตลาด ตลาดนัด งานออกราน หรือกิจการอื่นที่ทําใหประชาชนมาชุมนุมกัน
เปนจํานวนมาก ภายในระยะไมเกินหาสิบเมตรจากเขตทางหลวง
ทั้งนี้ เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือ
ผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอ ํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได
การกําหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวนที่จะหามมิใหดําเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
2 ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 มาตรา 37 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ไดกําหนดหามมิให
ผูใดสราง ทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเปนทางเขาออกทางหลวง เวนแตไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง
ซึ่งในการอนุญาตนั้นจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ได รวมทั้งกําหนดมาตรการในการจัดการเพื่อรักษา
สิ่งแวดลอม การปองกันอุบัติเหตุ และการติดขัดของการจราจรไดดวย ดังนั้น เมื่อมีความตองการ
สรางอาคารริมทางหลวง โดยตองการเชื่อมทาง ถนน หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงเพื่อเปนทางเขา
ออกทางหลวงเพื่อเปนทางเขาออกอาคารดังกลาวตองขออนุญาตสรางทาง ถนน หรือ สิ่งอื่นใดนั้น
ตอผูอํานวยการทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง โดยในการอนุญาตนั้น
จะมีกําหนดเงื่อนไขไว เชน การกอสรางอาคารพักอาศัยที่ไมเกิน 4 ชั้น แนวกันสาด หรือสวนที่
ยื่นนอกสุดของอาคาร ตองหางจากเขตทางหลวง ไมนอยกวา 6.00 เมตร และตองกอสรางเปน
โครงสรางถนน เปนตน โดยระยะเวนดังกลาว ตองไมนอยกวาบทบัญญัติทองถิ่น หรือหลักเกณฑ
ขอกําหนดอื่นๆ ที่กําหนดไวโดยเฉพาะรวมทั้งระยะรนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในขอ 41 ดวย
2.2 มาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ไดกําหนดวาเมื่อมีความ
จําเปนจะตองควบคุมทางเขาออกทางหลวงเพื่อใหการจราจรบนทางหลวงเปนไปโดยความรวดเร็วและ
สะดวก หรือเพื่อความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง หามมิใหผูใดดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
ในที่ดินริมเขตทางหลวงทั้งสายหรือบางสวน ดังตอไปนี้
/ (1)
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(1) สรางหรือดัดแปลงตอเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กําหนด
ในกฎกระทรวง สถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการกาซ สถานีบริการลางหรือตรวจสภาพรถ หรือติดตั้ง
ปายโฆษณา ภายในระยะไมเกินสิบหาเมตรจากเขตทางหลวง
(2) สรางศูนยการคา สนามกีฬา สนามแขงขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล
สถานศึกษา หรือจัดใหมีตลาด ตลาดนัด งานออกราน หรือกิจการอื่นที่ทําใหประชาชนมาชุมนุม
กันเปนจํานวนมากภายในระยะไมเกินหาสิบเมตรจากเขตทางหลวง
การกําหนดทางหลวงสายใดทั้งสายหรือบางสวนที่จะหามมิใหดําเนินการดังกลาว
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกาปจจุบันทางหลวงที่ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาควบคุมไวมี 22 อันดับ
เชน ทางหลวงแผนดินหมายเลข 9 ตอน พระประแดง - สําโรง - บางปะอิน ดังนี้ ในการสรางหรือ
ดัดแปลงตอเติมอาคารตามประเภท ชนิด หรือลักษณะที่กําหนดในกฎกระทรวง สถานีบริการน้ํามัน
สถานีบริการกาซ สถานีบริการลางหรือตรวจสภาพรถ หรือติดตั้งปายโฆษณา ภายในระยะไมเกิน
สิบหาเมตรจากเขตทางหลวงที่ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาควบคุมไว หรือการสรางศูนยการคา
สนามกีฬา สนามแขงขัน โรงมหรสพ สถานพยาบาล สถานศึกษา หรือจัดใหมีตลาด ตลาดนัด
งานออกราน หรือกิจการอื่นที่ทําใหประชาชนมาชุมนุมกันเปนจํานวนมากภายในระยะไมเกินหาสิบเมตร
จากเขตทางหลวงที่ไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาควบคุมไว จะทําไดก็ตอเมื่อขออนุญาตตอผูอํานวยการ
ทางหลวงหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวง ในการอนุญาต ผูอํานวยการทางหลวง
หรือผูซึ่งไดรบั มอบหมายจากผูอํานวยการทางหลวงจะกําหนดเงื่อนไขอยางใดก็ไดโดยเงื่อนไขดังกลาว
ตองไมนอยกวาบทบัญญัติทองถิ่น หรือหลักเกณฑขอกําหนดอื่น ๆ ที่กําหนดไวโดยเฉพาะรวมทั้งระยะ
รนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ในขอ 41 ดวย
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
กับกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มาตรา 8 เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวย
ความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรี
/ โดย
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โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
……………………………ฯลฯ………………………………
(4) แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา กาซ ไฟฟา เครื่องกล ความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัยหรือภัยพิบัติอยางอื่น และการปองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุนวาย
……………………………ฯลฯ………………………………
ลักษณะความเกี่ยวของ
ในมาตรานี้ไดกําหนดใหมีการออกกฎกระทรวงเรื่องความปลอดภัยของอาคารทีเ่ กี่ยวของ
กับอัคคีภัยโดยกําหนดแบบระบบปองกันตาง ๆ
กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) วาดวยการกําหนดแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการ
ติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวม ระบบการจัดแสงสวางและการ
ระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน (ดูมาตรา 5 (3) และมาตรา 8
(4) (5) และ (6))
ลักษณะความเกี่ยวของ
เรื่องรายละเอียดในตัวอาคารเรื่องวัสดุที่ใชในการกอสรางอาคาร สัญญาณเตือนไฟไหม
อัตโนมัติ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) วาดวยการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2536)
และการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขในการใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคารปรับปรุง หรือแกไขระบบความปลอดภัยเกีย่ วกับอัคคีภัยของอาคาร (ดูมาตรา 5 (3)
และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง)

ลักษณะความเกี่ยวของ
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะโครงสรางอาคารเพื่อปองกันอัคคีภัยรวมถึงความปลอดภัย
ในการใชกระจกเปนโครงสรางในตัวอาคาร
พระราชบัญญัติปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542
มาตรา 9 เมือ่ ไดรับรายงานจากนายตรวจวาเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือสถานที่
ไมปฏิบัติตามคําแนะนําของนายตรวจตามมาตรา 8 (4) หรือเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบดวยตนเอง
วามีสิ่งที่ทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย สิ่งที่อยูในภาวะอันอาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย หรือการกระทําที่
อาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
หรือสถานที่แกไขปรับปรุงหรือปฏิบัติใหถูกตองหรือเหมาะสมได
/ คําสั่ง
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คําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและกําหนดระยะเวลาที่
จะตองปฏิบัติใหแลวเสร็จตามคําสั่งไวตามสมควร แตตองไมเกินสามสิบวัน เวนแตเปนกรณีที่มีเหตุ
อันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวัน
การสงคําสั่งตามมาตรานี้ใหนําสง ณ ภูมิลํานําหรืออาคารหรือสถานที่ของบุคคลซึ่งระบุ
ไวในคําสั่งในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือจะสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับก็ได
ในกรณีที่นําสงแลวแตบุคคลซึ่งระบุไวในคําสั่งปฏิเสธไมยอมรับคําสั่ง ใหผูนาํ สงขอให
พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจไปเปนพยานเพื่อวางคําสั่งไว ณ ที่นั้น แตถาไมพบบุคคลซึ่งระบุไว
ในคําสั่งจะสงใหกับบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวซึ่งอยูในอาคารหรือสถานที่นั้นก็ได และถาไมพบ
บุคคลใดหรือพบแตไมมีบุคคลใดยอมรับไวแทน ใหปดคําสั่งนั้นไวในที่ที่เห็นไดงายตอหนาพนักงาน
ฝายปกครองหรือตํารวจที่ไปเปนพยาน
ลักษณะความเกี่ยวของ
กรณีที่เจาพนักงานเห็นวาลักษณะของอาคารหรือกิจการของเจาของอาคารมีเหตุนาจะเกิด
อันตรายอัคคีภัยได เห็นควรใหมีคําสั่งใหเจาของอาคารแกไขใหถูกตองได
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยวิศวกร
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“ผูควบคุมงาน” หมายความวา ผูซึ่งรับผิดชอบในการอํานวยการหรือควบคุม
ดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
“ผูดําเนินงาน” หมายความวา เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง และหมายความรวมถึงผูซึ่งตกลงให
กระทําการดังกลาวไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม และผูวาจางชวง
“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม
ควบคุม หรือผูซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้นแลว
แตกรณี ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตินี้
1.2 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
“วิชาชีพวิศวกรรม” หมายความวา วิชาชีพวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเหมืองแร
วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมอุตสาหกรรม และวิศวกรรมอื่น ๆ ที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
/ “วิศวกรรม
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“วิศวกรรมควบคุม” หมายความวา วิชาชีพวิศวกรรมที่กําหนดในกฎกระทรวง
1.3 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวง
(1) กําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้หรือยกเวน
คาธรรมเนียม
(2) กําหนดการทําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน ตลอดจนแบบของ
คําสั่ง หรือแบบอื่นใดที่จะใชในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตนิ ี้
(3) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
1.4 มาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อํานาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
1.5 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปน เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
(1) ……………….ฯลฯ …………………
(11) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
(12) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การตอ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบัญญัตินี้
(13) หนาที่และความรับผิดชอบของผูออกแบบ ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ
ผูครอบครองอาคาร และเจาของอาคาร
(14) คุณสมบัติเฉพาะ และลักษณะตองหามของผูต รวจสอบ ตลอดจน
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(15) หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร ติดตั้งและตรวจ
สอบอุปกรณประกอบของอาคาร
(16) ……………… ฯลฯ ………………..
/ 1.6
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1.6 มาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542
สภาวิศวกรมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(1) ออกใบอนุญาตใหแกผูขอประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม
(2) พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต
(3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(4) รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดและการเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม
(7) ……………… ฯลฯ ………………..
1.7 มาตรา 39 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น และตองดําเนินการดังตอไปนี้
(1) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
พรอมทั้งแจงขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย
(ก) ……………. ฯลฯ ………………
(ข) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
วิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ค) ชื่อของผูควบคุมงานซึ่งจะตองเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและเปนผูไดรับใบอนุญาตให
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับ
การแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค)
(จ) หนังสือรับรองบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วาตนเปนผูออกแบบอาคาร
เปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือจะเปนผูควบคุมงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
และขอบัญญัติทอ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของทุกประการ
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(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการ
คํานวณของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย ซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก)
และ(ข) วาตนเปนผูออกแบบอาคารและเปนผูออกแบบคํานวณอาคารนั้น
(ช) วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว
(2) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารในกรณี
ที่เปนการแจงการกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
ถาผูแจงไดดําเนินการตามที่ระบุไวในวรรคหนึ่งครบถวนแลว ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายใน
วันที่ไดรับแจงและใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามที่ได
แจงไวไดตั้งวันที่ไดรับใบรับแจง
ใหนํามาตรา 38 และมาตรา 3 มาใชบังคับแกใบรับแจงตามมาตรานี้โดยอนุโลม
1.8 มาตรา 39 ตรี แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยืน่
เอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
ใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว
ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือ
นับแตวันที่เริ่มการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไว แลวแตกรณี
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไว
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตาม
มาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่น
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวง
ใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็วและใหมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือ
มาตรา 43 แลวแตกรณี
ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ
ทราบภายในกําหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถือวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
ดังกลาวไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว เวนแตในกรณีดังตอไปนี้
(1) การกระทําดังกลาวเปนการรุกล้ําที่สาธารณะ
(2) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับระยะหรือระดับระหวางอาคารกับถนน ตรอก
ซอย ทางเทา หรือที่สาธารณะ เปนการฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือ
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(3) การกระทําดังกลาวที่เกี่ยวกับการหามกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใด เปนการฝาฝน กฎกระทรวง
ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
1.9 มาตรา 49 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ในกรณีที่มีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร โดยฝาฝน
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และ
เจาพนักงานทองถิ่นไดดําเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แลวแตกรณี แตมิไดมีการ
ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยวาผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ
อาคาร หรือผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูรบั ผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูควบคุมงาน
อาจเปนผูกระทําหรือมีสวนรวมในการกระทําดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหบุคคลเชนวานั้น
ทราบ และใหมีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเพื่อพิสูจนวาเปนการกระทํา
ของผูอื่นหากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแจงชื่อ
และการกระทําของบุคคลเชนวานั้นใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรและสภา
สถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิศวกรและกฎหมายวาดวยสถาปนิก
1.10 กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร (มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (11))
1.11 กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดลักษณะของอาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การศึกษา และกิจการอื่นที่จะใหเปนอาคารประเภทควบคุมการใช (มาตรา 5 (3) และมาตรา 32 (2))
1.12 กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน ลักษณะและคุณสมบัติของ
วัสดุที่ใชในการกอสราง ดัดแปลง หรือซอมอาคาร และการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน
ลักษณะและคุณสมบัติของอาคาร หรือพื้นดินที่รองรับอาคาร (มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (2))
1.13 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดคาธรรมเนียม หรือการยกเวนคาธรรมเนียม (มาตรา 5 (1))
1.14 กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน แบบคําสั่ง หรือ
แบบอื่นใด (มาตรา 5 (2))
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1.15 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดยกเวน ผอนผัน หือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติของอาคารตามมาตรา 7
(มาตรา 5 (3) และมาตรา 7)
1.16 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต
การตออายุ ใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง
และการออกใบแทน ใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (มาตรา 5 (3), มาตรา 8 (12) และมาตรา 39
วรรคสอง)
1.17 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดการกระทําซึ่งไมถือเปนการดัดแปลงอาคาร และกําหนดสวนอื่นของ
โครงสรางของอาคารที่การรื้อสวนนั้น ถือเปนการรื้อถอนอาคาร (มาตรา 4 วรรค 12 และมาตรา 5 (3))
1.18 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดกรณีที่ใหมีการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิดไป
จากแผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต (มาตรา 5 (3) และ
มาตรา 31 (3))
1.19 กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2532) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่ง
ใหเจาของหรือผูครอบครองดําเนินการแกไขอาคารที่ติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด (มาตรา 5 (3) และมาตรา 46
วรรคหนึ่ง)
1.20 กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดโครงสรางและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารสูง และอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ (มาตรา 5 (3) และมาตรา 8(1) (6) (7) และ (8))
1.21 กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดขนาด หรือน้ําหลักของปายที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะ
นอยกวาความสูงของปาย (มาตรา 4 วรรค 1 (3) (ข) และมาตรา 5 (3))
1.22 กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดแบบ และวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและ
จํานวนหองน้ําและหองสวม ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟา
สํารอง สําหรับกรณีฉุกเฉิน (มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (4) (5) และ (6))
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1.23 กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการกอสราง พุทธศักราช 2479 เพื่อกําหนดลักษณะและขนาดของที่จอดรถ รวมทั้งการกําหนด
ลักษณะ ของอาคารจอดรถ ซึ่งติดตั้งระบบยกรถขึ้นลงระหวางชั้นของอาคารดวยลิฟตหรือระบบเคื่อนยาย
รถดวยเครื่องจักรกล มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) และ (9))
1.24 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) วาดวยการกําหนดระบบการระบายน้ํา
การกําจัดขยะมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูล มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (6))
1.25 กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2536) และการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของ หรือผูครอบครองอาคารปรับปรุง หรือ
แกไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร มาตรา 5 (3) และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง))
1.26 กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) กําหนดลักษณะและคุณสมบัติ
ของวัสดุที่ใชเปนโครงสรางหลักของอาคารและกระจกที่ใชในการกอสรางอาคาร มาตรา 5 (3) และ
มาตรา 8 (2) และ (3))
1.27 กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน และความคงทนของอาคารหรือพื้นดินที่
รองรับอาคาร สําหรับการกอสรางอาคารในเขตที่อาจไดรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว มาตรา 5 (3)
และมาตรา 8 (3))
1.28 กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4))
1.29 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของ
ที่วางภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น
หรือระวางอาคารกับถนนทางเทาหรือที่สาธารณะ มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (7) และ (9))
1.30 กฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2543) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) เพื่อผอนผันขอกําหนดเกี่ยวกับ
เอกสารกับคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร สําหรับ
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตําบลหรือ
องคการบริหารสวนตําบล มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (12))
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1.31 กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2517) เพื่อกําหนดหลักเกณฑในการ
กําหนดอายุและการตอใบอนุญาตกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ตลอดจน มาตรการผอนผันใหเจาของ
อาคารซึ่งกอสราง หรือดัดแปลงไมเสร็จ ภายในอายุใบอนุญาต และไมไดรับการตออายุใบอนุญาต หรือ
ใบอนุญาตเพื่อดําเนินการกอสราง หรือดัดแปลงอาคารตอไปจนเสร็จ หรือจนสามารถใชงานไดอยาง
ปลอดภัย มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (12))
1.32 กฎกระทรวง กําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 (มาตรา 4 วรรคหนึ่ง (5), มาตรา 5 (3) และมาตรา 7)
1.33 กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ ขอ 38 และขอ 39
เพื่อกําหนดที่วางภายนอกอาคารคลังสินคา หรือ โรงงานดานที่อยูติดตอกับเขตที่ดินที่อยูนอก
เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
1.34 กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) แหงพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พ.ศ. 2479 วาดวยการกําหนดลักษณะและขนาดที่จอดรถ และประเภทของอาคารที่ตองมีที่จอด
(มาตรา 79)
1.35 กฎกระทรวง ฉบับตาง ๆ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 วาดวยการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด หรือ
บางประเภทในพื้นที่ตาง ๆ
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จะเกี่ยวของกับมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหมายความถึงวิศวกรรมโยธา
ซึ่งอาจเปนผูควบคุมงาน ผูดําเนินการและผูตรวจสอบอาคาร โดยเฉพาะผูตรวจสอบอาคารจะตอง
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
2.2 ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จะเกี่ยวของกับมาตรา 5
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยซึ่ง
รักษาการตามกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายวิศวกร มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด
คาธรรมเนียมยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดแบบคําขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน
และแบบของคําสั่งอื่น ๆ ตลอดถึงกิจการอื่นที่ตองปฏิบัติซึ่งวิศวกรรมโยธาในฐานะสิทธิวิศวกรรม
ควบคุมจะตองรู
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2.3 ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จะเกี่ยวของกับมาตรา 8 (11) (12)
(13) (14) และ (15) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ สภาวิศวกรมีอํานาจและ
หนาที่รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และออกใบอนุญาตพัก
ใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตแกวิศวกรรมโยธาในฐานะวิศวกรรมควบคุม ซึ่งจะตองทราบ
หลักเกณฑตามมาตรา 8 (12) (13) (14) และ (15) ตามที่กฎหมายควบคุมอาคารกําหนด
2.4 ตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 จะเกี่ยวของกับมาตรา 39 (ทวิ)
มาตรา 39 ตรี และมาตรา 49 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือสภาวิศวกรมี
อํานาจและหนาที่รับรองความรูความชํานาญในการการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและออก
ใบอนุญาต พักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตแกวิศวกรรมโยธาในฐานะวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ซึ่งอยูในฐานะผูรับผิดชอบออกแบบและคํานวณอาคาร หรือในฐานะผูควบคุมงานแลวแต
กรณี ซึ่งตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและหนังสือรับรองแลวแตกรณี พรอม
พิจารณาวาการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นยายอาคารถูกตองตามกฎกระทรวงของ
กฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งหากขอมูลหรือเอกสารไมถูกตองเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหแกไข
ถูกตองไดตามมาตรา 39 ตรี และตามมาตรา 49 ทวิ หากการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคารไมถูกตองตามกฎหมายควบคุมอาคารหรือกฎกระทรวงใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสามารถพิสูจนวาเปนการกระทําของผูอ ื่น หากไมสามารถพิสูจนไดวาเปนการกระทําของผูอื่น
ใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการแจงชื่อและการกระทําของบุคคลแจงใหคณะกรรมการควบคุม
อาคารทราบและใหแจงสภาวิศวกรทราบเพื่อพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายวิศวกรตอไป
2.5 กฎกระทรวงฉบับตาง ๆ ที่ออกตามความในกฎหมายควบคุมอาคารซึ่งเปนกฎเกณฑ
ในฐานะกฎหมายอธิบายถึงหลักเกณฑ วิธีการ และเงือ่ นไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายควบคุม
อาคารที่วิศวกรรมโยธาในฐานะวิศวกรรมควบคุมจะตองรู
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
กับกฎหมายวาดวยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
1.1 “มาตรา 7 เพื่อประโยชนแกการปองกันหรือระงับเหตุเดือดรอนรําคาญหรือ
ความเสียหายหรืออันตรายที่จะมีผลกระทบตอบุคคล สัตว พืช ทรัพยหรือสิ่งแวดลอมหรือการ
กําหนดแนวทางหรือลักษณะการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงใหสอดคลองกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงดังตอไปนี้
ฯ
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(2) กําหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ํามัน
เชื้อเพลิง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และคลังน้ํามันเชื้อเพลิง และการบํารุงรักษาสถานที่ดังกลาว
ฯ
ถากฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศใดที่ออกตามกฎหมาย
วาดวยการควบคุมอาคารขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออกตามวรรคหนึ่ง กฎกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่น หรือประกาศนั้นยอมไมมีผลใชบังคับหรือสิ้นผลใชบังคับ แลวแตกรณี เวนแต
กฎกระทวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือประกาศดังกลาวจะไดออกโดยไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการเนื่องจากมีความจําเปนหรือเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น”
1.2 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง
การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกีย่ วกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2546
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ตามมาตรา 7 (2) ตามกฎหมายควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงไดกําหนดให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงานมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และ
ลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง และคลังน้ํามันเชื้อเพลิง
และการบํารุงรักษาสถานที่ดังกลาว ซึ่งการออกกฎกระทรวงในเรื่องดังกลาวหากขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่นหรือประกาศที่ออกตามกฎหมายควบคุมอาคารก็ใหใชกฎกระทรวงที่
ออกตามกฎหมายควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งในกรณีที่ขัดหรือแยงนี้อาจจะเปนในกรณีที่เกี่ยวกับพื้นที่
บริเวณที่หามกอสรางอาคารบางชนิด หรือาจจะเกี่ยวกับระยะถอยรน เปนตน
2.2 ตามขอ 29 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ เงื่อนไข
เกี่ยวกับการแจง การอนุญาต และอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2546 ไดกําหนดใหผูอนุญาตตามกฎหมายควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง เจาพนักงาน
ทองถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคารโดยใหมีอํานาจในการออกใบอนุญาต ใบรับแจง หรือ
ใบรับรองการใชอาคารในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ประสงค
จะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารที่ใชประกอบกิจการได
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยทุนรัฐวิสาหกิจ
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 7 ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงยกเวน ผอนผัน หรือกําหนด
เงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคารดังตอไปนี้
/ (1)
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(1) ……………………….ฯลฯ…………………………
(3) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการ
หรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
(7) ……………………….ฯลฯ…………………………”
1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ขอ 1 ใหอาคารดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22
มาตรา 23 มาตรา 24 มาตรา 32 มาตรา 33 และมาตรา 34
(1) ……………………….ฯลฯ…………………………
(3) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการ
หรือใชเพื่อสาธารณประโยชน
(6) ……………………….ฯลฯ…………………………
1.3 มาตรา 21, 22, 32, 33 และ 34 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลือ่ นยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจาก
เจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ”
“มาตรา 22 ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ
(1) อาคารที่มีสว นสูงเกินสิบหาเมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา
ความสูงของอาคาร
(2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร”
“มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้
(1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(2) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การ
สาธารณสุขหรือกิจการอื่น ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอ สราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุม
การใชหรือผูแ จงตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจา
พนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง”
/ “มาตรา
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“มาตรา 33 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภท
ควบคุมการใช ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการตามมาตรา 32 เวนแตจะไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว และใหนํามาตรา 25
และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แลวแตกรณี มาใชบังคับโดยอนุโลม”
“มาตรา 34 หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้น
เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8(9) ดัดแปลง หรือใช
หรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่น
ทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น”
มาตรา 23 และ 24 ถูกยกเลิกโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
หมายเหตุ
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
1.4 มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
“มาตรา 26 ในกรณีที่กฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนของบริษัท
หรือกฎหมายอื่นมีบทบัญญัติใหอํานาจรัฐวิสาหกิจดําเนินการใด ๆ ตอบุคคล ทรัพยสิน หรือสิทธิ
ของบุคคล หรือมีบทบัญญัติใหการดําเนินการของรัฐวิสาหกิจนั้นไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับ
กฎหมายวาดวยการใด หรือไดรับยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องใด หรือมีบทบัญญัติใหสิทธิ
พิเศษแกรัฐวิสาหกิจนั้นเปนกรณีเฉพาะ หรือมีบทบัญญัติคุมครองกิจการพนักงานหรือลูกจางของ
รัฐวิสาหกิจใหถือวาบทบัญญัตินั้นมีผลใชบังคับตอไป โดยบริษัทมีฐานะอยางเดียวกับรัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายดังกลาวแตอํานาจ สิทธิ หรือประโยชนที่วานั้นอาจจํากัดหรืองดไดตามที่กําหนดในพระราช
กฤษฎีกาและอาจกําหนดในพระราชกฤษฎีกาใหอํานาจนั้นเปนของคณะกรรมการคณะหนึ่งคณะใด
ตามที่จะกําหนด หรือจะใหแตงตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ และใหนํามาตรา 9
มาใชบังคับแกคณะกรรมการดังกลาวดวยโดยอนุโลม
ในกรณีตามวรรคหนึ่งใหดําเนินการออกพระราชกฤษฎีกาใหบริษัทคงมีอํานาจ สิทธิ
หรือประโยชนเพียงเทาที่จําเปนแกการดําเนินงานที่จะกอใหเกิดประโยชนตอสวนรวม โดยคํานึงถึง
ความเปนธรรมในการแขงขันทางธุรกิจ การควบคุมใหการใชอํานาจทางกฎหมายเปนไปโดยถูกตอง
และการรักษาประโยชนของรัฐประกอบดวย โดยจะกําหนดเงื่อนเวลาหรือเงื่อนไขใหตองปฏิบัติหรือ
ใหกรณีใดจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งกอนก็ได และคณะกรรมการนโยบาย
ทุนรัฐวิสาหกิจตองเสนอแนะใหทบทวนแกไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาดังกลาวใหสอดคลองกับ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประเภทนั้นอยูเสมอ”
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1.5 มาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
“มาตรา 28 ในกรณีที่มีมติคณะรัฐมนตรียุบเลิกรัฐวิสาหกิจใด ใหถือวากฎหมาย
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้นเปนอันยกเลิกตามเงื่อนเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ตราขึ้นเพื่อการนั้น
ในกรณีที่บริษัทใดมีอํานาจ ไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษ หรือไดรับความคุมครอง
ตามมาตรา 26 ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเลิกคงใชบังคับตอไป
ตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติใหการ
ดําเนินการ ของรัฐวิสาหกิจที่มีการเปลี่ยนทุนเปนหุนบริษัทไดรับยกเวนไมอยูภายใตบังคับหรือ
การปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร กลาวคือตามมาตรา 7 บัญญัติยกเวนในการปฏิบัติการ
ตามกฎหมายควบคุมอาคารไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเกี่ยวกับอาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการหรือเพื่อใชเพือ่ สาธารณประโยชน โดยไดรับการยกเวน
ไมตองมีใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ในเรื่องการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยาย และใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2528) ฯ ดังนี้
2.1.1 การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลือ่ นยายอาคาร ตามมาตรา 21
2.1.2 การรื้อถอนอาคารสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอืน่ หรือที่สาธารณะ
นอยกวาความสูงของอาคาร ตามมาตรา 22
2.1.3 อาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32
2.1.4 ไมหามเจาของหรือผูค รอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช
ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการ ตามมาตรา 32 ซึ่งไมมีใบอนุญาตหรือแจง
เจาพนักงานทองถิ่นทราบ ตามมาตรา 33
2.1.5 ไมหามเจาของหรือผูค รอบครองอาคารที่ตองมีพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใช
เปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8(9) ดัดแปลง หรือใชหรือ
ยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถนั้นเพื่อการอื่นไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไมมีใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
2.2 ตามมาตรา 26 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 ไดบัญญัติ
วากรณีตามวรรคหนึ่ง บริษัทมีอํานาจ สิทธิหรือประโยชนเพียงเทาที่จําเปนตามเงื่อนเวลาหรือระยะ
เวลาตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจฯ ซึ่งรวมถึงการไดรับ
การยกเวนการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตามที่ไดกลาวไวในขอ 2.1 ดวย
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2.3 ตามมาตรา 28 แหงพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 วรรคสอง บัญญัติวา
กรณีบริษัทใดตามกฎหมายนี้มีอํานาจ ไดรับยกเวน มีสิทธิพิเศษหรือไดรับความคุมครองตามมาตรา
26 ดังกลาว ใหถือวาบทบัญญัติแหงกฎหมายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจที่ถูกยกเลิกคงใชบังคับตอไปตาม
ระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 26 กลาวคือ บริษัทมีอํานาจไดรับการยกเวน
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตามที่กลาวในขอ 2.1 ตามระยะเวลาที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาตาม
มาตรา 26
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยสถาปนิก
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
"มาตรา 21 ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลือ่ นยายอาคารตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ "
1.2 มาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535
" มาตรา 26 ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที่ขอ
อนุญาตนั้น มีลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
สถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิก ผูร ับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอมิไดเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ดังกลาว แลวแตกรณี ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น"
1.3 มาตรา 39 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2535
"มาตรา 39 ทวิ ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นยายอาคารโดยไมยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและตองดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(1) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด พรอมทั้ง
แจงขอมูลและยื่นเอกสารดังตอไปนี้ดวย
(ก) ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งจะตองเปนผูไดรับใบอนุญาตให
เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
สถาปตยกรรม และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 39 ทวิ "
/ 1.4
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1.4 พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543
มาตรา 4 "ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมตาม
พระราชบัญญัตินี้
1.5 พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543
มาตรา 45 หามมิใหผูใดประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมหรือแสดงดวยวิธีใด ๆ ให
ผูอื่นเขาใจวาตนพรอมจะประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมสาขาใด เวนแตจะไดรับใบอนุญาต
ในสาขานั้นจากสภาสถาปนิก
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
มาตรา 4 และมาตรา 45 แหง พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 เกี่ยวของกับกฎหมายควบคุมอาคาร
ในมาตรา 21 มาตรา 26 และมาตรา 39 ทวิ กรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่ นยาย
อาคารที่ขออนุญาตนั้น มีลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกําหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมหรือเปนวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ
สถาปตยกรรม วิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบในการนั้นตามที่ระบุไวในคําขอจะตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ดังกลาว แลวแตกรณี หากวิศวกรหรือสถาปนิกผูรับผิดชอบมิไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพจาก
สภาสถาปนิก เจาพนักงานทองถิ่นมีสิทธิปฏิเสธไมรับพิจารณาคําขอนั้น
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยการขุดดินถมดิน
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และจะใชบังคับในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา ........”
1.2 มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
“มาตรา 3 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับในทองที่ดงั ตอไปนี้
(1) ....ฯลฯ ......
(5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
(6) ....ฯลฯ .....
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จะมีผลใชบังคับในทองที่ใดใหดําเนินการ
ตราเปนพระราชกฤษฎีกา ซึง่ ก็สอดคลองกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
/ ที่
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ที่กําหนดวาบริเวณที่มพี ระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร ใหถือวา
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินมีผลใชบังคับในทองที่นั้นดวย

ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) วาดวยการกําหนดระบบการระบายน้ํา
การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และที่แกไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541)ฯ
1.2 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) วาดวยการกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน
เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่วางภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหวางอาคาร
กับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่นหรือระหวางอาคารกับถนนทางเทาหรือที่สาธารณะ
1.3 กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง หรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท
ในพื้นที่บางสวน ในทองทีต่ ําบลแหลมงอบ อําเภอเมืองตราด กิ่งอําเภอเกาะชาง อําเภอแหลมงอบ อําเภอ
คลองใหญ และกิ่งอําเภอเกาะกูด อําเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด พ.ศ. 2546 (เปนตัวอยางกฎกระทรวง
ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งปจจุบันมี
กฎกระทรวงในลักษณะเชนนี้จํานวน 181 ฉบับ)
1.4 ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพือ่
ที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม พ.ศ. 2544
“2. การกําหนดขนาดความกวางและความยาวต่ําสุด หรือเนื้อที่จํานวนนอยที่สุดของ
ที่ดินแปลงยอยที่จะจัดสรร
2.1 การจัดสรรที่ดินเพือ่ การจําหนายเฉพาะที่ดิน หรือที่ดินพรอมอาคารประเภท
บานเดี่ยว ที่ดนิ แปลงยอยตองมีขนาดความกวางหรือความยาวไมต่ํากวา 10 เมตร และมีเนื้อทีไ่ มต่ํากวา
50 ตารางวา หากความกวางหรือความยาวไมไดขนาดดังกลาวตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา 60 ตารางวา
2.2 การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแฝดทีด่ ินแตละแปลงยอย
ตองมีความกวางไมต่ํากวา 8 เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา 35 ตารางวา
2.3 การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถว หรืออาคารพาณิชย
ที่ดินแตละแปลงตองมีความกวางไมต่ํากวา 4 เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา 16 ตารางวา
3. ………………………………..
ฯลฯ………………………………….
4. ระบบการระบายน้าํ การบําบัดน้ําเสียและการกําจัดขยะสิ่งปฏิกูล
4.1 ระบบการระบายน้ําและการบําบัดน้ําเสีย
(1) ในทองทีท่ ี่อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร และในเขต
เทศบาลใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ โดยจะตองจัดทําขึ้น
/ ตาม
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ตามมาตรฐานทางวิศวกรรมสอดคลองกับรายการคํานวณทางวิชาการที่สามารถตรวจสอบความเพียงพอ
และความมัน่ คงแข็งแรงของอุปกรณของระบบได โดยตองมีการตรวจรับรองจากวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาต
การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
………………………………
ฯลฯ…………………………………..
6. การออกขอกําหนดเกีย่ วกับการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม และการ
พิจารณาเกี่ยวกับคําขออนุญาตทําการจัดสรรที่ดินตองอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่เกีย่ วของ เชน
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม กฎหมายวาดวยการผังเมือง กฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร เปนตน”
1.5 ขอกําหนดเกีย่ วกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544
“ขอ 8 การจัดสรรที่ดินเพือ่ ที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม ที่ดินแปลงยอยจะตองมีขนาด
และเนื้อที่ของที่ดินแยกเปนประเภท ดังนี้
8.1 การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายเฉพาะที่ดินหรือที่ดนิ พรอมอาคารประเภท
บานเดี่ยว ที่ดนิ แปลงยอยตองมีขนาดความกวางหรือความยาวไมต่ํากวา 10 เมตร และมีเนื้อทีไ่ มต่ํากวา
50 ตารางวา หากความกวางหรือความยาวไมไดขนาดดังกลาวตองมีเนื้อที่ไมต่ํากวา 60 ตารางวา
8.2 การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแฝดที่ดนิ แตละแปลง
ตองมีความกวางไมต่ํากวา 8 เมตร และมีเนื้อที่ไมต่ํากวา 35 ตารางวา
8.3 การจัดสรรที่ดินเพื่อการจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถวหรือ
อาคารพาณิชย ที่ดินแตละแปลงตองมีความกวางไมตา่ํ กวา 4 เมตร และมีเนื้อที่ไมตา่ํ กวา 16 ตารางวา
ขอ 9 ระยะหางของตัวอาคารจากเขตที่ดินและการเวนชองวางระหวางแปลงที่ดิน
ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร”
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อ
ที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม ขอ 2 และขอกําหนดเกีย่ วกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544
ขอ 8 และขอ 9 เกี่ยวของกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กลาวคือ การยื่นคําขออนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่ออยูอาศัยหรือพาณิชยกรรม
ตอเจาพนักงานที่ดินพรอมหลักฐานและรายละเอียด เชน โครงการปรับปรุงที่ดินที่ขอจัดสรรโดยแสดง
แผนผัง รายละเอียด และรายการกอสราง ประมาณการกอสราง เปนตน ผูประกอบการจึงควรจะตองทราบถึง
ลักษณะของอาคาร สวนตาง ๆ ของอาคาร ที่วางภายนอกอาคาร แนวอาคาร และระยะตาง ๆ ของอาคาร
ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 ฯ เพื่อประกอบการจัดทํารายละเอียดโครงการจัดสรรที่ดิน
ที่พอจะสรุปยอไดดังนี้
/ (1)
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(1) บานแถวจะสรางตอเนื่องกันไดไมเกิน 10 คูหา และมีความยาวรวมกันไมเกิน 10 เมตร
(2) พื้นทีภ่ ายในอาคารอยูอาศัยตองมีพื้นทีไ่ มนอยกวา 20 ตารางเมตร
(3) หองนอนตองมีความกวางแคบที่สุดไมนอยกวา 2.5 เมตร และมีพื้นที่ไมนอยกวา
8 ตารางเมตร
(4) หองหรือสวนของอาคาร ตองมีระยะดิ่งไมนอยกวา 2.6 เมตร
(5) บันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร และชวงหนึ่งสูงไมเกิน 3
เมตร ถาสูงเกิน 3 เมตร ตองมีที่พักบันไดทุกชวง 3 เมตร หรือนอยกวานั้น
(6) อาคารอยูอ าศัย ตองมีทวี่ างไมนอยกวา 30 ใน 100 สวนของพื้นที่ชั้นที่มากที่สดุ ของ
อาคาร และอาคารพาณิชยตอ งมีที่วาง 10 ใน 100 สวนของพื้นที่ชั้นทีม่ ากที่สุด ถาใชอยูอาศัยดวยตองมี
ที่วางไมนอยกวา 30 ใน 100 สวน
(7) บานแถวตองมีที่วา งดานหนาและดานหลังไมนอยกวา 3 เมตร และ 2 เมตร ตามลําดับ
และระหวางแถวดานขางคูหาที่ 10 หรือที่ความยาวรวมกัน 40 เมตร ตองมีที่วางดานขางเปนชองตลอด
ความลึกของบานแถวกวางไมนอยกวา 4 เมตร
(8) บานแฝดตองมีที่วางดานหนาและดานหลังกวางไมนอยกวา 3 เมตร และ 2 เมตร
ตามลําดับ และมีที่วางดานขางกวางไมนอยกวา 2 เมตร
(9) การกอสรางอาคารใกลถนนสาธารณะตองรนแนวอาคาร ดังนี้
(9.1) ถนนมีความกวางนอยกวา 6 เมตร ตองถอยรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลาง
อยางนอย 3 เมตร
(9.2) ถาอาคารสูงเกิน 2 ชั้น หรือสูงเกิน 8 เมตร หรือบานแถว อาคารพาณิชย
ใหถอยรน ดังนี้
• ถนนมีความกวางนอยกวา 10 เมตร ตองถอยรนแนวอาคารหางจาก
กึ่งกลางถนนอยางนอย 6 เมตร
• ถนนมีความกวางตั้งแต 10 - 20 เมตร ตองถอยรนแนวอาคารหางจาก
เขตถนนอยางนอย 1 ใน 10 ของความกวางของถนน
• ถนนมีความกวางเกินกวา 20 เมตร ตองถอยรนแนวอาคารหางจาก
เขตถนนอยางนอย 2 เมตร
(10) การกอสรางอาคารใกลแหลงน้ําสาธารณะ
(10.1) แหลงน้ํามีความกวางนอยกวา 10 เมตร ตองถอยรนแนวอาคารหางจากเขต
แหลงน้ําอยางนอย 3 เมตร
(10.2) แหลงน้ํามีความกวางตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป ตองถอยรนแนวอาคารหางจาก
เขตแหลงน้ําอยางนอย 6 เมตร
/ (10.3)
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(10.3) แหลงน้ําขนาดใหญ เชน บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ตองถอยรนแนวอาคารหางจาก
เขตแหลงน้ําอยางนอย 12 เมตร
(11) ความสูงของอาคารตองไมเกินสองเทาของระยะราบ
(12) ความสูงของรั้วใหกอสรางสูงไดไมเกิน 3 เมตร
(13) ผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศ หรือชองแสง หรือระเบียง
ของอาคารตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดนิ ดังนี้
(13.1) อาคารที่มีความสูงไมเกิน 9 เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตทีด่ นิ
ไมนอยกวา 2 เมตร
(13.2) อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แตไมถึง 23 เมตร ผนังหรือระเบียงตอง
อยูหางเขตทีด่ นิ ไมนอยกวา 3 เมตร
ผนังของอาคารที่อยูชิดเขตที่ดินหรือหางจากเขตทีด่ ินนอยกวาทีร่ ะบุไวใน (13.1)
และ (13.2) ตองกอสรางเปนผนังทึบ และดาดฟาของอาคารดานนั้นใหทําเปนผนังทึบสูงจากดาดฟาไมนอยกวา
1.8 เมตร และตองอยูห างจากเขตที่ดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดินตองไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของที่ดนิ ขางเคียงดานนัน้ ดวย
2.2 ขอ 4.1 (1) ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางฯ จะเกีย่ วของกับกฎกระทรวง
ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกําหนดประเภท
และลักษณะของอาคารที่จะกอสรางในเขตควบคุมอาคารตองจัดใหมีระบบการระบายน้ําและระบบบําบัด
น้ําเสียที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปรับปรุงน้ําเสียจากอาคารใหเปนน้ําทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กําหนดกอนที่จะระบายลงสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง ผูขออนุญาตจัดสรรทีด่ ินเพื่อการอยูอ าศัยหรือพาณิชยกรรม
ในเขตควบคุมอาคารหรือเขตเทศบาลจึงจะตองทราบประเภทของอาคารที่จะตองมีระบบการระบายน้ําและ
ระบบบําบัดน้าํ เสียที่ไดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง การทํา การแสดงแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัด
น้ําเสียที่พอจะสรุปยอไดดังนี้
(1) อาคารที่กอ สรางในที่ดนิ ที่ไดรับอนุญาตใหจดั สรรที่ดินตั้งแต 10 หลัง แตไมเกิน
100 หลัง เปนอาคารประเภท ค ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 44 ฯ จะตองจัดใหมีระบบการระบายน้ํา
และระบบบําบัดน้ําเสีย
(2) น้ําทิ้งจากอาคารตาม (1) ที่จะระบายออกจากอาคารไดตองมีคุณภาพน้ําทิ้งตาม
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง คือ คาพีเอช 5 - 9 บีโอดี ไมเกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร สารแขวนลอยไมเกิน
50 มิลลิกรัม/ลิตร สายละลายที่เพิ่มขึ้นจากน้ําใชไมเกิน 500 มิลลิกรัม/ลิตร ตะกอนหนักไมเกิน
0.5 มิลลิลิตร/ลิตร ทีเคเอ็นไมเกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ออรแกนิก - ไนโตรเจนไมเกิน 15 มิลลิกรัม/ลิตร
แอมโมเนีย - ไนโตรเจนไมเกิน 25 มิลลิกรัม/ลิตร น้ํามันและไขมันไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร และซัลไฟด
ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร
/ (3)
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(3) การกอสรางอาคารตาม (1) จะทําระบบบําบัดน้ําเสียเปนระบบบําบัดน้ําเสียรวมทั้ง
โครงการ หรือเปนระบบบําบัดน้ําเสียแยกแตละหลังก็ได
(4) ตองแสดงแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดน้าํ เสียใหน้ําทิ้งมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่กําหนด (2)
(5) แบบระบบบําบัดน้ําเสียของบานเดี่ยว บานแฝด บานแถว ตองประกอบดวย
บอเกรอะซึ่งปดมิดชิดน้ําผานไมได และบอซึม ซึ่งใชเปนที่รองรับน้ําเสียที่ผานบอเกรอะ และใหน้ําเสียนัน้
ผานอิฐหรือหินเพื่อใหเปนน้าํ ทิ้ง
2.3 ขอ 6 ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางฯ จะเกีย่ วของกับมาตรา 8 ตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารและกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสรางหรือหามเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท (ตามมาตรา 8 (10)) ในทองที่ตาง ๆ จํานวน 181 ฉบับ ในบางฉบับซึ่งมีจํานวนไมนอย
ไดกําหนดใหบางบริเวณกอสรางหรือหามกอสรางอาคารประเภทตาง ๆ เชน ใหกอ สรางอาคารพักอาศัย
ประเภทบานเดี่ยว ทีม่ ีความสูงไมเกิน 6 เมตร พื้นที่อาคารรวมกันไมเกิน 75 ตารางเมตร และมีที่วาง
โดยรอบอาคารไมนอยกวารอยละ 75 ของที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น หรือ หามกอสรางอาคาร
ที่มีที่วางในทีด่ ินแปลงที่กอสรางอาคารนอยกวารอยละ 50 ของเนื้อที่ดินที่ขออนุญาตกอสรางอาคารนั้น
เปนตน ผูขอจัดสรรที่ดินเพือ่ การอยูอาศัยหรือพาณิชยกรรมในเขตควบคุมอาคาร ผังเมือง รวมทั้งผูที่จะ
อนุญาตใหจดั สรรที่ดิน จึงตองทราบวา บริเวณใดใหกอสรางอาคารประเภทใด เงื่อนไขเปนอยางไร หรือ
บริเวณใดหามกอสรางอาคารประเภทใดบาง เพื่อจะนํามาประกอบการพิจารณาวาจะดําเนินการจัดสรรที่ดิน
เพื่อการอยูอาศัยหรือพาณิชยกรรมไดภายใตบังคับเงื่อนไขใดบาง หรือตองหามตามกฎกระทรวงทีอ่ อก
โดยอาศัยกฎหมายควบคุมอาคาร
2.4 เมื่อไดรับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเพื่ออยูอาศัยหรือพาณิชยกรรมแลว ในการดําเนินการเพื่อ
กอสรางอาคารจะตองดําเนินการขออนุญาตกอสรางตามความในหมวด 3 ของกฎหมายควบคุมอาคารตอไป
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับกฎหมายวาดวยโรงแรม

1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มาตรา 32 อาคารประเภทควบคุมการใช คือ อาคารดังตอไปนี้
(1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
……………………….ฯลฯ…………………………
ลักษณะความเกี่ยวของ
มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้
/ “อาคาร
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“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูห รือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแต
ยี่สิบสามเมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟาสําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวน
ใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกัน
ทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลเขาไปภายในเพื่อ
ประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคน
ขึ้นไป
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543)ฯ
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารทีใ่ ชเปนที่อยู
อาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว
“อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน
หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือหรือชั้นหนึ่งชั้นใดหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตาราง
เมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟาสําหรับอาคารทรงจั่ว
หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม
ลักษณะความเกี่ยวของ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) วาดวยการกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความ
คงทน ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการกอสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมอาคาร และการ
รับน้ําหนัก ความตานทาน และความคงทนของอาคาร หรือพื้นดินที่รองรับอาคาร (ดูมาตรา 5 (3)
และมาตรา 8 (2) และ (3)
(หมายเหตุ กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 มีการแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 48
(พ.ศ. 2540)) ขอ 24
ลักษณะความเกี่ยวของ
อาคาร โรงแรม เปนอาคารประเภทหนึ่งซึ่งอยูในการควบคุมการกอสรางลักษณะและ
คุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการกอสราง
/ กฎกระทรวง
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2530) วาดวยการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหงในจังหวัดนครปฐมและกรุงเทพมหานคร (บริเวณรอบนอก
พุทธมณฑล) (ดูมาตรา 5 (3), มาตรา 8 (10) และมาตรา 13)
ขอ 2 (ก) (4)
ลักษณะความเกี่ยวของ
มีพื้นที่บางพื้นที่ตามขอ 2 ในบริเวณที่ 1 ไดกําหนดหามบุคคลกอสรางโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) วาดวยการกําหนดขนาด หรือน้ําหนักของปายที่
ติดตั้งหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะนอยกวาความสูงของปาย (ดูมาตรา 4 วรรคหนึ่ง (3) (ข)
และมาตรา 5 (3)
ลักษณะความเกี่ยวของ
ตามพระราชบัญญัติโรงแรมไดกําหนดเรื่องปายโรงแรมไว ฉะนั้นหากตองการสรางปาย
ตองดําเนินการตามกฎหมายฉบับนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2533) วาดวยการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหงในจังหวัดนนทบุรี (ดูมาตรา 5 (3), มาตรา 8 (10) และ
มาตรา 13)
ลักษณะความเกี่ยวของ
มีพื้นที่บางพื้นที่ตามขอ 1 (5) ไดกําหนดหามบุคคลกอสรางโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2534) วาดวยการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหงในจังหวัดชลบุรี (ดูมาตรา 5 (3), มาตรา 8 (10) และ
มาตรา 13)
ลักษณะความเกี่ยวของ
มีพื้นที่บางพื้นที่ตามขอ 2 (5) ไดกําหนดหามบุคคลกอสรางโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) วาดวยการกําหนดโครงสรางและอุปกรณอันเปน
สวนประกอบของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญพิเศษ (ดูมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7)
และ (8)
/ (หมายเหตุ
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(หมายเหตุ กฎกระทรวงฉบับที่ 33 มีการแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 42
(พ.ศ. 2537)ฯ และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ
กรณีที่อาคารของโรงแรมที่กอสรางหากเขาหลักเกณฑของอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ
พิเศษ จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ซึ่งเปนการกําหนดลักษณะอาคารดังนี้
1. เนื้อที่วางของภายนอกอาคารและแนวอาคาร
2. ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม
3. ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบายน้ําทิ้ง
4. ระบบประปา
5. ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
6. ระบบลิฟต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2535) วาดวยการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหงในจังหวัดนครนายก (ดูมาตรา 5 (3), มาตรา 8 (10) และ
มาตรา 13)
ลักษณะความเกี่ยวของ
มีพื้นที่บางพื้นที่ตามขอ 2 (ก) (6) ไดกําหนดหามบุคคลกอสรางโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) วาดวยการกําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการ
ติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวม ระบบการจัดแสงสวางและการ
ระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน (ดูมาตรา 5 (3) และมาตรา 8
(4) (5) และ (6))
ลักษณะความเกี่ยวของ
โรงแรมถือวาเปนอาคารที่ชุมนุมของประชาชนตามกฎกระทรวงฉบับนี้ไดกําหนดลักษณะ
ของอาคารดังนี้
1. แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย
2. แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม
3. แบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) วาดวยการกําหนดระบบการระบายน้ํา การกําจัด
ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ดูมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (6))
/ (หมายเหตุ
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(หมายเหตุ กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 มีการแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 51
(พ.ศ. 2541))
ลักษณะความเกี่ยวของ
ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ไดแบงลักษณะอาคารโดยโรงแรมอยูในอาคารประเภท ก, ข, ค
กําหนดประเภทตามจํานวนหองนอน ซึ่งไดกําหนดระบบการระบายน้ํา และการกําจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล ซึ่งหากโรงแรมกอสรางตองปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) วาดวยการยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 38
(พ.ศ. 2536) และการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจ
สั่งใหเจาของ หรือผูครอบครองอาคารปรับปรุง หรือแกไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของ
อาคาร (ดูมาตรา 5 (3) และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง)
ลักษณะความเกี่ยวของ
กรณีที่อาคารที่กอสรางแลวหากมีสภาพหรือการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพชีวิต
รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญตองมีการปรับปรุง
และแกไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร ซึ่งกําหนดไวในกฎกระทรวง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2547) กําหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชเปนโครงสรางหลักของอาคารและกระจกที่
ใชในการกอสรางอาคาร (ดูมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (2) และ (3))
ลักษณะความเกี่ยวของ
เนื่องจากในปจจุบันมีอาคารที่จะกอสรางไดมีการใชวัสดุไมทนไฟมาใชเปนโครงสราง
หลักของอาคาร ซึ่งทําใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย โดยเฉพาะกระจกเมื่อแตกราวหรือแสง
สะทอนกระจก จึงตองมีการกําหนดคุณสมบัติของวัสดุที่ใชปองกันความเสียหายจากเพลิงไหม ซึ่ง
กําหนดในกฎกระทรวงนี้
กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) วาดวยการกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน
และความคงทนของอาคารหรือพื้นดินที่รองรับอาคาร สําหรับการกอสรางอาคารในเขตที่อาจได
รับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว (ดูมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (3))
ลักษณะความเกี่ยวของ
โรงแรมเปนอาคารที่อยูในบังคับของกฎกระทรวงฉบับนี้ ซึ่งกําหนดเรื่องความตานทาน
และความคงทน ของอาคารหรือพื้นดินที่รองรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) วาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535) (ดูมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) (8) และ (11))
/ ลักษณะ

103

ลักษณะความเกี่ยวของ
การกําหนดการแกไขหลักเกณฑของอาคารเพื่อความปลอดภัยโดยการแกไขโครงสราง
แบบของกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ใหสมบูรณมากขึ้น
กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2542) วาดวยการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหงในจังหวัดเชียงใหม (ดูมาตรา 5 (3), มาตรา 8 (10) และ
มาตรา 13)
ลักษณะความเกี่ยวของ
มีพื้นที่บางสวนตามขอ 2 (2) ไดกําหนดหามบุคคลกอสรางโรงแรมตามกฎหมายวาดวย
โรงแรม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2542) วาดวยการกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง
หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหงในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ดูมาตรา 5 (3), มาตรา 8 (10 และ
มาตรา 13)
ลักษณะความเกี่ยวของ
กําหนดพื้นที่หามกอสรางโรงแรมตามขอ 2 (ก) (4) ไดกําหนดหามบุคคลกอสรางโรงแรม
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) วาดวยการกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน
เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับ
ระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่นหรือระหวางอาคารกับถนนทางเทาหรือที่สาธารณะ (ดู
มาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (7) และ (8))
ลักษณะความเกี่ยวของ
การกอสรางอาคารโรงแรมเพื่ออาคารตาง ๆ ตองกําหนดแบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่
ที่ตั้งของอาคาร ระดับเนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคาร ฯลฯ ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547
มาตรา 4
“โรงแรม” หมายความวา สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพื่อให
บริการที่พักชั่วคราวสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอืน่ ใดโดยมีคาตอบแทน ทั้งนี้ ไมรวมถึง
(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใหบริการที่พักชั่วคราวซึ่งดําเนินการโดยสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา ทั้งนี้ โดย
มิใชเปนการหาผลกําไรหรือรายไดมาแบงปนกัน
/ (2)
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(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการเปน
รายเดือนขึ้นไปเทานั้น
(3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ลักษณะความเกี่ยวของ
ความหมายของคําวา “โรงแรม” ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 จะตอง
นําไปใชเนื่องจากดวยคําปรากฏในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
มาตรา 34 ใหผูประกอบธุรกิจโรงแรมและผูจัดการมีหนาที่และความรับผิดชอบรวมกัน
ดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีปายชื่อโรงแรมตามมาตรา 20 ติดไวหนาโรงแรม
(2) จัดใหมีแผนผังแสดงทางหนีไฟไวในแตละชั้นของโรงแรมและหองพักทุกหอง และ
ปาย ทางออกฉุกเฉินไวในแตละชั้นของโรงแรม
(3) ดูแลรักษาสภาพของโรงแรมใหมีความมั่นคงแข็งแรง และระบบการปองกันอัคคีภัย
ให เปนไปตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารและคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่น
(4) ดูแลและอํานวยความสะดวกใหกับผูพักในกรณีเกิดอัคคีภัย อุทกภัย หรือเกิดอันตราย
ใด ๆ ขึ้นในโรงแรม
ลักษณะความเกี่ยวของ
ตามหลักเกณฑมาตรา 34 (11) (5) (8) (10) ไดมีรายละเอียดปรากฏตามกฎกระทรวงแลว
ทั้งเรื่องปาย กฎกระทรวงฉบับที่ 23 เรื่องอัคคีภัยในกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 ความมั่นคงแข็งแรง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 และ 49
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกับ
กฎหมายวาดวยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่
1. บทบัญญัติที่เกี่ยวของ
1.1 มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“……………………….ฯลฯ…………………………
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบ
หลังคาเรือนขึ้นไปหรือเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร
โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
……………………….ฯลฯ…………………………”
/ (1.2)
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1.2 มาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 56 เมื่อเกิดเพลิงไหมบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม
ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น
และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม โดยมีแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม พรอมทั้งระบุใหทราบถึง
การกระทําอันตองหามตามพระราชบัญญัตินี้”
1.3 มาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 57 ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิงไหม และใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ในเขตดังกลาว
อยูแลวกอนวันที่เกิดเพลิงไหมระงับการกระทําตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่ไดแจงไวนั้นตามระยะเวลา
ดังกลาวดวย
ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 มาใชบังคับแกการฝาฝนบทบัญญัติ
ในวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมใชบังคับแก
(1) การกอสรางอาคารชั่วคราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุกข ซึ่งจัดทําหรือ
ควบคุมโดยทางราชการ
(2) การดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัยหรือใชสอย
ชั่วคราว”
1.4 มาตรา 58 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 58 ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม
หรือไมโดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นเสนอความเห็นพรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตอคณะกรรมการควบคุม
อาคาร ในกรณีที่เขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นมากกวาหนึ่งทองที่ ใหเจา
พนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่เกี่ยวของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็น ทั้งนี้ภายในสิบหา
วันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่นแลว
ใหเสนอความเห็นพรอมทั้งขอสังเกตตอรัฐมนตรีเพื่อสั่งใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชน
ในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมีการปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ สํานักงาน
ของราชการสวนทองถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหมภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม”
/ 1.5

106

1.5 มาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
“มาตรา 59 ในกรณีที่มีการประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตาม
มาตรา 57 วรรคหนึ่ง เปนอันยกเลิก
ในกรณีที่มีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว ใหการหามตามมาตรา 57 วรรค
หนึ่งยังคงมีผลใชบังคับตอไปอีกเปนเวลาหกสิบวันนับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น
และใหสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรี
เพื่อประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษาภายในกําหนดเวลาดังกลาว”
1.6 มาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547
“มาตรา 45 ในกรณีเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอยางอื่นเปนเหตุใหอาคารเสียหาย
รายแรงถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นควรดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่น
เสนอความเห็นพรอมดวยแผนที่แสดงแนวเขตเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอยางอื่นตอคณะกรรมการสวน
จังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันเกิดเหตุเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอยางอื่น ถาเขตเพลิงไหมหรือ
อุบัติภัยอยางอื่นอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นมากกวาหนึ่งทองที่ ใหเจาพนักงานทองถิ่น
แหงทองที่ซึ่งเกี่ยวของเปนผูรวมกันพิจารณาและเสนอความเห็นตอคณะกรรมการสวนจังหวัด
ใหถือวาการเสนอความเห็นพรอมดวยแผนที่แสดงแนวเขตเพลิงไหมหรืออุบัติภัย
อยางอื่นตามวรรคหนึ่งเปนการเสนอโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามมาตรา 41 และให
คณะกรรมการสวนจังหวัดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็น โดยให
นําความในมาตรา 43 มาใชบังคับโดยอนุโลม
การดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามมาตรานี้ไมอยูภายใตบังคับมาตรา 35
วรรคสอง และเจาพนักงานทองถิ่นอาจมอบใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามมาตรา 35 (2) หรือ
หนวยงานของรัฐตามมาตรา 35 (3) และ (4) เปนผูดําเนินการแทนก็ได”
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
2.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติกําหนดวิธีดําเนินการในกรณี
เกิด เพลิงไหมในบริเวณใดอันเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม โดยกําหนดหามผูใดกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารในเขตดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการ
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม หากเห็นควรปรับปรุงใหสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจัดทํา
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเพื่อประกาศใชบังคับ
แผนปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษา
2.2 พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ไดบัญญัติกําหนด
วิธีดําเนินการในกรณีเกิดเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอยางอื่นเปนเหตุใหอาคารเสียหายรายแรงไวเปน
/ อีก
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อีกกรณีหนึ่ง ซึ่งถาเจาพนักงานทองถิ่นเห็นควรดําเนินการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นเสนอความเห็นพรอมดวยแผนที่แสดงแนวเขตเพลิงไหมหรืออุบัติภัยอยางอื่นตอ
คณะกรรมการสวนจังหวัดภายในสามสิบวันนับแตวันเกิดเหตุ
ความเกี่ยวของของกฎหมายวาดวยควบคุมอาคารกับกฎหมาย
ของสํานักงานคณะกรรมการโทรคมนาคมแหงชาติ
1. ลักษณะความเกี่ยวของ
1.1 กฎกระทรวงกําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
ขอ 1 ใหสิ่งที่สรางขึ้นดังตอไปนี้ เปนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
(1) ...............ฯลฯ…………….
(4) โครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุหรือโทรทัศนที่มีความสูงจากระดับฐาน
ของโครงสรางนั้นตั้งแต 10 เมตร ขึ้นไป และมีน้ําหนักรวมตั้งแต 40 กิโลกรัมขึ้นไป
(5) ...............ฯลฯ…………….
1.2 ขอ 20 ของระเบียบกรมไปรษณียโ ทรเลขวาดวย การขยายขายวิทยุสมัครเลนทั่ว
ประเทศ พ.ศ. 2532 เรื่อง คุณลักษณะและอุปกรณที่จําเปนสําหรับสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขาย
“ขอ 20 สถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายอยางนอยจะตองมี
(20.1) ...............ฯลฯ…………….
(20.4) เสาอากาศที่มีโครงสรางแข็งแรง สูงไมนอยกวา 60 เมตรจํานวน 1 ตน
(20.7) ...............ฯลฯ…………….”
1.3 ขอ 4 ของประกาศกรมไปรษณียโทรเลข เรื่องหลักเกณฑการอนุญาตและการ
กํากับดูแลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชความถี่วิทยุ
“ขอ 4 หลักเกณฑการอนุญาต
(4.1) ...............ฯลฯ…………….
(4.2) การอนุญาตใหใชเครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมมีรายละเอียด
ดังนี้
(4.2.1) สถานีฐาน (Base Station) ใชกําลังสงไมเกิน 60 วัตต อัตราขยาย
สายอากาศไมเกิน 6 dBd ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไมเกิน 60 เมตร สําหรับสถานีวิทยุคมนาคม
ของกรุงเทพมหานครและองคการบริหารสวนจังหวัด
/ (4.2.2)
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(4.2.2) สถานีฐาน (Base Station) ใชกําลังสงไมเกิน 30 วัตต อัตราขยาย
สายอากาศไมเกิน 6 dBd ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไมเกิน 60 เมตร สําหรับสถานีวิทยุคมนาคม
ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา
(4.2.3) สถานีฐาน (Base Station) ใชกําลังสงไมเกิน 10 วัตต อัตราขยาย
สายอากาศไมเกิน 6 dBd ความสูงสายอากาศจากระดับพื้นดินไมเกิน 60 เมตร สําหรับสถานีวิทยุ
คมนาคมของเทศบาลตําบล สภาตําบล องคการบริหารสวนตําบล และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
(4.2.8) ...............ฯลฯ…………….
2. ลักษณะความเกี่ยวของ
ในสวนของความเกีย่ วของของกฎหมายนั้น กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารได
กําหนดความหมายของคําวา “อาคาร” ไวแลวตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว แตก็ยงั มีกรณีที่
ไมสามารถระบุไดโดยแนชดั วาจะเปนอาคารตามความหมายของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารหรือไม
จึงไดมีการออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2544 ขึ้นมา ทําใหความหมายของคําวาอาคารกวางขึ้น ซึ่งกฎกระทรวงไดกําหนดใหสงิ่ ที่สราง
ขึ้นอยางอื่นเปนอาคารไวใน ขอ 1 (4) คือโครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุหรือโทรทัศนที่มีความสูง
จากระดับฐานของโครงสรางนั้นตั้งแต 10 เมตร ขึ้นไป หรือมีน้ําหนักรวมตั้งแต 40 กิโลกรัมขึ้นไป
ดังนั้นตามระเบียบของกรมไปรษณียโทรเลขวาดวยการขยายขายวิทยุสมัครเลนทั่วประเทศ พ.ศ. 2532
ในขอ 20 (4) ที่วาสถานีวิทยุสมัครเลนควบคุมขายจะตองมีเสาอากาศที่มีโครงสรางแข็งแรงสูงไมนอ ยกวา
60 เมตร และตามประกาศของกรมไปรษรณียโทรเลข เรือ่ ง หลักเกณฑการอนุญาตและการกํากับดูแลให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นใชความถี่วิทยุในขอ 4.2.1 , 4.2.2 และ 4.2.3 ที่กําหนดใหความสูงสายอากาศ
จากระดับพื้นดินตองไมเกิน 60 เมตร จึงเขาหลักเกณฑตามกฎกระทรวงและมีความหมายเปนอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับดังกลาวดวย

สวนที่ 7
แบบฟอรมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

ในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไดมีการกําหนดแบบฟอรม
ตางๆ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายนี้โดยแบบฟอรมดังกลาวจะแบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้
1. แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข. 1)
(ตามภาคผนวก3-1)
/ 2.
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2. แบบคําขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร (แบบ ข. 2) (ตามภาคผนวก 3-2)
3. แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ ข. 3) (ตามภาคผนวก 3-3)
4. แบบคําขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
เพื่อการอื่น (แบบ ข. 4) (ตามภาคผนวก 3-4)
5. แบบคําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รือ้ ถอนอาคาร
เคลื่อนยายอาคาร ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น
(แบบ ข. 5) (ตามภาคผนวก 3-5)
6. แบบคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือเคลื่อนยายอาคาร
(แบบ ข.6) (ตามภาคผนวก. 3-6)
7. แบบคําขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข. 7)
(ตามภาคผนวก 3-7)
8. แบบคําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนยายอาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ ข. 8) (ตามภาคผนวก 3-8)
9. แบบใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ. 1)
(ตามภาคผนวก 3-9)
10. แบบใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร (สําหรับการเคลื่อนยาย - อาคารไปยังทองที่
ภายในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นเดียวกันฯ) (แบบ อ. 2) (ตามภาคผนวก 3-10)
11. แบบใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร (สําหรับการเคลื่อนยายอาคารไปยังทองที่
ภายในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่น) (แบบ อ. 3) (ตามภาคผนวก 3-11)
12. แบบใบอนุญาตดัดแปลง หรือใชทจี่ อดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อ
การอื่น (แบบ อ.4) (ตามภาคผนวก 3-12)
13. แบบใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ อ. 5) (ตามภาคผนวก 3-13)
14. แบบใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร
(แบบ อ. 6) (ตามภาคผนวก 3-14)
15. แบบคําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคํานวณตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง (แบบ ค. 1) (ตามภาคผนวก 3-15)
16. แบบคําสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35 (แบบ ค. 2) (ตาม
ภาคผนวก 3-16)
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17. แบบคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 40
วรรคหนึ่ง หรือใหระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับ
ใบอนุญาต) (แบบ ค. 3) (ตามภาคผนวก 3-17)
18. แบบคําสั่งหามใชอาคาหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตรายตาม
มาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยายหรือรื้อ
ถอนอาคารไมไดรับใบอนุญาต) (แบบ ค.4) (ตามภาคผนวก 3-18)
19. แบบคําสั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 40
วรรคหนึ่ง หรือใหระงับการรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่
ไดรับอนุญาต) (แบบ ค. 5) (ตามภาคผนวก 3-19)
20. แบบคําสั่งหามใชอาคารหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารที่อาจเปนภยันตรายตาม
มาตรา 40 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 41 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย หรือรื้อ
ถอนอาคารกระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) (แบบ ค. 6) (ตามภาคผนวก 3-20)
21. แบบคําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การกอสราง
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารกระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต) (แบบ ค. 7) (ตามภาคผนวก 3-21)
22. แบบคําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 วรรคหนึ่ง (กรณีที่การกอสราง
ดัดแปลง หรือเคลือ่ นยายอาคารที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต (แบบ ค. 8)
(ตามภาคผนวก 3-22)
23. แบบคําสั่งใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต) (แบบ ค. 9)
(ตามภาคผนวก 3-23)
24. แบบคําสั่งใหดําเนินการแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทําโดยไมไดรับใบอนุญาต)
(แบบ ค. 10) (ตามภาคผนวก 3-24)
25. แบบคําสั่งใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
ตามาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) (แบบ ค. 11) (ตาม
ภาคผนวก 3-25)
26. แบบคําสั่งใหดําเนินการแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง
หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง (กรณีที่กระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต)
(แบบ ค. 12) (ตามภาคผนวก 3-26)
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27. แบบคําสั่งใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงตามมาตรา 41 และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง
(กรณีที่การรื้อถอนอาคารกระทําใหผิดไปจากที่ไดรับใบอนุญาต) (แบบ ค. 13) (ตามภาคผนวก 3-27)
28. แบบคําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน หรือรายการคํานวณตามมาตรา 43 วรรคสอง (กรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นใหยื่นคําขอ
อนุญาตตามมาตรา 43 วรรคหนึ่ง) (แบบ ค. 14) (ตามภาคผนวก 3-28)
29. แบบคําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 43 วรรคสาม (กรณีที่
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นที่ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงคําขอรับใบอนุญาต) (แบบ ค. 15) (ตามภาคผนวก 3-29)
30. แบบคําสั่งใหระงับการใชอาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่ยังไมไดรับใบรับรอง)
(แบบ ค. 16) (ตามภาคผนวก 3-30)
31. แบบคําสั่งใหระงับการใชอาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่มีการใชอาคารเพื่อกิจการ
อื่นนอกจากที่ระบุไวในใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร) (แบบ ค. 17)
(ตามภาคผนวก 3-31)
32. แบบคําสั่งใหระงับการใชอาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่ไมเปนอาคารประเภท
ควบคุมการใชแตไดมีการใชอาคารเพื่อกิจการในประเภทควบคุมการใช) (แบบ ค. 18)
(ตามภาคผนวก 3-32)
33. แบบคําสั่งใหระงับการใชอาคารตามมาตรา 44 (กรณีที่เปลี่ยนการใชอาคาร
ประเภทควบคุมอาคารใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการ
หนึ่ง) (แบบ ค. 19) (ตามภาคผนวก 3-33)
34. แบบคําสั่งใหระงับการใชพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อการอื่นตามมาตรา 45
(กรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นนั้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ) (แบบ ค. 20)
(ตามภาคผนวก 3-34)
35. แบบคําสั่งใหระงับการดัดแปลงและใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ หรือ
สิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสภาพเดิมตามมาตรา 45 (กรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นนั้นเพื่อใชเปนที่
จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ) (แบบ ค. 21) (ตามภาคผนวก 3-35)
36. แบบคําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 45 (กรณีที่ไมระงับการ
ใชพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อการอื่นหรือไมดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นให
กลับคืนสภาพเดิมสําหรับพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นนั้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออก
ของรถ) (แบบ ค. 22) (ตามภาคผนวก 3-36)
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37. แบบคําสั่งใหดําเนินการแกไขอาคารตามมาตรา 46 วรรคหนึ่ง (กรณีที่อาคาร
มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัย
จากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม)
(แบบ ค. 23) (ตามภาคผนวก 3-37)
38. แบบคําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 และมาตรา 46 วรรคสอง (กรณีที่ไม
ปฏิบัติตามคําสั่งที่ใหดําเนินการแกไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ
ชีวิต รางกายหรือทรัพยสนิ หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือ
กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม) (แบบ ค. 24) (ตามภาคผนวก 3-38)
39. แบบคําสั่งใหรื้อถอนอาคารตามมาตรา 77 (1) (กรณีที่กอสรางอาคารในที่ดิน
ที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินและไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้น
แลว) (แบบ ค. 25) (ตามภาคผนวก 3-39)
40. แบบคําสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารตามมาตรา 77 (2) (กรณีที่กอสรางอาคาร
ในที่ดินที่เปนสาธารณสมบัติของแผนดินและไดมีพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารใน
ทองที่นั้นแลว) (แบบ ค. 26) (ตามภาคผนวก 3-40)
41. แบบคําสั่งใหดําเนินการเพื่อขจัดหรือระงับเหตุที่กอใหเกิดหรือาจกอใหเกิด
สภาพที่ไมเหมาะสม หรือไมปลอดภัยในการอยูอาศัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง และการอํานวยความสะดวกแกการจราจรตามมาตรา 77 (3)
(แบบ ค. 27) (ตามภาคผนวก 3-41)
42. แบบคําสั่งใหทําสัญญาเชาที่ดินตามมาตรา 77 (4) (กรณีที่กอสรางอาคารในที่ดินที่
เปนสาธารณสมบัติของแผนดินและไดรับพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปรับปรุงอาคารในทองที่นั้น
แลว) (แบบ ค. 28) (ตามภาคผนวก 3-42)
43. แบบแจงการออกใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยายอาคาร
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ น. 1) (ตามภาคผนวก 3-43)
44. แบบคําสั่งไมอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลือ่ นยายอาคาร ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ น. 2) (ตามภาคผนวก 3-44)
45. แบบแจงการขยายเวลาการออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาต (แบบ น. 3)
(ตามภาคผนวก 3-45)
46. แบบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น. 4)
(ตามภาคผนวก 3-46)
/ 47.

113

47. แบบหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานของผูไดรับอนุญาตตามมาตรา 30
วรรคหนึ่ง (แบบ น. 5) (ตามภาคผนวก 3-47)
48. แบบหนังสือแจงการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานของผูควบคุมงานตามมาตรา
30 วรรคหนึ่ง (แบบ น. 6) (ตามภาคผนวก 3-48)
49. แบบหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานพรอมกับการสงมอบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น. 7)
(ตามภาคผนวก 3-49)
50. แบบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา 30 วรรค
สอง (แบบ น. 8) (ตามภาคผนวก 3-50)
51. แบบแจงการขออนุญาตใหโอนใบอนุญาต (แบบ น. 9) (ตามภาคผนวก 3-51)
52. แบบแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ (แบบ น. 10) (ตามภาคผนวก 3-52)
53. แบบแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ (แบบ น. 10) (ตามภาคผนวก 3-53)
สวนที่ 8
บทเฉพาะกาล บทกําหนดโทษ และคาธรรมเนียม

บทเฉพาะกาล
โดยที่กฎหมายควบคุมอาคารไดมีผลใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2522
อันเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และกฎหมายฉบับนี้ไดยกเลิกกฎหมายจํานวน
5 ฉบับ คือ
(1) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479
(2) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
(3) ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 192 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2515
(4) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476
(5) พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2496
จึงตองมีการกําหนดบทเฉพาะกาลไวเพื่อใหการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกนั้นมีผลตอเนื่องมาถึง
กฎหมายนี้โดยบทเฉพาะกาลในเรื่องนี้จะบัญญัติไวในมาตรา 75 ถึงมาตรา 80 (ตามผนวก 1-1)
/ บท
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บทกําหนดโทษ
การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารไดมีการกําหนดโทษไวโดยจะมี
โทษทั้งจําและปรับ ซึ่งขึ้นอยูกับฐานของความผิดนั้นๆ โดยประเภทของการฝาฝนและอัตราโทษจะ
เปนดังนี้
ประเภทของการฝาฝน
(1) ทําการกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย ใช
หรือเปลี่ยนการใชอาคารโดยไมไดรับอนุญาต
(ม. 21)

(2) ทําการรื้อถอนอาคาร โดยไมไดรับอนุญาต
(ม. 22)
(3) ทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแบบแปลน
แผนผังที่ไดรับอนุญาต และอาคารที่ไดกระทํา
การฝาฝนนั้นขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย
(ม. 31)
(4) ใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารซึ่งไม
เปนอาคารประเภทควบคุมการใช เพื่อประกอบ
กิจการเปนอาคารที่ควบคุมการใชโดยไมไดรับ
อนุญาต (ม . 32)
(5) การฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นให
ดําเนินการแกไขขอมูล หรือเอกสารที่เกี่ยวของ
ในการอนุญาตโดยวิธีการแจง (ม. 39 ตรี)
(6) การฝาฝนไมรื้อถอนอาคารตามคําสัง่ ของ
เจาพนักงานทองถิ่นเนื่องจากมีการกระทําอัน
เปนการฝาฝนกฎหมาย และมิไดอยูในระหวาง
การอุทธรณคําสั่งดังกลาว (ม. 42)

โทษสูงสุด
(1) จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกวันละ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทํา
การฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
(ม. 65)
(2) จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน
หกหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ (ม.65)
(3) จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหก
/ (3)
หมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม
เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทํา
การฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
(ม. 65)
(4) จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (ม. 65)

(5) ปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท (ม. 66)

(6) จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละ
ไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทํา
การฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
(ม. 66 ทวิ)
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(7) การฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นกรณีที่มี
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลือ่ นยาย
อาคารโดยฝาฝนกฎหมาย ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นไดออกคําสั่งใหระงับการกระทําดังกลาว
หรือสั่งหามใชหรือเขาไปในอาคารที่ฝาฝนนั้น
(ม. 40)
(8) การฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นกรณีที่
สั่งใหเจาของอาคารหรือผูค รอบครองอาคาร
ระงับการใชอาคารควบคุมการใชในสวนที่ยัง
ไมไดใบรับรอง ใบอนุญาต หรือแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่น (ม. 44)

(7) จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีก
วันละไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการ
กระทําการฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
(ม. 67)
(8) จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับและปรับอีกวันละ
ไมเกินสามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทํา
การฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง
(ม. 67)

นอกจากนี้หากผูดําเนินการ ไดแก เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการ
กอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง หรือผูซึ่งตกลงรับกระทําการดังกลาวไม
วาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม หรือผูรับจางชวงเปนผูกระทําการฝาฝน จะตองระวางโทษเปนสอง
เทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ หรือเปนการกระทําฝาฝนที่เกี่ยวกับอาคาร
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุข หรือเปนการกระทําในทางการคา
เพื่อใหเชา ใหเชาซื้อ ขายหรือจําหนายโดยมีคาตอบแทน ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทา
ของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย
คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียมในการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคารมีดังนี้
ก. คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
(1) ใบอนุญาตกอสราง
ฉบับละ 20 บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ 10 บาท
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ 10 บาท
(4) ใบอนุญาตเคลื่อนยาย
ฉบับละ 10 บาท
(5) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
ฉบับละ 20 บาท
/ (6)
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(6) ใบรับรอง
ฉบับละ 10 บาท
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท
ข. คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต
(1) ใบอนุญาตกอสราง
ฉบับละ 20 บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ 10 บาท
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ 10 บาท
(4) ใบอนุญาตเคลื่อนยาย
ฉบับละ 10 บาท
ค. คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพื้นที่ของอาคาร)
(1) อาคารซึ่งสูงไมเกินสองชั้นหรือสูงไมเกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท
(2) อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแตไมเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 12 เมตร แตไมเกิน
15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท
(3) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท
(4) อาคารซึ่งมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัมตอหนึ่งตารางเมตร
ตารางเมตรละ 4 บาท
(5) พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ ตารางเมตรละ 0.50 บาท
(6) ปายตารางเมตรละ 4 บาท
(7) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เขือ่ น ทอหรือทางระบายน้ํา รั้ว
กําแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท
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สวนที่ 9
บัญชี
รายชื่อกฎหมายรอง
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ลําดับที่
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

รายชื่อ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) วาดวยการกําหนดลักษณะและ
ขนาดของที่จอดรถและประเภทของอาคารที่ตองมีที่จอดรถ (ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พุทธศักราช 2479)
กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) วาดวยการกําหนดความรูหรือคุณวุฒิ
ของขาราชการหรือพนักงานทองถิ่นที่เจาพนักงานทองถิ่นจะแตงตั้งให
เปนนายตรวจหรือนายชาง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขในการยึดและเก็บรักษาไว หรือขายและถือเงินไว
แทนตัว ทรัพยสิน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
ใช หรือเปลี่ยนการใช อาคาร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) วาดวยการกําหนดลักษณะ
ของอาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การศึกษา และเพื่อกิจการอืน่ ที่จะใหเปนอาคารประเภทควบคุม
การใช
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) วาดวยการกําหนดการรับ
น้ําหนัก ความตานทานความคงทนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุ
ที่ใชในการกอสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมอาคารและการรับ
น้ําหนัก ความตานทาน และความคงทนของอาคาร หรือพื้นที่ดิน
ที่รองรับอาคาร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) วาดวยการกําหนดคาธรรมเนียม
หรือการยกเวนคาธรรมเนียม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2526) วาดวยการกําหนดแบบคําขอ
อนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน แบบคําสั่ง หรือแบบอื่นใด

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม 91 ตอนที่ 86
วันที่ 21 พฤษภาคม 2517
เลม 98 ตอนที่ 122
วันที่ 27 กรกฎาคม 2524
เลม 100 ตอนที่ 66
วันที่ 27 เมษายน 2526
ฉบับพิเศษ เลม 100
ตอนที่ 196
วันที่ 16 ธันวาคม 2526
ฉบับพิเศษ เลม 100
ตอนที่ 37
วันที่ 22 มีนาคม 2527
ฉบับพิเศษ เลม 101
ตอนที่ 143
วันที่ 11 ตุลาคม 2527

ฉบับพิเศษ เลม 102
ตอนที่ 58
วันที่ 10 พฤษภาคม 2528
ฉบับพิเศษ เลม 102
ตอนที่ 58
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) วาดวยการกําหนด

วันที่ 10 พฤษภาคม 2528

9.

กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528) วาดวยการกําหนดยกเวน
ผอนผัน หรือกําหนดเงื่อนไข ในการปฏิบัติของอาคารตามมาตรา 7

10.

กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไข ในการขออนุญาต การอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือ
ใบแทนใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2528) วาดวยการกําหนดการกระทํา
ซึ่งไมถือเปนการดัดแปลงอาคาร และกําหนดสวนอืน่ ของโครงสราง
ของอาคารที่การรื้อสวนนั้น ถือเปนการรื้อถอนอาคาร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2528) วาดวยการกําหนดกรณีทใี่ หมี
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิดไป
จากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
ที่ไดรับอนุญาต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2529) วาดวยการแกไขเพิ่มเติม
ความในวรรค 4 ของขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2528)
กําหนดอาคารที่คณะรัฐมนตรียกเวนใหไมตองขออนุญาต และ
ไมตองแจงและสงแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบ
แบบแปลนในกรณีที่มีเหตุผลพิเศษ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2529) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหงใน
จังหวัดภูเก็ต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) วาดวยการแกไขเพิ่มเติม
ขอ 21 ทวิ ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) กําหนด
หลักเกณฑในการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด หรือสิ่งอื่นที่ประตู
หนาตางหรือที่ดานนอกหรือดานในอาคาร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2531) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดสงขลา

ฉบับพิเศษ เลม 102
ตอนที่ 58
วันที่ 10 พฤษภาคม 2528
ฉบับพิเศษ เลม 102
ตอนที่ 58
วันที่ 10 พฤษภาคม 2528

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ฉบับพิเศษ เลม 102
ตอนที่ 134
วันที่ 26 กันยายน 2528
ฉบับพิเศษ เลม 102
ตอนที่ 134
วันที่ 26 กันยายน 2528
ฉบับพิเศษ เลม 103
ตอนที่ 82
วันที่ 15 พฤษภาคม 2529

ฉบับพิเศษ เลม 103
ตอนที่ 100
วันที่ 11 มิถนุ ายน 2529
ฉบับพิเศษ เลม 104
ตอนที่ 148
วันที่ 1 สิงหาคม 2530
ฉบับพิเศษ เลม 105
ตอนที่ 195
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2531
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2532) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดภูเก็ต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2532) วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขในการใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
เจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขอาคารทีต่ ิดตั้ง
ลูกกรงเหล็กดัด
กฎกระทรวง ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2532) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดสุราษฎรธานี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2533) วาดวยการกําหนดขนาด
หรือน้ําหนักของปายที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะ
นอยกวาความสูงของปาย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2533) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดนนทบุรี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2533) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดนนทบุรี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2534) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดสุพรรณบุรี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2534) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดเชียงใหม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2534) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดเพชรบุรี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2534) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดจันทบุรี

ฉบับพิเศษ เลม 106
ตอนที่ 19
วันที่ 3 กุมภาพันธ 2532
ฉบับพิเศษ เลม 106
ตอนที่ 135
วันที่ 23 สิงหาคม 2532

กฎกระทรวง ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2534) วาดวยการกําหนดบริเวณ

ฉบับพิเศษ เลม 108

ฉบับพิเศษ เลม 106
ตอนที่ 167
วันที่ 3 ตุลาคม 2532
ฉบับพิเศษ เลม 107
ตอนที่ 198
วันที่ 3 ตุลาคม 2533
ฉบับพิเศษ เลม 107
ตอนที่ 236
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2533
ฉบับพิเศษ เลม 107
ตอนที่ 236
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2533
ฉบับพิเศษ เลม 108
ตอนที่ 66
วันที่ 11 เมษายน 2534
ฉบับพิเศษ เลม 108
ตอนที่ 76
วันที่ 2 พฤษภาคม 2534
ฉบับพิเศษ เลม 108
ตอนที่ 199
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2534
ฉบับพิเศษ เลม 108
ตอนที่ 199
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2534
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดชลบุรี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) วาดวยการกําหนดโครงสราง
และอุปกรณอนั เปนสวนประกอบของอาคารสูง และอาคารขนาดใหญ
พิเศษ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2535) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดนครนายก
กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2535) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดสตูล
กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ (บริเวณรอบนอกพระราชวังไกลกังวล)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) วาดวยการการใหยกเลิก
กฎกระทรวงฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2530) และการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดสมุทรปราการ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) วาดวยการกําหนดแบบ และ
วิธีการเกีย่ วกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวน
หองน้ําและหองสวม ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ
และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2537) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดชลบุรี
กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2537) วาดวยการแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479
เพื่อกําหนดลักษณะ และขนาดของที่จอดรถ รวมทั้งการกําหนด
ลักษณะของอาคารจอดรถ ซึ่งติดตั้งระบบยกรถขึ้นลงระหวางชั้น
ของอาคารดวยลิฟตหรือระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่องจักรกล
กฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) วาดวยการเพิ่มขอ 1 ทวิ
แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ

ตอนที่ 199
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2534
เลม 109 ตอนที่ 11
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2535
เลม 109 ตอนที่ 58
วันที่ 13 พฤษภาคม 2535
เลม 109 ตอนที่ 92
วันที่ 4 กันยายน 2535
เลม 109 ตอนที่ 97
วันที่ 16 กันยายน 2535
เลม 109 ตอนที่ 97
วันที่ 16 กันยายน 2535

เลม 111 ตอนที่ 23 ก
วันที่ 13 มิถนุ ายน 2537

เลม 111 ตอนที่ 29 ก
วันที่ 15 กรกฎาคม 2537
เลม 111 ตอนที่ 37 ก
วันที่ 31 สิงหาคม 2537

เลม 111 ตอนที่ 37
วันที่ 31 สิงหาคม 2537
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37.
38.
39.

40.

41.

42.

43.
44.
45.

46.

47.

กฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2537) วาดวยการเพิ่มขอ 1 ทวิ
แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538) วาดวยการกําหนดระบบ
การระบายน้ํา การจํากัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2540) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดปทุมธานี และจังหวัดนนทบุรี (บริเวณรอบนอก
พระตําหนักจักรีบงกช และพระตําหนักสวนปทุม)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) วาดวยการยกเลิกกฎกระทรวง
ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2536) และการกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของ หรือ
ผูครอบครองอาคารปรับปรุง หรือแกไขระบบความปลอดภัยเกีย่ วกับ
อัคคีภัยของอาคาร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) วาดวยการแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) กําหนดลักษณะและคุณสมบัติ
ของวัสดุที่ใชเปนโครงสรางหลักของอาคารและกระจกทีใ่ ชในการ
กอสรางอาคาร
กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) วาดวยการกําหนดการ
รับน้ําหนัก ความตานทาน และความคงทนของอาคารหรือพื้นดิน
ที่รองรับอาคารสําหรับการกอสรางอาคารในเขตที่อาจไดรับ
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) วาดวยการแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33
กฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) วาดวยการแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ. 2538)ฯ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2542 ) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดเชียงใหม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 53 (พ.ศ. 2542 ) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กฎกระทรวง ฉบับที่ 54 (พ.ศ. 2542 ) วาดวยการกําหนดบริเวณ
หามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่บางแหง

เลม 111 ตอนที่ 50 ก
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2537
เลม 112 ตอนที่ 6 ก
วันที่ 7 กุมภาพันธ 2538
เลม 114 ตอนที่ 36 ก
วันที่ 18 กรกฎาคม 2540

เลม 114 ตอนที่ 52 ก
วันที่ 2 ตุลาคม 2540

เลม 114 ตอนที่ 52 ก
วันที่ 2 ตุลาคม 2540

เลม 114 ตอนที่ 67 ก
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2540

เลม 114 ตอนที่ 67 ก
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2540
เลม 115 ตอนที่ 48 ก
วันที่ 17 สิงหาคม 2541
เลม 116 ตอนที่ 44 ก
วันที่ 2 มิถุนายน 2522
เลม 116 ตอนที่ 58 ก
วันที่ 5 กรกฎาคม 2542
เลม 116 ตอนที่ 126 ก
วันที่ 14 ธันวาคม 2542
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48.

49.

50.

51.
52.

53.

54.

ในจังหวัดฉะเชิงเทรา
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543 ) วาดวยการกําหนดลักษณะ
แบบ รูปทรง สัดสวนเนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่วาง
ภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และระยะหรือระดับระหวางอาคาร
กับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่นหรือระหวางอาคารกับถนนทางเทา
หรือที่สาธารณะ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2543 ) วาดวยการแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) เพือ่ ผอนผันขอกําหนดเกี่ยวกับ
เอกสารที่ตองแนบพรอมกับคําขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง
อาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร สําหรับอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทที่อยูใ นเขตองคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะ
ในเขตสภาตําบลหรือเขตองคการบริหารสวนตําบล
กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544 ) วาดวยการแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) เพือ่ กําหนดหลักเกณฑในการ
กําหนดอายุและการตออายุใบอนุญาตกอสราง หรือดัดแปลง
อาคาร ตลอดจน มาตรการผอนผันใหเจาของอาคารซึ่งกอสราง
หรือดัดแปลงไมเสร็จ ภายในอายุใบอนุญาต และไมไดรับการตออายุ
ใบอนุญาต หรือใบอนุญาตใหม สามารถขออนุญาตเพื่อดําเนินการ
กอสราง หรือดัดแปลงอาคารตอไปจนเสร็จ หรือจนสามารถใชงาน
ไดอยางปลอดภัย
กฎกระทรวง กําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอืน่ เปนอาคารตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอ
คุระบุรี อําเภอตะกัว่ ปา อําเภอทายเหมือง อําเภอเมืองพังงา อําเภอ
ทับปุด อําเภอตะกัว่ ทุง และอําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พ.ศ. 2544
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่
อําเภอบางไทร อําเภอพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางปะอิน และ
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2545
กฎกระทรวง ฉบับที่ 58 (พ.ศ. 2546) วาดวยการแกไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ขอ 38 และ ขอ 39
กําหนดที่วางภายนอกอาคารคลังสินคาหรือโรงงานดานที่อยู

เลม 117 ตอนที่ 75 ก
วันที่ 7 สิงหาคม 2543

เลม 117 ตอนที่ 90 ก
วันที่ 2 ตุลาคม 2543

เลม 118 ตอนที่ 63 ก
วันที่ 2 สิงหาคม 2544

เลม 118 ตอนที่ 65 ก
วันที่ 16 สิงหาคม 2544
เลม 118 ตอนที่ 88 ก
วันที่ 1 ตุลาคม 2544

เลม 119 ตอนที่ 72 ก
วันที่ 29 กรกฎาคม 2545

เลม 120 ตอนที่ 13 ก
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2546
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

ติดตอกับเขตที่ดินที่อยูน อกเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายวาดวยการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ไสไทย ตําบลทับปริก ตําบลกระบี่นอย ตําบลกระบี่ใหญ
และตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ตะคร้ําเอน ตําบลทาเรือ และตําบลแสนตอ อําเภอทามะกา
ตําบลวังศาลา และตําบลทาตะครอ อําเภอทามวง จังหวัดกาญจนบุรี
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแกง
เสี้ยน ตําบลทามะขาม ตําบลปากแพรก ตําบลบานเหนือ ตําบล
บานใต ตําบลหนองหญา และตําบลเกาะสําโรง อําเภอเมือง
กาญจนบุรี ตําบลทาลอ และตําบลเขานอย อําเภอทามวง จังหวัด
กาญจนบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองกุง ตําบลโพนทอง ตําบลลําพาน ตําบลกาฬสินธุ ตําบลเหนือ
และตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองกุง ตําบลโพนทอง ตําบลลําพาน ตําบลกาฬสินธุ ตําบลเหนือ
และตําบลหลุบ อําเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองไผ ตําบลชุมแพ และตําบลไชยสอ อําเภอชุมแพ จังหวัด
ขอนแกน พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลบาน
ไผ ตําบลในเมือง ตําบลหัวหนอง ตําบลหินตั้ง ตําบลหนอง
น้ําใส ตําบลบานลาน และตําบลโนนแดง อําเภอบานไผ จังหวัด
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62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

ขอนแกน พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลเกา
งิ้ว ตําบลโจดหนองแก ตําบลเมืองพล ตําบลโสกนกเต็น
ตําบลเพ็กใหญ ตําบลลอมคอม ตําบลโนนขา และตําบลหนอง
มะเขือ อําเภอพล จังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลบาน
คอ ตําบลสําราญ ตําบลศิลา ตําบลแดงใหญ ตําบลในเมือง ตําบล
บานเปด ตําบลบึงเนียม ตําบลพระลับ ตําบลเมืองเกา ตําบลบานหวา
และตําบลทาพระ อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่
ตําบลเกวียนหัก ตําบลซึ้ง ตําบลขลุง และตําบลวันยาว อําเภอ
ขลุง จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ ที่บางสวนในทองที่
ตําบลเขาบายศรี ตําบลทาใหม ตําบลเขาวัว ตําบลยายรา ตําบล
พลอยแหวน ตําบลตะกาดเงา และตําบลบอพุ อําเภอทาใหม จังหวัด
จันทบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
เแสลง ตําบลทาชาง ตําบลพลับพลา ตําบลจันทนิมิต ตําบลวัดใหม
ตําบลบางกะจะ ตําบลตลาด ตําบลคลองนารายณ ตําบลเกาะขวาง
อําเภอเมืองจันทบุรี ตําบลเขาวัว อําเภอทาใหม และตําบลทาหลวง
ตําบลมะขาม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
คลองเขื่อน ตําบลบางตลาด กิ่งอําเภอคลองเขื่อน และตําบลปากน้ํา
ตําบลบางคลา ตําบลทาทองหลาง ตําบลเสม็ดเหนือ อําเภอบางคลา
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
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69.

70.

71.

72.

73.

ใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ ที่บางสวนในทองที่ตําบล
พิมพา ตําบลหนองจอก ตําบลบางวัว ตําบลบางสมัคร ตําบลหอมศีล
ตําบลทาสะอาน ตําบลบางเกลือ ตําบลเขาดิน ตําบลบางผึ้ง ตําบล
สองคลอง ตําบลบางปะกง ตําบลทาขาม อําเภอบางปะกง และ
ตําบลคลองประเวศ ตําบลลาดขวาง ตําบลแสนภูดาษ อําเภอบานโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บางขวัญ ตําบลวังตะเคียน ตําบลบานใหม ตําบลทาไข ตําบลคลองจุก
กระเฌอ ตําบลหนาเมือง ตําบลบางไผ ตําบลยโสธร ตําบลบางตีนเปด
ตําบลบางกะไห ตําบลบางพระ และตําบลคลองนา อําเภอเมือง
ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลศรี
ราชา ตําบลสุรศักดิ์ ตําบลหนองขาม ตําบลทุงสุขลา ตําบลบึง ศรีราชา
และตําบลบางละมุง ตําบลตะเคียนเตี้ย ตําบลหนองปลาไหล อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตาํ บล
หนองซ้ําซาก ตําบลมาบไผ ตําบลหนองบอนแดง ตําบลบานบึง
และตําบลหนองชาก อําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ ที่บางสวนในทองที่ตําบล
วัดหลวง ตําบลไรหลักทอง ตําบลหนาพระธาตุ ตําบลวัดโบสถ ตําบล
บานชาง ตําบลกุฎโงง ตําบลพนัสนิคม ตําบลนาวังหิน ตําบลบานเซิด
ตําบลนามะตูม และตําบลหมอนนาง อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ ที่บางสวนในทองที่ตําบลคลอง
ตําหรุ ตําบลหนองไมแดง ตําบลบางทราย ตําบลนาปา ตําบลบานสวน
ตําบลบานโขด ตําบลมะขามหยง ตําบลบางปลาสรอย ตําบลหนองรี
ตําบลเสม็ด ตําบลหนองขางคอก ตําบลอางศิลา ตําบลหวยกะป ตําบล
บานปก ตําบลแสนสุข และตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัด
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75.

76.

77.

78.

79.

80.

ชลบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองปลาไหล ตําบลนาเกลือ ตําบลโปง ตําบลหนองปรือ ตําบล
หวยใหญ อําเภอบางละมุง และตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลใน
เมือง ตําบลบานกลวย ตําบลเขาทาพระ ตําบลธรรมามูล ตําบลหาดทา
เสา ตําบลทาชัย และตําบลชัยนาท อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองบัว ตําบลวัดสิงห ตําบลมะขามเฒา ตําบลหนองขุน อําเภอวัด
สิงห ตําบลคุงสําเภา อําเภอมโนรมย และตําบลธรรมามูล ตําบลหาดทา
เสา อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลรอบ
เมือง ตําบลในเมือง และตําบลโพนทอง อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลบาง
น้ําจืด ตําบลปากน้ํา และตําบลบางมะพราว อําเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลวัง
ตะกอ ตําบลนาขา ตําบลแหลมทราย ตําบลทามะพลา ตําบลขันเงิน
ตําบลหลังสวน และตําบลพอแดง อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลวังไผ
ตําบลบานนา ตําบลขุนกระทิง ตําบลบางลึก ตําบลตากแดด ตําบล
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81.

82.

83.

84.

นาชะอัง ตําบลนาทุง ตําบลทาตะเภา ตําบลบางหมาก ตําบลทายาง
ตําบลปากน้ํา และตําบลหาดทรายรี อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บานดู ตําบลนางแล ตําบลแมขาวตม ตําบลริมกก ตําบลรอบเวียง
ตําบลเวียง ตําบลทาสาย ตําบลสันทราย อําเภอเมืองเชียงราย และ
ตําบลเวียงเหนือ ตําบลเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
เหมืองแกว ตําบลริมใต ตําบลแมสา ตําบลดอนแกว อําเภอแมริม ตําบล
หนองหาร ตําบลปาไผ ตําบลหนองจอม ตําบลสันทรายหลวง ตําบล
สันนาเม็ง ตําบลสันทรายนอย ตําบลสันพระเนตร อําเภอสันทราย
ตําบลสันผีเสื้อ ตําบลชางเผือก ตําบลปาตัน ตําบลฟาฮาม ตําบลสุเทพ
ตําบลหนองปาครั่ง ตําบลศรีภูมิ ตําบลชางมอย ตําบลวัดเกต ตําบล
พระสิงห ตําบลชางคลาน ตําบลทาศาลา ตําบลหายยา ตําบลหนองหอย
ตําบลปาแดด ตําบลแมเหียะ อําเภอเมืองเชียงใหม ตําบลสันปูเลย
อําเภอดอยสะเก็ด ตําบลสันกลาง ตําบลตนเปา อําเภอสันกําแพง ตําบล
หนองควาย ตําบลสันผักหวาน ตําบลน้ําแพร ตําบลบานแหวน ตําบล
หางดง ตําบลสบแมขา ตําบลหนองแกว ตําบลขุนคง อําเภอหางดง
และตําบลไชยสถาน ตําบลทาวังตาล ตําบลหนองผึ้ง ตําบลปาบง
ตําบลยางเนิ้ง ตําบลชมภู ตําบลดอนแกว ตําบลหนองแฝก ตําบลสารภี
ตําบลขัวมุง ตําบลทากวาง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
คลองลุ ตําบลยานซื่อ ตําบลบางเปา ตําบลบอน้ํารอน ตําบลกันตัง และ
ตําบลกันตังใต อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ ที่บางสวนในทองที่ตําบล
นาตาลวง ตําบลบานโพธิ์ ตําบลบางรัก ตําบลทับเที่ยง ตําบลบานควน
ตําบลโคกหลอ และตําบลควนปริง อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
พ.ศ. 2547
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลเขา
ขาว ตําบลเขาปูน ตําบลเขากอบ ตําบลหวยยอด และตําบลทุงตอ
อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลวัง
กระแจะ ตําบลหนองเสม็ด ตําบลเนินทราย และตําบลบางพระ อําเภอ
เมืองตราด จังหวัดตราด พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองบัวเหนือ ตําบลไมงาม ตําบลหัวเดียด ตําบลปามะมวง ตําบล
หนองหลวง ตําบลน้ํารึม ตําบลระแหง ตําบลวังหิน ตําบลแมทอ
ตําบลเชียงเงิน และตําบลหนองบัวใต อําเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแม
ปะ ตําบลแมสอด ตําบลพระธาตุผาแดง ตําบลทาสายลวด และตําบล
แมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
พรหมณี ตําบลบานใหญ ตําบลทาชาง ตําบลนครนายก และตําบล
วังกระโจม อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พ.ศ. 2547
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กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นทีบ่ างสวนในทองที่ตําบล
บางกระทึก ตําบลกระทุมลม ตําบลไรขิง ตําบลทาตลาด ตําบลยายชา
ตําบลออมใหญ ตําบลทาขาม และตําบลบานใหม อําเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นทีบ่ างสวนในทองที่ตําบล
นครปฐม ตําบลวังตะกู ตําบลบอพลับ ตําบลมาบแค ตําบลทุงนอย
ตําบลสามควายเผือก ตําบลหนองปากโลง ตําบลโพรงมะเดื่อ ตําบล
สนามจันทร ตําบลลําพยา ตําบลธรรมศาลา ตําบลพระปฐมเจดีย ตําบล
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92.

93.

94.

95.

96.

97.

หนองดินแดง ตําบลพระประโทน ตําบลหวยจรเข ตําบลบางแขม
ตําบลสระกระเทียม ตําบลถนนขาด ตําบลวังเย็น และตําบลสวนปาน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลอาจ
สามารถ ตําบลหนองแสง ตําบลในเมือง และตําบลหนองญาติ อําเภอ
เมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหลุม
ขาว ตําบลลําคอหงษ ตําบลโนนสูง ตําบลเมืองปราสาท ตําบลดานคลา
และตําบลใหม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ดานชาง ตําบลบัวใหญ ตําบลหนองแจงใหญ ตําบลโนนทองหลาง
และตําบลเสมาใหญ อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
โคกสูง ตําบลบานโพธิ์ ตําบลจอหอ ตําบลตลาด ตําบลหมื่นไวย
ตําบลพุดซา ตําบลบานเกาะ ตําบลหนองกระทุม ตําบลหนองจะบก
ตําบลในเมือง ตําบลปรุใหญ ตําบลพะเนา ตําบลหัวทะเล ตําบลมะเริง
ตําบลสีมุม ตําบลบานใหม ตําบลโพธิ์กลาง ตําบลหนองไผลอม ตําบล
หนองระเวียง ตําบลโคกกรวด ตําบลหนองบัวศาลา ตําบลสุรนารี
อําเภอเมืองนครราชสีมา ตําบลขามทะเลสอ ตําบลโปงแดง อําเภอ
ขามทะเลสอ และตําบลกุดจิก ตําบลนากลาง อําเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลทุง
โพธิ์ ตําบลสามตําบล และตําบลนาหมอบุญ อําเภอจุฬาภรณ จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลนา
หลวงเสน ตําบลชะมาย ตําบลปากแพรก ตําบลถ้ําใหญ ตําบลควนกรด
และตําบลที่วัง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547
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กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลปาก
พูน ตําบลทาซัก ตําบลนาเคียน ตําบลทาวัง ตําบลปากนคร ตําบลโพธิ์
เสด็จ ตําบลคลัง ตําบลในเมือง ตําบลมะมวงสองตน ตําบลทาเรือ
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช และตําบลนาสาร ตําบลชางซาย อําเภอ
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองทีต่ ําบลปาก
พนังฝงตะวันออก ตําบลปากพนังฝงตะวันตก ตําบลปากพนัง ตําบล
บางพระ ตําบลหูลอง และตําบลบานเพิง อําเภอปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ ทีบ่ างสวนในทองที่ตําบล
ฆะมัง ตําบลพิกุล ตําบลชุมแสง และตําบล เกยไชย อําเภอชุมแสง
จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลตาคลี
และตําบลหนองหมอ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน
การใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่
ตําบลบางมวง ตําบลวัดไทรย ตําบลบึงเสนาท ตําบลเกรียงไกร
ตําบลแควใหญ ตําบลปากน้ําโพ ตําบลหนองแค และตําบลนครสวรรคตก
อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลกะลุ
วอเหนือ และตําบลกะลุวอ อําเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลไพร
วัน ตําบลศาลาใหม ตําบลเจะเห ตําบลบางขุนทอง ตําบลพรอน ตําบล
เกาะสะทอน ตําบลโฆษิต และตําบลนานาค อําเภอตากใบ จังหวัด
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110.
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นราธิวาส พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลโคก
เคียน ตําบลบางนาค ตําบลกะลุวอเหนือ และตําบลลําภู อําเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ปูโยะ ตําบลมูโนะ ตําบลปาเสมัส และตําบล สุไหงโก-ลก อําเภอ
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลผา
สิงห ตําบลในเวียง ตําบลไชยสถาน ตําบลดูใ ต อําเภอเมืองนาน และ
ตําบลฝายแกว ตําบลมวงตึ๊ด ตําบลทานาว กิ่งอําเภอภูเวียง จังหวัดนาน
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
นางรอง ตําบลถนนหัก และตําบลสะเดา อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ. 2547

กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ชุมเห็ด ตําบลบานยาง ตําบลในเมือง และตําบลอิสาณ อําเภอเมือง
บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
คลองหนึ่ง ตําบลคลองสอง อําเภอคลองหลวง และตําบลประชาธิปตย
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บึงยี่โถ อําเภอธัญบุรี และตําบลลาดสวาย ตําบลคูคต อําเภอลําลูกกา
จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
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อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บางพูด ตําบลบานกระแชง ตําบลบานฉาง ตําบลบางปรอก ตําบลสวน
พริกไทย ตําบลบานกลาง ตําบลบางหลวง ตําบลบางเดื่อ ตําบลบางพูน
ตําบลบางกะดี ตําบลบางคูวัด ตําบลหลักหก ตําบลบานใหม และตําบล
บางขะแยง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลอาว
นอย ตําบลเกาะหลัก ตําบลประจวบคีรีขันธ และตําบลคลองวาฬ
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหัว
หิน และตําบลหนองแก อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
เมืองเกา ตําบลนนทรี ตําบลกบินทร ตําบลวังดาล ตําบลนาแขม
ตําบลบานนา และตําบลบอทอง อําเภอกบินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. 2547

วันที่ 3 กันยายน 2547

กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ดงพระราม ตําบลรอบเมือง ตําบลหนาเมือง ตําบลบางบริบูรณ และ
ตําบลทางาม อําเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลปะเส
ยะวอ ตําบลตะลุบัน ตําบลบือเระ ตําบลตะบิ้ง ตําบลมะนังดาลํา ตําบล
ละหาร อําเภอสายบุรี และตําบลไมแกน อําเภอไมแกน จังหวัดปตตานี
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลบานา
ตําบลรูสะมิแล ตําบลสะบารัง ตําบลอาเนาะรู ตําบลตะลุโบะ ตําบลจะ
บังติกอ และตําบลปะกาฮะรัง อําเภอเมืองปตตานี และตําบลดอนรัก
อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี พ.ศ. 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

133

120.

121.

122.

123

124.

125.

126.

กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลบาน
รอม ตําบลทาเรือ ตําบลจําปา ตําบลทาหลวง ตําบลทาเจาสนุก และ
ตําบลศาลาลอย อําเภอทาเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บานโพธิ์ ตําบลบานแพน ตําบลรางจรเข ตําบลเจาเสด็จ ตําบลเสนา
ตําบลเจาเจ็ด ตําบลสามกอ ตําบลบางนมโค และตําบลบานแถว อําเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลบาน
ใหม ตําบลวัดตูม ตําบลหันตรา ตําบลบานเกาะ ตําบลสวนพริก ตําบล
ลุมพลี ตําบลคลองสระบัว ตําบลภูเขาทอง ตําบลหัวรอ ตําบลบานปอม
ตําบลหอรัตนไชย ตําบลไผลิง ตําบลทาวาสุกรี ตําบลประตูชัย ตําบล
กะมัง ตําบลคลองสวนพลู ตําบลสําเภาลม ตําบลปากกราน ตําบลเกาะ
เรียน ตําบลคลองตะเคียน อําเภอพระนครศรีอยุธยา ตําบลขาวเมา และ
ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลบาน
ตอม ตําบลสันปามวง ตําบลทาวังทอง ตําบลเวียง ตําบลบานสาง ตําบล
บานตุน ตําบลแมใส ตําบลแมต๋ํา ตําบลจําปาหวาย ตําบลแมกา อําเภอ
เมืองพะเยา และตําบลดอกคําใต อําเภอดอกคําใต จังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บางนายสี ตําบลโคกเคียน ตําบลตะกั่วปา ตําบลบางมวง ตําบลบางไทร
และตําบลตําตัว อําเภอตะกัว่ ปา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
นบปริง ตําบลถ้ําน้ําพุด ตําบลทายชาง ตําบลตากแดด และตําบลเกาะ
ปนหยี อําเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
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132.

อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลคูหา
สวรรค ตําบลพญาขัน ตําบลลําปา ตําบลเขาเจียก ตําบลควนมะพราว
ตําบลตํานาน และตําบลทามิหรํา อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลงิ้ว
ราย ตําบลหวยเกตุ ตําบลหนองพยอม ตําบลตะพานหิน และตําบลไทร
โรงโขน อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหอ
ไกร ตําบลบางมูลนาก และตําบลเนินมะกอก อําเภอบางมูลนาก จังหวัด
พิจิตร พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
คลองคะเชนทร ตําบลปามะคาบ ตําบลในเมือง ตําบลทาหลวง ตําบล
โรงชาง และตําบลเมืองเกา อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2547

วันที่ 3 กันยายน 2547

กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บานกราง ตําบลจอมทอง ตําบลปากโทก ตําบลหัวรอ ตําบลดอนทอง
ตําบลพลายชุมพล ตําบลสมอแข ตําบลบานคลอง ตําบลอรัญญิก
ตําบลในเมือง ตําบลวัดจันทร ตําบลทาทอง ตําบลบึงพระ ตําบลทาโพธิ์
อําเภอเมืองพิษณุโลก และตําบลวังทอง ตําบลวังพิกุล อําเภอวังทอง
จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลชะอํา
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองโสน ตําบลบานกุม ตําบลบางจาก ตําบลธงชัย ตําบลวังตะโก
ตําบลเวียงคอย ตําบลคลองกระแชง ตําบลไรสม ตําบลหัวสะพาน
ตําบลชองสะแก ตําบลทาราบ ตําบลบานหมอ ตําบลนาวุง ตําบลโพไร
หวาน ตําบลตนมะมวง อําเภอเมืองเพชรบุรี และตําบลลาดโพธิ์ ตําบล
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บานหาด ตําบลสมอพลือ ตําบลบานลาด ตําบลทาเสน อําเภอบานลาด
จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลปา
เลา ตําบลสะเดียง ตําบลนาปา และตําบลในเมือง อําเภอเมือง
เพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลฝาย
นาแซง ตําบลสักหลง ตําบลวัดปา ตําบลตาลเดี่ยว ตําบลน้ํากอ ตําบล
น้ําชุน ตําบลหนองไขว ตําบลลานปา ตําบลปากดุก และตําบลหลมสัก
อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลทุง
โฮง ตําบลแมยม ตําบลรองฟอง ตําบลทุงกวาว ตําบลปาแมต ตําบล
เหมืองหมอ ตําบลในเวียง ตําบลกาญจนา ตําบลนาจักร อําเภอเมือง
แพร และตําบลเวียงทอง ตําบลรองกาศ อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นทีจ่ งั หวัดภูเก็ต พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลเกิ้ง
ตําบลทาสองคอน ตําบลตลาด ตําบลแกงเลิงจาน และตําบลแวงนาง
อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
มุกดาหาร ตําบลคําอาฮวน และตําบลศรีบุญเรือง อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
จองคํา และตําบลปางหมู อําเภอเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
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สําราญ ตําบลน้ําคําใหญ ตําบลในเมือง ตําบลตาดทอง และตําบลเขื่อง
คํา อําเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลเบตง
ตําบลยะรม และตําบลธารน้ําทิพย อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลยุโป
ตําบลสะเตง ตําบลสะเตงนอก ตําบลทาสาป ตําบลพรอน ตําบลหนาถ้ํา
อําเภอเมืองยะลา และตําบลวังพญา อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
เหนือเมือง ตําบลในเมือง ตําบลดงลาน ตําบลรอบเมือง ตําบล
ขอนแกน อําเภอเมืองรอยเอ็ด และตําบลนิเวศน อําเภอธวัชบุรี
จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลเขา
นิเวศน ตําบลบางนอน ตําบลบางริ้น ตําบลหาดสมแปน และตําบล
ปากน้ํา อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
แกลง และตําบลเพ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ตะพง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
มาบขา กิ่งอําเภอนิคมพัฒนา อําเภอบานคาย ตําบลหวยโปง ตําบล
มาบตาพุด ตําบลทับมา ตําบลเนินพระ อําเภอเมืองระยอง และตําบล
สํานักทอน ตําบลบานฉาง ตําบลพลา อําเภอบานฉาง จังหวัดระยอง
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
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อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองตะพาน ตําบลตาขัน อําเภอบานคาย และตําบลน้ําคอก ตําบล
ทับมา ตําบลเชิงเนิน ตําบลนาตาขวัญ ตําบลบานแลง ตําบลเนินพระ
ตําบลทาประดู ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลทาง
เกวียน และตําบลวังหวา อําเภอแกลง จังหวัดระยอง พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลทาผา
ตําบลลาดบัวขาว ตําบลปากแรต ตําบลเบิกไพร ตําบลบานโปง ตําบล
สวนกลวย ตําบลหนองกบ ตําบลหนองออ และตําบลนครชุมน อําเภอ
บานโปง จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2547

วันที่ 3 กันยายน 2547

กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
สรอยฟา ตําบลคลองตาคต ตําบลบานเลือก ตําบลโพธาราม ตําบล
ทาชุมพล ตําบลบานฆอง ตําบลคลองขอย และตําบลบานสิงห อําเภอ
โพธาราม จังหวัดราชบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลหลุม
ดิน ตําบลโคกหมอ ตําบลเจดียหกั ตําบลพงสวาย ตําบลหนาเมือง
ตําบลบานไร และตําบลดอนตะโก อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลโคก
สําโรง ตําบลถลุงเหล็ก ตําบลคลองเกตุ และตําบลวังขอนขวาง อําเภอ
โคกสําโรง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลถนน
ใหญ ตําบลเขาสามยอด ตําบลพรหมมาสตร ตําบลทะเลชุบศร ตําบล
บางขันหมาก ตําบลทาศาลา ตําบลทาหิน ตําบลนิคมสรางตนเอง
ตําบลปาตาล ตําบลโพธิ์เกาตน ตําบลกกโก อําเภอเมืองลพบุรี และ

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547
เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

138

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

ตําบลโพตลาดแกว ตําบลบางคู อําเภอทาวุง จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลโพน
ทอง ตําบลเชียงงา ตําบลบานกลวย ตําบลบานหมี่ และตําบลสนามแจง
อําเภอบานหมี่ จังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บอแฮว ตําบลบานเปา ตําบลตนธงชัย ตําบลพิชัย ตําบลเวียงเหนือ
ตําบลสบตุย ตําบลสวนดอก ตําบลหัวเวียง ตําบลปงแสนทอง
ตําบลพระบาท ตําบลชมพู และตําบลกลวยแพะ อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง พ.ศ. 2547
รางกฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการ
ใชอาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพืน้ ที่บางสวนในทองที่ตําบล
เหมืองงา ตําบลอุโมงค ตําบลมะเขือแจ ตําบลในเมือง ตําบลบานกลาง
ตําบลเวียงยอง ตําบลตนธง และตําบลปาสัก อําเภอเมืองลําพูน จังหวัด
ลําพูน พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลเมือง
ตําบลชัยพฤกษ ตําบลกุดปอง และตําบลนาอาน อําเภอเมืองเลย จังหวัด
เลย พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองไผ ตําบลหญาปลอง ตําบลโพธิ์ ตําบลเมืองเหนือ ตําบลเมืองใต
ตําบลหนองครก ตําบลโพนขา และตําบลซํา อําเภอเมืองศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลฮาง
โฮง ตําบลธาตุนาเวง ตําบลพังขวาง ตําบลธาตุเชิงชุม ตําบลหวยยาง
ตําบลดงมะไฟ และตําบลงิ้วดอน อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลบอ
ยาง ตําบลเขารูปชาง ตําบลเกาะแตว ตําบลพะวง และตําบลทุงหวัง
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162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
สะเดา ตําบลปริก ตําบลสํานักแตว และตําบลสํานักขาม อําเภอสะเดา
จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลชิงโค
ตําบลหัวเขา ตําบลสทิงหมอ อําเภอสิงหนคร และตําบลบอยาง ตําบล
เกาะยอ ตําบลเขารูปชาง ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลน้ํา
นอย ตําบลคูเตา ตําบลทาขาม ตําบลคลองแห ตําบลทุงใหญ ตําบล
คอหงส ตําบลคลองอูตะเภา ตําบลหาดใหญ ตําบลควนลัง ตําบลฉลุง
ตําบลทุงตําเสา ตําบลบานพรุ อําเภอหาดใหญ ตําบลแมทอม ตําบล
ทาชาง อําเภอบางกล่ํา และตําบลนาหมอม อําเภอนาหมอม จังหวัด
สงขลา พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
คลองขุด ตําบลควนขัน และตําบลพิมาน อําเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอ
บางบอ อําเภอพระประแดง อําเภอบางพลี อําเภอเมืองสมุทรปราการ
อําเภอพระสมุทรเจดีย และกิง่ อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ลาดใหญ ตําบลบางแกว ตําบลบานปรก ตําบลแมกลอง ตําบลทายหาด
ตําบลบางขันแตก ตําบลแหลมใหญ และตําบลบางจะเกร็ง อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
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169.

170.

171.

172.

173.

174.

บางชาง ตําบลแควออม ตําบลอัมพวา ตําบลสวนหลวง อําเภออัมพวา
และตําบลบานปรก ตําบลบางขันแตก ตําบลทายหาด อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม พ.ศ. ….
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ออมนอย ตําบลหนองนกไข ตําบลบางยาง ตําบลสวนหลวง ตําบล
ทาไม ตําบลตลาดกระทุมแบน ตําบลคลองมะเดื่อ ตําบลแคราย ตําบล
ดอนไกดี และตําบลทาเสา อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บางน้ําจืด ตําบลคอกกระบือ ตําบลนาดี ตําบลบานเกาะ ตําบล
พันทายนรสิงห ตําบลทาทราย ตําบลโคกขาม ตําบลมหาชัย ตําบล
บางกระเจา ตําบลทาจีน ตําบลบางหญาแพรก ตําบลทาฉลอม และ
ตําบลโกรกกราก อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บานใหมหนองไทร ตําบลปาไร ตําบลอรัญประเทศ ตําบลฟากหวย
และตําบลทาขาม อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
สองคอน ตําบลบานปา ตําบลตาลเดี่ยว ตําบลแกงคอย ตําบลเตาปูน
อําเภอแกงคอย และตําบลตลิ่งชัน อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลนา
ยาว ตําบลพระพุทธบาท ตําบลธารเกษม ตําบลพุคําจาน ตําบลหนอง
แก ตําบลขุนโขลน และตําบลพุกราง อําเภอพระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลผึ้ง
รวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และตําบลดาวเรือง ตําบลตะกุด ตําบลตลิ่ง
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175.

176.

177.

178.

179.

180.

181.

ชัน ตําบลปากเพรียว ตําบลนาโฉง ตําบลปากขาวสาร ตําบลโคกสวาง
อําเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองบัว ตําบลบางโขมด ตําบลบานครัว อําเภอบานหมอ และตําบล
เริงราง ตําบลบานยาง อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองไขน้ํา ตําบลหนองปลาหมอ ตําบลหนองจรเข ตําบลหนองแค
ตําบลหนองปลิง ตําบลไผต่ํา และตําบลกุมหัก อําเภอหนองแค
จังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บางมัญ ตําบลบางกระบือ ตําบลบางพุทรา ตําบลตนโพธิ์ และตําบล
มวงหมู อําเภอเมืองสิงหบุรี จังหวัดสิงหบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ปากแคว ตําบลตาลเตี้ย ตําบลบานสวน ตําบลธานี ตําบลบานกลวย
ตําบลบานหลุม และตําบลยางซาย อําเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ปากุมเกาะ ตําบลในเมือง ตําบลวังพิณพาทย ตําบลเมืองสวรรคโลก
ตําบลวังไมขอน และตําบลยานยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บางพลับ ตําบลศรีสําราญ ตําบลหัวโพธิ์ ตําบลสองพี่นอง ตําบล
ตนตาล ตําบลเนินพระปรางค และตําบลบางเลน อําเภอสองพี่นอง
จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นทีบ่ างสวนในทองที่ตําบล
โพธิ์พระยา ตําบลพิหารแดง ตําบลสนามชัย ตําบลรั้วใหญ ตําบล
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182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

บานโพธิ์ ตําบลไผขวาง ตําบลดอนโพธิ์ทอง ตําบลทาพี่เลี้ยง ตําบล
ดอนกํายาน ตําบลทาระหัด และตําบลทับตีเหล็ก อําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
เกาะพะงัน และตําบลบานใต อําเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
นาสาร และตําบลน้ําพุ อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี
พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หัวเตย ตําบลพุนพิน ตําบลหนองไทร ตําบลทาขาม ตําบลเขาหัวควาย
และตําบลทาโรงชาง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บางชนะ ตําบลบางไทร ตําบลคลองฉนาก ตําบลบางโพธิ์ ตําบลบางกุง
ตําบลคลองนอย ตําบลบางใบไม ตําบลตลาด ตําบลมะขามเตี้ย ตําบล
วัดประดู และตําบลขุนทะเล อําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎร
ธานี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลแก
ใหญ ตําบลแสลงพันธ ตําบลในเมือง และตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง
สุรินทร จังหวัดสุรินทร พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หาดคํา ตําบลในเมือง ตําบลโพธิ์ชัย ตําบลมีชัย ตําบลกวนวัน ตําบล
หนองกอมเกาะ ตําบลเมืองหมี และตําบลปะโค อําเภอเมืองหนองคาย
จังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หนองภัยศูนย ตําบลโพธิ์ชัย ตําบลลําภู ตําบลนาคําไฮ ตําบลหนองบัว
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189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

ตําบลหนองสวรรค ตําบลบานขาม และตําบลบานพราว อําเภอเมือง
หนองบัวลําภู จังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
สายทอง ตําบลบางปลากด ตําบลนรสิงห ตําบลปาโมก ตําบลเอกราช
ตําบลโรงชาง ตําบลบางเสด็จ และตําบลโผงเผง อําเภอปาโมก จังหวัด
อางทอง พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลยาน
ซื่อ ตําบลศาลาแดง ตําบลตลาดกรวด ตําบลบานรี ตําบลบานอิฐ ตําบล
ตลาดหลวง ตําบลบางแกว ตําบลบานแห และตําบลโพสะ อําเภอเมือง
อางทอง จังหวัดอางทอง พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลโนน
หนามแทง ตําบลโนนโพธิ์ ตําบลบุง ตําบลหวยไร ตําบลไกคํา ตําบล
นาจิก อําเภอเมืองอํานาจเจริญ และตําบลโคกกลาง อําเภอลืออํานาจ
จังหวัดอํานาจเจริญ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
หมูมน ตําบลบานเลื่อม ตําบลสามพราว ตําบลเชียงพิณ ตําบลหนองบัว
ตําบลหมากแขง ตําบลหนองนาคํา ตําบลนาดี ตําบลหนองขอนกวาง
และตําบลบานจั่น อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ทาเสา ตําบลทาอิฐ ตําบลปาเซา และตําบลบานเกาะ อําเภอเมือง
อุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
แมพูล ตําบลฝายหลวง ตําบลศรีพนมมาศ และตําบลชัยจุมพล อําเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ทาซุง อําเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2547
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196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

203.

กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ดอนขวาง ตําบลอุทัยใหม ตําบลสะแกกรัง และตําบลน้ําซึม อําเภอ
เมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
ชองเม็ก อําเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
โพธิ์ศรี ตําบลโพธิ์ไทร ตําบลพิบูล และตําบลกุดชมภู อําเภอ
พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบลขาม
ใหญ ตําบลแจระแม ตําบลไรนอย ตําบลกุดลาด ตําบลปทุม ตําบล
ในเมือง อําเภอเมืองอุบลราชธานี และตําบลคําน้ําแซบ ตําบลบุงไหม
ตําบลวาริน ตําบลโนนผึ้ง ตําบลแสนสุข อําเภอวารินชําราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอ
แหลมงอบ อําเภอเมืองตลาด กิ่งอําเภอเกาะชาง อําเภอแหลมงอบ
จังหวัดตราด พ.ศ. 2546
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่อําเภอ
เกาะลันตา อําเภอคลองทอม อําเภอเมืองกระบี่ อําเภอเหนือคลอง
และอําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่เขต
ลาดกระบัง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และอําเภอบางพลี
กิ่งอําเภอบางเสาธง อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงกําหนดบริเวณหามกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช
อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางสวนในทองที่ตําบล
บางพระ ตําบลหูลอง และตําบลบานเพิง อําเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2548

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547
เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 51 ก
วันที่ 3 กันยายน 2547

เลม 120 ตอนที่ 114 ก
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2546

เลม 121 ตอนพิเศษ 67 ก
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2547

เลม 121 ตอนพิเศษ 80 ก
วันที่ 24 ธันวาคม 2547

เลม 122 ตอนที่ 5 ก
วันที่ 14 มกราคม 2548
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บัญชีรายชื่อกฎหมายหลักและกฎหมายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของกับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
กฎหมายหลัก
- พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย
พ.ศ. 2456

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม 29 วันที่ 5 สิงหาคม
2456

- พระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวง
พ.ศ. 2485
- พระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496
- พระราชบัญญัติการเดิน
อากาศ พ.ศ. 2497
- พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ พ.ศ. 2504
แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติ
โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535

เลม 59 ตอนที่ 62 ก
วันที่ 22 กันยายน 2485

กฎหมายรอง
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 63
(พ.ศ. 2537) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการ
เดินเรือในนานน้ําไทย
พ.ศ. 2456

ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เลม 111 ตอนที่ 36 ก
วันที่ 24 สิงหาคม 2537

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2508) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
หอพัก พ.ศ.2507

เลม 82 ตอนที่ 55 ก
วันที่ 13 กรกฎาคม 2508

เลม 70 ตอนที่ 14 ก
วันที่ 17 กุมภาพันธ 2496
เลม 71 ตอนที่ 58 ก
วันที่ 14 กันยายน 2497
เลม 78 ตอนที่ 66 ก
วันที่ 29 สิงหาคม 2504
เลม 109 ตอนที่ 38 ก
ลงวันที่ 5 เมษายน 2535

- พระราชบัญญัติหอพัก
พ.ศ. 2507

เลม 81 ฉบับพิเศษ
ตอนที่ 27 ก
วันที่ 21 มีนาคม 2507

- พระราชบัญญัติสถาน
บริการ พ.ศ. 2509

เลม 83 ตอนที่ 88 ก
วันที่ 4 ตุลาคม. 2509
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- พระราชบัญญัติแร
พ.ศ. 2510

เลม 129 ตอนที่ 1 พ
วันที่ 31 ธันวาคม 2510

- ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 28

เลม 88 ฉบับพิเศษ
ตอนที่ 148 ก
วันที่ 29 ธันวาคม 2514

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2513) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
แร พ.ศ. 2510

เลม 36 ตอนที่ 161
ลงวันที่ 27 เมษายน 2513

เลม 103 ฉบับพิเศษ
ตอนที่ 104 ก
วันที่ 20 มิถุนายน 2519

- พระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. 2518

เลม 92 ฉบับพิเศษ
ตอนที่ 218 ก
วันที่ 13 กุมภาพันธ 2518

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2529) ออกตามความ
ในประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 28
- ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย
วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
ตรวจสอบและพิจารณาการ
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการบรรจุกาซ และการ
ออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการบรรจุกาซ พ.ศ. 2529
- ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง หลักเกณฑและ
มาตรฐานความปลอดภัย
ของสถานีบริการ
กาซธรรมชาติที่กรมธุรกิจ
พลังงานมีอํานาจหนาที่
รับผิดชอบ พ.ศ. 2546
- กฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา พ.ศ. 2548

- พระราชบัญญัติ
ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518

เลม 92 ฉบับพิเศษ
ตอนที่ 54 ก
วันที่ 5 มีนาคม 2518
เลม 96 ฉบับพิเศษ

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 18

- พระราชบัญญัติการขนสง

เลม 103 ฉบับพิเศษ
ตอนที่ 148 ก
วันที่ 21 สิงหาคม 2529

เลม 120 ฉบับพิเศษ
ตอนที่ 126 ง
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546

เลม 122 ตอนที่ 124 ก
วันที่ 27 ธันวาคม 2548

เลม 99 ฉบับพิเศษ 128 ก
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ทางบก พ.ศ. 2522

ตอนที่ 38 ก
วันที่ 21 มีนาคม 2522

- พระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติอาคารชุด
พ.ศ. 2522

เลม 92 ฉบับพิเศษ
ตอนที่ 41 ก
วันที่ 24 มีนาคม 2522
เลม 96 ฉบับพิเศษ
ตอนที่ 67 ก
วันที่ 30 เมษายน 2522

- พระราชบัญญัติการ
ประกอบอาชีพ
งานกอสราง พ.ศ. 2522
- พระราชบัญญัติการ
ทะเบียนราษฎร
พ.ศ. 2534
- พระราชบัญญัติการ
สงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535

เลม 96 ฉบับพิเศษ
ตอนที่ 75 ก
วันที่ 10 พฤษภาคม 2522
เลม 108 ฉบับพิเศษ
ตอนที่ 203 ก
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2534
เลม 109 ตอนที่ 33 ก
วันที่ 2 เมษายน 2535

(พ.ศ. 2525) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการขนสง
ทางบก พ.ศ. 2522

- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2523)
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2541) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
อาคารชุด พ.ศ. 2522
- ระเบียบกรมที่ดินวาดวย
อาคารชุด พ.ศ. 2523

- ประกาศกระทรวงพลังงาน
เรื่อง คาสัมประสิทธิการทํา
ความรอนของวัสดุ คาความ
ตานทานความรอนของฟลม
อากาศ คาความแตกตาง
อุณหภูมิเทียบเทา
คาความแตกตาง
อุณหภูมิระหวางภายใน
และภายนอกอาคาร
คาสัมประสิทธิของการ
บังแดดของหนาตาง
และคาตัวประกอบรังสี
อาทิตย

วันที่ 10 กันยายน 2525

เลม 97 ตอนที่ 95 ก
วันที่ 24 มิถุนายน 2523

เลม 115 ตอนที่ 38 ก
วันที่ 22 มิถุนายน 2541
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- พระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535

เลม 109 ตอนที่ 37 ก
วันที่ 4 เมษายน 2535

- พระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

เลม 109 ตอนที่ 38 ก
วันที่ 5 เมษายน 2535

- พระราชบัญญัติวัตถุ
อันตราย พ.ศ. 2535

เลม 109 ตอนที่ 39 ก
วันที่ 6 เมษายน 2535

- พระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535

เลม 109 ตอนที่ 44 ก
วันที่ 9 เมษายน 2535

- พระราชบัญญัติ
ทางหลวง พ.ศ. 2535
- พระราชบัญญัติปองกัน
และระงับอัคคีภัย
พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติวิศวกร
พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติควบคุม
น้ํามันเชื้อเพลิง

เลม 109 ตอนที่ 52 ก
วันที่ 18 เมษายน 2535
เลม 116 ตอนที่ 28 ก
วันที่ 19 เมษายน 2542
เลม 116 ตอนที่ 120 ก
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2542
เลม 116 ตอนที่ 121 ก
วันที่ 2 ธันวาคม 2542

- ประกาศกระทรวง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยี
และสิ่งแวดลอม เรือ่ ง
กําหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการ
ของสวนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
ที่จะตองจัดทํารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม พ.ศ.2535
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535)
และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539)
- กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และ
มาตรการในการควบคุม
สถานประกอบกิจการ
ที่เปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2545
- กฎกระทรวง (พ.ศ. 2537)
ออกตามความใน
พระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2
(พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. 2535

เลม 109 ตอนที่ 130
วันที่ 8 ตุลาคม 2535

เลม 119 ตอนที่ 86 ก
วันที่ 5 กันยายน 2545

- กฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และ

เลม 120 ตอนที่ 27 ก
วันที่ 1 เมษายน 2546

เลม 109 ตอนที่ 136
วันที่ 22 ตุลาคม 2535
เลม 113 ตอนที่ 12 ง
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2539

เลม 111 ตอนที่ 51 ก
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2537

เลม 109 ตอนที่ 108 ก
วันที่ 16 ตุลาคม 2535
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พ.ศ. 2542

- พระราชบัญญัติ ทุน
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติสถาปนิก
พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติการขุดดิน
และถมดิน พ.ศ. 2543
- พระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543

- พระราชบัญญัติโรงแรม
พ.ศ. 2547
- พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547

เงื่อนไขเกี่ยวกับการแจง
การอนุญาต และอัตรา
คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการน้ํามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2546
เลม 116 ตอนที่ 128 ก
วันที่ 16 ธันวาคม 2542
เลม 117 ตอนที่ 10 ก
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2543
เลม 117 ตอนที่ 16 ก
วันที่ 7 มีนาคม 2543
เลม 117 ตอนที่ 45 ก
วันที่ 23 พฤษภาคม 2543

- ประกาศคณะกรรมการ
จัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง
กําหนดนโยบายการ
จัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูอาศัย
และพาณิชยกรรม พ.ศ. 2544
- ขอกําหนดเกี่ยวกับ
การจัดสรรที่ดิน
กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544

เลม 121 ตอนพิเศษ 70 ก
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2547
เลม 121 ตอนพิเศษ 81 ก
วันที่ 27 ธันวาคม 2547
- ระเบียบกรมไปรษณีย
โทรเลขวาดวย การขยาย
ขายวิทยุสมัครเลน
ทั่วประเทศ พ.ศ. 2532

เลม 118 ตอนพิเศษ 61 ง
วันที่ 29 มิถุนายน 2544

เลม 118 ตอนพิเศษ 76 ง
วันที่ 7 สิงหาคม 2544

150

