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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ในอดีตมนุษย์อาศัยส่ิงท่ีเกิดและมีอยู่ตามธรรมชาติเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เพราะในอดีต
มนุษย์ไม่มีการรวมตัวกันเพื่ออยู่เป็นสังคมมนุษย์จะทิ้งที่อยู่อาศัยและย้ายถ่ินไปเรื่อย ๆ ต่อมามนุษย์
เริ่มมีพัฒนาการโดยการรวมตัวกันขึ้นเป็นสังคมเพราะมนุษย์เริ่มมีความคิดว่าการอยู่รวมกันย่อมมี
ความปลอดภัยในการด ารงชีวิตมากกว่า แต่ในการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยยังขาดความเป็นระเบียบ และ
ไม่มีความแข็งแรงเพราะวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่ใช้ไม้และใบไม้ในการก่อสร้างดังนั้น
อาคารจึงไม่มีความปลอดภัยต่อการอยู่อาศัยเท่าที่ควร เมื่อสังคมนั้นเติบโตขึ้นกลายเป็นรัฐจึงมีความ
จ าเป็นต้องสร้างกฎเกณฑ์เพื่อให้สมาชิกในสังคมของรัฐนั้น ๆ ถือปฏิบัติตาม เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยในการอยู่รวมกัน เพ่ือป้องกันปัญหาในสังคม การควบคุมการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยก็
เป็นกฎเกณฑ์หนึ่งที่รัฐได้ค านึงถึงความส าคัญและก าหนดให้พลเมืองต้องปฏิบัติตามท่ีรัฐก าหนด 
คือเริ่มให้ความส าคัญในเรื่องความแข็งแรงของอาคาร ต่อมารัฐก็เริ่มให้ความส าคัญในด้านความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของตัวอาคาร และกฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นต่อมาก็คือการตรากฎหมายเพื่อใช้
บังคับกับพลเมืองในรัฐ โดยฝ่ายปกครองเป็นผู้ท าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับพลเมืองท่ีอยู่ภายใต้
ปกครอง แต่ฝ่ายปกครองต้องกระท าการภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายได้ให้อ านาจไว้ให้กระท าได้
เท่านั้น เพราะหากฝ่ายปกครองใช้อ านาจบังคับกับประชาชนตามอ าเภอใจอันเป็นการกระท าท่ีเกิน
ขอบอ านาจนั้นเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบย่อมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนนั่นคือการที่ฝ่าย
ปกครองละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนซ่ึงจะกระท าไม่ได้เพราะสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนอันได้แก่ สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในการเลือกถ่ินที่อยู่ สิทธิในการเดินทาง เป็นต้นอัน 
เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐธรรมนูญของรัฐนั้น ๆ ได้รับรองและคุ้มครองให้แก่ประชาชนในรัฐของ
ตนไว้  
 ประเทศไทยถือว่าเป็นรัฐที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีอ านาจอธิปไตยใน
การปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระ นั่นคือมีอ านาจในการตรากฎหมายขึ้นเพื่อใช้บังคับ ออกค าส่ัง
กับพลเมืองในประเทศ ได้แก่การออกกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามอันเป็น
ที่มาของความสงบสุขและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เพื่อให้เป็นระเบียบแบบแผนใน
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การอยู่ร่วมกันโดยได้มีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ของรัฐออกเป็นสามฝ่าย และให้มีอ านาจเป็นอิสระ
ออกจากกัน เพ่ือมิให้อ านาจรัฐอยู่ในมือขององค์กรใดองค์กรหนึ่งเพียงองค์กรเดียวอันจะก่อให้เกิด
อ านาจสิทธิขาดเพียงฝ่ายเดียว จึงจ าเป็นต้องมีการแบ่งแยกอ านาจรัฐออกเพื่อให้องค์กรที่ได้มีการ
แบ่งแยกอ านาจในแต่ละฝ่ายสามารถคานอ านาจซ่ึงกันและกันได้ กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายตุลาการ ซ่ึงหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมีดังนี้ 1. ฝ่ายนิติบัญญัติมีอ านาจหน้าที่ออกกฎหมาย
เพื่อใช้บังคับกับประชาชน 2. ฝ่ายตุลาการมีอ านาจหน้าที่วินิจฉัยข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้
ประชาชนได้รับความเป็นธรรม 3. ฝ่ายบริหารมีอ านาจหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายที่
ฝ่ายนิติบัญญัติได้ออกไว้ ในการบังคับใช้กฎหมายโดยฝ่ายบริหารมีวัตถุประสงค์หลักที่ส าคัญคือ 
การใช้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ให้เป็นผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงเพื่อให้การด าเนินชีวิต
ในทางสังคมของประชาชนสามารถด ารงอยู่ได้โดยสงบสุข นอกจากนี้การด าเนินการใช้บังคับทาง
กฎหมายยังมีนัยที่รวมถึงการสร้างแบบอย่างเพื่อให้ราษฎรของประเทศยอมรับและเคารพต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายอันส่งผลให้บริบทแห่งสังคม เศรษฐกิจและการเมืองภายในประเทศ
สามารถด าเนินการพัฒนาไปได้อย่างต่อเนื่อง อ านาจของฝ่ายบริหารสามารถแบ่งออกเป็นสอง
ประการ กล่าวคือ ประการแรกมีอ านาจหน้าที่ในฐานะที่เป็นรัฐบาลโดยเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ
ก าหนดไว้ให้รัฐบาลเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐซ่ึงเรียกว่าข้าราชการ
การเมือง ประการที่สองมีอ านาจหน้าที่ในฐานะเป็นฝ่ายปกครองอันมีหน้าที่ให้บริการสาธารณะ 
และออกค าส่ังทางปกครอง เช่น การออกค าส่ังในการใช้ก าลังบังคับเพื่อให้เป็นไปตามค าส่ังทาง
ปกครอง การด าเนินการเพื่อให้บริการสาธารณะของฝ่ายปกครองส่ิงส าคัญคือต้องค านึงถึงการ
ประสานประโยชน์สาธารณะเข้ากับสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ท าลายสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน การจัดท าบริการสาธารณะของฝ่ายปกครองนั้นฝ่ายปกครองกระท าในรูปแบบของนิติ
กรรมทางปกครอง คือการแสดงออกซ่ึงเจตนาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท่ีมุ่งจะผูกนิติสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับองค์กรของรัฐหรือกับเอกชน โดยกระท าในรูปของสัญญาทางปกครองคือเพื่อใช้
ด าเนินการในการจัดท าบริการสาธารณะ                                                                                               
 การปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบพิเศษที่มีลักษณะเป็นการปกครองตนเองโดยอิสระ 
ซ่ึงการปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นจัดท าขึ้นเพื่อให้บริการสาธารณะในการจัดท า บ ารุงรักษาแก่
ประชาชน ได้รับมอบอ านาจและถ่ายโอนภารกิจการบริหารราชการจากส่วนกลางโดยยึดหลักว่า
ประชาชนต้องได้รับบริการสาธารณะที่ดี อีกทั้งยังส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหาร
และตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ในท้องถ่ินของตนมากขึ้น และเนื่องจากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของบ้านเมืองในปัจจุบันส่งผลให้อาคารและส่ิงก่อสร้างต่างๆเกิดขึ้น
มากมายเพื่อใช้เป็นแหล่งในการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการค้า แหล่งชุมชน เพ่ือความบันเทิง และ
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ความสะดวกสบาย รวมถึงเป็นแหล่งในการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยอย่างครบวงจรนอกเหนือจากการ
เป็นเพียงท่ีอยู่อาศัยส่วนบุคคลดังเช่นในอดีต ท าให้รัฐจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ขึ้น เพ่ือให้ทันกับความเปล่ียนแปลงและพัฒนาการของบ้านเมือง โดยก าหนดกฎระเบียบ
ในการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ให้เจ้าของท่ีดินซ่ึงจะใช้ประโยชน์เหนือพื้นดินนั้นๆต้องปฏิบัติ
ตาม  แต่เนื่องจากการก่อสร้าง การดัดแปลง การต่อเติมตัวอาคาร ไม่ได้ด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงเป็นสาเหตุให้อาคาร
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารที่ได้ก่อสร้างขึ้นผิดไปจากวัตถุประสงค์ของกฎหมายควบคุมอาคาร 
และมีการร้องเรียนจากประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากอาคารดังกล่าวเกี่ยวกับปัญหาความ
ปลอดภัยในการใช้อาคาร ปัญหาด้านการผังเมือง ปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมเป็นต้น ซ่ึง รวมท้ังกรณี
การต่อเติม ดัดแปลง รื้อถอน และการท าลายอาคารเดิมเพ่ือท าการก่อสร้างใหม่โดยเจ้าของอาคาร
ค านึงถึงผลประโยชน์ของตนมากกว่าท่ีจะค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ  
  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีการแก้ไข
แล้วก็ตาม แต่ในความเป็นจริงการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของเจ้าพนักงานท้องถ่ินอัน
ได้แก่การใช้ดุลพินิจในการออกค าส่ังอนุมัติ อนุญาต อันเป็นสภาพบังคับทางปกครองเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเพราะการใช้ดุลพินิจออกค าส่ังนั้น
ยังคงยึดกฎเกณฑ์เดิมอยู่ ซ่ึงกฎเกณฑ์นั้นเป็นไปตามบริบทของสภาพสังคมเดิมที่ไม่ได้ซับซ้อนเช่น
สังคมในปัจจุบัน คือเจ้าพนักงานท้องถ่ินใช้ดุลพินิจไม่เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน อีกทั้ง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นกฎหมายที่มีกฎหมายล าดับรองอีกเป็นจ านวนมาก อันได้แก่
กฎกระทรวงต่าง ๆ ซ่ึงกฎหมายล าดับรองนั้นใช้บังคับแต่ละท้องถ่ินเพื่อความเหมาะสมของท้องถ่ิน
นั้น ๆ แตกต่างกันออกไป จึงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายควบคุม
อาคาร แม้กฎหมายควบคุมอาคารได้กระจายอ านาจให้แก่ท้องถ่ินมากขึ้น คือ อ านาจในการออก
ข้อบัญญัติท้องถ่ินเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง อ านาจอนุมัติ อ านาจตรวจสอบ อ านาจในการส่ังให้
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายควบคุม
อาคารก็ยังจ ากัดอยู่ในขอบเขตเดิม แม้ว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายควบคุมอาคารได้ก าหนด
รายละเอียดของวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการบังคับใช้ คือ เพื่อประโยชน์แห่งความ
มั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย เพื่อป้องกันอัคคีภัย เพื่อการสาธารณะสุข เพื่อการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม เพื่อการผังเมือง การสถาปัตยกรรม การอ านวยความสะดวกแก่การจราจร แต่การใช้
ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินยังคงเป็นการมุ่งเน้นเฉพาะในเรื่องความมั่นคงแข็งแรงและความ
ปลอดภัยเป็นหลักเท่านั้น และอีกทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายอันได้แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินนั้น
โดยมากไม่ได้มาจากผู้ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายโดยเฉพาะ เนื่องจากมีท่ีมาจาก
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สาขาวิชาชีพอ่ืนๆด้วย จึงเป็นสาเหตุให้การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในการบังคับใช้
กฎหมายควบคุมอาคาร เพื่อออกค าส่ังกับผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ฝ่าฝืนกฎหมายนั้น
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เพราะความซับซ้อนของกฎหมายควบคุมอาคารอันเป็นที่มาของปัญหา
เรื่อยมาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อส่วนรวมนั้น เมื่อเกิดปัญหามากขึ้นท าให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และสมเจตนารมณ์ของกฎหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพได้ อันเป็นสาเหตุให้ประชาชนที่อาศัยในชุมชนนั้นไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิต 
ร่างกาย รวมถึงส่งผลกระทบต่อระบบผังเมืองและปัญหาทางด้านส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น 
 จากปัญหาท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นจึงเป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับมาตรการ
การใช้อ านาจออกค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมายกับประชาชนที่กระท า
การฝ่าฝืนกฎหมายในการก่อสร้างอาคาร ซ่ึงยังไม่สามารถออกค าส่ังได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้จึงเป็นที่มาของการศึกษาและ
วิเคราะห์ ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หน้าที่และการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 2. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการของกฎหมายเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 3. เพื่อศึกษาหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารของเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน 
 4. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคารของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 5. เพื่อศึกษาและค้นหามาตรการและวิธีการที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
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สมมติฐานของการศึกษา 

 การที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีวัตถุประสงค์เพื่อการคุ้มครองความ
ปลอดภัยในชีวิตของประชาชนที่อาจได้รับจากอาคารที่อยู่อาศัย โดยก าหนดให้ประชาชนผู้ประสงค์
จะก่อสร้างอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อน แต่เนื่องจากกฎหมายที่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินน ามาใช้ประกอบการออกค าส่ังเพื่ออนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้าง รวมถึงการ
ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างท าการก่อสร้างนั้นเป็นบทบัญญัติที่ไมเหมาะกับสังคมในปัจจุบัน 
อีกทั้งบัญญัติไว้ไม่ชัดเจน ตลอดจนการออกกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถ่ินมาบังคับใช้ในแต่
ละท้องถ่ินแตกต่างกัน จึงน ามาซ่ึงปัญหาและอุปสรรคของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในการบังคับใช้
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อตัวอาคาร ดังนั้นพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงมีปัญหา
และอุปสรรคในการบังคับใช้ ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในส่วนที่พระราชบัญญัตินี้ยังไม่มี
การบัญญัติเพื่อรองรับปัญหาท่ีเกิดขึ้นอันจะท าให้สาธารณะชนได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

วิธีด าเนินการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยทางเอกสาร (Documentary research) เป็นหลักโดย
ศึกษาข้อมูลจากต าราทางกฎหมาย วิทยานิพนธ์ บทความ และข้อมูลทางส่ืออิเล็คทรอนิคส์ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาวิเคราะห์ วิจัยให้ได้มาซ่ึงข้อสรุปและแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยวิธีการ
เขียนพรรณนาและวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยท าการศึกษา วิเคราะห์ เนื้อหาของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยน ากฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พร้อมด้วยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 และพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 มาเป็นหลักในการศึกษาวิจัย 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ท าให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่และ
การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 2. ท าให้ทราบถึงประวัติ แนวคิด ทฤษฎี และวิวัฒนาการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 3. ท าให้ทราบถึงหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 4 . ท าให้ทราบถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคารของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
 5. ท าให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 

นิยามศัพท ์

 อาคาร  หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงานและส่ิงท่ีสร้างขึ้นอย่าง
อ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  
 แผนผังบริเวณ หมายถึง แผนที่ท่ีดินบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร หรือแบบที่เขียนย่อจาก
ขอบเขตพื้นที่ หรือที่ดินซ่ึงจะก่อสร้าง ดัดแปลง เคล่ือนย้าย หรือใช้สอยอาคาร แสดงโดยการย่อส่ิง
ที่ต้องทราบเกี่ยวกับท่ีดินและอาคาร 
 แบบแปลน หมายถึง แบบก่อสร้างหรือรูปตัวอย่างอาคาร ตลอดจนโครงการที่จะก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย ใช้ หรือเปล่ียนการใช้อาคารนั้น ๆ  
 ก่อสร้าง หมายถึง อาคารที่สร้างขึ้นใหม่ท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิม
หรือไม่ พร ะราชบัญญัติ ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 มาตรา 7 ใช้ค าว่าปลูกสร้าง ซ่ึง
หมายความถึง การสร้างอาคารขึ้นใหม่ล้วน และหมายความรวมถึงการต่อเติม ดัดแปลงอาคารด้วย 
แต่ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้แยกความหมายหรือกระท าค าว่า ก่อสร้าง กับ 
ดัดแปลง ออกต่างห่างจากกัน และน่าจะเป็นโดยเหตุนี้ จึงต้องใช้ค านิยามก่อสร้างว่า เป็นการสร้าง
อาคารขึ้นใหม่ท้ังหมด เพื่อให้แตกต่างจากค าว่า ดัดแปลง ซ่ึงหมายถึง การกระท าแก่อาคารที่มีอยู่
แล้ว  
 ดัดแปลง  หมายถึง เปล่ียนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ 
รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อที่ ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซ่ึงได้ก่อสร้าง
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ไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิมและมิใช่การซ่อมแซม หรือดัดแปลงท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ค าว่า 
ดัดแปลงนั้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร ใช้ค าว่า ต่อเติมดัดแปลง จึงเป็นที่เข้าใจ
โดยทั่วไปว่า การดัดแปลงอาคารกับการต่อเติมอาคารเป็นการกระท าอย่างเดียวกัน  
 ซ่อมแซม  หมายถึง ซ่อมหรือเปล่ียนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม ค าว่า 
ซ่อมแซม ได้แก่ การซ่อมหรือการท าส่ิงท่ีช ารุดให้คืนดี หรือการเปล่ียนส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่
ช ารุดให้คงสภาพเดิม  
  ร้ือถอน หมายถึง รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือส่วน
อ่ืน ๆ ของโครงสร้าง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยค าว่ารื้อถอน ตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน หมายความว่า แยกออก ถอนออกจากส่ิงท่ีท าเป็นรูปแล้วให้เสียความเป็นกลุ่ม
ก้อนของรูปแบบเดิม  
 ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ซ่ึงรับผิดชอบในการด าเนินงาน หรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร 
 ผู้ด าเนินการ หมายถึง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร ซ่ึงกระท าการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ที่ซ่ึงตกลงรับกระท าการดังกล่าว 
ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง 
 ผู้ครอบครองอาคาร หมายถึง ผู้ครอบครองตามข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย  
 เขตเพลิงไหม ้หมายถึง บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป 
หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป หรือบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณที่
เกิดเพลิงไหม้ 
 ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้เป็นราชการส่วน
ท้องถ่ิน  
 ข้อบัญญัติท้องถิ่น  หมายถึง กฎซ่ึงออกโดยอาศัยอ านาจนิติบัญญัติของราชการส่วน
ท้องถ่ิน เช่น เทศบัญญัติ ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เป็นต้น 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หมายถึง นายกเทศมนตรีส าหรับในเขตเทศบาล นายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานกรรมการบริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลส าหรับในเขตองค์บริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส าหรับในเขต
กรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยาส าหรับในเขตเมืองพัทยา ผู้บริหารท้องถ่ินขององค์การปกครอง
ส่านท้องถ่ินที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดส าหรับในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 



 8 

 เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ได้แก่ หัวหน้าผู้บริหารท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ตามท่ีระบุไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนที่เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาค าขออนุญาต ก่อสร้างและ
ด าเนินการต่าง ๆ ตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ ตลอดจนมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม ก ากับ ดูแล 
และตรวจสอบให้การดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร  
 


