
บทที่ 3 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม 
อาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 การศึกษาในบทนี้เป็นการศึกษาในสํวนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข๎องกับ
การควบคุมอาคารซ่ึงเป็นการศึกษาเพื่อแสดงให๎เห็นถึงหลักกฎหมายของตํางประเทศ และหลัก
กฎหมายไทยท่ีเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเพื่อให๎เห็นถึงอุปสรรคและข๎อบกพรํองของกฎหมายนั้น 
และเพื่อเป็นพื้นฐานให๎เกิดความเข๎าใจในเรื่องดังกลําว จึงขออธิบายหลักกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับ
ใช๎กฎหมายของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินในการควบคุมอาคารของตํางประเทศในเบ้ืองต๎นกํอน ดังนี้ 

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารของของต่างประเทศ 

 หลักกฎหมายของตํางประเทศ ผู๎วิจัยได๎น าหลักกฎหมายและแนวคิดในการควบคุมอาคาร
ของประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศออสเตรเลียมากลําวไว๎ในสํวนนี้ เพื่อให๎เห็นถึงหลักและ
แนวคิดทางกฎหมายในการควบคุมอาคารของตํางประเทศท่ีจะน ามาเป็นแนวทางเพื่อให๎มีการปรับ
ใช๎ให๎เหมาะสมกับประเทศไทยในโอกาสตํอไป ดังนี้ 
 1. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารของประเทศสหรัฐอเมริกา 
 เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบการควบคุมอาคารที่สลับซับซ๎อนและ
นําสนใจที่สุดประเทศหนึ่ง อีกทั้งเนื้อหาในประมวลข๎อบังคับอาคารในประเทศสหรัฐอเมริกาได๎
น ามาประยุคใช๎กับกฎหมายและมาตรฐานของประเทศไทยหลายฉบับ เชํน กฎกระทรวงฉบับที่ 49 
(พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วําด๎วยการกํอสร๎างอาคารใน
เขตที่อาจได๎รับแรงส่ันสะเทือนจากแผํนดินไหว ก็ปรับปรุงมาจาก Uniform building code (พ.ศ.
2528) ของสหรัฐอเมริกา การควบคุมอาคารตามประมวลข๎อบังคับอาคารในสหรัฐอเมริกาเป็นเรื่อง
ที่คํอนข๎างซับซ๎อนพอสมควร เพราะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญํ มีสภาพภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศที่แตกตํางกันมาก มีการแบํงการบริหารท๎องถ่ินออกเป็น 50 รัฐ แตํละรัฐก็มีกฎหมายเป็น
ของตัวเองและรายละเอียดปลีกยํอยก็แตกตํางกันท าให๎ประมวลข๎อบังคับอาคารแตํละรัฐมีความ
แตกตํางกันไปด๎วย ซ่ึงรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได๎บัญญัติให๎การกํอสร๎างอาคารต๎องเป็นไป
ตามประมวลข๎อบังคับอาคารโดยมีรัฐหรือองค์กรสํวนท๎องถ่ินตามที่ระบุไว๎ในกฎหมายเป็นผู๎มี
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อ านาจหน๎าที่ในการตราหรือบังคับใช๎ และรัฐสํวนใหญํได๎ใช๎อ านาจดังกลําวตราประมวลข๎อบังคับ
อาคารประจ ารัฐเพื่อให๎เกิดความปลอดภัยตํอประชาชนจากการกํอสร๎างอาคารภายในรัฐของตน
อยํางเทําเทียมกัน และท าให๎ข๎อบังคับการกํอสร๎างอาคารในรัฐมีรูปแบบเดียวกัน (Uniformity) โดยมี
เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินเป็นผู๎ก ากับและตรวจสอบวําการกํอสร๎างอาคารในเขตอ านาจความรับผิดชอบ
เป็นไปตามประมวลข๎อบังคับอาคารจากการตรวจแบบรายละเอียดและกฎเกณฑ์การออกแบบใน
ขั้นตอนขออนุญาตกํอสร๎างอาคาร รวมท้ังการตรวจสอบสภาพการกํอสร๎างในสถานที่การกํอสร๎าง
อาคารด๎วย โดยทั่วไปแล๎วกระบวนการในการจัดท าประมวลข๎อบังคับอาคารเพื่อให๎มีผลบังคับใช๎
ตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาสามารถแบํงออกได๎เป็นสองสํวน สํวนแรกเป็นการพัฒนาประมวล
ข๎อบังคับ (Code development ) และสํวนที่สองเป็นการรับประมวลข๎อบังคับ ( Code adoption) ไป
ประกาศใช๎เพื่อให๎มีผลทางกฎหมายโดยรายละเอียดของแตํละสํวนมีดังนี้ 
 1. การพัฒนาประมวลข๎อบังคับอาคาร การพัฒนาหรือการจัดท าประมวลข๎อบังคับอาคาร
เป็นเรื่องท่ียุํงยากและสลับซับซ๎อนต๎องอาศัยเวลา บุคลากร และงบประมาณในการด าเนินการเป็น
จ านวนมากจึงเป็นเรื่องยากที่รัฐหรือองค์กรสํวนท๎องถ่ินจะด าเนินการจัดท าประมวลข๎อบังคับขึ้นได๎
ด๎วยตัวเอง รวมท้ังในแตํละรัฐหรือแตํละท๎องถ่ินจัดท าประมวลข๎อบังคับขึ้นเองแล๎วจะท าให๎เนื้อหา
ของประมวลข๎อบังคับอาคารภายในประเทศมีความหลากหลายเกิดข๎อโต๎แย๎งตํางๆขึ้น รวมท้ัง
มาตรฐานการกํอสร๎างอาคารภายในประเทศก็จะลักหล่ันกันมาก ดังนั้นจึงมีการจัดตั้งหนํวยงาน
อิสระเพ่ือจัดท าประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบ  (Prototype หรือ Model building code) ขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดท าประมวลข๎อบังคับอาคารของสหรัฐอเมริกาให๎มีความสมบูรณ์ครบถ๎วนและ
ให๎มาตรฐานการกํอสร๎างอาคารภายในประเทศเป็นรูปแบบเดียวกันหลังจากนั้นรัฐ หรือองค์กรสํวน
ท๎องถ่ินสามารถรับประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบดังกลําวไปประกาศใช๎เพื่อให๎มีผลบังคับตาม
กฎหมายตํอไปได๎ ส าหรับประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบที่ใช๎ปฏิบัติกันในสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน
นี้สามารถแบํงได๎ออกเป็นสองชุดตามระยะเวลาของการจัดท า ดังนี้ 
 ชํวงกํอน พ.ศ.2543 (ค.ศ.2000) สหรัฐอเมริกามีประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบอยูํสาม
ฉบับด๎วยกันคือ National building code (NBC) จัดท าโดย  Building officials code administrator’s 
international (BOCA) ซ่ึงกํอตั้งเมื่อ พ.ศ.2458 ประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบฉบับนี้นิยมใช๎กับรัฐ
ทางภาคเหนือตอนกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเป็นสํวนใหญํ 
 Uniform building code (UBC) จัดท าโดย International conference of building officials 
(ICBO) ซ่ึงกํอตั้งเมื่อ พ.ศ.2466 ประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบฉบับนี้ใช๎กับรัฐทางซีกตะวันตก
ของแมํน้ ามีสซีสซิปปีเป็นสํวนใหญํ 
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 Standard building code (SBC) จัดท าโดย Southern building code congress international 
(SBCC) ซ่ึงกํอตั้งเมื่อ พ.ศ.2483 ประมวลข๎อบังคับต๎นแบบฉบับนี้ใช๎กับรัฐทางภาคตะวันออกเฉียง
ใต๎ของประเทศเป็นสํวนใหญํ 
 ประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบเหลํานี้ได๎มีการน าไปใช๎เป็นประมวลข๎อบังคับอาคาร
ต๎นแบบประจ ารัฐตํางๆเกือบท่ัวประเทศ เชํน รัฐแคลิฟอร์เนียได๎น าประมวลข๎อบังคับ UBC มา
แก๎ไขเพิ่มเติมและประกาศให๎เป็นประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบประจ ารัฐแคลิฟอร์เนีย 
(California building code) แตํก็มีบางรัฐหรือบางเมืองท่ีจัดท าข๎อบังคับอาคารขึ้นเอง โดยไมํใช๎
ประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบเหลํานี้ เชํน รัฐวิสคอนซิน หรือนครนิวยอร์ก ( New York City) 
เป็นต๎น 
 ชํวงตั้งแตํ พ.ศ.2543 (ค.ศ. 2000) ซ่ึงถือวําเป็นชํวงเวลาการเปล่ียนแปลงประมวลข๎อบังคับ
อาคารต๎นแบบที่ส าคัญ คือ หนํวยงานที่จัดท าประมวลข๎อบังคับอาคารทั้งสามหนํวยงานข๎างต๎น 
(BOCA ICBO และ SBCC) มีความเห็นวําประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบของสหรัฐอเมริกาควรมี
ฉบับเดียว เพื่อให๎เกิดความสะดวกเป็นรูปแบบเดียวกัน และลดข๎อขัดแย๎งในทางปฏิบัติ จึงได๎รวมตัว
และกํอตั้งเป็นหนํวยงานใหมํ คือ International code council (ICC) เพื่อจัดท าข๎อบังคับอาคาร
ต๎นแบบฉบับเดียว คือ International building code (IBC) โดยมี IBC ฉบับ พ.ศ.2543 เป็นฉบับแรก 
ขณะเดียวกันสมาคม National fire protection association (NFPA)ซ่ึงเป็นสมาคมเกําแกํในการจัดท า
ข๎อก าหนดและมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารด๎านอัคคีภัยได๎ประกาศที่จะจัดท า
ประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบอีกฉบับ คือ  Building construction and safety code ซ่ึงท าให๎
สหรัฐอเมริกายังคงประสบปัญหาการมีประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบมากกวําหนึ่งฉบับตํอไป 
 ในปัจจุบัน NFPA 5000 ได๎เป็นที่นิยมมากขึ้นเนื่องจากเป็นประมวลข๎อบังคับอาคารที่
จัดท าโดยใช๎กระบวนการทางฉันทามติ (Consensus-Based process) ที่รับรองโดยสถาบันมาตรฐาน
แหํงชาติของสหรัฐอเมริกา (American national standards institute-ANSI) ซ่ึงกระบวนการดังกลําว
ยินยอมให๎กลํุมคนที่เกี่ยวข๎องไมํวําเป็นภาคราชการหรือภาคเอกชนเข๎ามามีสํวนรํวม(แตํก็มี
ผู๎เกี่ยวข๎องท่ีไมํเห็นด๎วยกับกระบวนการดังกลําวด๎วยเชํนกัน ดังเชํน Chester P. Siess อดีตประธาน
คณะกรรมการ ACI 318 ที่เห็นวํา กระบวนการทางฉันทามติเป็นกระบวนการที่ซับซ๎อนและ
เสียเวลามาก แตํก็ไมํได๎ท าให๎เกิดผลส าเร็จใดๆขึ้นเลย) นอกจากนี้ NFPA 5000 เป็นข๎อบังคับท่ีไมํลง
รายละเอียดด๎านเทคนิค แตํอาศัยการอ๎างถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข๎อง ซ่ึงตํางกับ IBC ที่ยังคงใช๎วิธี
คัดลอกข๎อความมาตรฐาน ท าให๎ข๎อบังคับ NFPA 5000 เป็นที่ยอมรับกันอยํางกว๎างขวางและ
สามารถใช๎ได๎ในทางปฏิบัติ 
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 โดยปกติประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบในสหรัฐอเมริกาจะใช๎เวลาในการปรับปรุง
ทุกๆสามถึงห๎าปี เพื่อให๎มีเนื้อหาท่ีทันสมัยและเหมาะสมตํอสภาพเทคโนโลยีการกํอสร๎างท่ี
เปล่ียนแปลง แตํไมํใชํวําจะมีการประกาศประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบฉบับลําสุดแล๎วประมวล
ข๎อบังคับอาคารประจ ารัฐหรือท๎องถ่ินจะมีผลบังคับตามอยํางอัตโนมัติหนํวยงานของรัฐและท๎องถ่ิน
ต๎องใช๎เวลาอีกพอสมควรในการพิจารณาทบทวน แก๎ไข และประกาศใช๎ เพื่อความเหมาะสมในแตํ
ละพื้นที่ ดังนั้นประมวลข๎อบังคับอาคารในแตํละรัฐที่มีการประกาศใช๎ สํวนใหญํจะไมํใชํประมวล
ข๎อบังคับอาคารต๎นแบบฉบับลําสุด 
 2. การรับและการประกาศใช๎ประมวลข๎อบังคับอาคาร ล าพังด๎วยตัวประมวลข๎อบังคับ
อาคารต๎นแบบเองแล๎ไมํมีผลบังคับทางกฎหมาย จนกวํารัฐหนึ่งๆจะมีการพิจารณาและเห็นวํา
ประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบฉบับนั้นมีความเหมาะสมกับการกํอสร๎างอาคารในพื้นที่
รับผิดชอบ จึงประกาศใช๎ประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบฉบับนั้นเป็นประมวลข๎อบังคับอาคาร
ประจ ารัฐ (State building code) ข๎อบังคับดังกลําวจะมีผลทางกฎหมายซ่ึงผ๎ูเกี่ยวข๎องจะต๎องปฏิบัติ
ตาม(แตํทั้งนี้รัฐตํางๆก็สามารถแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบ เพื่อให๎มีความ
เหมาะสมกับการปฏิบัติในแตํละรัฐมากขึ้นได๎) รวมท้ังองค์กรสํวนท๎องถ่ินของรัฐ เชํน นคร  (City) 
หรือ เคาน์ตี้ ( County) ก็สามารถแก๎ไขเพิ่มเติมประมวลข๎อบังคับอาคารประจ ารัฐของตนได๎ และ
ประกาศประมวลข๎อบังคับอาคารที่แก๎ไขนั้นเป็นประมวลข๎อบังคับอาคารฉบับท๎องถ่ิน  (Local 
building code) ซ่ึงท่ัวไปแล๎วองค์กรสํวนท๎องถ่ินจะแก๎ไขข๎อบังคับให๎มีข๎อจ ากัดเพิ่มขึ้น โดยเนื้อหา
ที่แก๎ไขสํวนมากเป็นข๎อบังคับในด๎านการบริหารจัดการ ข๎อบังคับด๎านเทคนิควิศวกรรมจะเป็นสํวน
ที่แก๎ไขน๎อยที่สุด และในบางรัฐยินยอมมอบอ านาจให๎ท๎องถ่ินสามารถเลือกรับประมวลข๎อบังคับ
อาคารต๎นแบบได๎เอง ท าให๎ท๎องถ่ินในรัฐดังกลําวมีการใช๎ประมวลข๎อบังคับต๎นแบบท่ีแตกตํางกัน
ได๎  
 การรับและประกาศใช๎ประมวลข๎อบังคับอาคารในแคลิฟอร์เนียซ่ึงมีขั้นตอนคล๎ายคลึงกับ
รัฐอ่ืนทั่วไป กลําวคือ กฎหมายของรัฐที่ก าหนดหนํวยงานที่ท าหน๎าที่พิจารณาความเหมาะสมของ
การน าประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบมาปรับปรุงแก๎ไข เพื่อประกาศใช๎เป็นประมวลข๎อบังคับ
อาคารประจ ารัฐ ซ่ึงตามกฎหมายมาตรฐานอาคารแหํงรัฐแคลิฟอร์เนีย  (California building 
standards law) ได๎ก าหนดให๎คณะกรรมาธิการมาตรฐานอาคารแหํงแคลิฟอร์เนีย  (California 
building standards commission) ท าหน๎าที่รับรองและพิจารณาประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบเพื่อ
น ามาใช๎เป็นประมวลข๎อบังคับอาคารประจ ารัฐโดยในทุกๆสามปีคณะกรรมาธิการจะเสนอ
ข๎อคิดเห็นในการแก๎ไขหลังจากนั้นจะสํงเรื่องดังกลําวให๎กับคณะกรรมการที่ปรึกษาประมวล
ข๎อบังคับ  (Code advisory committee) เพื่อตราเป็นกฎหมายใช๎บังคับตํอไป จากนั้นหนํวยงาน
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ท๎องถ่ิน เชํน นครซานฟรานซิสโก ก็สามารถน าประมวลข๎อบังคับอาคารประจ ารัฐมาแก๎ไขเพิ่มเติม
และประกาศใช๎เป็นประมวลข๎อบังคับอาคารฉบับท๎องถ่ินได๎ 
 ปัจจุบันรัฐสํวนใหญํในสหรัฐอเมริกาไมํได๎เป็นผู๎จัดท าประมวลข๎อบังคับอาคารขึ้นเอง 
แตํจะรับประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบที่จัดท าโดยหนํวยงานอิสระมาประกาศเป็นประมวล
ข๎อบังคับอาคารประจ ารัฐ และองค์กรสํวนท๎องถ่ินภายในรัฐสามารถน าประมวลฉบับประจ ารัฐไป
ใช๎ปฏิบัติ หรือแก๎ไขเพิ่มเติมและประกาศเป็นประมวลข๎อบังคับอาคารฉบับท๎องถ่ินเพื่อให๎มีผล
บังคับตามกฎหมายได๎ แตํการรับประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบก็ยังมีข๎อโต๎แย๎งและยุํงยากอยูํ
เนื่องจากประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้มีมากกวําหนึ่งฉบับ ท้ัง  ๆ ที่
ผู๎เกี่ยวข๎องตํางพยายามผลักดันให๎มีประมวลข๎อบังคับอาคารต๎นแบบฉบับเดียวแล๎วก็ตาม 
 เมื่อย๎อนกลับมาดูสถานะของประมวลข๎อบังคับอาคารในประเทศไทยแล๎วจะเห็นวํา ใน
ปัจจุบันหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องตํางเห็นความส าคัญและพยายามผลักดันให๎เกิดประมวลข๎อบังคับ
อาคารแหํงชาติขึ้น แตํเนื่องจากประเทศไทยยังขาดหนํวยงานอิสระที่เข๎มแข็งอยําง ICC หรือ NFPA 
จึงเป็นเรื่องยากที่จะท าให๎การจัดท าประมวลข๎อบังคับอาคารเป็นรูปธรรมขึ้นได๎ กรมโยธาธิการและ
ผังเมืองโดยส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร ซ่ึงเป็นหนํวยงานที่รับผิดชอบในการก าหนด
มาตรการการก ากับดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเกี่ยวกับอาคารได๎เห็นคุณคําและ
ความส าคัญของประมวลข๎อบังคับอาคาร จึงเริ่มด าเนินการจัดท าประมวลข๎อบังคับอาคารพร๎อมกับ
เตรียมมาตรการรองรับตําง ๆ เพื่อให๎การบังคับใช๎ประมวลข๎อบังคับอาคารเป็นไปอยํางมี
ประสิทธิภาพ แตํเนื่องจากประมวลข๎อบังคับอาคารมีเนื้อหาเป็นจ านวนมากและต๎องใช๎เวลาและ
งบประมาณในการด าเนินการ จึงมีความจ าเป็นต๎องอาศัยความรํวมมือจากผู๎เชี่ยวชาญของทุกภาค
สํวนที่เกี่ยวข๎องในการจัดท า เพื่อให๎ประมวลข๎อบังคับดังกลําวมีเนื้อหาท่ีสมบูรณ์ สามารถน าไปใช๎
ปฏิบัติในการกํอสร๎างอาคารให๎มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยตํอไป  (เสถียร เจริญเหรียญ,  
2550, หน๎า 24-26) 
 2. หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารของประเทศออสเตรเลีย 
 ประเทศออสเตรเลียการควบคุมอาคารเป็นหน๎าที่ของรัฐทั้ง 6 รัฐ และ 2 อาณาเขตใน การ
ปกครอง  (Australian capital territory, New South Wales, Nor them territory, Queensland, South 
Australia, Tasmania, Victoria, Westem Australia) ดังนั้นแตํละรัฐจะมีกฎหมายและข๎อบังคับเป็น
ของตนเองซ่ึงครอบคลุมไปถึงการบังคับใช๎และการบริหารควบคุมเพื่อให๎เป็นไปตามข๎อก าหนด
ตํางๆในการควบคุมอาคารภายในเขตอ านาจของแตํละแหํง ข๎อก าหนดควบคุมอาคารของ
ออสเตรเลีย  (The building code of Australia-BCA ) ออกและบังคับใช๎โดยคณะกรรมการควบคุม
อาคารออสเตรเลีย ในฐานะตัวแทนของประชาชนและรัฐแตํละรัฐ BCA96 เป็นข๎อก าหนดลําสุดที่
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ประกาศใช๎เมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2540 มีจุดมุํงหมายด๎านประสิทธิภาพโดยรวมตามล าดับ
ความส าคัญ การใช๎ประโยชน์ใช๎สอย เกณฑ์ทางด๎านประสิทธิภาพ และค าอธิบายข๎อก าหนด Deem-
To-Satisfy 
 ในข๎อก าหนด BCA มีบางสํวนที่เกี่ยวข๎องกับการประหยัดพลังงาน ในปัจจุบันบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข๎องกับการประหยัดพลังงานเหลํานี้ใช๎บังคับเพียงใน Australian capital territory, South 
Australia และ  Victoria เทํานั้น ข๎อบัญญัติด๎านการอนุรักษ์พลังงานก าลังถูกเสนอเพื่อใช๎บังคับ
เพิ่มเติมในรัฐอ่ืนผํานทางข๎อก าหนดของรัฐ การวางแผนตําง ๆ และการออกแบบกฎใหมํๆโดย
รัฐบาลท๎องถ่ิน 
 เกณฑ์ด๎านประสิทธิภาพของ BCA ได๎ถูกก าหนดขึ้นอยํางรอบคอบรัดกุม โดยใช๎ค านึงถึง
คุณภาพเป็นหลัก ดังนั้นสํวนของข๎อก าหนดที่เกี่ยวข๎องกับการอนุรักษ์พลังงานจึงมีหลักการเดียวกัน 
ซ่ึงหมายความวํา อาคารจะต๎องมีคุณสมบัติอยํางเหมาะสม หรือมีคุณภาพในระดับท่ีเพียงพอ
เพื่อที่จะผํานเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพของอาคาร 
 ข๎อก าหนดด๎านประสิทธิภาพเป็นหัวใจหลักของ BCA และเป็นเพียงสํวนเดียวที่ใช๎บังคับ
ใช๎ การแก๎ไขปัญหาของอาคารมีหลายวิธีที่จะท าให๎ผํานข๎อก าหนดด๎านประสิทธิภาพได๎ เชํน 
ข๎อก าหนด Deem-To-Satisfy หรือทางเลือกอ่ืน ๆ มีวิธีการมากมายที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
สามารถที่จะเข๎าไปตรวจสอบได๎ไมํวําจะใช๎วิธีการแก๎ไขปัญหาแบบใด เพื่อที่จะคงความยืดหยุํนแกํ
ข๎อก าหนด ผ๎ูออกแบบไมํได๎ถูกจ ากัดให๎ใช๎แคํเพียงวิธีที่ก าหนดในข๎อบังคับเพื่อการออกแบบเทํานั้น 
วิธีการใดก็สามารถน ามาใช๎ได๎หารคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นสมควรวําสอดคล๎องกับ BCA 
อยํางไรก็ตามในการตัดสินใจ คณะกรรมการอาจพิจารณาความสอดคล๎องกับข๎อ Deem-To-Satisfy 
ที่เหมาะสม หรือใช๎วิธีการตรวจสอบพิสูจน์ซ่ึงจัดท าไว๎ส าหรับ BCA 
 ในกรณีที่สามารถจะตรวจสอบเกณฑ์ด๎านกายภาพของอาคารได๎จริง หรือได๎ค านวณความ
คิดเห็นของผ๎ูเชี่ยวชาญด๎านเทคนิคที่เกี่ยวข๎อง อาจจะน ามาพิจารณาได๎ วิธีการนี้เรียกวํา ค าตัดสิน
ของผ๎ูเชี่ยวชาญ วิธีการประเมินผลวิธีสุดท๎ายเรียกวํา การเปรียบเทียบกับวิธีการ  Deem-To-Satisfy 
วิธีนี้คือ การยอมให๎มีการเปรียบเทียบกันระหวํางวิธีการแก๎ไขปัญหาโดยวิธี  Deem-To-Satisfy กับ
วิธีแก๎ไขปัญหาอ่ืนที่น าเสนอ ซ่ึงถ๎าวิธีที่น าเสนอสามารถแสดงให๎คณะกรรมการพิจารณาเห็นได๎ถึง
ประสิทธิภาพท่ีเทํากันหรือดีกวําวิธี  Deem-To-Satisfy วิธีนี้ก็จะได๎รับการตัดสินใจให๎ใช๎ได๎
ตามล าดับความส าคัญดังกลําว ผู๎ถูกควบคุมสามารถใช๎วัสดุ สํวนประกอบ วิธการออกแบบ หรือ
วิธีการกํอสร๎างใดๆก็ได๎ที่จะสามารถท าให๎ประสิทธิภาพอาคารออกมาเทียบเทํากับเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว๎ 
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 เกณฑ์ Deem-To-Satisfy ของ BCA รับรองโดยเอกสารอ๎างอิงซ่ึงเป็นเกณฑ์มาตรฐานของ
ประเทศออสเตรเลีย เกณฑ์มาตรฐานเหลํานี้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ และข๎อก าหนดตํางๆ
ทางด๎านเทคนิคของ BCA และมีความละเอียดกวําข๎อก าหนด Deem-To-Satisfy ประเทศออสเตรเลีย
ยังไมํมีข๎อก าหนดและเกณฑ์มาตรฐานเฉพาะส าหรับการประหยัดพลังงานในอาคาร ซ่ึงเรื่องนี้ก าลัง
เป็นประเด็นที่จะได๎รับการน าเสนอเพื่อให๎น าไปรวมกับการพัฒนาของโครงการประเมินการ
ประหยัดพลังงานส าหรับอาคารที่พักอาศัย และข๎อก าหนดการประหยัดพลังงานในอาคารของ
ออสเตรเลีย ส าหรับอาคารที่ไมํใชํอาคารที่พักอาศัย  (Building code of Australia หรือ BECA) หรือ
ที่รู๎จักกันในนามข๎อก าหนดในการประหยัดพลังงานในอาคารพานิชย์ก าลังได๎รับการเสนอและ
พัฒนาโดยคณะกรรมการควบคุมพลังงานในอาคารแหํงออสเตรเลีย โดยเป็นข๎อก าหนดส าหรับ
อาคารสามัญส าหรับการออกแบบเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในอาคารใหมํ 
 การศึกษาถึงเกณฑ์ขั้นต่ าสุดในการใช๎พลังงานในอาคารเพื่อที่จะน ามาใช๎ใน  BCA ได๎
เริ่มต๎นขึ้นเม่ือปี พ.ศ.2542 / 2543 โดย The Australian Greenhouse Office การพัฒนาของข๎อก าหนด
ทางด๎านประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานส าหรับอาคารในออสเตรเลียได๎ถูกน าเสนอ และ BCA 
จะเป็นตัวที่จะบรรจุมาตรฐานไว๎ แนวทางการปฏิบัติของ  BECA ท่ีน าเสนอมีท้ังวิธีการที่
ตรงไปตรงมาอยําง Deem-To-Satisfy และวิธีที่ซับซ๎อนซ่ึงค านึงถึงประสิทธิภาพในการท างาน เพื่อ
ความสะดวกในการเข๎ารํวมของอาคาร ความยืดหยุํนในการออกแบบ และเป็นการสนับสนุนวิธีการ
แก๎ปัญหาใหมํ ๆ ข๎อก าหนดนี้จะเป็นเสมือนมาตรฐานการออกแบบและเป็นการถํายทอดข๎อมูลการ
ออกแบบและการใช๎งานในอาคารให๎แกํเจ๎าของอาคารหรือผู๎ใช๎อาคาร ท้ังยังชํวยให๎มั่นใจได๎วําการ
แก๎ไขปรับปรุงใดในอนาคตจะไมํท าให๎การประหยัดพลังงานลดลง  

หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมอาคารในประเทศไทย 

 เดิมกฎหมายไทยยังไมํมีกฎหมายที่ให๎อ านาจเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองใช๎มาตรการบังคับ
ทางปกครองได๎เอง ดังนั้น ในกรณีที่มีเอกชนฝ่าฝืนไมํปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง เจ๎าหน๎าที่ฝ่าย
ปกครองก็ต๎องให๎พนักงานอัยการด าเนินการฟ้องร๎องเอกชนผู๎ฝ่าฝืนไมํปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง
นั้นเป็นคดีตํอศาลกํอน เม่ือศาลมีค าพิพากษาแล๎วเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองจึงจะด าเนินการให๎เป็นไป
ตามค าพิพากษาได๎ท าให๎เสียเวลา และเสียคําใช๎จํายมาก อยํางไรก็ตามมาตรการบังคับทางปกครอง
มิใชํเรื่องใหมํส าหรับประเทศไทย โดยที่แตํเดิมในสมัยท่ียังไมํมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 มาตรการบังคับทางปกครองจะปรากฏอยูํในกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครอง
ที่วําด๎วยเรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะโดยมิได๎มีบัญญัติไว๎เป็นกฎหมายเฉพาะวําด๎วยการบังคับทาง
ปกครอง ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองดังกลําวมีจ านวนไมํน๎อยกวํา 500 ฉบับ แตํละฉบับตรา
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เป็นกฎหมายออกมาในชํวงเวลาท่ีแตกตํางกันท าให๎เป็นเรื่องยากแกํประชาชนที่จะรู๎ข๎อบัญญัติ
เกี่ยวกับการปกครองของกฎหมายแตํละฉบับได๎ทั่วถึงเพราะจะต๎องรู๎รายละเอียดของกฎหมายที่
เกี่ยวกับการปกครองท่ีวําด๎วยเรื่องนั้น ๆ เป็นการเฉพาะด๎วย จึงท าให๎เกิดแนวคิดที่จะมีกฎหมายวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองขึ้นเป็นกฎหมายกลาง เพื่อใช๎เป็นหลักเกณฑ์เดียวกัน เพราะหากไมํมี
กฎหมายกลางแล๎ว กฎหมายทุกฉบับก็จะเป็นกฎหมายหลักไปหมดไมํมีกฎหมายใดเป็นข๎อยกเว๎น 
การมีกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองยังงํายตํอการพัฒนากฎหมายอีกด๎วย เนื่องจากในกรณี
ที่จ าเป็นต๎องมีการแก๎ไขกฎหมาย การแก๎ไขกฎหมายหลายฉบับอาจเป็นปัญหายุํงยากมาก เมื่อมี
กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเป็นกฎหมายกลางขึ้นแล๎ว การแก๎ไขก็แก๎ไขได๎โดยงํายและ
อาจแก๎ไขเฉพาะกฎหมายกลางฉบับเดียวเทํานั้น (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2540, หน๎า 126) 
 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ฝ่ายปกครองท่ีออกค าส่ังทางปกครองสามารถใช๎
มาตรการบังคับทางปกครองได๎เองโดยไมํต๎องน าคดีไปฟ้องศาล เพื่อให๎ศาลมีค าส่ังบังคับกํอนอีก
ตํอไป เนื่องจากการยึดหรืออายัด และการขายทอดตลาดทรัพย์สินของประชาชนเป็นการเข๎าไป
กระทบสิทธิในทรัพย์สินจึงจ าเป็นต๎องมีกฎหมายก าหนดอ านาจให๎แกํฝ่ายปกครองไว๎  (กมลชัย 
รัตนสกาวงศ์, 2544, หน๎า 79) 
 มาตรการบังคับทางปกครองเป็นการบังคับตามค าส่ังทางปกครอง มีขั้นตอนที่แตกตํางกัน
ออกไปขึ้นอยูํกับลักษณะของค าส่ังและข๎อเท็จจริงในกรณีเฉพาะราย มาตรการบังคับทางปกครอง
ของไทยได๎รับแนวความคิดจากกฎหมายวําด๎วยการบังคับตามนิติกรรมทางปกครองแบํงออกได๎เป็น 
2 ประเภท คือ  
 1. ค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลในทางกฎหมายโดยทันที คือค าส่ังท่ีไมํจ าเป็นต๎องจัดให๎มีการ
บังคับตามค าส่ังทางปกครองนั้น เพราะค าส่ังทางปกครองนั้นเกิดความสมบูรณ์ในตัวเองโดยทันที 
ไมํต๎องปฏิบัติการใด ๆ เพิ่มเติมอีก เชํน ใบอนุญาตให๎ตั้งโรงงาน หรือค าส่ังทางปกครองท่ีรับรอง
สิทธิของผ๎ูรับค าส่ังทางปกครองนั้น ๆ เชํน ใบรับรองนิติบุคคล ใบสูติบัตร ใบมรณะบัตร ใบส าคัญ
การเปล่ียนชื่อตัว ใบส าคัญการเปล่ียนชื่อสกุล เป็นต๎น ค าส่ังทางปกครองประเภทนี้มีผลบังคับทันที 
 2. ค าส่ังทางปกครองท่ีต๎องมีการบังคับ คือค าส่ังท่ีจ าเป็นต๎องมีการบังคับให๎เป็นไปตาม
ค าส่ังทางปกครองนั้น เชํน กรณีผู๎รับค าส่ังทางปกครองท่ีให๎กระท าการหรือละเว๎นกระท าการฝ่าฝืน
ไมํยอมปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง ต๎องมีมาตรการให๎อ านาจเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองท่ีจะเข๎า
ด าเนินการได๎เองโดยไมํต๎องฟ้องร๎องเป็นคดีตํอศาล แตํเนื่องจากการที่เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองกระท า
การบังคับให๎เป็นไปตามค าส่ังทางปกครองเป็นการกระทบกระเทือนตํอสิทธิเสรีภาพและทรัพย์สิน
ของประชาชน ดังนั้น การบังคับทางปกครองจะกระท าได๎ก็ตํอเมื่อมีกฎหมายให๎อ านาจในกรณี
ดังกลําวไว๎อยํางชัดแจ๎ง และในการบังคับทางปกครองในกรณีดังกลําว นอกจากต๎องก าหนดขั้นตอน
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ของการบังคับแล๎ว ค าส่ังทางปกครองนั้น ๆ ต๎องสอดคล๎องกับหลักความสมควรแกํเหตุด๎วย 
มาตรการบังคับทางปกครองประเภทที่ต๎องมีการบังคับนี้แยกได๎เป็น 2 กรณี คือ 
  2.1 มาตรการบังคับทางปกครองกรณีให๎ช าระเงิน มาตรการบังคับทางปกครองกรณี
ให๎ช าระเงินนี้ใช๎ในกรณีที่บุคคลนั้น ๆ มีหน๎าที่ต๎องช าระเงินให๎แกํรัฐ เชํน ช าระคําภาษีอากร 
คําธรรมเนียม คําบ ารุง เป็นต๎น ในการนี้กฎหมายบัญญัติให๎อ านาจเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองสามารถส่ัง
ให๎บุคคลนั้นช าระเงินให๎แกํรัฐได๎โดยตรง และให๎ฝ่ายปกครองมีอ านาจบังคับให๎บุคคลนั้นช าระหนี้
ได๎ด๎วยตนเอง 
  2.2 มาตรการบังทางปกครองกรณีให๎กระท าการหรือละเว๎นกระท าการ โดยสภาพของ
มาตรการบังคับทางปกครองประเภทนี้เป็นค าส่ังทางปกครองให๎บุคคลกระท าการหรืองดเว๎นกระท า
การ ในกรณีที่ผ๎ูรับค าส่ังทางปกครองนั้นฝ่าฝืนไมํปฏิบัติตาม เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองมีอ านาจที่จะใช๎
มาตรการ ดังนี้  
   1. การกระท าการแทน มาตรการนี้เป็นการที่เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองมอบหมายให๎
บุคคลภายนอกกระท าการแทนหรือเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองเองเป็นผู๎กระท าการแทนผู๎ท่ีมีหน๎าที่ต๎อง
ปฏิบัติตามค าส่ังนั้น 
   2. การปรับ มาตรการปรับในทางปกครองเป็นมาตรการที่เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองใช๎
กับค าส่ังทางปกครองท่ีไมํเกี่ยวกับการให๎ช าระหนี้ แตํเป็นกรณีที่ผ๎ูรับค าส่ังทางปกครองต๎องกระท า
การด๎วยตนเอง หรือละเว๎นกระท าการอยํางใดอยํางหนึ่ง หรือให๎สํงมอบทรัพย์สินแกํฝ่ายปกครอง 
ซ่ึงล๎วนเป็นกรณีที่ไมํอาจให๎ผู๎อ่ืนกระท าการได๎ หรือไมํอยูํในวิสัยที่จะให๎ผู๎อ่ืนกระท าการแทนได๎ 
   3. การที่เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองใช๎ก าลังทางกายภาพเข๎าปฏิบัติการด๎วยตนเอง 
มาตรการนี้เป็นมาตรการที่รุนแรงกวํามาตรการอ่ืน เม่ือใช๎มาตรการบังคับทางปกครองในสองอยําง
แรกไมํบรรลุผล เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองก็มีอ านาจที่จะใช๎ก าลังทางกายภาพเข๎าปฏิบัติการด๎วยตนเอง 
มาตรการบังคับดังกลําวนี้ เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองต๎องใช๎เมื่อมีความจ าเป็นจริง ๆ และอยํางสมควร
แกํกรณีเทํานั้น 
   4. การจับกุมและกักขัง มาตรการนี้เป็นมาตรการในการบังคับคดีแพํง กรณีที่
เจ๎าหนี้ตามค าพิพากษาออกหมายบังคับคดีตามค าพิพากษาให๎ลูกหนี้และบริวารออกจาก
อสังหาริมทรัพย์ แล๎วลูกหนี้และบริวารไมํออก เจ๎าพนักงานบังคับคดีรายงานตํอศาลขอให๎มีค าส่ัง
ตามมาตรา 296 จัตวา แหํงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง ให๎จับกุมและกักขังลูกหนี้ตามค า
พิพากษา มาตรการบังคับทางปกครองมาตรการนี้จ าเป็นต๎องน ามาบังคับใช๎ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน
หรือไมํปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง 
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 5. การเพิกถอนใบอนุญาต มาตรการเพิกถอนใบอนุญาตนี้เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองจะใช๎เมื่อ
ผู๎ท่ีได๎รับอนุญาตให๎กระท าการหรือประกอบอาชีพท่ีต๎องมีใบอนุญาตไมํปฏิบัติตามค าส่ังทาง
ปกครองหรือข๎อก าหนดที่เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองก าหนดในการออกใบอนุญาตนั้น (ธิดารัตน์ วันชัย, 
2546, หน๎า 24-26) 
 1. หลักเกณฑ์การใช้มาตรการบังคับทางปกครอง 
 การใช๎มาตรการบังคับทางปกครองท่ีก าหนดให๎ผู๎รับค าส่ังทางปกครองกระท าการหรือละ
เว๎นกระท าการ จะต๎องเป็นกรณีที่จ าเป็นเทํานั้น การใช๎ก าลังทางกายภาพเข๎าด าเนินการอยํางรุนแรง
โดยเจ๎าหน๎าที่นั้นไมํใชํวัตถุประสงค์ของกฎหมาย และต๎องเป็นวิถีทางสุดท๎าย ดังนั้นการใช๎
มาตรการบังคับทางปกครองต๎องมีขั้นตอน ดังนี้ 
  1. เจ๎าหน๎าที่ต๎องมีค าเตือนเป็นหนังสือให๎กระท าหรือละเว๎นกระท าการภายในก าหนด
ตามสมควรแกํกรณี ค าเตือนจะก าหนดไปพร๎อมกับค าส่ังทางปกครองก็ได๎ 
  2. สาระค าเตือนต๎องระบุมาตรการที่จะใช๎โดยจะเป็นเจ๎าหน๎าที่เข๎าด าเนินการเองหรือ
ก าหนดคําปรับทางปกครอง แตํต๎องก าหนดเพียงมาตรการใดมาตรการหนึ่งเทํานั้นจะก าหนดเป็น
สองมาตรการไมํได๎ จ านวนคําใช๎จํายในกรณีที่เจ๎าหน๎าที่เข๎าด าเนินการเองไมํวําโดยตนเองหรือ
มอบหมายให๎ผู๎อ่ืนท าการแทน หรือจ านวนคําปรับทางปกครองเจ๎าหน๎าที่ต๎องแจ๎งด๎วยวําคําใช๎จํายที่
ก าหนดไว๎นั้นไมํตัดสิทธิเจ๎าหน๎าที่ในการที่จะเรียกเงินเพ่ิมขึ้นหากจะต๎องเสียคําใช๎จํายจริงมากกวําท่ี
ได๎ประมาณการไว๎ เพื่อผู๎รับค าส่ังทางปกครองจะได๎ทราบแนํชัดวําหากตนเองฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติ
ตามตํอไปจะถูกบังคับอยํางไร หรือหากไมํเห็นด๎วยก็สามารถอุทธรณ์ได๎ตามปกติ ตามมาตรา 62 
แหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
  3. เจ๎าหน๎าที่ต๎องใช๎มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ได๎แจ๎งไว๎ในค าเตือน หาก
เจ๎าหน๎าที่จะเปล่ียนแปลงมาตรการนั้นจะกระท าได๎ก็ตํอเมื่อได๎ออกค าเตือนให๎ผู๎รับค าส่ังทาง
ปกครองทราบอีกครั้งหนึ่งแล๎ว การเปล่ียนแปลงมาตรการอาจเป็นการก าหนดอัตราคําปรับทาง
ปกครองท่ีสูงขึ้น หรือเปล่ียนไปใช๎มาตรการที่เจ๎าหน๎าที่เข๎าด าเนินการเอง  (กมลชัย รัตนสกาววงศ์, 
2544, หน๎า 97-99) 
  เนื่องจากมาตรการบังคับทางปกครองจะต๎องเป็นไปตามบทบัญญัติทั้งหลายของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 รวมท้ังหลักรัฐธรรมนูญทั่วไปที่มิได๎บัญญัติ
ขึ้นไว๎เป็นลายลักษณ์อักษร และหลักรัฐธรรมนูญที่เป็นข๎อจ ากัดอ านาจกระท าการของฝ่ายปกครอง
ที่มีอยูํตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอ่ืน หลักรัฐธรรมนูญดังกลําวที่ส าคัญและควรกลําวถึงใน
ที่นี้ ได๎แกํ หลักความได๎สัดสํวน (Principle of proportionality) ซ่ึงอาจกลําวได๎วําเป็นหลักการขั้น
พื้นฐานของความสัมพันธ์ระหวํางผ๎ูใช๎อ านาจกับผ๎ูที่ตกอยูํภายใต๎อ านาจ เป็นการบังคับให๎ผู๎ใช๎
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อ านาจจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของผ๎ูที่ตกอยูํภายใต๎อ านาจของตนอยํางพอเหมาะพอประมาณ 
(Moderation) (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2543, หน๎า 85) หลักความได๎สัดสํวนนี้มีรากฐานจากหลักความ
ยุติธรรมอันเป็นพื้นฐานของหลักกฎหมายทั่วไป ดังนั้น จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหลาย
ประเทศวําเป็นหลักกฎหมายที่ส าคัญ เชํน ประเทศฝรั่งเศสและเยอรมันได๎ใช๎เป็นหลักกฎหมาย
ทั่วไปท้ังท่ีไมํได๎บัญญัติไว๎เป็นลายลักษณ์อักษรแตํอยํางใด นอกจากนี้ ประเทศออสเตรีย 
สวิตเซอร์แลนด์ และประเทศอ่ืน ๆ ก็ยอมรับหลักความได๎สัดสํวนนี้เชํนกัน ดังจะเห็นได๎จากสัญญา 
EWG-Vertag ซ่ึงได๎รับการปรับปรุงแก๎ไขโดยสนธิสัญญา Masstricht ซ่ึงเป็นสัญญาที่กํอตั้งสหภาพ
ยุโรป ได๎ก าหนดหลักความได๎สัดสํวนไว๎อยํางชัดเจนในมาตรา 3 วรรค 3 หลักความได๎สัดสํวนนี้
ได๎รับการยอมรับกันทั่วไป เนื่องจากเป็นหลักที่ค านึงถึงการอ านวยความยุติธรรมให๎แกํทุกฝ่าย ทั้ง
ในสํวนที่เป็นผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลของกลํุมบุคคลและของมหาชน หลักความได๎สัดสํวนนี้
มีช่ือเรียกอีกอยํางหนึ่งวําหลักห๎ามกระท าเกินกวําเหตุ (บรรเจิด สิงคะเนติ  และสมศักดิ์ นวตระกูล -
พิสุทธ์ิ, 2543, หน๎า 40-41) 
  ส าหรับประเทศไทย กฎหมายปกครองให๎อ านาจฝ่ายปกครองใช๎ดุลพินิจเพื่อจ ากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลได๎ แตํการใช๎ดุลพินิจของฝ่ายปกครองเพื่อให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของกฎหมายนั้นต๎องอยูํภายใต๎หลักความชอบด๎วยกฎหมาย (Principle of legality) หมายความวํา 
ฝ่ายปกครองจะกระท าการใดที่เป็นการกระทบสิทธิและเสรีภาพของบุคคลจะต๎องมีกฎหมายให๎
อ านาจไว๎และการกระท าการนั้น ๆ จะต๎องอยูํภายในขอบเขตของกฎหมายเทํานั้น มิใชํวําฝ่าย
ปกครองจะอ๎างประโยชน์สาธารณะได๎ทุกกรณีเสมอไป การกระท าของฝ่ายปกครองต๎องได๎สัดสํวน
ระหวํางประโยชน์ของมหาชน กับความเสียหายของปัจเจกบุคคลที่ได๎รับจากการใช๎มาตรการใด ๆ 
เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่น ามาใช๎บังคับอยํางพอเหมาะพอประมาณ ถ๎าปรากฏวํา
ประโยชน์ของมหาชนที่ได๎รับนั้นไมํคุ๎มกับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกํปัจเจกบุคคลก็ไมํควรใช๎ 
มาตรการนั้นเลยจะเหมาะสมกวํา (ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์, 2540, หน๎า 225) 
  หลักความได๎สัดสํวน ประกอบด๎วยหลักการยํอย 3 หลักการ คือ 
  1. หลักความเหมาะสม (Principle of appropriateness) หลักความเหมาะสม มี
ความหมายวํา มาตรการใดที่ฝ่ายปกครองน ามาใช๎ มาตรการนั้นโดยสภาพแล๎วต๎องสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายต๎องการได๎ ซ่ึงต๎องพิสูจน์วําสามารถบรรลุวัตถุประสงค์นั้นได๎ทั้งหมด 
หรือแตํบางสํวน หลักความเหมาะสมต๎องมีความเหมาะสมเชิงเหตุ และผลระหวํางมาตรการที่ฝ่าย
ปกครองใช๎บังคับกับส่ิงท่ีกฎหมายประสงค์จะให๎เกิดขึ้นเป็นผลหลักความเหมาะสมจึงมีลักษณะ
เชํนเดียวกับสามัญส านึก หากฝ่ายปกครองออกมาตรการใดที่โดยสภาพของมาตรการนั้นไมํสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายต๎องการได๎อยํางแท๎จริงแล๎ว ต๎องสันนิษฐานไว๎กํอนวําฝ่าย
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ปกครองใช๎มาตรการนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อวัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายต๎องการได๎อยํางแท๎จริงแล๎ว 
ต๎องสันนิษฐานไว๎กํอนวําฝ่ายปกครองใช๎มาตรการนั้นเป็นเครื่องมือเพื่อวัตถุประสงค์อยํางอ่ืน
นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายต๎องการเข๎าขํายเป็นการใช๎อ านาจโดยมิชอบ (Abuse of 
power) (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2543, หน๎า 86) 
  ในประเทศเยอรมันถือวํามาตรการที่มีความเหมาะสม คือมาตรการที่ท าให๎บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนดได๎ทั้งหมด หรือแตํเพียงบางสํวนโดยไมํเป็นการยากล าบากหาก
บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีกฎหมายก าหนดได๎ทั้งหมดหรือแตํเพียงบางสํวนโดยไมํเป็นการ
ยากล าบาก หากบรรลุได๎อยํางอยากล าบากก็นับเป็นมาตรการที่ไมํเหมาะสม โดยศาลรัฐธรรมนูญ
ของประเทศเยอรมันได๎ให๎ข๎อวินิจฉัยไว๎วํา มาตรการมีความเหมาะสมแตํเพียงบางสํวนก็เป็นการ
เพียงพอแล๎ว ไมํจ าเป็นที่จะต๎องมีความเหมาะสมอยํางสมบูรณ์ (บรรเจิด สิงคะเนติ, 2543, หน๎า 201) 
  มาตรการที่องค์กรนิติบัญญัติตราขึ้นเป็นกฎหมายต๎องมีความเหมาะสมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายได๎ ความเหมาะสมในที่นี้คือ ความสัมพันธ์ระหวําง
มาตรการที่รัฐใช๎จ ากัดหรือลิดรอนสิทธิของประชาชน กับผลที่ได๎รับจากการใช๎มาตรการนั้น 
องค์กรนิติบัญญัติจะตรากฎหมายใดที่มีผลเป็นการลํวงละเมิดแดนแหํงสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน องค์กรนิติบัญญัตินั้นต๎องพิจารณาให๎รอบครอบถ่ีถ๎วนกํอนวํามาตรการที่ก าหนดขึ้นและ
ตราใช๎ในกฎหมายนั้นอยูํในวิสัยที่ท าให๎บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้น ๆ ได๎  (วรเจตน์ 
ภาคีรัตน์, 2543, หน๎า 187)  
  2. หลักความจ าเป็น หรือหลักความพอสมควรแกํเหตุ (Principle of necessity or 
principle of moderation) หลักความจ าเป็น เป็นหลักพิจารณาท่ีองค์กรนิติบัญญัติใช๎ในการตรา
กฎหมายเพื่อก าหนดมาตรการที่จ าเป็นเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์แหํงกฎหมายนั้นได๎ส าเร็จ องค์กร
นิติบัญญัติต๎องเปรียบเทียบมาตรการหลาย ๆ มาตรการวํา มาตรการใดมีความเหมาะสมท่ีสุด ใน
กรณีที่มีมาตรการเหมาะสมหลายมาตรการ องค์กรนิติบัญญัติจะต๎องเลือกใช๎มาตรการที่มีผลกระทบ
ตํอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน๎อยที่สุดมาบัญญัติเป็นกฎหมาย หากองค์กรนิติบัญญัติเลือกใช๎
มาตรการที่มีผลกระทบตํอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยํางรุนแรงในเม่ือยังสามารถเลือกใช๎
มาตรการที่มีผลกระทบตํอสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รุนแรงน๎อยกวําได๎ ยํอมเป็นการขัดตํอ
หลักความจ าเป็น โดยยึดถือหลักที่วํา มาตรการตําง ๆ ล๎วนแตํยังผลให๎สามารถบรรลุวัตถุประสงค์
แหํงกฎหมายได๎ แตํมาตรการที่สามารถบรรลุผลอาจไมํใชํมาตรการที่จ าเป็นก็ได๎ มาตรการที่มี
ประสิทธิภาพต๎องเป็นมาตรการที่เป็นผลเสียตํอเอกชนที่เกี่ยวข๎องน๎อยที่สุด หรือในทางกลับกัน
มาตรการที่มีประสิทธิภาพต๎องเป็นมาตรการที่มํุงกํอประโยชน์ให๎แกํเอกชนโดยกํอความเสียหาย
ให๎แกํสังคมหรือมหาชนน๎อยที่สุด ดังนั้น ในการเลือกใช๎มาตรการใดจึงจ าเป็นต๎องเลือกใช๎แตํ
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มาตรการที่กํอให๎เกิดผลเสียน๎อยท่ีสุดเป็นหลัก แนวความคิดซ่ึงเป็นที่มาของหลักความจ าเป็น คือ 
“ในระหวํางส่ิงท่ีเลวร๎ายตั้งแตํสองส่ิงขึ้นไปที่จ าต๎องเลือกบุคคลเลือกส่ิงท่ีเลวร๎ายน๎อยที่สุด” ใน
ท านองเดียวกัน การที่ฝ่ายปกครองจะด าเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติการทางปกครองและนิติกรรมทาง
ปกครองหรือค าส่ังในทางปกครองท่ีกํอให๎เกิดผลกระทบตํอสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล จึงต๎องใช๎
มาตรการเทําที่จ าเป็นเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ หรือให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได๎
บัญญัติไว๎แล๎วเทํานั้น หากฝ่ายปกครองใช๎อ านาจเกินความจ าเป็นยํอมเป็นการกระท าท่ีมิชอบด๎วย
กฎหมาย 
  รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได๎กลําวถึงหลักความจ าเป็นไว๎
ในมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ความวํา “การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว๎จะ
กระท ามิได๎ เว๎นแตํโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแหํงกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่รัฐธรรมนูญนี้
ก าหนดไว๎และเทําที่จ าเป็นทํานั้น และจะกระทบการเทือนสาระส าคัญแหํงเสรีภาพนั้นมิได๎” จาก
บทบัญญัติดังกลําว แสดงวํา ฝ่ายปกครองมีอ านาจด าเนินกิจกรรมหรือปฏิบัติการทางปกครองและ
นิติกรรมทางปกครองหรือค าส่ังในทางปกครอง โดยใช๎มาตรการจ ากัดหรือรอนสิทธิหรือเสรีภาพ
ของประชาชนได๎เพียงเพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได๎ให๎
อ านาจไว๎ และการใช๎อ านาจนั้นก็ท าได๎เพียงเทําที่จ าเป็นเทํานั้น การใช๎มาตรการที่เกินความจ าเป็น
ยํอมเป็นการมิชอบด๎วยกฎหมายเนื่องจากขัดตํอรัฐธรรมนูญ 
  อนึ่ง เมื่อพิจารณาตามหลักความจ าเป็นแล๎วอาจให๎นิยามได๎วํา มาตรการที่จ าเป็น คือ
มาตรการที่เมื่อบังคับใช๎แล๎วยังผลให๎บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่
ได๎ให๎อ านาจไว๎ สํวนมาตรการที่เกินความจ าเป็น คือมาตรการที่เมื่อน ามาใช๎แล๎วสามารถยังผลให๎
บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ให๎อ านาจไว๎ได๎เชํนเดียวกับมาตรการ
อ่ืน แตํมีผลเสียตํอสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน หรือประโยชน์ของมหาชนมากกวํา หรือในทาง
กลับกันเป็นผลดีตํอสิทธิหรือเสรีภาพของประชาชน หรือประโยชน์ของมหาชนน๎อยกวํามาตรการ
อ่ืน ดังนั้น มาตรการที่เหมาะสม ซ่ึงควรแกํการที่ฝ่ายปกครองจะน ามาใช๎ คือ มาตรการที่เมื่อบังคับ
ใช๎แล๎วยังผลให๎บรรลุวัตถุประสงค์หรือเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได๎ให๎อ านาจไว๎ 
ขณะเดียวกันก็ท าให๎สิทธิหรือเสรีภาพของประชาชนหรือประโยชน์ของมหาชนเสียหายน๎อยกวํา 
หรือท าให๎เป็นผลดีตํอสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือประโยชน์ของมหาชนได๎มากกวํามาตรการ
อ่ืน (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2543, หน๎า 187-189) 
  3. หลักความได๎สัดสํวน ในความหมายอยํางแคบ (Principle of proportionality in the 
narrow sense) หลักความได๎สัดสํวนในความหมายอยํางแคบ คือการที่ฝ่ายปกครองต๎องใช๎ดุลพินิจ
ชั่งน้ าหนักมาตรการทางปกครองกํอนที่จะบังคับใช๎มาตรการนั้น โดยจะต๎องพิจารณาถึงดุลยภาพ
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ระหวํางประโยชน์ที่มหาชนจะได๎รับกับความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นแกํปัจเจกบุคคลอันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการใช๎มาตรการนั้น โดยถือหลักวํามาตรการใดที่เมื่อใช๎แล๎วปลากดวําประโยชน์ที่
มหาชนจะได๎รับไมํคุ๎มกับความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นแกํปัจเจกบุคคลแล๎ว ฝ่ายปกครองไมํควร
ด าเนินการใด ๆ เพื่อบังคับใช๎มาตรการนั้นเลยจะเป็นการดีกวํา อยํางไรก็ตาม การใช๎ดุลพินิจชั่ง
น้ าหนักระหวํางประโยชน์ที่มหาชนจะได๎รับความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นแกํปัจเจกบุคคลอันเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการใช๎มาตรการนั้นเป็นเรื่องทางเทคนิคที่ฝ่ายปกครองต๎องพิจารณาด าเนินการด๎วยความ
รอบคอบ หลักความได๎สัดสํวนในความหมายอยํางแคบ เป็นหลักที่มํุงให๎ฝ่ายปกครองใช๎อ านาจที่
กฎหมายให๎ไว๎ในลักษณะที่เป็นการชอบด๎วยกฎหมายและโดยกํอให๎เกิดประโยชน์มากกวําโทษเป็น
ส าคัญ (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 2543, หน๎า 91-94) 
  โดยทั่วไปหลักความได๎สัดสํวนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหวํางวัตถุประสงค์และ
วิธีการ โดยมีการวางมาตรการอันใดอันหนึ่งจะต๎องไมํอยูํนอกเหนือขอบเขตของความสัมพันธ์
ระหวํางวิธีการดังกลําวกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือมาตรการอันใดอันหนึ่ง
จะต๎องอยูํภายในขอบเขตของความสัมพันธ์ที่เหมาะสมระหวํางวิธีการกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว๎ 
ทั้งนี้ ในขอบเขตที่เกี่ยวข๎องกับสิทธิขั้นพื้นฐาน ผลกระทบอันเกิดจากการแทรกแซงในเสรีภาพของ
ปัจเจกบุคคลจะต๎องไมํอยูํนอกเหนือจากขอบเขตความสัมพันธ์ของประโยชน์ อันเป็นเป้าหมาย
สาธารณะที่ก าหนดไว๎ และประโยชน์ที่ได๎จากการด าเนินมาตรการนั้นจะต๎องมีน้ าหนักมากกวํา
ผลเสียที่เกิดจากมาตรการดังกลําว โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการแทรกแซงนั้นนอกจากจะต๎องไมํ
กํอให๎เกิดภาระแกํผู๎ได๎รับผลกระทบจนเกินขอบเขตแล๎วยังต๎องเป็นไปอยํางสมเหตุสมผลด๎วย 
ส าหรับการตรวจสอบหลักความได๎สัดสํวนในความหมายอยํางแคบ ซ่ึงในที่นี้ก็คือการพิจารณา
ตรวจสอบวําประโยชน์ที่ได๎จากการด าเนินการตามมาตรการนั้นมีน้ าหนักมากกวําผลเสียที่เกิดจาก
มาตรการนั้นหรือไมํ ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการแทรกแซงนั้นกํอให๎เกิดภาระแกํผู๎ได๎รับผลกระทบ
จนเกินขอบเขตหรือไมํ และเป็นไปอยํางสมเหตุสมผลด๎วยหรือไมํ นั้น M. Ch. Jakobs ได๎เสนอข๎อที่
ควรพิจารณาไว๎ ดังนี้ 
  1. พิจารณาการกระท าของรัฐอันใดอันหนึ่งที่ต๎องการตรวจสอบ 
  2. พิจารณาถึงความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการกระท าดังกลําว 
  3. พิจารณาถึงส่ิงท่ีกฎหมายมุํงคุ๎มครองซ่ึงได๎รับประโยชน์จากการกระท าของรัฐทั้ง
ในลักษณะที่เป็นประโยชน์ของปัจเจกชนและประโยชน์ของมหาชน 
  4. พิจารณาเปรียบเทียบส่ิงท่ีกฎหมายมุํงคุ๎มครองท้ังสองฝ่าย  (บรรเจิด สิงคะเนติ, 
2543, หน๎า 206-207) 
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 2. การบังคับทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เป็นกฎหมายใหมํของไทยที่
บัญญัติขึ้นใช๎ โดยมีความมุํงหมายเพื่อจัดกระบวนการของกิจกรรมทางปกครองให๎สามารถด าเนิน
ไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพ และได๎ข๎อยุติที่ถูกต๎อง เป็นธรรมตํอประโยชน์ของเอกชน และประโยชน์
สาธารณะเกี่ยวข๎อง ซ่ึงในการด าเนินไปสํูเป้าหมายนั้นจ าเป็นต๎องมีการบังคับทางปกครองหลาย
ประการ เพื่อให๎การด าเนินงานทางปกครองเป็นไปตามขั้นตอนที่อาจป้องกันความผิดพลาดได๎ 
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่บัญญัติขึ้นมีสภาพเป็นกฎหมายกลางท่ี
จะเข๎าไปแทนที่ในสํวนของการบังคับทางปกครองของกฎหมายตําง ๆ ได๎ เพ่ือให๎กฎหมายเหลํานั้น
มีขั้นตอนการบังคับทางปกครองเป็นอยํางเดียวกันทั้งหมด เว๎นแตํกฎหมายนั้นจะมีสํวนของการ
บังคับทางปกครองบัญญัติไว๎ในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การมีกฎหมายกลางนี้ก็เพื่อให๎
การปฏิบัติราชการมีวิธีการที่เป็นแบบเดียวกันซ่ึงจะงํายตํอความเข๎าใจของประชาชน 
  2.1 หลักทั่วไปของมาตรการบังคับทางปกครอง 
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได๎กลําวถึงมาตรการบังคับ
ทางปกครองไว๎ในสํวนที่ 8 มาตรา 55-63 โดยจะน าหลักเกณฑ์ท่ัวไปนั้นไปใช๎กับการบังคับการตาม 
ค าส่ังทางปกครองตามที่ปรากฏในกฎหมายที่ไมํได๎บัญญัติมาตรการบังคับทางปกครองไว๎เป็นการ
เฉพาะส าหรับกฎหมายนั้น อยํางไรก็ตามกรณีที่กฎหมายนั้นๆมีบัญญัติไว๎โดยเฉพาะแล๎วแตํ
เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองเห็นวํามาตรการเฉพาะตามกฎหมายนั้นจะเกิดผลน๎อยกวํามาตรการบังคับทาง
ปกครองท่ีก าหนดไว๎ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เจ๎าหน๎าที่ฝ่าย
ปกครองจะใช๎มาตรการบังคับตามสํวนที่ 8 นี้แทนได๎ โดยมาตรา 63 แหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ก าหนดให๎อยูํในดุลยพินิจของเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูใช๎อ านาจหรือได๎รับมอบ
ให๎ใช๎อ านาจนั้นนั่นเอง 
  มาตรา 55 แหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติวํา 
“การบังคับทางปกครองไมํใช๎กับเจ๎าหน๎าที่ด๎วยกัน เว๎นแตํจะมีกฎหมายก าหนดไว๎เป็นอยํางอ่ืน” ซ่ึง
หมายความวํา กฎหมายมุํงให๎ใช๎มาตรการบังคับทางปกครองบังคับแกํผู๎รับค าส่ังทางปกครองท่ีเป็น
เอกชนเทํานั้น จะไมํน าไปใช๎บังคับแกํเจ๎าหน๎าที่ด๎วยกัน เว๎นแตํจะมีกฎหมายก าหนดไว๎เป็นการ
เฉพาะเรื่อง ตัวอยํางเชํน มาตรา 19 แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อม
แหํงชาติ พ.ศ.2535 คณะกรรมการส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติมีอ านาจออกค าส่ังเป็นหนังสือเรียกให๎สํวน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืองค์การปกครองตนเองสํวนท๎องถ่ินใด ๆ อันเป็นหนํวยงานของรัฐสํง
รายงาน หรือเอกสารอ่ืนใด ที่มีข๎อมูลการส ารวจผลกระทบตํอส่ิงแวดล๎อมซ่ึงเกี่ยวข๎องกับโครงการ
และแผนงานของสํวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองสํวนท๎องถ่ินนั้น ๆ มาให๎พิจารณา
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ได๎ ซ่ึงหากคณะกรรมการส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติพิจารณาเห็นวํา โครงการและแผนงานใดอาจท าให๎
เกิดผลเสียหายอยํางร๎ายแรงตํอส่ิงแวดล๎อม คณะกรรมการส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติต๎องเสนอมาตรการ
แก๎ไขตํอคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการตํอไป ซ่ึงหนังสือของคณะกรรมการส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติที่
ออกตามมาตรา 19 แหํงพระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 
เป็นค าส่ังทางปกครอง แตํถ๎ามีหนํวยงานใดฝ่าฝืนไมํยอมสํงรายงานหรือเอกสารเชํนวําให๎แกํ
คณะกรรมการส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ ซ่ึงมีฐานะเป็นผู๎ท าค าส่ังทางปกครองนั้น คณะกรรมการ
ส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติก็ไมํอาจจะใช๎มาตรการบังคับทางปกครองแกํหนํวยงานดังกลําวได๎ เพราะเป็น
เรื่องไมํสมควรที่หนํวยงานที่ใช๎อ านาจรัฐจะมาบังคับหนํวยงานที่ใช๎อ านาจรัฐด๎วยกัน อยํางไรก็ตาม
หากมีกฎหมายก าหนดไว๎อยํางชัดแจ๎งให๎ใช๎มาตรการบังคับอยํางไรก็ให๎ด าเนินการตามนั้นได๎ 
  หลักการใช๎มาตรการบังคับทางปกครอง เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูออกค าส่ังยํอมบังคับตามกฎหมาย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองให๎เป็นไปตามค าส่ังของตนได๎ในฐานะเป็นองค์กรผู๎ใช๎อ านาจรัฐที่จะ
ด าเนินการบังคับการให๎เป็นไปตามค าส่ังทางปกครองได๎เองโดยที่มิต๎องฟ้องเป็นคดีตํอศาล ซ่ึงจาก
การบังคับในทางแพํงท่ีต๎องอาศัยค าพิพากษาของศาล และหมายตั้งเจ๎าพนักงานคดีตามมาตรา 276 
แหํงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง การบังคับทางปกครองเป็นการเข๎าไปกระทบสิทธิ
เสรีภาพทรัพย์สินของประชาชน การด าเนินการดังกลําวเจ๎าหน๎าที่ต๎องอาศัยอ านาจตามกฎหมาย
เฉพาะเรื่องหรือตามมาตรา 56 แหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แล๎วแตํ
กรณี ท่ีก าหนดขั้นตอนตําง ๆ ของการบังคับไว๎ 
  ค าส่ังทางปกครองต๎องไมํมีการทุเลาการบังคับไว๎กํอน เว๎นแตํจะมีการส่ังให๎ทุเลาการ
บังคับไว๎กํอน ซ่ึงผ๎ูมีอ านาจส่ังให๎มีการทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 แหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูท าค าส่ังนั้นเอง หรือผู๎มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์
ซ่ึงตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 ซ่ึงสํวนใหญํก็เป็นผู๎บังคับบัญชาของเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูท าค าส่ังนั้นเอง หรือเป็น
เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูท าค าส่ังนั้นเอง ในกรณีที่ผ๎ูท าค าส่ังทางปกครองนั้นเป็นผู๎ซ่ึงไมํมีผ๎ูบังคับบัญชา ผ๎ูก ากับ 
ดูแล หรือผู๎ควบคุม หรือ 3. ผู๎มีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยความถูกต๎องของค าส่ังทางปกครองนั้น ซ่ึง
หมายถึง องค์กรที่ใช๎อ านาจตุลาการโดยอาจเป็นศาลยุติธรรมหรือศาลปกครองเมื่อค าส่ังทาง
ปกครองมีการอุทธรณ์ โต๎แย๎ง คัดค๎าน ตํอองค์กรตรวจสอบค าส่ังทางปกครองไมํวําจะเป็นองค์กร
ภายในของฝ่ายบริหารหรือองค์กรตุลาการ เมื่อองค์การนั้นมีค าส่ังให๎ทุเลาการบังคับแล๎วเจ๎าหน๎าที่
จะด าเนินการบังคับทางปกครองมิได๎ 
  การใช๎มาตรการบังคับทางปกครองนั้น มาตรา 56 วรรคสาม แหํงพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได๎วางหลักวําต๎องใช๎ “เพียงเทําที่จ าเป็น” เพื่อให๎บรรลุ
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วัตถุประสงค์ของค าส่ังทางปกครองนั้น โดยให๎กระทบกระเทือนผู๎อยูํในบังคับของค าส่ังทาง
ปกครอง “น๎อยที่สุด” การใช๎มาตรการบังคับทางปกครองแคํไหน เพียงใดจะต๎องอยูํภายใต๎ 
“หลักการใช๎อ านาจโดยมีเหตุผลอันสมควร” การใช๎โดยไมํสมควรแกํเหตุแหํงกรณีจะท าให๎การใช๎
มาตรการบังคับทางปกครองนั้นไมํชอบด๎วยกฎหมายได๎ มาตรการบังคับทางปกครองโดยสภาพก็
เป็น “ค าส่ังทางปกครอง” อยูํในตัวแล๎ว ฉะนั้น มาตรการบังคับทางปกครองจึงอยูํในบังคับของหลัก
ความชอบด๎วยกฎหมายของค าส่ังทางปกครองด๎วยเชํนกัน หากองค์ประกอบภายนอกและ
องค์ประกอบภายในของมาตรการทางปกครองนั้นไมํชอบด๎วยกฎหมายแล๎วก็อาจถูกเพิกถอนใน
เวลาตํอมาได๎ ซ่ึงตามมาตรา 52 แหํง พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
บัญญัติไว๎วําการเพิกถอนดังกลําวอาจเป็นการเพิกถอนทั้งหมด หรือแตํบางสํวนก็ได๎ 
  ในการก าหนดมาตรการบังคับทางปกครองนั้น เจ๎าหน๎าที่มีดุลพินิจในการเลือกใช๎
มาตรการบังคับทางปกครองได๎ ดังนั้น ในการด าเนินการบังคับทางปกครองเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครอง
ต๎องค านึงถึงหลักการส าคัญที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
ดังนี้ คือ  
  1. หลักความสมเหตุสมผลตามความในมาตรา 56 วรรคสาม และ  
  2. หลักการบังคับทางปกครองเพียงเทําที่จ าเป็นตามความในมาตรา 59 วรรคสาม ท่ีให๎
เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูท าค าส่ังทางปกครอง (ตามความในมาตรา 56 วรรคหนึ่ง) หรือผู๎ได๎รับมอบอ านาจให๎
ด าเนินการตามค าส่ังทางปกครอง (ตามความในมาตรา 56 วรรคสอง) ใช๎มาตรการบังคับทาง
ปกครองเพียงเทําที่จ าเป็นเพื่อให๎บรรลุตามวัตถุประสงค์ของค าส่ังทางปกครอง และ  
  3. หลักความแนํนอนและชัดเจน ตามความในมาตรา 59 วรรคสอง (1) ที่บัญญัติให๎
เจ๎าหน๎าที่มีค าเตือนเป็นหนังสือที่ระบุมาตรการบังคับทางปกครองท่ีจะใช๎ให๎ชัดแจ๎ง แตํจะก าหนด
มากกวําหนึ่งมาตรการในคราวเดียวกันไมํได๎ และตามความในมาตรา 60 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติให๎
เจ๎าหน๎าที่จะต๎องใช๎มาตรการบังคับทางปกครองตามที่ก าหนดไว๎ในค าเตือนตามมาตรา 59 การ
เปล่ียนแปลงมาตรการจะกระท าได๎ก็ตํอเมื่อปรากฏวํามาตรการที่ก าหนดไว๎ไมํบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 
  2.2 มาตรการบังคับทางปกครอง 
  ในกรณีที่ผ๎ูอยูํในบังคับของค าส่ังทางปกครองฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามค าส่ังทาง
ปกครอง เจ๎าหน๎าที่อาจน ามาตรการบังคับทางปกครองอยํางหนึ่งอยํางใดที่ก าหนดไว๎ในมาตรา 58 
แหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาใช๎ได๎ โดยมาตรการบังคับทาง
ปกครองดังกลําวจ าแนกตามชนิดของค าส่ังทางปกครองได๎เป็น 2 มาตรการ ดังนี้ 
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   1. มาตรการบังคับทางปกครองกรณีค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให๎ช าระหนี้เงิน 
มาตรการบังคับทางปกครองท่ีก าหนดให๎ช าระหนี้เงินนี้เป็นมาตรการบังคับทางปกครองท่ีใช๎บังคับ
แกํผู๎ท่ีฝ่าฝืนค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให๎ผู๎อยูํในบังคับของค าส่ังทางปกครองช าระเงิน ซ่ึงโดย
หลักแล๎วจะเป็นการก าหนดให๎ผู๎รับค าส่ังทางปกครองช าระเงินตามที่บุคคลนั้นมีหน๎าที่ต๎องช าระ
ให๎แกํรัฐตามความสัมพันธ์ที่บัญญัติไว๎ในกฎหมายมหาชน เชํน คําภาษีอากร คําธรรมเนียม คําบ ารุง 
คําเบี้ยปรับ เป็นต๎น ซ่ึงความในมาตรา 57 แหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.
2539 วางหลักไว๎วํา ถ๎าหนี้ถึงก าหนดช าระแล๎วไมํช าระให๎ถูกต๎อง ไมํวําจะไมํช าระบ๎างแตํยังไมํ
ครบถ๎วน หากเจ๎าหน๎าที่ประสงค์จะใช๎มาตรการบังคับทางปกครอง ต๎องมีหนังสือเตือนให๎ผู๎รับค าส่ัง
ทางปกครองนั้นช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดในค าเตือนกํอน ทั้งนี้ เจ๎าหน๎าที่ต๎องก าหนด
ระยะเวลาให๎เหมาะสมแกํเรื่องพอที่จะปฏิบัติได๎โดยค านึงถึงประโยชน์สาธารณะประกอบด๎วย ซ่ึง
มาตรา 57 วรรคหนึ่งแหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ก าหนดวํา
ระยะเวลาต๎องไมํน๎อยกวํา 7 วัน ถ๎าผ๎ูรับค าส่ังทางปกครองน าเงินมาช าระถูกต๎องครบถ๎วนมาตรการ
บังคับทางปกครองเป็นอันเสร็จ หากผู๎รับค าส่ังทางปกครองน าเงินมาช าระถูกต๎องครบถ๎วน 
มาตรการบังคับทางปกครองเป็นอันเสร็จ หากผู๎รับค าส่ังทางปกครองไมํปฏิบัติตามค าเตือน
เจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองอาจใช๎มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดทรัพย์สินของผ๎ูนั้นออกขาย
ทอดตลาดเพ่ือน าเงินมาช าระหนี้ได๎ ส าหรับวิธีการยึด การอายัด และการขายทอดทรัพย์สินเพื่อน า
เงินมาช าระหนี้ดังกลําว ให๎น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพํง มาตรา 271-323 มาใช๎บังคับ
โดยอนุโลม สํวนผู๎ใดจะมีอ านาจในการส่ังยึดหรืออายัดหรือขายทอดตลาดจะเป็นไปตาม
กฎกระทรวงอีกชั้นหนึ่ง 
   2. มาตรการบังคับทางปกครองกรณีค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให๎กระท าหรือละ
เว๎นกระท า มาตรการบังคับทางปกครองนี้ใช๎บังคับแกํผู๎ท่ีฝ่าฝืนค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให๎ผู๎อยูํ
ในบังคับของค าส่ังทางปกครองกระท าหรือละเว๎นกระท า โดยเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครองอาจใช๎
มาตรการอยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้ 
 การที่เจ๎าหน๎าที่เข๎าด าเนินการเอง  
 ในกรณีที่เจ๎าหน๎าที่มีค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให๎ผู๎รับค าส่ังต๎องกระท าการแตํปรากฏ
วําผ๎ูรับค าส่ังทางปกครองไมํยอมกระท าตาม เพื่อบังคับให๎เป็นไปตามค าส่ังนั้น เจ๎าหน๎าที่ก็เข๎า
ด าเนินการเองได๎ ถ๎าเรื่องนั้นอยูํในวิสัยหรือความสามารถของเจ๎าหน๎าที่ท่ีจะด าเนินการได๎ เชํน การ
เข๎ารื้อถอนอาคารที่กํอสร๎างรุกล้ าท่ีสาธารณะ ในกรณีนี้ เจ๎าหน๎าที่สามารถเข๎าท าการรื้อถอนอาคาร
ได๎ทันที เนื่องจากหากต๎องรอให๎ฟ้องศาลกํอนแล๎วคํอยเข๎ารื้อถอนอาคารนั้นจะเป็นอุปสรรคตํองาน
ปกครอง เพราะคดีมีมาก อาจต๎องใช๎เวลานานกวําศาลจะพิจารณาพิพากษาเสร็จ ซ่ึงกวําจะมีการ
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บังคับให๎เป็นไปตามกฎหมายได๎ก็อาจจะเกิดผลเสียตํอประโยชน์สํวนรวมไปแล๎ว ดังนั้น กฎหมาย
ปกครองจึงให๎อ านาจเจ๎าหน๎าที่เข๎าด าเนินการได๎เอง 
 การให๎บุคคลอ่ืนกระท าการแทน  
 ในกรณีที่ผ๎ูรับค าส่ังทางปกครองไมํยอมกระท าตามค าส่ังนั้นและเป็นเรื่องท่ีไมํอยูํในวิสัย
ที่เจ๎าหน๎าที่จะด าเนินการได๎ เจ๎าหน๎าที่อาจมอบหมายให๎บุคคลอ่ืนกระท าการแทนได๎โดยผู๎ได๎รับ
มอบหมายอาจเป็นเอกชนที่เข๎ามารับจ๎างจากหนํวยงานของรัฐที่ได๎รับมอบหมายงานดังกลําวให๎
ปฏิบัติเป็นการชั่วคราว การปฏิบัติการของผ๎ูรับมอบหมายดังกลําวถือวําเป็นการปฏิบัติที่ได๎รับ
มอบหมายจากรัฐ เป็นการด าเนินงานของรัฐเชํนเดียวกับกรณีเจ๎าหน๎าที่ด าเนินการเอง  (กมลชัย 
รัตนสกาวงศ์, 2544, หน๎า 93) 
 เนื่องจากในกรณีที่เจ๎าหน๎าที่เข๎าด าเนินการเองหรือมอบหมายให๎บุคคลอ่ืนด าเนินการแทน
นั้น รัฐต๎องเสียคําใช๎จํายในสํวนที่เกิดจากการที่ผ๎ูรับค าส่ังทางปกครองฝ่าฝืนไมํปฏิบัติตามค าส่ังทาง
ปกครองท่ีให๎กระท าหรือละเว๎นกระท านั้น ผ๎ูที่ฝ่าฝืนไมํกระท าตามนั้นต๎องออกคําใช๎จํายตําง ๆ ท่ี 
เจ๎าหน๎าที่ต๎องออกไปซ่ึงแตํเดิมคิดเพียงคําใช๎จํายตามความเป็นจริงคือเทําที่รัฐออกไปเทํานั้น แตํใน
ความเป็นจริงผ๎ูที่ฝ่าฝืนนั้นจะเสียคําใช๎จํายเทําต๎นทุนซ่ึงประหยัดกวําท่ีตนเข๎าด าเนินการเอง การที่ผ๎ู
นั้นเข๎าด าเนินการเองโดยตนเองใช๎เงินของตนเองต๎องสูญเสียดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร หรือหากผู๎นั้น
ไมํมีเงินก็ต๎องไปกู๎เงินมาด าเนินการซ่ึงต๎องเสียดอกเบี้ย การที่รอให๎เจ๎าหน๎าที่เข๎าด าเนินการแล๎วจําย
เฉพาะต๎นทุนกลับเสียคําใช๎จํายน๎อยกวํา นับวําเกิดความไมํเป็นธรรมแกํประชาชนผู๎ท่ีเสียภาษีให๎แกํ
รัฐ ฉะนั้น การบัญญัติมาตรา 58 วรรคหนึ่ง (1) ไว๎ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ.2539 จึงเป็นการพยายามแก๎ไขในจุดนี้ โดยให๎ผู๎ท่ีหน๎าที่ต๎องเสียเงินเพ่ิมขึ้นอีกร๎อยละ 25 ตํอปี
ของยอดคําใช๎จํายนั้น กรณีนี้เป็นการลงโทษผู๎เพิกเฉยไมํปฏิบัติตามค าส่ังไปในตัวด๎วย  (ชัยวัฒน์ 
วงศ์วัฒนศานต์, 2540, หน๎า 339) 
 การให้ช าระค่าปรับทางปกครอง  
 กรณีที่ค าส่ังทางปกครองให๎กระท าการหรือละเว๎นกระท าการนั้นเจ๎าหน๎าที่อาจไมํเข๎า
ด าเนินการบังคับการด๎วยตนเองและไมํอาจมอบหมายให๎บุคคลอ่ืนด าเนินการแทนแตํต๎องการให๎
ผู๎รับค าส่ังทางปกครองด าเนินการเอง ไมํวําจะด๎วยเหตุใดก็ตาม เชํน เจ๎าหน๎าที่มีภาระงานราชการ
มากยังไมํอาจด าเนินการเรื่องนั้น ๆ ได๎ในขณะนั้น หรือการด าเนินการเองอาจจะได๎ไมํคุ๎มเสียจาก
การชั่งน้ าหนักกับประโยชน์ของสํวนรวม เจ๎าหน๎าที่อาจใช๎มาตรการให๎ปรับผู๎รับค าส่ังทางปกครอง
เป็นรายวัน โดยใช๎ดุลยพินิจก าหนดจ านวนเงินคําปรับรายวันนั้นตามสมควรแกํเหตุ ซ่ึงมาตรา 58 
วรรคหนึ่งแหํงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ให๎อ านาจที่จะก าหนด
คําปรับทางปกครองได๎ถึงวันละไมํเกิน 20,000 บาท นอกจากนั้นกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2542) 
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ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 บัญญัติวําเจ๎าหน๎าที่ระดับ
ใดมีอ านาจก าหนดจ านวนคําปรับทางปกครองในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไมํปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง
นั้น ๆ ได๎เป็นเงินเทําใดตํอวัน อยํางไรก็ตาม คําปรับทางปกครองแตกตํางกับคําปรับตามกฎหมาย
อาญาหรือโทษปรับในทางอาญา เพราะคําปรับทางปกครองนั้นก าหนดขึ้นเพื่อจะให๎ผู๎ท่ีได๎รับค าส่ัง
ทางปกครองปฏิบัติตามค าส่ังนั้น ดังนั้น ค าส่ังทางปกครองจึงไมํใชํส่ิงท่ีจะท าให๎เกิดความรับผิดทาง
อาญา และคําปรับทางปกครองจึงมิใชํโทษ (กมลชัย รัตนสกาวงศ์, 2544, หน๎า 95) 
 มาตรการคําปรับทางปกครองเป็นเครื่องมือหรือวิธีการหลีกเล่ียงการเผชิญหน๎าระหวําง
ผู๎รับค าส่ังทางปกครองและเจ๎าหน๎าที่ และเป็นมาตรการที่อาจน ามาใช๎ซ้ า ๆ กันได๎จนกวําจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย หากผู๎รับค าส่ังทางปกครองไมํปฏิบัติตามค าส่ังทางปกครอง เจ๎าหน๎าที่ก็
อาจใช๎มาตรการทางปกครองให๎ช าระคําปรับทางปกครองเป็นรายวัน เม่ือใดที่ผู๎รับค าส่ังทาง
ปกครองปฏิบัติตามค าส่ังก็จะหยุดการปรับ การก าหนดอัตราคําปรับไมํได๎ค านึงถึงความร๎ายแรงของ
การกระท าเป็นหลักแตํจะดูความตั้งใจของผ๎ูรับค าส่ังทางปกครองในอันที่จะฝ่าฝืนค าส่ังทาง
ปกครองได๎ด๎วยตนเองจริง ๆ แล๎วเจ๎าหน๎าที่ก็ไมํอาจใช๎มาตรการให๎ช าระคําปรับเป็นรายวันแกํผู๎นั้น
ได๎เชํนกันมาตรการบังคับทางปกครองใช๎ได๎กับค าส่ังทางปกครองท่ีก าหนดให๎กระท าการ เชํน ให๎ 
รื้อถอนอาคาร หรือค าส่ังท่ีก าหนดให๎ผู๎รับค าส่ังทางปกครองละเว๎นกระท าการอยํางใดอยํางหนึ่ง 
เชํน ห๎ามโรงงานสํงเสียงดัง ค าส่ังประเภทนี้โดยสภาพเจ๎าหน๎าที่ไมํอาจจะเข๎าด าเนินการเองได๎ คงใช๎
วิธีการปรับทางปกครองวิธีเดียวเทํานั้นที่จะบังคับให๎เป็นไปตามค าส่ังทางปกครอง ที่ฝ่ายปกครอง
ก าหนด (กมลชัย รัตนสกาวงศ์, 2544, หน๎า 96) 

อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงาน และการด าเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

 ในรัฐเสรีประชาธิปไตยซ่ึงยึดมั่นในหลักนิติรัฐ ( Rule of law) การกระท าของฝ่าย
ปกครองท่ีอาจสํงผลกระทบกระเทือนหรือลิดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะท าการดังกลําวได๎ 
ตํอเมื่อกฎหมายให๎อ านาจไว๎ และจะต๎องกระท าภายในกรอบกฎหมายที่ก าหนด ตามหลักการวําด๎วย 
“การกระท าทางการปกครองต๎องชอบด๎วยกฎหมาย เมื่อนิติกรรมทางการปกครองไมํขัดตํอเงื่อนไข
ตําง ๆ ท่ีกฎหมายก าหนดไว๎ กลําวได๎วํา นิติกรรมทางการปกครองต๎องไมํขัดตํอหลักเกณฑ์ท่ี
กฎหมายก าหนดไว๎ในเรื่องนั้น เชํนเดียวกับการใช๎อ านาจหน๎าที่ของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน ต๎องใช๎ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนด หากทางนิติกรรมทางการปกครองนั้นขัดตํอหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมาย
ก าหนด นิติกรรมทางการปกครองยํอมไมํสมบูรณ์ และอาจถูกเพิกถอนได๎ 
 นิติกรรมทางการปกครองอาจจะไมํสมบูรณ์ หรือไมํชอบด๎วยกฎหมายถ๎าได๎ท าลงโดย
บุคคลที่ไมํใชํเจ๎าหน๎าที่ผ๎ูมีอ านาจ หรือท าลงไมํถูกต๎องตามแบบหรือขั้นตอนที่เป็นสาระส าคัญ หรือ
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ท าลงโดยไมํมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public interest) หรือวัตถุประสงค์ที่กฎหมาย
ก าหนดไว๎โดยเฉพาะเรื่องนั้น ๆ หรือท านอกเหนือขอบเขตที่กฎหมายก าหนดไว๎ หรือท าลงโดย
อาศัยเหตุหรือเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดไว๎ หรือใช๎ดุลยพินิจโดยไมํชอบ (วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, 
2543, หน๎า 13) 
 1. อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
 การท านิติกรรมทางปกครองเป็นการใช๎อ านาจรัฐในการปกครอง จึงต๎องกระท าโดย
เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูมีอ านาจ  อ านาจของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐแตํละต าแหนํงรวมถึงอ านาจของเจ๎าพนักงาน
ท๎องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได๎ถูกก าหนดขึ้นโดยกฎหมาย และกฎ
ข๎อบังคับท่ีเกี่ยวข๎อง เพื่อให๎สามารถปฏิบัติหน๎าที่ในต าแหนํงของตน เชํน ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 4 ได๎ก าหนดให๎ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครเป็นเจ๎าพนักงาน
ท๎องถ่ิน ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร มีหน๎าที่เป็นผู๎บังคับบัญชา และรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกรุงเทพมหานครให๎เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติราชการตลอดจนมี
อ านาจหน๎าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคารที่ก าหนดไว๎ในการปฏิบัติหน๎าที่ดังกลําว กฎหมายได๎ให๎
อ านาจตําง ๆ แกํผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร อ านาจดังกลําวจึงพิจารณาแยกออกจากตัวบุคคลผู๎
ด ารงต าแหนํงผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครได๎ เนื่องจากต าแหนํงผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร และ
อ านาจดังกลําวมีอยูํกํอนที่ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครจะเข๎าด ารงต าแหนํง และยังคงมีตํอไปแม๎วํา
ผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครจะพ๎นจากต าแหนํงไปก็ตาม ผ๎ูวําราชการกรุงเทพมหานครคนตํอไป
ยํอมใช๎อ านาจในฐานะที่เป็นผู๎วําราชการกรุงเทพมหานครได๎ อ านาจจะมีลักษณะถาวร และสามารถ
ใช๎ได๎โดยไมํค านึงถึงตัวบุคคลผู๎ด ารงต าแหนํงนั้น อ านาจจึงมีความส าคัญกวําต าแหนํง มากกวําตัว
บุคคลที่เข๎ามาด ารงต าแหนํงผู๎วําราชการกรุงเทพมหานคร หรือเจ๎าหน๎าที่ของรัฐคนอ่ืนไมํสามารถ
สละอ านาจได๎ ดังนั้นอ านาจจึงไมํใชํสิทธิหรือทรัพย์สินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ จาก
แนวคิดนี้เองท าให๎เกิดผลตามกฎหมายหลายประการ กลําวคือ 
 ตามปกติเป็นหน๎าที่ของผ๎ูด ารงต าแหนํงที่จะต๎องใช๎อ านาจและปฏิบัติหน๎าที่ ท่ีกฎหมาย
ก าหนดไว๎ด๎วยตนเอง เว๎นแตํเป็นกรณีที่อาจมอบหมายให๎ผู๎อ่ืนปฏิบัติราชการได๎ตามกฎหมาย 
กลําวคือ โดยหลักผู๎ด ารงต าแหนํงต๎องใช๎อ านาจปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยตนเอง การมอบอ านาจเป็น
ข๎อยกเว๎น ซ่ึงตํางจากหลักเกณฑ์ในประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ท่ีวํา กิจการใดซ่ึงกฎหมายไมํ
ก าหนดให๎ต๎องท าด๎วยตนเอง ผ๎ูกระท าอาจมอบอ านาจให๎ผู๎อ่ืนกระท าแทนได๎ 
 กฎหมายไทยพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการแผํนดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38 ได๎
บัญญัติวางหลักทั่วไปในการมอบอ านาจให๎ปฏิบัติราชการแทนไว๎ โดยบัญญัติให๎การมอบอ านาจ
ดังกลําวต๎องท าเป็นหนังสือ และระบุบุคคลผู๎รับมอบอ านาจไว๎ ผ๎ูรับมอบอ านาจต๎องรับมอบอ านาจ
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นั้น และจะมอบอ านาจนั้นให๎แกํผู๎ด ารงต าแหนํงอ่ืนตํอไปไมํได๎ เว๎นแตํที่ได๎ก าหนดไว๎ในกฎหมาย 
ทั้งนี้ผู๎รับมอบอ านาจต๎องปฏิบัติหน๎าที่ท่ีได๎รับมอบตามวัตถุประสงค์ของการมอบอ านาจ และผู๎มอบ
อ านาจมีหน๎าที่ก ากับติดตามผล ท้ังมีอ านาจแนะน า และแก๎ไขการปฏิบัติราชการของผ๎ูรับมอบ
อ านาจได๎  
 อ านาจดังกลําวอาจถูกเปล่ียนแปลงได๎ทุกเมื่อ เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูด ารงต าแหนํงไมํอาจฟ้องร๎องตํอ
ศาล เพื่อโต๎แย๎งในกรณีที่กฎหมายถูกยุบเลิก เปล่ียนแปลงต าแหนํง หรือต าแหนํงดังกลําว เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการ และข๎าราชการไมํอาจอ๎างวําเป็นสิทธิที่ตนได๎รับมาแล๎วเป็นข๎อโต๎แย๎ง
การเปล่ียนแปลงดังกลําว แม๎จะท าให๎ข๎าราชการผ๎ูนั้นต๎องเสียสิทธิประโยชน์ที่เคยได๎รับอยูํเดิมก็ตาม 
จึงตํางจากสิทธิของบุคคลของรัฐ ซ่ึงรัฐไมํอาจเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกสิทธิของเอกชน โดยเหตุผล
เพียงเพื่อประโยชน์ของทางราชการฝ่ายเดียว 
 อ านาจ เป็นส่ิงท่ีกฎหมายมอบให๎ผู๎ด ารงต าแหนํงใช๎ และมีหน๎าที่ต๎องใช๎เพื่อปฏิบัติหน๎าที่
อันเป็นประโยชน์ตํอสํวนรวม ดังนั้น เราจึงมักได๎ยินผู๎กลําววํา “อ านาจหน๎าที่” เป็นของคูํกัน จึงตําง
จาก “สิทธิ” ซ่ึงผ๎ูทรงสิทธิไมํมีหน๎าที่ต๎องใช๎สิทธิหรืออาจสละสิทธิดังกลําวได๎ ในคดี Rosan Girard 
(C.E.31 mai 1957) ที่เกิดขึ้นในฝรั่งเศส ผ๎ูวําราชการจังหวัดได๎ใช๎อ านาจของตนออกประกาศวําการ
เลือกตั้งสภาเทศบาลเป็นโมฆะทั้ง ๆ ท่ีกฎหมายบัญญัติให๎เป็นอ านาจของศาลปกครองจึงพิพากษา
แสดงวําประกาศดังกลําวไมํชอบและไมํมีผลทางกฎหมายแม๎กฎหมายจะได๎ก าหนดให๎บุคคลใดเป็น
เจ๎าหน๎าที่ท่ีมีอ านาจก็ตาม ใช๎อ านาจดังกลําวก็ต๎องพิจารณาถึงขอบเขตอ านาจดังกลําววําจะมีอ านาจ
เพียงใดเนื่องจากอ านาจของเจ๎าหน๎าที่ของรัฐนั้น อาจถูกจ ากัดทางด๎านกิจการ กลําวคือ กิจการที่
อธิบดีมีอ านาจจะจัดท าได๎ยํอมเป็นกิจการที่อยูํในอ านาจหน๎าที่ของกรมดังกลําว คณะเทศมนตรียํอม
มีอ านาจบริหารจัดการเทศบาลที่กฎหมายก าหนดไว๎เทํานั้น เชํน การรักษาความสงบเรียบร๎อยของ
ประชาชน การให๎มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า เป็นต๎น หรืออ านาจอาจถูกจ ากัดในด๎านของพื้นที่ 
เชํน เจ๎าหน๎าที่ของเทศบาลยํอมมีอ านาจปฏิบัติหน๎าที่ของเทศบาลนั้นเทํานั้น หรือเจ๎าหน๎าที่ท่ีดินของ
ส านักงานจังหวัดใดยํอมมีอ านาจท าการเฉพาะในเขตจังหวัดนั้นเทํานั้น และอ านาจอาจถูกจ ากัดใน
ด๎านของเวลา อันได๎แกํ การท านิติกรรมทางการปกครองนั้น ต๎องกระท าในระหวํางเวลาท่ีเจ๎าหน๎าที่
ของรัฐนั้นด ารงต าแหนํงอยูํ แตํอาจมีข๎อยกเว๎นอยูํบ๎าง เชํน แม๎จะไมํได๎ด ารงต าแหนํงดังกลําวตํอไป
แล๎ว หรือเมื่อครบวาระลง เจ๎าหน๎าที่ของรัฐมีอ านาจปฏิบัติหน๎าที่ไปจนกวําเจ๎าหน๎าที่รัฐคนใหมํของ
รัฐจะเข๎ารับหน๎าที่ เป็นต๎น เพื่อให๎การจัดท ากิจกรรมของรัฐ หรือบริการสาธารณะมีความตํอเนื่อง
ไมํหยุดชะงักลง 
 นอกจากนั้น แม๎จะเป็นเจ๎าหน๎าที่ ท่ีมีอ านาจแล๎วก็ตาม เจ๎าหน๎าที่ดังกลําวก็ไมํอาจมีอ านาจ
พิจารณาส่ังการในทางการปกครองบางเรื่องได๎ เนื่องจากตนเป็นผู๎มีสํวนได๎สํวนเสียในเรื่องนั้น เชํน 
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อาจเป็นคูํกรณีกับผ๎ูยื่นค าขอ หรือเป็นคูํหมั้น คูํสมรส เป็นญาติหรือเคยเป็นผู๎แทนโดยชอบธรรม 
หรือผู๎พิทักษ์ หรือเป็นเจ๎าหนี้หรือลูกหนี้ หรือนายจ๎าง หรือมีเหตุอ่ืนใดซ่ึงมีสภาพร๎ายแรงอันอาจท า
ให๎การพิจารณาทางปกครองไมํเป็นกลาง อยํางไรก็ตามการใช๎หลักที่วํา การส่ังการต๎องกระท าโดย
เจ๎าหน๎าที่ผ๎ูมีอ านาจที่กฎหมายก าหนดไว๎เทํานั้น อยํางเครํงครัด อาจจะกํอให๎เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ 
กฎหมายจึงยอมให๎มีการมอบอ านาจให๎ปฏิบัติราชการแทนได๎ นอกจากนั้นในกรณีที่ไมํมีผ๎ูด ารง
ต าแหนํงนั้น หรือมีแตํไมํอาจปฏิบัติราชการได๎ กฎหมายได๎บัญญัติให๎บุคคลอ่ืนรักษาราชการแทน
ได๎ เพ่ือไมํให๎ราชการหรืองานในต าแหนํงนั้นต๎องชะงักลง  
 การท านิติกรรมทางการปกครองโดยเจ๎าหน๎าที่ท่ีไมํอ านาจนั้น ยํอมท าให๎นิติกรรมทาง
ปกครองนั้นเสียไป หรือไมํมีผลทางกฎหมาย อยํางไรก็ตามในบางกรณีกฎหมายได๎บัญญัติยกเว๎นไว๎ 
เชํน ในกรณีที่ปรากฏภายหลังวําเจ๎าหน๎าที่ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต๎องห๎าม หรือการแตํงตั้งไมํ
ชอบด๎วยกฎหมาย อันเป็นเหตุให๎เจ๎าหน๎าที่ต๎องพ๎นจากต าแหนํง การพ๎นจากต าแหนํงนั้น ไมํ
กระทบกระเทือนถึงการใดที่ผู๎นั้นได๎ปฏิบัติไปตามอ านาจหน๎าที่  มีนิติกรรมทางการปกครอง 
โดยเฉพาะอยํางยิ่งกฎ เชํน ประกาศกระทรวง กฎกระทรวง กฎ หรือระเบียบตําง ๆ ท่ีกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือข๎อบังคับ ให๎จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือมีหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือขั้นตอนในการ
จัดท าก าหนดไว๎โดยเฉพาะ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพของนิติกรรมทาง
ปกครอง หรือความเหมาะสมในการส่ังการของฝ่ายปกครอง และเป็นหลักประกันสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนด๎วย เชํน หลักการไมํมีสํวนได๎เสียของเจ๎าหน๎าที่ หรือหลักการรับฟังความทุกฝ่าย 
(Andi alteram partem) หรือหลักการต๎องให๎เหตุผล เป็นต๎น  
 หลักเกณฑ์วําด๎วยกระบวนการพิจารณาส่ังการในชั้นเจ๎าหน๎าที่ฝ่ายปกครอง ( Procedure 
administrative non-contentieuse) หรือที่กฎหมายไทยเรียกวํา “วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ” นั้น 
จึงได๎แกํบรรดาหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน หรือเงื่อนไขในการส่ังการทางปกครอง รวม
ตลอดถึง การพิจารณาทบทวน หรืออุทธรณ์การยกเลิกเพิกถอนค าส่ังทางปกครอง หรือกฎด๎วย ซ่ึง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ก็ได๎บัญญัติหลักเกณฑ์เกี่ยวกับวิธีการ ขั้นตอน หรือ
เงื่อนไขไว๎โดยเฉพาะแล๎ว อยํางไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกลําวมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ ได๎แกํ 
 1. เพื่อเป็นหลักประกันในการคุ๎มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยหลักเกณฑ์
ดังกลําว อาจก าหนดหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ในการพิจารณาเรื่องทางปกครอง ดังนี้ 
  1.1 หน๎าที่ในการส่ังการโดยไมํมีอคติ และได๎พิจารณาโดยรอบคอบกํอนการส่ังการ 
เชํนกรณีหลักเกณฑ์เรื่องความเป็นกลางของเจ๎าหน๎าที่ โดยอาจก าหนดหน๎าที่ให๎เจ๎าหน๎าที่ฝ่าย
ปกครอง ท่ีมีสํวนได๎เสีย หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข๎องถึงขนาดต๎องละเว๎น หรือหยุดการพิจารณา
เรื่องท่ีตนจะต๎องส่ังการ หรือให๎สิทธิผู๎ท่ีเกี่ยวข๎องคัดค๎านเจ๎าหน๎าที่นั้นได๎ 
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  หลักเกณฑ์เรื่องการรับฟังความทุกฝ่าย โดยอาจก าหนดหน๎าที่ให๎ฝ่ายปกครองต๎อง
กระท ากํอนการส่ังการ เชํน กํอนการลงโทษทางวินัย หรือออกมาตรการที่เป็นโทษอยํางอ่ืน ฝ่าย
ปกครองมีหน๎าที่ ต๎องแจ๎งข๎อกลําวหาให๎แกํข๎าราชการ หรือบุคคลผู๎นั้นทราบ และให๎ข๎าราชการหรือ
ผู๎นั้นมีโอกาสในการโต๎แย๎ง หรือเสนอพยานหลักฐานตําง ๆ เพื่อแก๎ข๎อกลําวหาดังกลําว หรืออาจ
ก าหนดให๎ต๎องรับฟัง หรือขอความเห็นจากผู๎ท่ีเกี่ยวข๎อง หรือผู๎มีสํวนได๎เสียกํอน 
   หลักเกณฑ์เรื่องการให๎เหตุผลในการส่ังการ  การให๎เหตุผลในการส่ังการนอกจากจะ
เป็นประโยชน์ในแงํท่ีมีผลให๎ฝ่ายปกครองต๎องไตรํตรองกํอนมีการส่ังการแล๎ว ยังเป็นหลักประกัน
เบื้องต๎น มิให๎ฝ่ายปกครองใช๎อ านาจตามอ าเภอใจ หรือโดยมิชอบด๎วยกฎหมาย ทั้งยังอ านวยความ
สะดวกให๎แกํศาลในการควบคุมการกระท าทางปกครองได๎ด๎วย นอกจากนั้นการให๎เหตุผลยังเป็น
การให๎ข๎อมูล และค าอธิบายในการส่ังการแกํเอกชนท าให๎เอกชนมีความเข๎าใจอันดี อันมีผลท าให๎
ความสัมพันธ์ระหวํางฝ่ายปกครอง และเอกชนดีขึ้น อยํางไรก็ตาม กฎหมายบางประเทศก็ไมํได๎
บังคับให๎ฝ่ายปกครองต๎องให๎เหตุผลในการส่ังการทุกครั้งไปคงเนื่องจากเห็นวํา การส่ังการบางอยําง
ไมํได๎มีความส าคัญมาก หรือไมํได๎มีผลกระทบตํอสิทธิหน๎าที่ของเอกชน หรือเป็นที่รู๎กันอยูํทั่วไป 
 2. เพื่อให๎ฝ่ายปกครองอยูํในสภาพ หรือฐานะที่จะพิจารณาส่ังการได๎ดี เชํน ก าหนดหน๎าที่
ให๎ต๎องหารือ หรือขอความเห็นจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง หรือรับฟังบุคคลที่มีความรู๎ หรือผู๎มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องดังกลําวกํอนที่จะวินิจฉัยส่ังการ ซ่ึงจะมีผลให๎ฝ่ายปกครองส่ังการโดยรู๎ข๎อเท็จจริง 
และรอบคอบยิ่งขึ้นอันจะเป็นผลดีแกํประชาชนด๎วย เชํน ในกรณีของการจัดท าโครงการใหญํ ๆ 
ของรัฐที่ต๎องมีการลงทุนสูงตั้งแตํหนึ่งพันล๎านบาทขึ้นไปโดยปกติกฎหมายได๎ก าหนดขั้นตอน และ
วิธีการ ไว๎หลายประการ เชํน หนํวยงานเจ๎าของโครงการต๎องศึกษาและวิเคราะห์โครงการโดย
ละเอียด โดยอาจต๎องมีการวําจ๎างท่ีปรึกษา และต๎องเสนอโครงการดังกลําวตํอคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติพิจารณา เป็นต๎น  
 จะเห็นได๎วํา วัตถุประสงค์หลักทั้ง 2 ประการนี้ไมํอาจแยกจากกันได๎เด็ดขาด เนื่องจาก
หลักเกณฑ์สํวนใหญํ เชํน หลักการให๎เหตุผล หรือหลักการรับฟังความจากเอกชนที่เกี่ยวข๎องเป็น
ประโยชน์ทั้งแกํประชาชน และแกํฝ่ายปกครองเชํนกัน 
 การไมํปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกลําว อันเป็นสาระส าคัญอาจมีผลท าให๎นิติกรรมทาง
ปกครองนั้นเสียไป หรือไมํสมบูรณ์ได๎ ที่ต๎องเน๎นวํา “อันเป็นสาระส าคัญ ” นั้นเนื่องจากการที่ไมํ
ปฏิบัติผิดขั้นตอนหรือหลักเกณฑ์ท่ีไมํใชํสาระส าคัญแล๎ว ยํอมไมํมีผลให๎การกระท าดังกลําวเสียไป 
เพราะหลักเกณฑ์ตําง ๆ มีความส าคัญไมํเทําเทียมกัน หรือหลักเกณฑ์บางประการได๎ถูกก าหนดขึ้น
เพื่อประโยชน์แกํฝ่ายปกครองฝ่ายเดียวดังนั้นจึงไมํควรบังคับใช๎หลักเกณฑ์ดังกลําวอยํางเครํงครัด
จนเกินไป อันอาจเป็นผลเสียตํอการบริหารประเทศหรือตํอสํวนรวมได๎  
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 เนื่องจากหลักทางทฤษฎีท่ีวํา รัฐยํอมมีขึ้นเพื่อประโยชน์ของประชาชนที่รวมกันเป็นรัฐ 
ดังนั้น การใช๎อ านาจของรัฐ ซ่ึงรวมถึงการใช๎อ านาจทางปกครองนั้นจึงต๎องกระท าเพื่อประโยชน์
สาธารณะ การส่ังการหรือท านิติกรรมทางปกครองมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองตอบตํอประโยชน์
สํวนรวม หรือของประชาชนโดยทั่วไป เว๎นแตํกฎหมายจะได๎ก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช๎
อ านาจส่ังการในบางเรื่องไว๎โดยเฉพาะ การใช๎อ านาจในกรณีดังกลําวก็ต๎องใช๎ให๎ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือจุดมุํงหมายเฉพาะของกฎหมายนั้น ๆ เชํน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมอาคารในด๎านความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกัน
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการ
อ านวยความสะดวกแกํการจราจร ถ๎าฝ่ายปกครองได๎ใช๎อ านาจส่ังการโดยขัดตํอวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ หรือวัตถุประสงค์ที่กฎหมายก าหนดไว๎โดยเฉพาะแล๎ว การใช๎อ านาจส่ังการ
ของฝ่ายปกครอง หรือการท านิติกรรมทางปกครองนั้นยํอมไมํชอบด๎วยกฎหมาย โดยปกติแล๎วใน
การส่ังการทางปกครอง นอกจากกฎหมายจะได๎ก าหนดตัวบุคคล หรือเจ๎าหน๎าที่ท่ีมีอ านาจแล๎ว 
กฎหมายมักจะระบุด๎วยวํา เจ๎าหน๎าที่ดังกลําวจะมีอ านาจหน๎าที่อยํางไร เจ๎าหน๎าที่ต๎องใช๎อ านาจ
ภายในขอบเขตของกฎหมาย หรือกฎระเบียบข๎อบังคับในเรื่องนั้น (บวรวิทย์ เปรื่องวงศ,์ 2543, หน๎า 
46-54) 
 2. หน่วยงานที่ท าหน้าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ก าหนดให๎มีหนํวยงานที่มีหน๎าที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เพื่อให๎บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมาย ดังนี้ 
  2.1 ราชการสํวนท๎องถ่ิน  
  ราชการสํวนท๎องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได๎แกํ 
   1. เทศบาล 
   2. องค์การบริหารสํวนจังหวัด 
   3. เมืองพัทยา 
   4. กรุงเทพมหานคร 

  2.2 เจ๎าหน๎าที่ตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
  รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู๎
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ กลําวคือ เป็นผู๎ดูแลกิจการตําง ๆ ให๎เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดให๎อ านาจหน๎าที่ในการประกาศก าหนดให๎องค์การปกครองสํวนท๎องถ่ิน นอกจากเทศบาล 
องค์การบริหารสํวนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา เป็นราชการสํวนท๎องถ่ินตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และออกกฎกระทรวง ก าหนดกิจการ ตามความในมาตรา 
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5 คือ ก าหนดคําธรรมเนียมและยกเว๎นคําธรรมเนียม ก าหนดแบบค าขออนุญาต ใบอนุญาต 
ใบรับรอง ใบแทนตําง ๆ หรือก าหนดกิจการนั้น ๆ เชํน ก าหนดคุณวุฒินายชํางหรือนายตรวจ ยังมี
อ านาจออกกฎกระทรวงยกเว๎น ผํอนผัน หรือก าหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนเกี่ยวกับอาคารของกระทรวง ทบวง กรม 
ราชการสํวนท๎องถ่ินที่ใช๎ในราชการ หรือใช๎เพื่อสาธารณประโยชน์ อาคารขององค์กรของรัฐที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช๎ในกิจการขององค์การหรือใช๎เพื่อสาธารณประโยชน์ โบราณสถาน วัดวา
อาราม หรืออาคารตําง ๆ ท่ีใช๎เพื่อการศาสนา ซ่ึงมีกฎหมายควบคุมการกํอสร๎างไว๎โดยเฉพาะแล๎ว 
อาคารที่ท าการขององค์การระหวํางประเทศ หรือของหนํวยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหวําง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลตํางประเทศ อาคารที่ท าการสถานทูต หรือ กงสุลระหวํางประเทศ อาคาร
ชั่วคราวที่มีก าหนดเวลารื้อถอน ทั้งนี้มีอ านาจด าเนินการโดยอิสระไมํจ าต๎องมีค าแนะน าจาก
คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
  นอกจากนี้ เพ่ือประโยชน์แหํงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย 
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความ
สะดวกแกํการจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวง ก าหนด
ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสํวน เนื้อที่ และที่ตั้งของอาคาร ก าหนดการรับน้ าหนัก ความคงทน 
ตลอดจนลักษณะคุณสมบัติของวัสดุที่ใช๎ ก าหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบประปา 
ไฟฟ้า แบบและจ านวนของห๎องน้ า ห๎องส๎วม ก าหนดระบบการจัดแสงสวําง การระบายอากาศ การ
ระบายน้ า และอ่ืนๆก็เพื่อให๎บรรลุถึงซ่ึงวัตถุประสงค์ของกฎหมาย 
   2.2.1 เจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินเป็นเจ๎าหน๎าที่ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีอ านาจหน๎าที่ในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ให๎การด าเนินการ
เกี่ยวกับอาคารภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนได๎เป็นไปโดยถูกต๎องเรียบร๎อยสมตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายที่เกี่ยวข๎อง ซ่ึงได๎แกํการพิจารณาออกค าส่ังอนุญาต 
หรือไมํอนุญาตให๎ด าเนินการกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย๎าย และใช๎หรือเปล่ียนการใช๎อาคาร 
ตลอดจนการออกค าส่ังห๎ามและก าหนดมาตรการบังคับตําง ๆ ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนไมํปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง  (บุรินทร์ โชคเกิด,  2551, 
หน๎า 141) 
   2.2.2 นายชําง นายชําง หมายความวํา  วิศวกร หรือ สถาปนิกของกรมโยธาธิการ 
หรือผู๎ซ่ึงเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินแตํงตั้งให๎เป็นนายชําง นายชํางที่เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินจะแตํงตั้งให๎เป็น
นายชําง ต๎องเป็นข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถ่ินซ่ึงได๎บัญญัติไว๎ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
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อาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 49 เนื่องจากลักษณะพิเศษอยํางหนึ่งของการปกครองสํวนท๎องถ่ินคือการมี
บุคลากรของตนเอง ซ่ึงนอกจากบุคคลที่กระท าการในฐานะผู๎แทนขององค์การปกครองสํวน
ท๎องถ่ินโดยทั่วไป ได๎แกํ สภาท๎องถ่ิน และผู๎บริหารท๎องถ่ินแล๎วยังหมายถึงเจ๎าหน๎าที่ประจ าซ่ึงมา
จากการบรรจุแตํงตั้ง โดยอาศัยอ านาจบริหารขององค์การปกครองสํวนท๎องถ่ิน  (พรชัย  รัศมีแพทย์, 
ออนไลน์, 2530) 
   ผู๎ท่ีเป็นนายชํางในองค์การปกครองสํวนท๎องถ่ิน จึงต๎องแตํงตั้งโดยอ านาจบริหาร
ขององค์การปกครองสํวนท๎องถ่ิน ซ่ึงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ก็คือเจ๎าพนักงาน
ท๎องถ่ิน นายชํางมีอ านาจหน๎าที่ดังตํอไปนี้ 
    1. เข๎าไปในบริเวณที่มีการกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย๎ายอาคาร 
เพื่อตรวจสอบวําได๎มีการฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมํ และเพื่อการนี้ให๎มี
อ านาจสอบถามข๎อเท็จจริงหรือส่ังให๎แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องจากบุคคลที่อยูํหรือ
ที่ท างานในสถานที่นั้นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 53 
    2. มีอ านาจเข๎าไปตรวจอาคาร และบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได๎ และมีอ านาจ
สอบถามข๎อเท็จจริงหรือส่ังให๎แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องจากบุคคลที่อยูํ หรือท างาน
ในสถานที่นั้น เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวําอาคารใดซ่ึงได๎กํอสร๎างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย๎าย
เสร็จแล๎วนั้นได๎กระท าขึ้นโดยฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีเหตุอันควรสงสัยวํา
อาคารใดมีการใช๎หรือเปล่ียนการใช๎ โดยฝ่าฝืนหรือไมํปฏิบัติตามมาตรา 32 มาตรา 33 หรือมาตรา 
34 หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา 46 ทั้งนี้ตามมาตรา 54 
   2.2.3 นายตรวจ นายตรวจ หมายความวํา ผ๎ูซ่ึงเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินแตํงตั้งให๎เป็น
นายตรวจ มีอ านาจหน๎าที่ เข๎าไปในบริเวณที่มีการกํอสร๎างดัดแปลงรื้อถอน หรือเคล่ือนย๎ายอาคาร 
เพื่อตรวจสอบวําได๎มีการฝ่าฝืน หรือไมํปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไมํ และเพื่อการนี้ให๎มี
อ านาจสอบถามข๎อเท็จจริงหรือส่ังให๎แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวข๎องจากบุคคลที่อยูํหรือ
ท างานในสถานที่นั้นตามท่ีบัญญัติไว๎ใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 53 
   2.2.4 คณะกรรมการควบคุมอาคาร เป็นองค์กรกลํุมท่ีมีอิสระในการแลกเปล่ียน
แนวความคิดระหวํางกรรมการด๎วยกัน สมาชิกในคณะกรรมการมักจะเป็นแบบก าหนดให๎ท างาน
บางอยํางพิเศษจากงานประจ าตามปกติคณะกรรมการควบคุมอาคารประกอบด๎วยบุคคลผู๎มีอ านาจ
หน๎าที่ในทางราชการโดยตรงท่ีจะต๎องก ากับ ดูแล อาคารให๎เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
และบุคคลผู๎มีความรู๎เช่ียวชาญในด๎านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ ที่
รัฐมนตรีแตํงตั้งเพ่ือท าหน๎าที่ในการก ากับ ดูแล ให๎การกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย๎าย ใช๎
และเปล่ียนการใช๎อาคารเป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดย
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เครํงครัด โดยระบุอ านาจหน๎าที่ไว๎ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา18  คณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร มี 2 ประเภท คือ คณะกรรมการโดยต าแหนํง ได๎แกํ ผ๎ูที่ระบุต าแหนํงไว๎ใน มาตรา 14 
มีจ านวน 12 คน และกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยแตํงตั้งมีจ านวน
ไมํเกิน 4 คน ซ่ึงโดยปกติก็แตํงตั้งเต็มจ านวน 4 คน ดังนั้นคณะกรรมการควบคุมอาคารจึงมีจ านวน
รวม 16 คน  คณะกรรมการโดยต าแหนํง ไมํมีวาระการอยูํในต าแหนํง เพราะเป็นต าแหนํงตาม
กฎหมาย สํวนกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิมีวาระตามมาตรา 15 กฎหมายไมํได๎ระบุคุณสมบัติของผ๎ูที่จะ
ได๎รับการแตํงตั้งเป็นกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ คงเห็นวําการระบุไว๎เชํนนั้นอาจเป็นการคับแคบไป จึง
ปลํอยให๎เป็นดุลพินิจของรัฐมนตรี แตํในทางปฏิบัตินําจะแตํงตั้งจากผู๎มีความรู๎ความเชี่ยวชาญใน
เรื่องอาคารและการผังเมือง เพื่อให๎เหมาะสมกับเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ถือวําเป็นกรรมการ
ผู๎ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจหน๎าที่ ดังนี้ 
    1. ให๎ค าแนะน าแกํรัฐมนตรีในการด าเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ 
    2. ให๎ความเห็นชอบในการออกข๎อบัญญัติท๎องถ่ินตามมาตรา 10 (2) 
    3. ให๎ค าปรึกษาแนะน า เกี่ยวกับการด าเนินงาน แกํเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
    4. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่บัญญัติไว๎ในพระราชบัญญัตินี้ 
    คณะกรรมการควบคุมอาคาร ไมํมีฐานะเป็นนิติบุคคล แตํด าเนินการโดยการ
ประชุมและมีมติของท่ีประชุม คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อ
ปฏิบัติการอยํางใด ตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได๎ อ านาจในการแตํงตั้งเชํนนี้นํา
จะต๎องกระท าโดยมติของท่ีประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคาร สํวนผู๎ออกค าส่ังแตํงตั้งนําจะเป็น
รัฐมนตรีวําการกระทรวงมหาดไทยโดยอ๎างถึงท่ีมาของอนุกรรมการดังกลําว คือมติที่ประชุมของ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร องค์ประชุม ประธานที่ประชุม การออกเสียงลงคะแนน และมติของท่ี
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิบัติตามความในมาตรา 17 คือถือปฏิบัติตามบทบัญญัติวําด๎วยการ
ประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคารโดยอนุโลม โดยที่คณะกรรมการควบคุมอาคารทั้ง 2 
ประเภทมาจากสํวนราชการ หรือผู๎ทรงคุณวุฒิหลายหนํวยงานหรือหลายคนด๎วยกัน เม่ือต๎องมา
ประชุมรํวมกันจึงต๎องมีส านักงานกลางเป็นเครื่องมือหรือองค์กรเพ่ือด าเนินงานหรือเพื่อแปรรูปมติ
ของคณะกรรมการดังกลําวเป็นรูปธรรม หรือให๎มีผลในทางปฏิบัติและโดยที่เนื้อหาของงานเป็น
หน๎าที่โดยตรงของกรมโยธาธิการ ท้ังอธิบดีกรมโยธาธิการก็เป็นประธานคณะกรรมการควบคุม
อาคารโดยต าแหนํงอยูํแล๎ว จึงให๎จัดตั้งส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในกรมโยธาธิการ
กระทรวงมหาดไทยมีฐานนะเป็นกองตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม ส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร มีหน๎าที่ ดังนี้ 
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    1. ปฏิบัติงานวิชาการให๎แกํคณะกรรมการควบคุมอาคาร เชํน มีหน๎าที่ค๎นคว๎า
รวบรวมวิชาการทั้งทางด๎านวิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ การผังเมือง ตลอดจนกฎหมาย
และพัฒนาการของกฎหมายให๎แกํคณะกรรมการควบคุมอาคารเพื่อเป็นข๎อมูลประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยปัญหาตําง ๆ รวมไปถึงการให๎ค าแนะน าแกํรัฐมนตรีเพื่อออกกฎกระทรวงหรือประกาศ
ตามท่ีกฎหมายระบุไว๎ 
    2. ปฏิบัติงานธุรการให๎แกํคณะกรรมการควบคุมอาคาร เชํน งานสารบรรณ 
งานจัดการ ประชุม พิมพ์รายงานการประชุม การเสนอค าส่ังแตํงตั้งคณะกรรมการผ๎ูทรงคุณวุฒิ เป็น
ต๎น 
    3. ให๎ค าปรึกษาแกํคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามท่ีได๎รับค าร๎องขอ 
    4. ประสานงานและให๎ความชํวยเหลือแกํราชการสํวนท๎องถ่ินในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เชํน รวบรวมข๎อมูลในทางวิชาการเสนอ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร เพื่อพิจารณาตอบข๎อหารือแกํราชการสํวนท๎องถ่ินน าไปใช๎เป็นหลัก
ปฏิบัติให๎ถูกต๎อง (บุรินทร์ โชคเกิด, 2551, หน๎า 108-112) 
   2.2.5 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เป็นองค์กรกลํุมท่ีท าหน๎าที่ชี้ขาดข๎อพิพาท
ทางปกครอง กลําวคือพิจารณาวินิจฉัย หนังสืออุทธรณ์ที่เอกชนอุทธรณ์ค าส่ังของเจ๎าพนักงาน
ท๎องถ่ิน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 51 และมาตรา 51 ทวิ ได๎ก าหนดให๎
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีอ านาจหน๎าที่ดังนี้ 
    1. พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าส่ังของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารเมื่อมีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวข๎องมาให๎ถ๎อยค า หรือส่ังให๎บุคคลดังกลําวสํงเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข๎องเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ 
    2. สอบถามข๎อเท็จจริงหรือกระท าการใด ๆ เทําที่จ าเป็นเพื่อประการการ
พิจารณาอุทธรณ์ 
    3. แตํงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติราชการตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย ในการปฏิบัติหน๎าที่ดังกลําวคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีฐานะเป็นเจ๎าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร มาตรา 64 แม๎กรรมการดังกลําวจะเป็นบุคคลภายนอก คือได๎รับการแตํงตั้งมาในฐานะเป็น
กรรมการจากภาคเอกชนมิใชํเป็นข๎าราชการ หรือพนักงานสํวนท๎องถ่ิน  ก็อาจได๎รับความคุ๎มครอง
ในฐานะเจ๎าพนักงาน หรืออาจต๎องรับผิดในฐานเจ๎าพนักงานตามบทบัญญัติในประมวลกฎหมาย
อาญาได๎ 
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    การวิธีพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 51 (1) นั้นกฎหมายมิได๎ก าหนด
หลักเกณฑ์หรือวิธีการไว๎วําจะต๎องด าเนินการอยํางไร ในทางปฏิบัตินําจะกระท าโดยการพิจารณา
เอกสารหลักฐานของผ๎ูอุทธรณ์ และเอกสารหลักฐานซ่ึงเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินเสนอไปพร๎อมอุทธรณ์ 
ทั้งอาจเรียกผู๎อุทธรณ์และข๎าราชการที่เกี่ยวข๎องในราชการสํวนท๎องถ่ิน หรือผู๎มีความรู๎ความช านาญ
มาให๎ข๎อเท็จจริงหรือความเห็นประกอบได๎ ซ่ึงการพิจารณาวินิจฉัยนําจะต๎องกระท าโดยวิธีประชุม
กรรมการแล๎วขอมติจากที่ประชุมตามมาตรา 17 สํวนผลของการวินิจฉัยอาจกระท าได๎โดยการ ยก 
ยืน กลับ หรือแก๎ค าส่ังเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน คือ 
    1. ส่ังยกอุทธรณ์ในกรณีที่เห็นวําอุทธรณ์นั้นต๎องห๎ามตามกฎหมาย เชํน ผ๎ู
อุทธรณ์ไมํมีอ านาจอุทธรณ์เพราะมิใชํบุคคลที่ระบุไว๎ในมาตรา 52 หรืออุทธรณ์นั้นมิได๎ยื่นภายใน
ก าหนด 30 วันนับแตํวันได๎ทราบค าส่ังของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินตามมาตรา 52 วรรคแรก เป็นต๎น 
    2. ส่ังยืนตามค าวินิจฉัยของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน เชํน ผู๎อุทธรณ์ขออนุญาต
กํอสร๎างอาคารเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินมีค าส่ังไมํอนุญาตเพราะในท๎องท่ีนั้นมีกฎกระทรวงหรือ
ข๎อบัญญัติท๎องถ่ินห๎ามมิให๎กํอสร๎างอาคาร ชนิด หรือประเภทนั้น ผ๎ูขอรับใบอนุญาตจึงยื่นอุทธรณ์
ตํอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เพื่อขอให๎ส่ังเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินออกใบอนุญาตตามค าขอ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาแล๎วเห็นวําการกํอสร๎างอาคารตามค าขอของผ๎ูอุทธรณ์
ต๎องห๎ามตามกฎหมายจึงวินิจฉัยยืนตามค าส่ังของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินที่ไมํอนุญาตให๎สร๎างอาคาร
นั้น เป็นต๎น 
    3. ส่ังกลับค าส่ังของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน เชํน เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินมีค าส่ังให๎
เจ๎าของอาคารแก๎ไขเปล่ียนแปลงหรือรื้อถอนสํวนของอาคารที่กํอสร๎างผิดไปจากแบบแปลนที่ได๎รับ
อนุญาต เจ๎าของอาคารอุทธรณ์โดยอ๎างหรือเสนอความเห็นของผ๎ูมีความรู๎ความเชี่ยวชาญในด๎าน
วิศวกรรมศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ วําสํวนของอาคารที่กํอสร๎างนั้นแม๎จะผิดไปจากแบบ
แปลนที่ได๎รับอนุญาตก็อาจกระท าได๎ตามความในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2528) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นวําความเห็นของผ๎ูมี
ความรู๎ความเชี่ยวชาญดังกลําวถูกต๎องก็อาจวินิจฉัยกลับค าส่ังของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินเป็นวําไมํต๎อง
รื้อถอนสํวนของอาคารดังกลําว เป็นต๎น 
    4. ส่ังแก๎ค าวินิจฉัยของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน ถ๎าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
เห็นวํา ค าส่ังของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินถูกแตํเพียงบางสํวน และผิดบางสํวน กรณีกํอสร๎างอาคารผิด
ไปจากแบบแปลนที่ได๎รับอนุญาตเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินจึงมีค าส่ังให๎เจ๎าของอาคารรื้อถอนอาคารนั้น 
เจ๎าของอาคารอุทธรณ์ ถ๎าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นวํามีการกํอสร๎างอาคารนั้นผิดไปจาก
แบบแปลนเพียงบางสํวน ชอบท่ีจะส่ังให๎รื้อถอน หรือแก๎ไขเปล่ียนแปลงเฉพาะสํวนที่ผิดนั้นก็อาจมี
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ค าวินิจฉัยแก๎ค าส่ังของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินจากรื้อถอนอาคารทั้งหลังเป็นให๎แก๎ไขเปล่ียนแปลงหรือ
รื้อถอนเฉพาะเพียงบางสํวนได๎ เป็นต๎น 
    อ านาจของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 51 (2) เป็นอ านาจในการ
สอบสวนพยานบุคคลหรือตรวจสอบพยานเอกสารเพิ่มเติมด๎วยตนเอง กลําวคือ ถ๎าเห็นสมควร
สอบปากค าบุคคลที่เกี่ยวข๎องอยํางใดก็มีอ านาจออกหนังสือเรียกบุคคลนั้น ๆ มาให๎ถ๎อยค า ณ 
สถานที่และตามวันเวลาท่ีก าหนดได๎ หากผู๎รับหนังสือฝ่าฝืน คือไมํมาให๎ถ๎อยค าหรือมาแล๎วไมํยอม
ให๎ถ๎อยค าโดยไมํมีเหตุอันสมควรก็อาจมีความผิดตามมาตรา 68 (1) ได๎ ผู๎มีอ านาจลงลายมือชื่อใน
หนังสือเรียกดังกลําวนําจะต๎องเป็นประธานกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือผู๎ท าการแทนโดยชอบ 
ไมํจ าต๎องลงช่ือทั้งคณะอยํางใด แตํหากประธานกรรมการมอบหมายให๎กรรมการผ๎ูใดลงช่ือแทน
กรรมการนั้นยํอมมีอ านาจลงลายมือชื่อแทนโดยชอบ สํวนอ านาจในการเรียกพยานเอกสารหรือ
หลักฐานอ่ืน คือวัตถุพยานก็เชํนเดียวกับอ านาจในการเรียกพยานบุคคลมาให๎ถ๎อยค า คือให๎กระท า
โดยการมีหนังสือไปถึงบุคคลที่ครอบครองเอกสารหรือหลักฐานนั้นเพื่อให๎สํงเอกสารหรือหลักฐาน
ดังกลําวมาเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ได๎ ทั้งนี้ในหนังสือดังกลําวนําจะระบุถึงมูลเหตุ
แหํงการออกหนังสือนั้น ๆ ตามกฎหมายด๎วย เชํน มีการอุทธรณ์ค าส่ังของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินใน
เรื่องใด คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได๎รับรายงานวํามีเอกสารฉบับนั้นหรือวัตถุพยานนั้นอยูํใน
ความครอบครองของผ๎ูรับหนังสือซ่ึงเกี่ยวข๎องในการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกลําว จึงขอให๎ผู๎นั้น
สํงเอกสารหรือวัตถุพยานนั้นให๎แกํคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ณ สถานที่และตามวันเวลาท่ี
ก าหนดให๎ดังนี้ เป็นต๎น เมื่อได๎รับหนังสือดังกลําวโดยชอบแล๎วหากผู๎รับหนังสือขัดขืนไมํยอมสํง
มอบเอกสารหรือวัตถุพยานนั้น ๆ ให๎ตามก าหนดโดยไมํมีข๎อแก๎ตัวอันสมควรก็อาจมีความผิดตาม
มาตรา 68 (1) ได๎ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ มีอ านาจสอบถามข๎อเท็จจริงจากบุคคลใด ๆ เทําที่
จ าเป็น เพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ได๎ ทั้งนี้นําจะหมายถึงการไปพบบุคคลดังกลําว ณ 
อาคารหรือบริเวณอาคารที่เป็นมูลกรณีอุทธรณ์ มิใชํโดยมีหนังสือเรียกมาตามมาตรา 51 (1) อ านาจ
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่จะแตํงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาข๎อเท็จจริงหรือ
ปฏิบัติการอยํางใดอยํางหนึ่งตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นสมควรมอบหมาย ซ่ึงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายนําจะแตํงตั้งให๎มีหน๎าที่ชํวยพิจารณาข๎อเท็จจริงหรือปฏิบัติการอยํางใด
อยํางหนึ่งภายในขอบเขตอ านาจหน๎าที่ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 51 เทํานั้น จะ
ให๎มีอ านาจหน๎าที่นอกเหนือไปจากมาตรา 51 คงจะไมํได๎ หากมีการแตํงตั้งให๎ปฏิบัติภารกิจเชํนนั้น
อนุกรรมการนั้นคงไมํมีอ านาจตามกฎหมาย อนึ่งการจะแตํงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาและ
วินิจฉัยอุทธรณ์ทั้งเรื่องไมํนําจะกระท าได๎เพราะการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นอ านาจหน๎าที่
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โดยตรง ซ่ึงนําจะต๎องกระท าและเสนอความเห็นแตํโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เทํานั้น 
นําจะมอบหมายให๎เพียงชํวยกล่ันกรองหรือพิจารณาอุทธรณ์เทํานั้น  
    วาระการอยูํในต าแหนํงของคณะอนุกรรมการ การพ๎นจากต าแหนํงของ
คณะอนุกรรมการและองค์ประชุมของคณะอนุกรรมการ ให๎เป็นไปตามมาตรา 15 มาตรา 16 และ
มาตรา 17 โดยอนุโลม สํวนที่ให๎น ามาตรา 51 มาใช๎บังคับโดยอนุโลมนั้น หมายความวํา เมื่อได๎
มอบหมายให๎คณะอนุกรรมการปฏิบัติการตามมาตรา 51 แล๎วผู๎ใดฝ่าฝืนหนังสือเรียกหรือการ
ปฏิบัติการดังกลําวของคณะอนุกรรมการนั้น ๆ ยํอมเป็นความผิดตามมาตรา 51, 68(1) หรือ (2) 
แล๎วแตํกรณีด๎วย ลักษณะทั่วไปของอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เป็นดังนี้ 
    1. ต๎องท าเป็นหนังสือ มิใชํอุทธรณ์ด๎วยวาจา และต๎องลงลายมือชื่อผู๎อุทธรณ์ใน
อุทธรณ์ มิฉะนั้นอาจถือวําเป็นบัตรสนเทํห์ไมํชอบท่ีจะรับเป็นอุทธรณ์ อนึ่งกฎหมายมิได๎บังคับวํา
จะต๎องมีส าเนาอุทธรณ์ด๎วยจึงไมํจ าต๎องท าส าเนายื่นพร๎อมอุทธรณ์แตํอยํางใด 
    2. ผู๎อุทธรณ์ต๎องอุทธรณ์ด๎วยตนเองจะแตํงตั้งทนายความให๎อุทธรณ์แทน หรือ
ให๎ผู๎อ่ืนยื่นอุทธรณ์แทนไมํได๎ เพราะบุคคลดังกลําวมิใชํผ๎ูได๎รับค าส่ังจากเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินอันเป็น
มูลเหตุแหํงการอุทธรณ์นั้น สํวนการมอบอ านาจให๎ผู๎อ่ืนเป็นตัวแทนในการอุทธรณ์ค าส่ังแทนตน
หรือให๎ทนายความเป็นผู๎เรียงอุทธรณ์ให๎นั้นนําจะกระท าได๎ เพราะไมํมีกฎหมายห๎ามแตํการมอบ
อ านาจนั้นจะต๎องเป็นไปโดยถูกต๎องตามกฎหมายทั้งต๎องปิดอากรแสตมป์โดยถูกต๎องตามกฎหมาย
ด๎วยสํวนการให๎ทนายความเรียงอุทธรณ์ไมํจ าต๎องมีใบแตํงทนายด๎วย 
    3. อุทธรณ์นําจะมีข๎อความปลากฎชัดวําเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินออกค าส่ังเรื่องใด 
เมื่อใดและผู๎อุทธรณ์ได๎ทราบค าส่ังนั้นเมื่อใด 
    4. อุทธรณ์จะต๎องปรากฏข๎อคัดค๎านค าส่ังของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน มิใชํคัดค๎าน
ค าส่ังของเจ๎าพนักงานในล าดับรองลงมา เชํน นายตรวจ หรือนายชําง ซ่ึงค าส่ังเชํนนั้นยํอมไมํอาจ
อุทธรณ์ได๎ตามกฎหมายจะท าได๎ก็แตํเพียงร๎องเรียนตํอผู๎บังคับบัญชาของบุคคลเหลํานั้น ลักษณะ
ของอุทธรณ์ต๎องแสดงวํา ผ๎ูอุทธรณ์ไมํเห็นพ๎องกับค าส่ังเทํานั้นโดยคัดค๎านวําไมํถูกต๎องตรงตาม
ข๎อเท็จจริง ไมํชอบด๎วยเหตุผล หรือไมํชอบด๎วยกฎหมายอยํางใด พร๎อมด๎วยเหตุทั้งข๎อเท็จจริงและ
ข๎อกฎหมาย ถ๎าไมํมีข๎อคัดค๎านเชํนนั้นโดยมีลักษณะเป็นเพียงค าปรารภหรือค าร๎องเรียนการ
ปฏิบัติงานของเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินนําจะไมํเป็นอุทธรณ์ ไมํชอบท่ีจะรับพิจารณาเนื่องจากอุทธรณ์
เป็นกระบวนการ หรือเป็นหนังสือ ซ่ึงมีความประสงค์ที่จะให๎มีการตรวจสอบค าส่ังของเจ๎าพนักงาน
ท๎องถ่ินโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซ่ึงเป็นองค์กร หรือสถาบันระดับสูงท่ีก าหนดขึ้นตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร อุทธรณ์จึงจ าเป็นต๎องมีค าขอของผ๎ูอุทธรณ์ด๎วย หรือกลําวอีกนัยหนึ่ง
วําท่ีผู๎อุทธรณ์เขียนหนังสือเป็นอุทธรณ์มานั้นผู๎อุทธรณ์ประสงค์จะให๎คณะกรรมการพิจารณา
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อุทธรณ์แก๎ไขความไมํถูกต๎องท่ีเกิดขึ้น หรือบ าบัดความเสียหายให๎แกํผู๎อุทธรณ์ตามข๎อเท็จจริง หรือ
ข๎อกฎหมายที่ผ๎ูอุทธรณ์ยกขึ้นอ๎างอิงนั้นอยํางไร 
    ผู๎มีสิทธิอุทธรณ์ได๎แกํบุคคลดังตํอไปนี้ 
    1. ผู๎ขอรับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เชํน ขอรับใบอนุญาต
กํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย๎ายอาคารตามมาตรา 25 ขอรับใบอนุญาตกํอสร๎าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคล่ือนย๎ายอาคารผิดไปจากรายการที่ได๎รับอนุญาต ตามมาตรา 31 หรือขออนุญาต
เปล่ียนการใช๎อาคารตามมาตรา 33 วรรคสุดท๎าย เป็นต๎น ผ๎ูได๎รับใบอนุญาต เชํน ผ๎ูได๎รับใบอนุญาต
ที่ได๎รับค าส่ังให๎ตํออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35 หรือผู๎รับใบอนุญาตที่เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินไมํยอม
ออกใบแทนใบอนุญาตให๎ตามค าขอซ่ึงยื่นตามมาตรา 39 เป็นต๎น ผ๎ูแจ๎งความตามมาตรา 39 ทวิ 
ได๎แกํ ผ๎ูซ่ึงแจ๎งความประสงค์จะกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย๎ายอาคารตามบทบัญญัติ
ดังกลําว 
    2. ผู๎ได๎รับค าส่ังจากเจ๎าพนักงานท๎องถ่ิน เชํน เจ๎าของหรือผู๎ควบคุมอาคาร ผ๎ู
ควบคุมงาน ผ๎ูด าเนินการ ลูกจ๎างหรือบริวารของบุคคลดังกลําวตามมาตรา 40 (1) หรือสถาปนิก 
หรือวิศวกรซ่ึงเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินมีค าส่ังแจ๎งเวียนชื่อตามมาตรา49 ทวิ เป็นต๎น ถ๎ามิใชํบุคคลที่ระบุ
ไว๎ดังกลําว ยํอมไมํมีสิทธิอุทธรณ์ตามกฎหมาย อุทธรณ์นั้นยํอมไมํควรได๎รับการพิจารณาวินิจฉัย 
คณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จึงชอบท่ีจะยกอุทธรณ์นั้นเสียได๎โดยไมํจ าต๎องพิจารณาในเนื้อหา
อยํางใด (บุรินทร์ โชคเกิด, 2551, หน๎า 204-207) 
   2.2.6 คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
มาตรา 74 วรรค 1 ได๎ก าหนดให๎คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ประกอบด๎วยบุคคลดังตํอไปนี้ 
    1. ในเขตกรุงเทพมหานครประกอบด๎วย ผ๎ูวําราชการกรุงเทพมหานคร ผู๎แทน
ส านักงานอัยการสูงสุด และผู๎แทนกรมต ารวจ (ปัจจุบันคือส านักงานต ารวจแหํงชาติ) 
    2. ในเขตจังหวัดอื่น ประกอบด๎วยผู๎วําราชการจังหวัด อัยการจังหวัด และ
หัวหน๎าต ารวจภูธรจังหวัด หรือผู๎ก ากับการต ารวจแล๎วแตํกรณี พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 มาตรา 74 วรรค 1 ได๎ก าหนดให๎คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบคดี บรรดา
ความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวหรือความผิดตามมาตรา 68  การควบคุมอาคารเป็นหน๎าที่ท่ีต๎อง
ควบคุมการกํอสร๎างอาคารทุกชนิดในเขตพื้นที่ให๎เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งในด๎านความมั่นคง
แข็งแรง การถูกสุขลักษณะ การผังเมือง การจราจร การสถาปัตยกรรม รวมท้ังข๎อก าหนดในเรื่อง
บริเวณกํอสร๎าง  
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หลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคาร 

 เนื่องจากการกํอสร๎าง ดัดแปลง อาคารในเขตพื้นที่บังคับใช๎พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
นั้นนอกจากมีข๎อที่จะต๎องปฏิบัติ หรือมีข๎อห๎ามตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารโดยเฉพาะแล๎ว 
การกํอสร๎างดัดแปลงอาคารบางประเภทอาจต๎องปฏิบัติตามกฎหมายหลายฉบับ ดังนี้ 
 กลํุมกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกแบบอาคารบางประเภทโดยเฉพาะ 
 1. พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 มาตรา 9 บัญญัติวํา หอพักอยํางน๎อยต๎องมีห๎องนอน  
ห๎องต๎อนรับผ๎ูเยี่ยมเยียน ห๎องอาหาร ห๎องน้ า และห๎องส๎วม ซ่ึงมีสุขลักษณะตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  
 กฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507 ได๎
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับห๎องนอน ห๎องต๎อนรับผ๎ูเยี่ยมเยียน ห๎องอาหาร ห๎องน้ า และห๎องส๎วม
ของหอพักไว๎บางประการ เชํน ข๎อ 3 ห๎องดังกลําวต๎องมีแสงสวํางและห๎องระบายอากาศอยําง
เพียงพอ โดยห๎องนอนต๎องมีขนาดความจุอากาศไมํน๎อยกวํา 9 ลูกบาศก์เมตรตํอผู๎พัก 1 คน เป็นต๎น 
ซ่ึงหากหอพักนั้น ๆ มีลักษณะไมํถูกต๎องตามบทบัญญัติดังกลําว นอกจากเป็นการขัดตํอ
พระราชบัญญัติหอพักแล๎ว ยังอาจเป็นการขัดตํอกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) และฉบับที่ 44 
(พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ด๎วย ซ่ึงในชั้นการตรวจ
พิจารณาค าขอรับใบอนุญาตให๎กํอสร๎างหอพักเชํนนั้น เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินมีอ านาจส่ังให๎แก๎ไข
เปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณที่ได๎
ยื่นไว๎เพื่อให๎ถูกต๎องและเป็นไปตามกฎกระทรวงดังกลําวได๎หากผู๎ขอรับใบอนุญาตไมํยอมแก๎ไขให๎
ถูกต๎องเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินมีอ านาจส่ังไมํอนุญาตให๎ด าเนินการกํอสร๎างดัดแปลงได๎ 
 2. พระราชบัญญัติแรํ พ.ศ.2510 มาตรา 59 บัญญัติวํา การปลูกสร๎างอาคารเกี่ยวกับการท า
เหมือง การจัดตั้งสถานที่เพื่อการแตํงแรํ หรือการเก็บขังน้ าขุํนข๎น หรือมูลดินทราย จะกระท านอก
เขตเหมืองแรํมิได๎ เว๎นแตํจะได๎ใบรับอนุญาตจากเจ๎าพนักงานอุตสาหกรรมแรํประจ าท๎องท่ี และต๎อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว๎ในใบอนุญาตนั้น 
 กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2513) ออกตามความในพระราชบัญญัติแรํ ข๎อ 4 (35) 
ก าหนดให๎ผู๎ถือประทานบัตร ผ๎ูรับใบอนุญาตท าเหมืองแรํชั่วคราว ผ๎ูรับใบอนุญาตแตํงแรํ หรือผู๎รับ
ใบอนุญาตประกอบโลหะกรรมต๎องจัดให๎มีสถานที่เก็บวัตถุระเบิดประกอบด๎วยลักษณะดังนี้ (ก) 
ตัวอาคารต๎องท าด๎วยวัตถุทนไฟ ป้องกันน้ าและกระสุนปืนได๎ และพื้นของสถานที่เก็บวัตถุระเบิด
ต๎องประกอบด๎วยวัตถุที่ไมํเกิดประกายไฟ เป็นต๎น 
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 3. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 มาตรา 6 บัญญัติให๎อ านาจคณะกรรมการที่ราช
พัสดุมีหน๎าที่ในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช๎ และ
จัดหาประโยชน์ที่เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ ซ่ึงหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดไว๎ 
ก าหนดให๎ตราเป็นกฎกระทรวง การกระท าใดๆในส่ิงปลูกสร๎าง อาคาร อันเป็นที่ราชพัสดุต๎อง
พิจารณาและปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการในการปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช๎และ
จัดหาประโยชน์เกี่ยวกับท่ีราชพัสดุ ซ่ึงคณะกรรมการที่ราชพัสดุก าหนดขึ้นด๎วย 
 4. พระราชบัญญัติการขนสํงทางบก พ.ศ.2522 ได๎ก าหนดลักษณะของสถานีขนสํง
ผู๎โดยสารไว๎ในกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ.2535) เกี่ยวกับอาคารสถานีขนสํง อาคารสถานีขนสํง
สัตว์และหรือส่ิงของ ตลอดจนอาคารที่ท าการหรือคลังสินค๎าไว๎ ซ่ึงเกี่ยวข๎องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 
4 (พ.ศ.2526) กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 5. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย พ.ศ.2522 มาตรา 42 บัญญัติวํา 
บรรดาการปลูกสร๎างอาคาร การตั้งโรงงาน การประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ให๎เป็นไป
ตามกฎหมายวําด๎วยโรงงาน กฎหมายวําด๎วยการควบคุมการกํอสร๎างอาคาร และกฎหมายวําด๎วยการ
ผังเมือง แตํการอนุญาตซ่ึงเป็นอ านาจหน๎าที่ของเจ๎าหน๎าที่ตามกฎหมายวําด๎วยการนั้น 
 6. พระราชบัญญัติการสํงเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 มาตรา 19 รัฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหํงชาติ มีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน เชํน การถํายเทความร๎อนของอาคารและการใช๎พลังงานใน
อาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประเมินคําการถํายเทความร๎อนของวัตถุกํอสร๎าง
อาคาร คําการถํายเทความร๎อนของอาคาร และการใช๎พลังงานในอาคาร มาตรฐานการปรับอาคาร 
การท าความร๎อน และการให๎ความร๎อนในอาคาร เป็นต๎น ซ่ึงกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการ
สํงเสริมการอนุรักษ์พลังงานนั้นเกี่ยวข๎องกับกฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารหลายฉบับ เชํน กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) รวมท้ังกฎกระทรวงฉบับตํางๆที่
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร มาตรา 8 (10) ก าหนดบริเวณห๎ามกํอสร๎าง ดัดแปลง 
หรือเปล่ียนการใช๎อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่ตําง ๆ อีกด๎วย 
 7. พระราชบัญญัติการสาธารณะสุข พ.ศ.2535 มาตรา 21 บัญญัติวํา เมื่อปรากฏแกํเจ๎า
พนักงานท๎องถ่ินวํา อาคารหรือสํวนใดของอาคาร หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดซ่ึงตํอเนื่องกับอาคาร มีสภาพ
ช ารุดทรุดโทรม หรือปลํอยให๎มีสภาพรกรุงรังจนอาเป็นอันตรายตํอสุขภาพของผ๎ูอยูํอาศัย หรือมี
ลักษณะไมํถูกต๎องด๎วยสุขลักษณะของการใช๎เป็นที่อยูํอาศัย ให๎เจ๎าพนักงานท๎องถ่ินมีอ านาจออก
ค าส่ังเป็นหนังสือ ให๎เจ๎าของหรือผู๎ครอบครองอาคารนั้นจัดการแก๎ไข เปล่ียนแปลง รื้อถอนอาคาร 
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หรือส่ิงหนึ่งส่ิงใดซ่ึงตํอเนื่องกับอาคารทั้งหมด หรือแตํบางสํวน หรือจัดการอยํางอ่ืนตามความจ า
เป็น เพื่อไมํให๎เป็นอันตรายตํอสุขภาพ หรือให๎ถูกต๎องด๎วยสุขลักษณะภายในเวลาซ่ึงก าหนดให๎ตาม
สมควร ซ่ึงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มาตรา 21 ดังกลําวเกี่ยวข๎องกับมาตรา 46 แหํง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินมีอ านาจส่ังให๎เจ๎าของหรือผู๎
ครอบครองอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช๎ท่ีอาจเป็นอันตรายตํอสุขภาพ ชีวิต รํางกาย หรือทรัพย์สิน 
หรืออาจไมํปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกํอให๎เกิดเหตุร าคาญ หรือกระทบกระเทือนตํอการรักษา
คุณภาพส่ิงแวดล๎อม ปรับปรุงหรือแก๎ไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคารได๎  
 8. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ก าหนดแบบอาคารที่เก็บวัตถุไวไฟ วัตถุระเบิด 
หรือวัตถุกระจายแพรํพิษ หรือรังสีตามกฎหมายวําด๎วยการนั้น ไว๎ในกฎกระทรวง (พ.ศ.2537) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย 
 9. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 มีกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับท่ีตั้งของ
โรงงาน ลักษณะอาคาร หรือลักษณะภายในของโรงงาน 
 10. พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542 กรณีที่เจ๎าพนักงานเห็นวํา 
ลักษณะของอาคารหรือกิจการของเจ๎าของอาคารมีเหตุนําจะเกิดอันตรายจากอัคคีภัยได๎ อาจมีค าส่ัง
ให๎เจ๎าของอาคารแก๎ไขให๎ถูกต๎องได๎ 
 11. พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง พ.ศ.2542 รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวง
ก าหนดที่ตั้ง แผนผัง รูปแบบ และลักษณะของสถานที่เก็บรักษาน้ ามันเชื้อเพลิง สถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิง และคลังน้ ามันเชื้อเพลิง 
 12. พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงก าหนด
ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสํวน เนื้อที่ ที่ตั้งอาคาร ระดับท่ีตั้งภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร และ
ระยะรํนหรือระดับระหวํางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผ๎ูอ่ืน หรือระหวํางอาคารกับถนนทาง
เท๎า หรือที่สาธารณะ และคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางอาจออกประกาศตามอ านาจใน
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินก าหนดนโยบายการจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยูํอาศัยและพาณิชกรรม ซ่ึงผ๎ู
ได๎รับอนุญาตให๎ท าการจัดสรรที่ดินต๎องถือปฏิบัติ 
 13. พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 มีความเกี่ยวข๎องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
หลายกรณี เชํน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ซ่ึงถือวําโรงแรมเป็นอาคารที่ชุมนุมของ
ประชาชน ได๎ก าหนดลักษณะของอาคารโรงแรมไว๎ กฎกระทรวงฉบับที่ 44 (พ.ศ.2538) วําด๎วยการ
ก าหนดระบบระบายน้ า การก าจัดขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกูล ก าหนดให๎โรงแรมอยูํในบังคับของ
กฎกระทรวงฉบับนี้ด๎วย 
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 กลํุมกฎหมายที่ก าหนดข๎อห๎ามหรือข๎อจ ากัดเกี่ยวกับพ้ืนที่การกํอสร๎าง ดัดแปลงฯลฯ 
อาคาร 
 1. พระราชบัญญัติการเดินเรือในนํานน้ าไทย พ.ศ.2456 มาตรา 117 บัญญัติวํา ห๎ามมิให๎
ผู๎ใดปลูกสร๎างอาคารหรือส่ิงใดลํวงล้ าเข๎าไปเหนือน้ า ในน้ า และใต๎น้ า ของแมํน้ า ล าคลอง บึง อําง
เก็บน้ า ทะเลสาบ อันจะเป็นทางสัญจรของประชาชน หรือที่ประชาชนใช๎ประโยชน์รํวมกัน หรือ
ทะเลภายในนํานน้ าไทยหรือบนชายหาดของทะเลดังกลําว เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากเจ๎าทํา 
 หลักเกณฑ์และวิธีการในการอนุญาตให๎เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงโดย
กฎกระทรวงดังกลําวจะต๎องระบุลักษณะของอาคาร และการลํวงล้ าท่ีพึงอนุญาตได๎ไว๎ให๎ชัดเจน 
พร๎อมท้ังระยะเวลาท่ีจะต๎องพิจารณาอนุญาตให๎แล๎วเสร็จด๎วย เมื่อผู๎ขออนุญาตยื่นค าขอให๎ถูกต๎อง
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และลักษณะที่ก าหนดไว๎ในกฎกระทรวง เจ๎าทําต๎องอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 
 2. พระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหํงประเทศไทย พ.ศ.2511 มาตรา 32 เกี่ยวข๎องกับ
กฎหมายควบคุมอาคาร คือ ห๎ามมิให๎ผู๎ใดสร๎างโรงเรือนหรือส่ิงอ่ืน หรือปลูกต๎นไม๎ในเขตสายไฟ 
ยกเว๎นกรณีที่ได๎รับอนุญาตเป็นหนังสือจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แตํการอนุญาตให๎กํอสร๎างต๎อง
เป็นไปตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเป็นผู๎ก าหนด การสร๎างโรงเรือนหรือการปลูกต๎นไม๎ขึ้นโดยไมํ
ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือไมํได๎รับอนุญาตจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ให๎การไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีอ านาจรื้อ
ถอน ท าลาย หรือตัดฟันตามที่เห็นสมควรแกํกรณีโดยไมํต๎องจํายคําทดแทน 
 3. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 มีความเกี่ยวข๎องกับกฎหมายควบคุมอาคาร เชํน 
ผู๎อ านวยการทางหลวงหรือผู๎ซ่ึงได๎รับมอบหมายจากผู๎อ านวยการทางหลวงมีอ านาจก าหนดเงื่อนไข
ตํางๆเกี่ยวกับอาคาร เมื่อมีความจ าเป็น เชํนการก าหนดเงื่อนไขในการสร๎าง ดัดแปลง สถานีบริการ
น้ ามัน หรือติดตั้งป้ายโฆษณาภายในระยะไมํเกิน 15 เมตรจากเขตทางหลวง เป็นต๎น 
 4. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแหํงชาติ 
พ.ศ.2504 บัญญัติห๎ามมิให๎ผู๎ใดปลูกสร๎างอาคารภายเขตของโบราณสถาน หากขัดขืนมีความผิดฐาน
ขัดค าส่ังเจ๎าพนักงาน  
 5. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 บัญญัติวํา อาคารซ่ึงจะขออนุญาตตั้งเป็นสถาน
บริการต๎องไมํอยูํใกล๎ชิดวัด โรงเรียน สถานศึกษา หรือโรงพยาบาลหรือตามพระราชบัญญัติสํงเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 ในเขตคุ๎มครองส่ิงแวดล๎อมตามกฎหมาย การใช๎
ประโยชน์ในที่ดิน หรือด าเนินการใด ๆ ต๎องเป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข๎อง หรือตามประกาศ
คณะปฏิวัติฉบับที่ 286 พ.ศ.2515 วําด๎วยการจัดสรรที่ดิน การกํอสร๎างอาคารในที่ดินจัดสรรต๎อง
เป็นไปตามข๎อก าหนด หรือระเบียบท่ีออกตามกฎหมายฉบับดังกลําวเป็นต๎น 
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 6. ประมวลกฎหมายอาญาก าหนดไว๎การกํอสร๎างดัดแปลง รื้อถอนหรือเคล่ือนย๎ายอาคาร
ของ ผ๎ูด าเนินการจะต๎องกระท าด๎วยความรอบคอบระมัดระวังมิให๎วัสดุกํอสร๎างตกหลํนไปถูกบุคคล
อ่ืนได๎รับบาดเจ็บ หรือถึงตาย รวมท้ังระมัดระวังให๎แบบ หรือลักษณะของอาคารถูกต๎องตามหลัก
วิชา มีความมั่นคงแข็งแรงไมํพังทลายขณะที่มีผู๎คนอาศัย หรือบาดเจ็บสาหัสไมํวําจะเกี่ยวกับวัสดุ
กํอสร๎างหรือตัวอาคารนั้น ๆ อาจมีความผิดต๎องรับโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 
หรือ มาตรา 300 แล๎วแตํกรณี นอกจากนั้นยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับผ๎ูมีวิชาชีพตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 227 คือ ผ๎ูใดทีม่ีวิชาชีพในการออกแบบควบคุมหรือท าการกํอสร๎าง ซํอมแซม หรือรื้อ
ถอนอาคารนั้น ๆ โดยประการที่นําจะเป็นอันตรายแกํบุคคลอ่ืน ๆ ต๎องระวางโทษจ าคุกไมํเกิน ห๎าปี
หรือปรับไมํเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 7. ประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ เป็นกฎหมายสาขากฎหมายเอกชนที่ส าคัญที่สุด 
เพราะเป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงบุคคล และสิทธิตําง ๆ ของบุคคลและระหวํางบุคคล ตลอดจนความ
เคล่ือนไหวของสิทธิ และหน๎าที่เหลํานั้น การกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย๎ายอาคารตําง 
ๆ นั้น ยํอมเกี่ยวข๎องกับการประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ เพราะยํอมเป็นเรื่องเกี่ยวกับ
กรรมสิทธ์ิ หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินเพราะผ๎ูยื่นค าขออนุญาตกํอสร๎าง ดัดแปลง ฯลฯ อาคาร
ในที่ดินแปลงใด ก็อาจกระทบกระเทือนถึงแดนกรรมสิทธ์ิของผ๎ูอ่ืนได๎ด๎วย เป็นต๎น แตํบทบัญญัติวํา
ด๎วยทรัพย์สิน นําจะเกี่ยวข๎องกับการกํอสร๎าง ดัดแปลง ฯลฯ อาคารมากที่สุด 
 บทบัญญัติวําด๎วยเหตุเดือดร๎อนหรือร าคาญ ตามประมวลกฎหมายแพํงและพาณิชย์ ซ่ึง
บัญญัติวํา บุคคลใดใช๎สิทธิของตนเป็นเหตุให๎เจ๎าของอสังหาริมทรัพย์ได๎รับความเสียหาย หรือเกิด
ความเดือดร๎อนเกินที่ควรคิด หรือที่คาดหมายได๎วําจะเป็นไปตามปกติหรือเหตุอันควร ในเม่ือเอา
สภาพและต าแหนํงที่อยูํแหํงทรัพย์สินนั้นมาค านึงประกอบเจ๎าของอสังหาริมทรัพย์มีสิทธิจะ
ปฏิบัติการ เพื่อยังความเสียหายหรือเดือดร๎อนนั้นให๎หมดไป แตํไมํลบล๎างสิทธิที่จะเรียกเอาคํา
ทดแทน บทบัญญัติวําด๎วยแดนกรรมสิทธ์ิ มิได๎ให๎เจ๎าของอสังหาริมทรัพย์ท าหลังคาหรือท าการปลูก
สร๎างอยํางอ่ืน ซ่ึงท าให๎น้ าฝนตกลงยังทรัพย์สินซ่ึงอยูํติดตํอกัน บํอ สระ หลุมรับน้ าโสโครก หรือ
หลุมรับปุ๋ยหรือขยะมูลฝอยนั้น จะขุดในระยะ 2 เมตรจากแนวเขตดินไมํได๎ คู หรือขุดรํองเพื่อวาง
ทํอน้ าใต๎ดิน หรือส่ิงอ่ืนคล๎ายกันจะท าใกล๎แนวเขตดินกวําครึ่งหนึ่งแหํงสํวนลึกของคูหรือรํองนั้น
ไมํได๎ แตํถ๎าท าหํางแนวเขต 1 เมตร หรือกวํานั้นสามารถท าได๎ ถ๎ากระท าการดังกลําวใกล๎แนวเขต
ต๎องใช๎ความระมัดระวังตามสมควร เพื่อป้องกันมิให๎ดิน หรือทรายพังลง หรือมิให๎น้ าหรือส่ิง
สกปรกซึมเข๎าไป 
 บทบัญญัติดังกลําว เป็นข๎อจ ากัดเกี่ยวกับแดนกรรมสิทธ์ิ หรือการใช๎สิทธิของเจ๎าของ
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อมิให๎เกิดความเสียหายแกํเจ๎าของท่ีดินข๎างเคียง ซ่ึงหากเกิดมีการฝ่าฝืนให๎ผู๎อ่ืน



94 
 

ได๎รับความเสียหาย ผ๎ูฝ่าฝืนก็อาจต๎องรับผิดในมูลละเมิด ต๎องชดใช๎คําเสียหายให๎แกํผู๎เสียหาย ท้ังนี้
เป็นบทบัญญัติทั่วไป คือใช๎บังคับท้ังกรณีที่อยูํนอกเขตควบคุมอาคาร และอยูํในเขตใช๎บังคับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 8. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ .ศ.2518 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 บัญญัติวํา ในเขตที่ได๎มี
กฎกระทรวงให๎ใช๎บังคับผังเมืองรวมแล๎วห๎ามมิให๎บุคคลใดใช๎ประโยชน์ในที่ดินผิดไปจากที่ได๎
ก าหนดไว๎ในผังเมืองรวม หรือประโยชน์อยํางอ่ืนที่ขัดกับข๎อก าหนดของผังเมืองรวม 
 9. พระราชบัญญัติสํงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล๎อมแหํงชาติ พ.ศ.2535 กรณี
มาตรการทางส่ิงแวดล๎อมในการควบคุมอาคารโดยทั่วไปจะปรากฏในกฎกระทรวงตามที่มาตรา 8 
แหํงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให๎อ านาจในการก าหนดรายละเอียดไว๎ ซ่ึงพบวํามี
กฎกระทรวงท่ีก าหนดมาตรการทางส่ิงแวดล๎อมในการควบคุมอาคารอยูํหลายฉบับ เชํน 
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) กลําวถึงเรื่องระยะรํน และความสูงของอาคารไว๎วํา อาคารต๎องมี
ความสูงเทําใดจึงจะไมํกระทบตํอส่ิงแวดล๎อม 
 กลํุมกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ 
 1. พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2543 มาตรา 4 และมาตรา 45 เกี่ยวข๎องกับกฎหมาย
ควบคุมอาคาร โดยเฉพาะในมาตรา 26 และมาตรา 39 ทวิ  ในกรณีที่มีการกํอสร๎าง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคล่ือนย๎ายอาคารที่ขออนุญาตนั้นมีลักษณะหรือประเภทท่ีได๎ก าหนดเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวําด๎วยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเป็นวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย
วําด๎วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม ถ๎าวิศวกรหรือสถาปนิกผู๎รับผิดชอบงานตามที่ระบุไว๎ในค าขอไมํได๎
เป็นผู๎รับอนุญาตให๎ประกอบวิชาชีพเจ๎าพนักงานท๎องถ่ินมีอ านาจปฏิเสธไมํรับพิจารณาค าขอได๎ 
 2. พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 มีความเกี่ยวข๎องกับกฎหมายควบคุมอาคารในมาตรา 
45 คือห๎ามไมํให๎ผู๎ใดเป็นผู๎ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือแสดงให๎ผู๎อ่ืนเข๎าใจวําตนพร๎อมท่ี
จะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใดเว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตในสาขานั้นจากสภาวิศวกร 
 กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นนั้นเป็นเพียง
ตัวอยํางกฎหมายบางเรื่องเทํานั้น เพราะรัฐอาจออกกฎหมายในลักษณะที่กลําวมาอีกตามความ
จ าเป็นในการต๎องจ ากัดพื้นที่ หรือบริเวณกํอสร๎าง ดัดแปลง ฯลฯ อาคาร หรือความจ าเป็นในการ
ก าหนดประเภท ลักษณะ แบบ รูปทรง หรือลักษณะระดับความสูงของอาคารในกิจการบางอยําง
เพิ่มเติมอยํางใดในการตํอไปก็ได๎ ซ่ึงก็ต๎องถือวําเป็นกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข๎องกับสํวนราชการ ราชการ
สํวนท๎องถ่ิน และประชาชนทั่วไปจะต๎องถือปฏิบัติตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ดังกลําวทั้งส้ิน (บุรินทร์ โชคเกิด, 2551, หน๎า 137-139) 


