
บทที่ 4 

วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ในบทนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินซ่ึงเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองของรัฐตามกฎหมายมหาชนในการออกค าส่ังเกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เนื่องจากรัฐมีหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้กับ
ประชาชนโดยการแสดงออกในรูปของค าส่ังอันได้แก่นิติกรรมทางปกครองหรือมาตรการบังคับ
ทางปกครองและมีผลให้ผู้ท่ีถูกค าส่ังนั้นต้องปฏิบัติตาม ในการออกค าส่ังนั้นมีความมุ่งหมายเพื่อให้
การจัดท าบริการสาธารณะอันเป็นกิจกรรมทางปกครองของรัฐสามารถด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรม ซ่ึงผู้วิจัยพบปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมอาคารหลายประเด็นอัน
เป็นสาเหตุให้ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นเพื่อปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับ
สภาพการในปัจจุบัน ณ ขณะนี้ เพราะมีปัญหาการบังคับใช้ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินเนื่องจาก
บทบัญญัติของกฎหมายไม่รัดกุมและชัดเจนในประเด็น ดังนี้ 

ปัญหาเกี่ยวกับความหมายและประเภทของอาคารตามกฎหมาย 

 เมื่อพิจารณาจากนิยามค าว่า อาคาร ตามความหมายที่บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ท าให้เกิดปัญหาการตีความที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์แห่ง
กฎหมายอันเป็นอุปสรรคแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินในการน าไปบังคับใช้ เนื่องจากเป็นการนิยามให้มี
ความหมายกว้างกว่าค าท่ีใช้ท่ัวไปโดยเฉพาะการตีความในประเด็นของค าว่า ส่ิงปลูกสร้างขึ้น ซ่ึง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ ว่ามีความหมายเพียงใดนั้นน่าจะหมายความรวมถึงเฉพาะส่ิงปลูก
สร้างท่ีมีวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์เยี่ยงการอยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ในอาคารตามความเข้าใจ
ของประชาชนเท่านั้น เช่น ตู้คอนเทนเนอร์ที่น ามาเป็นที่พักอาศัย เป็นต้น จึงไม่ควรก าหนดไว้ใน
ลักษณะเช่นนี้ เนื่องจากจะท าให้รวมถึงส่ิงปลูกสร้างท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้แต่มิได้มุ่ง
หมายเป็นที่อยู่อาศัยในทางความเป็นจริง 
 ส าหรับกรณี ส่ิงท่ีถือว่าเป็นอาคารตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 นั้น ถือได้ว่าเป็นการขยายวัตถุแห่งการควบคุมเป็นการเฉพาะ ซ่ึงสามารถกระท าได้ตามความ
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จ าเป็นและเหตุผลพิเศษในการบัญญัติกฎหมายฉบับนั้นๆเพียงแต่จะต้องน ามาตรการทาง
ส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารมาใช้เท่าที่ไม่ขัดต่อลักษณะทางธรรมชาติของส่ิงก่อสร้างด้วยแต่
กรณี ส่ิงท่ีถือว่าเป็นอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ตามความในมาตรา 79 (บท
เฉพาะกาล) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นับได้ว่าเป็นการบัญญัติให้น าวัตถุแห่ง
การควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 ซ่ึงเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง
และถูกยกเลิกไปแล้ว ให้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ด้วย จึงท าให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปเพื่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมตาม
วัตถุประสงค์แห่งกฎหมายฉบับที่มีผลใช้บังคับนี้ได้ รวมถึงการเปิดช่องให้มีการขยายความหมาย
ของอาคาร โดยการมอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนดให้ชัดเจนเพิ่มเติมขึ้นภายหลังเพื่อให้
ครอบคลุมถึงส่ิงก่อสร้างท่ีจะเกิดหรือมีขึ้นในอนาคตด้วย อาจท าให้อาคารตามกฎหมายฉบับนี้
หมายความรวมถึงส่ิงท่ีก่อสร้างขึ้นทุกประเภทซ่ึงไม่จ าเป็นแก่การควบคุมได้ 
 ปัญหาท่ีส าคัญอีกปัญหาหนึ่งอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการนิยามความหมายของค าว่า
อาคาร คือการที่กฎหมายฉบับอ่ืน ๆ ท่ีบัญญัติขึ้นภายหลังพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และ
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ซ่ึงเป็นกฎหมายที่จ าเป็นต้องมีมาตรการ
ในการควบคุมอาคารไว้เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะของ
กฎหมายเหล่านี้มีการก าหนดนิยามของค าว่า อาคาร ให้หมายถึงอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารซ่ึงเป็นการอ้างนิยามศัพท์ของกฎหมายอ่ืนโดยไม่มีค าอธิบาย การเขียนนิยามใน
ลักษณะเช่นนี้จึงท าให้เกิดปัญหาการตีความที่ไม่ตรงตามลักษณะเฉพาะของกฎหมายที่ประสงค์จะ
ควบคุมอาคารที่ก่อสร้างขึ้นในพื้นที่ท่ีใช้มาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่
ที่ก าหนดมาตรการคุ้มครองส่ิงแวดล้อมไว้ และท าให้การก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานใน
อาคารอาจต้องหมายความรวมถึงอาคารที่มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้สอยและการเข้าอยู่อาศัย
ด้วย ตามล าดับจึงส่งผลอย่างส าคัญให้วัตถุแห่งการควบคุมตามกฎหมายทั้งสองฉบับนี้ไม่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่องตามเจตนารมณ์ของการบัญญัติกฎหมายฉบับนั้น ๆ ได้ 
 ส าหรับประเภทของอาคารพิเศษทั้ง 4 ประเภท อันได้แก่ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพ นั้น พบว่ามีการก าหนดนิยามโดยยึดโยงกับจ านวน
ประชาชนที่อาจเข้าใช้สอยหรือคิดค านวณจากจ านวนพื้นที่ท่ีใช้สอยเป็นส าคัญจึงท าให้มาตรการ
ทางส่ิงแวดล้อมเพื่อควบคุมอาคารเหล่านี้ไม่สามารถใช้บังคับกับอาคารที่ไม่อยู่ภายใต้นิยามของ
อาคารพิเศษเหล่านี้ แต่เม่ือพิจารณาอาคารประกอบกับองค์ประกอบในทางส่ิงแวดล้อมแล้วกลับ
ส่งผลกระทบอย่างส าคัญต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็นวัตถุประสงค์หนึ่งของการควบคุม
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อาคารตามกฎหมาย เช่น กรณีการก่อสร้างอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยของงอาคารรวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันใกล้เคียง 10,000 ตารางเมตร จ านวนหลายหลัง ซ่ึงก่อสร้างโดยเจ้าของคนเดียวกันท าให้
อาคารนี้มิใช่อาคารขนาดใหญ่พิเศษที่จะตกอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมพิเศษตามกฎหมายฉบับนี้ 
ทั้งๆที่เมื่อพิจารณาจากพื้นที่ของอาคารทั้งหมดและลักษณะที่ตั้งของอาคารจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมากก็ตาม 
 ดังนั้นในการก าหนดความหมายของอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
จึงควรก าหนดโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ที่กฎหมายฉบับนี้มุ่งควบคุมและก าหนดลักษณะของอาคาร
ตามท่ีกฎหมายประสงค์ให้ฝ่ายบริหารก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมตามความในมาตรา 8 (1) -(16) 
และมาตรา 8 ทวิ เป็นส าคัญ เพื่อให้ความหมายของอาคารยึดโยงกับมาตรการทางส่ิงแวดล้อมท่ีฝ่าย
บริหารจะต้องก าหนดรายละเอียดแห่งการควบคุมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุม
อาคารเหล่านั้น 
 ส าหรับกรณีที่กฎหมายฉบับอ่ืนก าหนดนิยามของค าว่า อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคารนั้นส่งผลทางกฎหมายให้ต้องน าความหมายของอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นกฎหมายหลักเพื่อการควบคุมอาคารมาใช้ จึงจะต้องใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดกับ
ลักษณะเฉพาะของส่ิงก่อสร้างท่ีมุ่งจะควบคุม และวัตถุประสงค์พิเศษของการบัญญัติกฎหมายนั้นๆ
แต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาการตีความและการบังคับใช้กฎหมายในกรณีที่บัญญัติ
กฎหมายในลักษณะของการอ้างนิยามศัพท์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยไม่มี
การอธิบายไว้จึงควรก าหนดความหมายของค าว่าอาคารเป็นการเฉพาะส าหรับกฎหมายนั้นเสีย เพื่อ
จ ากัดการตีความถ้อยค าไว้ภายใต้บริบทของกฎหมายฉบับนั้นๆเท่านั้น 
 กรณีการก าหนดประเภทของอาคารพิเศษนั้น แม้จ าเป็นจะต้องก าหนดความหมายและ
ลักษณะของอาคารเหล่านั้นเพื่อให้กฎหมายมีความชัดเจนแน่นอนและเพียงพอแก่ผู้บังคับใช้
กฎหมายซ่ึงได้แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน จึงไม่ควรก าหนดในลักษณะที่ตายตัวมากเกินไปเหมือน
ดังเช่นในปัจจุบัน ควรเปล่ียนถ้อยค าในการก าหนดนิยามจากค าว่า หมายความว่า หรือ หมายความ
ถึง ก่อนที่จะมีการอธิบายถึงลักษณะของอาคารพิเศษทั้ง 4 ประเภทเหล่านี้ เป็น หมายความรวมถึง 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าการก าหนดนิยามของอาคารพิเศษดังกล่าวนี้เป็นเพียงลักษณะหรือตัวอย่างหนึ่ง
ของอาคารพิเศษเท่านั้นเพื่อให้มาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารยืดหยุ่นไปตาม
วิวัฒนาการของส่ิงก่อสร้างและป้องกันการเล่ียงกฎหมายของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร แต่
ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้บริบทแห่งการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญด้วย 
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ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น 

 การบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นั้น ส่วนใหญ่จะบังคับใช้ตามเขต
ผังเมืองรวม เนื่องจากในปัจจุบันมีหรือเคยมีการออกกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมครบทุก
จังหวัดแล้ว หรือตามลักษณะเฉพาะของกฎหมายที่ให้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีผล
ใช้บังคับทันทีในบริเวณที่มีอาคารพิเศษ 4 ประเภท ตามความในมาตรา 2 พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 เพราะนับแต่มีประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้มีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เต็มพื้นที่เพียง 12 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต 
และสงขลา เท่านั้น 
 การที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับใช้ตามเขตผังเมืองรวมเป็นหลักนี้ท า
ให้เกิดปัญหาเป็นอย่างมากเนื่องจากแผนผังและข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามความในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.
2518 มิได้เป็นไปตามหลักการของ Zoning ซ่ึงเป็นการควบคุมทางผังเมืองท่ีส าคัญที่ประกอบไป
ด้วยการควบคุม Use of land หรือการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการควบคุม Density of population 
หรือการควบคุมความหนาแน่นของประชากรเป็นส าคัญแต่ประการใด แต่เป็นการน าเอาแผนผังการ
ใช้ประโยชน์ที่ดิน ( Land use plan) ซ่ึงเป็นการก าหนดโดยอาศัยตัวบทกฎหมายมาใช้บังคับเป็น
แผนผังข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน (Zoning map) โดยปราศจากการปรับเปล่ียนลักษณะของ
แผนผังให้ถูกต้องเหมาะสมกับการน าไปใช้บังคับ (ท าให้ไม่ยืดหยุ่น) ลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลให้
แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมมีข้อจ ากัดในการแสดงเนื้อหาและรายละเอียดของ
ชนิดและประเภทของอาคาร เนื่องจากแสดงได้แต่เพียงว่าพื้นที่นั้นๆต้องมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ประเภทใดไม่สามารถแสดงถึงรายละเอียดของอาคารที่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้การ
พัฒนาหรือการใช้ประโยชน์ของเอกชน ซ่ึงประกอบไปด้วย ย่านเกษตรกรรม ย่านที่อยู่อาศัย ย่าน
พาณิชยกรรม และย่านอุตสาหกรรม ได้จึงส่งผลให้มาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคาร
ไม่สามารถตอบสนองในทางพ้ืนที่ตามสภาพการพัฒนาและบทบาทของเมืองท่ีก าลังเปล่ียนแปลง
เท่าที่ควร ในกรณีที่ก าหนดให้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีผลใช้บังคับกับอาคารสูง 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคน และโรงมหรสพโดยไม่ต้องมีการตราพระราชกฤษฎีกานั้น
อาจท าให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้มาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารได้ เนื่องจาก
มาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารจะใช้ได้กับเฉพาะอาคารพิเศษ 4 ประเภทเท่านั้นซ่ึง
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อาจไม่ตอบสนองในทางพ้ืนที่ตามเขตผังเมืองรวมและอาคารประเภทอ่ืน ๆ ท่ีตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง
กับอาคารพิเศษเหล่านั้นได้ 
 ดังนั้นเพื่อให้มาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารสามารถเกิดผลบังคับได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงควรมีการตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เต็มพื้นที่ในทุกจังหวัด เพื่อให้สามารถก าหนดรายละเอียดในเรื่องชนิดและประเภทของอาคาร
รวมถึงบริเวณที่ต้องการควบคุมเป็นพิเศษเฉพาะแห่งได้ และขณะเดียวกันยังอาจท าให้การอนุรักษ์
และพัฒนาส่ิงก่อสร้างเหนือพื้นดินในเขตผังเมืองรวมมีประสิทธิภาพตามหลักการของ Zoning มาก
ยิ่งขึ้น และเป็นการอุดช่องว่างให้อาคารประเภทอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่อาคารพิเศษ 4 ประเภท แต่อยู่บริเวณ
ใกล้เคียงหรือในเขตพื้นที่ท่ีต้องการการอนุรักษ์หรือจ ากัดความสูงของอาคาร สามารถถูกควบคุม
โดยมาตรการทางส่ิงแวดล้อมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ด้วย และยังเป็นแนวทาง
ส าคัญให้การก าหนดรายละเอียดของชนิดและประเภทของอาคารตามพระราชกฤษฎีกาและแผนผัง
ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินนี้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันเพื่อประโยชน์ในการควบคุม
ทางพื้นที่ต่อไปได้ 

ปัญหาเกี่ยวกับความส าพันธ์ระหว่างการก าหนดมาตรการทางสิ่งแวดล้อมตาม
กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 จากการที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บัญญัติให้ฝ่ายบริหารก าหนด
รายละเอียดแห่งมาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารไว้ในกฎกระทรวงตามความใน
มาตรา 8 นั้น ท าให้ราชการส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่อย่างส าคัญที่จะต้องออกข้อบัญญัติท้องถ่ินเพื่อ
ก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับสภาพของแต่ละท้องถ่ิน เพ่ือเป็นไปตามหลักการที่วาง
ไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และรายละเอียดแห่งมาตรการทางกฎหมายที่บัญญัติ
ไว้ในกฎกระทรวง แต่เนื่องจากความกระจัดกระจายของกฎกระทรวงท่ีออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รวมถึงกฎกระทรวงหรือประกาศกระทรวงท่ีออกตาม
ความในพระราชบัญญัติอ่ืนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับมาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารอีกเป็น
จ านวนมาก เช่น พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 เป็นต้น จึงท าให้เกิด
ปัญหาความไม่สอดคล้องเป็นระบบและต่อเนื่องในการก าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
มาตรการทางส่ิงแวดล้อมเพื่อการควบคุมอาคารในข้อบัญญัติท้องถ่ินของแต่ละท้องถ่ินได้ รวมถึงยัง
ท าให้การออกข้อบัญญัติท้องถ่ินให้ตรงกับข้อเท็จจริงตามความจ าเป็นหรือเหตุผลเฉพาะท้องถ่ินใน
เรื่องจารีตประเพณี ความเชื่อ ค่านิยม ขาดความเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกันและเกิดปัญหาความขัด
หรือแย้งกับกฎกระทรวงท่ีก าลังมีผลใช้บังคับอยู่หรือที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมขึ้นในภายหลังเป็นอันมาก
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และที่ส าคัญเนื้อหาในกฎกระทรวงยังมีความไม่สมบูรณ์ครบถ้วนขาดความต่อเนื่องและเป็น
หมวดหมู่จึงท าให้เนื้อหาของข้อบัญญัติท้องถ่ินขาดความสมบูรณ์และยากแก่การปฏิบัติงานของเจ้า
พนักงานท้องถ่ินด้วย 
 ในประเทศสหรัฐอเมริกาปัญหาความเชื่อมโยงหรือความขัดแย้งของมาตรการควบคุม
อาคารระหว่างองค์กรระดับรัฐและระดับมลรัฐไม่เกิดขึ้นทั้งๆที่แต่ละมลรัฐมีกฎหมายเป็นของ
ตนเองและมีรายละเอียดของกฎหมายที่แตกต่างกัน เนื่องจากรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาได้
บัญญัติให้การควบคุมอาคารต้องเป็นไปตามประมวลข้อบังคับอาคาร ซ่ึงจัดท าโดยหน่วยงานอิสระ
เพื่อให้มาตรการควบคุมอาคารมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและมีมาตรฐานภายในประเทศเป็นรูปแบบ
เดียวกันแทนที่จะมีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานและมาตรการควบคุมอาคารไว้เป็น
กฎกระทรวงโดยฝ่ายบริหารเหมือนดังเช่นประเทศไทย จึงท าให้ข้อบังคับเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
แต่ละมลรัฐมีรูปแบบเดียวกัน (Uniformity) เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานที่ใกล้เคียง
กันโดยมีมลรัฐหรือองค์กรท้องถ่ินตามที่ระบุไว้ในกฎหมายเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการตราหรือ
บังคับใช้ และที่ส าคัญจะมีการแก้ไขปรับปรุงประมวลข้อบังคับอาคารทุกๆสามถึงห้าปีเพื่อให้มี
เนื้อหาท่ีทันสมัยและเหมาะสมต่อสภาพเทคโนโลยีการก่อสร้างท่ีก าลังเปล่ียนแปลงไป และส่งผล
อย่างส าคัญให้รัฐบาลท้องถ่ินของแต่ละมลรัฐพิจารณาทบทวน แก้ไข ให้สอดคล้องกับประมวล
ข้อบังคับอาคารที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่และความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ด้วย 
 ดังนั้นเพื่อให้เหมาะสมแก่การปรับใช้ตามบริบทของประเทศไทยที่เป็นรัฐเดี่ยวและใช้
กฎหมายระบบซิวิลลอว์ (Civil law) จึงควรที่จะยังคงมาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคาร
ไว้ในรูปแบบของกฎกระทรวง เพื่อให้สามารถน าหลักการต่างๆที่เป็นมาตรการควบคุมอาคารมา
ขยายรายละเอียดไว้ในรูปแบบของมาตรการทางกฎหมายไว้ในกฎหมายล าดับรองได้ แต่เพ่ือให้การ
ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุมอาคารเป็นไปตามความก้าวหน้าทางวิชาการและสภาพปัญหา
ส่ิงแวดล้อมในปัจจุบันจึงควรก าหนดให้หน่วยงานของรัฐท าหน้าที่รวบรวมมาตรการทาง
ส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารตามกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องท้ังหมดเข้าไว้ในลักษณะของการ
จัดท ามาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับอาคาร โดยก าหนดมาตรการทางส่ิงแวดล้อมขึ้นเป็นหมวด
หนึ่งโดยเฉพาะตามระบบการควบคุมอาคาร หรือหากเป็นไปได้กว่านั้นอาจจะก าหนดเป็น 
มาตรฐานและข้อบังคับด้านส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับอาคารเป็นการเฉพาะ เพื่อรวบรวมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับมาตรฐานต่าง ๆ  ด้านส่ิงแวดล้อมและด้านเทคนิคของกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้องไว้ด้วยกันโดย
จะต้องเพิ่มบทบัญญัติในวรรคสองของมาตรา 8 โดยก าหนดให้รัฐมนตรีมีหน้าที่รวบรวมมาตรการ
ควบคุมอาคารตามกฎกระทรวงหรือจะมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นผู้รวบรวมก็ได้ 
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ปัญหาเกี่ยวกับการมีฐานะทางกฎหมายที่เป็นมาตรการเสริมทางกฎหมายผังเมือง 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ก าหนดให้กฎกระทรวงและข้อบัญญัติ
ท้องถ่ินที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายว่าด้วยผังเมืองจะต้องบังคับตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองจึงแสดง
ให้เห็นว่ารายละเอียดแห่งมาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารจะต้องสอดคล้องกับ
ประเภทและชนิดของอาคารที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ก่อสร้างในแต่ละท้องท่ีตามเขตผังเมือง
เฉพาะตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 28 (5) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ด้วย
นอกเหนือจากการที่จะต้องควบคุมอาคารให้สอดคล้องกับประเภทของท่ีดินตามแผนผังข้อก าหนด
การใช้ประโยชน์ที่ดินในผังเมืองรวมแต่เพียงอย่างเดียว 
 การผังเมืองท่ีสมบูรณ์ตามกฎหมายจะต้องประกอบไปด้วยผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ 
แต่จากการศึกษาแล้วพบว่านับแต่มีประกาศใช้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 จนถึงปัจจุบัน
มิได้มีการตราพระราชบัญญัติให้ใช้บังคับผังเมืองเฉพาะแต่ประการใดมีแต่เพียงการด าเนินการวาง
และจัดท าผังเมืองเฉพาะในบางพ้ืนที่เท่านั้น กล่าวคือผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองใหม่แหลมฉบัง ใน
เขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมและชุมชนแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี และผังเมืองเฉพาะชุมชน
เมืองใหม่มาบตาพุด ในเขตผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ประกอบกับมีการแก้ไข
การวางและจัดท าผังเมืองเฉพาะจากการที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่โดยตรงของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง หรือเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ในนามของข้าราชการส่วนท้องถ่ินเป็นเพียงการใช้ดุลพินิจของ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ินที่จะก าหนดให้มีขึ้นหรือไม่ก็ได้ จึงท าให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคล่ือนว่าผัง
เมืองเฉพาะเป็นเพียงผังรายละเอียดเพื่อการปฏิบัติในระดับเจ้าหน้าที่เท่านั้น และส่งผลอย่างส าคัญ
ให้กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองใช้ได้เพียงบางส่วนเท่านั้น กล่าวคือมีแต่เพียงผังโครงการเพื่อให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองท่ีดินทราบแนวทางการวางผังเมือง แต่ไม่มีผังด าเนินการเพื่อก าหนด
รายละเอียดของเขตผังเมืองรวมตามสภาพและประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตรการทาง
ส่ิงแวดล้อมเพื่อการควบคุมอาคารจึงไม่สามารถตอบสนองตามประเภทและชนิดของอาคารและ
ส่ิงก่อสร้างในทางพ้ืนที่เฉพาะแห่งเพื่อป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ 
 ดังนั้นเม่ือมาตรการหลักตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 ไม่สามารถก าหนด
ประเภทและชนิดของอาคารรวมถึงรายละเอียดของมาตรการหรือหลักเกณฑ์ต่างในแต่ละพื้นที่ตาม
เขตผังเมืองเฉพาะเพื่อให้มาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 สามารถเสริมมาตรการทางผังเมืองได้การก าหนดมาตรการทางส่ิงแวดล้อมตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จึงต้องก าหนดประเภท ชนิด และขนาดของอาคารให้
สอดคล้องกับรายละเอียดและลักษณะของพื้นที่ กิจกรรมต่างๆทางเศรษฐกิจ และจ านวนประชากรที่



 102 

อาศัยอยู่ในเขตผังเมืองรวมนั้นรวมถึงภารกิจของรัฐในด้านต่าง  ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดท าบริการ
สาธารณะในเขตพื้นที่นั้นด้วยนอกเหนือจากการก าหนดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมือง
รวมเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามเพื่อมิให้เกิดปัญหาความขัดหรือแย้งระหว่างกฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินกับกฎหมายว่าด้วยผังเมืองส านักควบคุมการก่อสร้างและส านักควบคุมและ
ตรวจสอบอาคารในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมอาคารจึงควรประสานงานกับส านักผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ส านักสนับสนุนและ
พัฒนาตามผังเมือง และส านักโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้การก าหนดมาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารเป็นมาตรการที่มุ่งเสริม
และคุ้มครองการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีระบบสอดคล้องกับระบบมาตรฐานการ
ผังเมืองในทางความเป็นจริง (กัมพล อยู่มั่นธรรมา, 2552, หน้า 121-129) 

 ปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมาย 

 เนื่องจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจหน้าที่อย่างส าคัญในฐานะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือนย้าย รับรองการใช้หรือการเปล่ียนการใช้อาคาร และการรับรอง
การตรวจสอบการใช้อาคาร รวมถึงเป็นผู้ดูแลให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตาม
กฎหมายหากพบว่ามีการฝ่าฝืน ซ่ึงเป็นการให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินอย่างกว้างขวางในการ
ควบคุมอาคารจึงถือได้ว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นตัวขับเคล่ือนที่ส าคัญในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมาย
โดยตรง เพื่อให้มาตรการต่าง  ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้สามารถเกิดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม จากการศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎกระทรวงท่ีออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ทั้งหมดแล้วพบว่ามิได้มีการบัญญัติหลักเกณฑ์ควบคุม
การใช้ดุลพินิจที่ไม่เหมาะสมของเจ้าพนักงานท้องถ่ินไว้เลยมีแต่เพียงวิธีการและขั้นตอนการขอ
อนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารของเอกชนเท่านั้นประกอบกับทางปฏิบัติของการอนุญาตให้
ก่อสร้างหรือมิให้ก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างอ่ืนใดของเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีค าส่ังอนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารเสมอหากเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นแผนผังและแบบแปลนและรายการ
ต่างๆถูกต้องตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถ่ิน แม้ว่าโครงการหรือ
ส่ิงก่อสร้างนั้นจะมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมก็ตาม ท้ัง ๆ ที่ตามทฤษฎีและหลักการใช้ดุลพินิจตาม
ความเมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ได้รับการโอนภารกิจและกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจจากส่วนกลางจะรับรองให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจที่จะไม่ออก
ใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารได้ หากเห็นว่าการอนุญาตดังกล่าวจะเกิดปัญหาและส่งผล
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กระทบต่อสภาพส่ิงแวดล้อม จึงส่งผลอย่างส าคัญให้การควบคุมอาคารในทางส่ิงแวดล้อมไม่ได้รับ
การกล่ันกรองตามหลักการที่ควรจะเป็นจากราชการส่วนท้องถ่ินเลย 
 ผู้วิจัยจึงเห็นว่า เพื่อให้การใช้อ านาจพิจารณาตามความเหมาะสมซ่ึงได้แก่การใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินเป็นไปได้ในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการควบคุม
อาคาร จึงควรวางหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมโดยการเทียบเคียงรูปแบบและ
เนื้อหาของระเบียบที่ออกโดยอ านาจตามหลักการบังคับบัญชาโดยปรับเปล่ียนให้สอดคล้องและ
ถูกต้องตามหลักการก ากับดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คือควรก าหนดเป็นมติ
คณะรัฐมนตรีหรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 เกี่ยวกับกรณีการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างตาม
กฎหมายที่อาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซ่ึงต้องห้ามมิให้อนุญาตหรือจ าเป็นต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบในเบ้ืองต้นเสียก่อน แม้ว่าจะมีการยื่นแผนผังแบบแปลนและรายการต่างๆอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม เพื่อให้มีหลักเกณฑ์กลางส าหรับควบคุมก่อนการใช้ดุลพินิจของเจ้า
พนักงานท้องถ่ินให้ถ่ีถ้วนมากขึ้นกว่าเดิมรวมถึงควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปในรูปแบบของ
กฎกระทรวง เพื่อบังคับให้ราชการส่วนท้องถ่ินต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม
อาคารในฐานะผู้ก ากับดูแลการปฏิบัติงานของเจาพนักงานท้องถ่ินก่อนทุกครั้งหากเป็นการขอ
อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารหรือส่ิงก่อสร้างในโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ของเอกชน ซ่ึงอาจส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมหรือชุมชนใกล้เคียงอย่างส าคัญ (กัมพล อยู่มั่นธรรมา, 2552, หน้า 140-141) 

ปัญหาเกี่ยวกับการออกค าสั่งตามกฎหมายควบคุมอาคารของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารคือปัญหาการด าเนินการตามอ านาจ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินซ่ึงอ านาจในที่นี้ หมายถึง อ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบการด าเนินการเกี่ยวกับอาคารภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนให้ด าเนินไปโดยถูกต้อง
อย่างมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุมอาคาร จากการศึกษา
พบว่าการพิจารนาออกค าส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคล่ือนย้าย รวมถึงการใช้หรือเปล่ียนแปลงการใช้อาคารของเจ้าพนักงานท้องถ่ินนั้นมีขั้นตอนใน
การตรวจค าขออนุญาตในกรณีที่มีประชาชนยื่นค าขอรับใบอนุญาตในการด าเนินการเกี่ยวกับอาคาร
ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ประชาชนผู้ขออนุญาตนั้นทราบภายในส่ีสิบห้าวันนับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ได้รับค าขอนั้น ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในภายหลังคือเมื่อได้รับอนุญาตให้ด าเนินการแล้วผู้ขออนุญาตกลับ
ไม่ปฏิบัติตามท่ีตนได้ขอไว้ จึงเป็นสาเหตุให้อาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นอาคารที่ไม่ถูกต้องตาม
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กฎหมาย คือการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถ่ิน หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่นพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เป็นต้น ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีค าส่ังให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการลูกจ้าง หรือบริวารของบุคคลดังกล่าว
ระงับการกระท าดังกล่าวนั้น   
 เมื่อมีความผิดซ่ึงเป็นความผิดตามมาตรา 40 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
เกิดขึ้นแล้วกฎหมายก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีค าส่ังแก่ผู้ท่ีกระท าผิดหรือฝ่าฝืนต้อง
ด าเนินการแก้ไข เปล่ียนแปลง ให้ถูกต้องโดยยื่นค าขออนุญาตหรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม
มาตรา 39 ทวิ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน หรือในกรณีที่มีเหตุอัน
สมควรเจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจขยายเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ โดยการน ามาตรา 27 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้าการฝ่าฝืนนั้นเป็นกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้องได้ หรือ
เจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินที่ส่ังให้แก้ไขอาคารในตอนแรก ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีอ านาจออกค าส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือ
ผู้ด าเนินการ รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ต้องไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน โดยให้ด าเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ิน   
 การออกค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินต่อผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ท าการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร เพื่อให้บุคคลดังกล่าวกระท าการหรือละเว้น
กระท าการกรณีที่มีการท าผิดโดยฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารเป็นการออกค าส่ังของเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน และเป็นค าส่ังทางปกครองท่ีมีผลกกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สินของประชาชน จึง
ต้องปฏิบัติตามกรอบท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายฉบับดังกล่าวโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินผู้ออกกค าส่ังจะต้องเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาทางปกครองคือต้องได้รับแต่งตั้งโดยชอบด้วย
กฎหมาย และต้องเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในเรื่องนั้น นอกจากความชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวแล้ว
สาระส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การใช้ดุลพินิจโดยชอบ ไม่ใช้ดุลพินิจเกินขอบเขตที่กฎหมาย
บัญญัติไว้ ใช้ดุลพินิจตามท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้โดยเคร่งครัด และการไม่ใช้ดุลพินิจโดยบิดเบือน 
(บุรินทร์ โชคเกิด, 2551, หน้า 141)  
 ปัญหาการออกค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินอันถือเป็นค าส่ังทางปกครองท่ีได้ออกตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ มีกรณีตัวอย่าง ได้แก่ ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.36/2547 
เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีทั้งหกก่อสร้างอาคารพิพาทโดยมิได้รับอนุญาตและเป็นอาคารที่
สร้างเสร็จแล้วนายกเทศมนตรีจึงมีค าส่ังว่าห้ามใช้อาคารพิพาทและมีค าส่ังให้รื้อถอนอาคารพิพาท
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ตามมาตรา 40 มาตรา 41 และมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ค าส่ังดังกล่าวของ
นายกเทศมนตรีที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารนั้น มีลักษณะเป็น
ค าส่ังทางปกครองตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แต่เนื่องจาก
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารไม่ได้มีบทบัญญัติถึงขั้นตอนและวิธีการด าเนินการของเจ้าหน้าที่
ในการจัดให้มีค าส่ังทางปกครอง อันเป็นวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองโดยเฉพาะ ดังนั้นการเตรียม
และการด าเนินการของนายกเทศมนตรี เพื่อจัดให้มีค าส่ังห้ามผู้ฟ้องคดีใช้และรื้อถอนอาคารพิพาท 
จึงต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ก าหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อ
ปรากฏว่า การเตรียมการและการด าเนินการของนายกเทศมนตรีเพื่อจัดให้มีค าส่ังดังกล่าว 
นายกเทศมนตรีมิได้แจ้งและเรียกผู้ฟ้องคดีไปสอบถาม หรือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีไปยื่นค าขออนุญาตแต่
อย่างใดก่อนที่จะออกค าส่ังดังกล่าวจึงถือได้ว่า นายกเทศมนตรีไม่ได้ให้โอกาสเจ้าของอาคารพิพาท
ได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและไม่ได้ให้โอกาสโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา 30 
แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ประกอบกับค าส่ังดังกล่าว เป็นค าส่ังทาง
ปกครองท่ีท าเป็นหนังสือซ่ึงต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ด้วยตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน 
แต่ตามที่ปรากฏในค าส่ังมีการระบุเหตุผลในการใช้ดุลพินิจออกค าส่ังไว้เพียงว่าเป็นเพราะผู้ฟ้องคดี
ไม่ได้รับอนุญาตในการก่อสร้างจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินเท่านั้นโดยไม่มีข้อเท็จจริงอ่ืนอันเป็น
สาระส าคัญที่แสดงให้เห็นว่า อาคารพิพาทมีสภาพเป็นอันตรายอย่างใด จึงต้องห้ามใช้อาคาร และ
อาคารดังกล่าวไม่สามารถเปล่ียนแปลงให้ถูกต้องได้อย่างไร จึงต้องให้รื้อถอนอาคาร ค าส่ังดังกล่าว
เป็นค าส่ังทางปกครองท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ด าเนินการให้ถูกต้องตามรูปแบบ 
ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ ส าหรับการกระท าตามพระราชบัญญัติวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ศาลพิพากษาเพิกถอนค าส่ังดังกล่าว 
 จากกรณีดังกล่าวพบปัญหาว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 41 และ
มาตรา 42 เป็นกฎหมายที่ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินในการออกค าส่ังหรือการก าหนด
มาตรการกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่กระท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย้าย
อาคาร โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายเป็นเหตุให้อาคารที่สร้างขึ้นนั้นไม่ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุมอาคารที่มุ่งก าหนดให้อาคารมีความมั่นคง
แข็งแรง แต่เม่ือค าส่ังดังกล่าวเป็นค าส่ังทางปกครองท่ีออกโดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินและถือเป็น
เจ้าหน้าที่หน้าที่ตามท่ีพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 5 ได้ให้ค า
นิยามของค าว่าเจ้าหน้าที่ไว้ดังนี้ เจ้าหน้าที่ หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล ซ่ึงใช้อ านาจหรือได้รับ
มอบให้ใช้อ านาจทางปกครองของรัฐในการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมาย และใน
มาตรา 3 ได้ก าหนดไว้ว่าวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
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ในพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายได้ก าหนดวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเรื่องใดไว้
โดยเฉพาะและมีหลักเกณฑ์ท่ีประกันความเป็นธรรมหรือมีมาตรฐานในการปฏิบัติราชการต่ ากว่า
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองถือเป็นกฎหมายกลางหรือ
กฎหมายทั่วไป ส าหรับการใช้อ านาจหน้าที่ในทางปกครองของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการออกค าส่ังทาง
ปกครอง หากมีกฎหมายเฉพาะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการออก
ค าส่ังทางปกครองไว้อย่างไร เจ้าหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติไปตามกฎหมายเฉพาะนั้น เว้นแต่กรณีที่ไม่มี
กฎหมายเฉพาะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานไว้หรือหากมีกฎหมายเฉพาะก าหนดไว้แต่
หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะที่ประกันความเป็นธรรมไว้ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายเฉพาะก าหนดมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไว้ต่ ากว่ามาตรฐาน
การปฏิบัติราชการในพระราชบัญญัตินี้ เจ้าหน้าที่จะใช้กฎหมายเฉพาะบังคับไม่ได้จะต้องใช้
พระราชบัญญัตินี้บังคับ ด้วยเหตุดังกล่าวหากเป็นกรณีที่กฎหมายเฉพาะก าหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการออกค าส่ังทางปกครองไว้เจ้าหน้าที่ย่อมเปรียบเทียบกฎเกณฑ์ในกฎหมายเฉพาะท่ีตน
รับผิดชอบกับกฎเกณฑ์ในพระราชบัญญัตินี้ว่ากฎหมายเฉพาะก าหนดหลักเกณฑ์ท่ีประกันความ
เป็นธรรมหรือมาตรฐานในการปฏิบัติราชการไม่ต่ ากว่าหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หรือไม่ถ้าใช่เจ้าหน้าที่ย่อมจะต้องใช้กฎเกณฑ์ท่ีปรากฏในกฎหมายเฉพาะนั้นบังคับแก่กรณี ถ้า
ไม่ใช่เจ้าหน้าที่จะน ากฎเกณฑ์ในกฎหมายที่ตนบังคับการอยู่ไปบังคับแก่กรณีนั้นไม่ได้ แต่จะต้อง
ใช้กฎเกณฑ์ในพระราชบัญญัตินี้แทน (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2543, หน้า 81-82)  
 บทบัญญัติในมาตรา 41 และ มาตรา 42 ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มิได้
ก าหนดรายละเอียดขั้นตอนในการท าค าส่ังให้ชัดเจนอันเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ 
หมายถึง คุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของภาครัฐ เช่น การให้เหตุผลในค าส่ังทาง
ปกครองย่อมเป็นส่ิงท่ีท าให้การปฏิบัติงานราชการทางปกครองมีมาตรฐานสูงขึ้น ดังนั้น ในกรณีที่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะก าหนดให้ค าส่ังทางปกครองท่ีท า
เป็นหนังสือบางประเภทเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่ต้องให้เหตุผลประกอบการออกค าส่ังทางปกครอง แต่
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนี้ก าหนดให้ค าส่ังทางปกครองท่ีท าเป็นหนังสือและ
การยืนยันค าส่ังทางปกครองเป็นหนังสือต้องจัดให้มีเหตุผลไว้ดัวย และก าหนดว่าเนื้อหาของเหตุผล
ต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ย่อมถือว่าพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองก าหนด
มาตรฐานการปฏิบัติราชการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้เหตุผลในค าส่ังทางปกครองไว้สูงกว่าการ
พิจารณาออกค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 ดังนั้นจึงเห็นควรให้น าขั้นตอนของการท าค าส่ังในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539 อันถือได้ว่าเป็นค าส่ังท่ีมีลักษณะการประกันความเป็นธรรมที่สูงกว่าค าส่ังท่ี
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ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาเป็นมาตรฐานในการที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินออก
ค าส่ังแก่ประชาชน โดยการน าขั้นตอนในมาตรา 3 และมาตรา 5 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง พ.ศ.2539 มาบัญญัติเพิ่มเติมไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในหมวด
ที่ว่าด้วย อ านาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปบังคับใช้ของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน และเพื่อเป็นการให้หลักประกันความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ท่ีต้องปฏิบัติตามค าส่ังนั้น  

ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดมาตรการบังคับตามมาตรา 46 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ในกรณีที่อาคารซ่ึงได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายโดยได้รับอนุญาตตามหลักเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือเป็นอาคารที่ได้ก่อสร้าง ดัดแปลง 
เคล่ือนย้าย ขึ้นก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับซ่ึงถือว่าเป็นอาคารที่ได้ก่อสร้างอย่างถูกต้อง แต่
อาคารดังกล่าวมีสภาพท่ีช ารุดทรุดโทรมจนอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายของผู้ที่อยู่
อาศัย หรืออาจมีผลกระทบและก่อความเดือดร้อนร าคาญต่ออาคารข้างเคียงได้เพราะก่อนที่รัฐจะ
บัญญัติกฎหมายมาบังคับเกี่ยวกับอาคารนั้นประชาชนมีอิสระในการปลูกสร้างอาคารได้ตามความ
พอใจของผู้เป็นเจ้าของอาคาร จึงท าให้อาคารนั้นมีสภาพท่ีไม่ม่ันคงแข็งแรงไม่ได้มาตรฐาน ไม่
ปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยหรือมีลักษณะที่ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ได้บัญญัติขึ้นมา
บังคับใช้ในภายหลัง จากสาเหตุดังกล่าวพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ก าหนด
แนวทางในการแก้ไขอาคารดังกล่าวไว้ในมาตรา 46 ที่ก าหนดให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินใน
การส่ังให้แก้ไขสภาพของอาคารหรือให้รื้อถอนอาคารได้แม้ว่าอาคารนั้นจะได้ก่อสร้าง ดัดแปลง 
อย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม เมื่อกรณีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในบทกฎหมายดังกล่าว
อาคารที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะออกค าส่ังตามมาตรา 46 จึงได้แก่อาคารที่มีลักษณะเป็นอาคารที่
ก่อสร้างดัดแปลงก่อนใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารซ่ึงไม่จ าต้องได้รับอนุญาต หรือเป็น
อาคารที่ก่อสร้างดัดแปลงโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินแต่ ลักษณะหรือสภาพของตัว
อาคารนั้นไม่ม่ันคงแข็งแรงไม่ปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยและชุมชน หรือไม่เหมาะสมแก่การใช้ เช่นไม่
เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นโรงแรม ภัตตาคาร หรือสถานพยาบาล เป็นการไม่ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินอาจอาศัยอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 
มาตรา 16 ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินในข้อที่
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร การผังเมือง การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่
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อาศัย เพื่อขจัดความเดือดร้อนหรือเหตุร าคาญ และใช้มาตรการทางปกครองส่ังให้แก้ไขหรือรื้อถอน
อาคารนั้นได้แม้อาคารนั้นจะเป็นอาคารที่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม  
  แต่เนื่องจากการออกค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในมาตรา 46 นี้เป็นค าส่ังทางปกครอง
ที่มีผลกระทบต่อผู้ท่ีเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้มีภาระหน้าท่ีที่จะต้องปฏิบัติตามค าส่ัง
แม้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
จะได้ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขรวมถึงลักษณะของอาคารที่ต้องมีการแก้ไขหรือต้องรื้อ
ถอนนั้นเอาไว้ แต่ด้วยค าส่ังดังกล่าวเป็นค าส่ังท่ีมีผลให้ผู้ท่ีเป็นเจ้าของอาคารมีภาระต่อตัวอาคารนั้น 
ซ่ึงส่งผลต่อจ้าของอาคารในหลายด้านเช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ การที่จะต้องพักกิจการไว้
ชั่วคราว เป็นต้น ดังนั้นในส่วนของขั้นตอนการเตรียมการเพื่อออกค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้อง
ค านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นกับเจ้าของอาคาร คือค าส่ังนั้นต้องเป็นค าส่ังท่ีผ่านการพิจารณาจากผู้
มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน คือก่อนจะออกค าส่ังตามมาตรา 46 ราชการส่วนท้องถ่ินน่าจะต้อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ซ่ึงประกอบด้วยผู้มีความช านาญในด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสุขภาพอนามัย หรือ
ด้านส่ิงแวดล้อมเพื่อท าการตรวจสอบสภาพหรือการใช้อาคารนั้นตามหลักวิชาแล้วท ารายงานโดย
รวบรวมความเห็นที่สมควรใช้มาตรการตามมาตรา 46 เสนอเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เพ่ือออกค าส่ัง
ตามท่ีก าหนดไว้ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวงแต่กฎกระทรวงฉบับที่ 
47 พ.ศ.2540 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นั้นได้ก าหนดเพียงการให้
อ านาจหน้าที่แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินในการด าเนินการออกค าส่ังกับก าหนดรายละเอียดว่าอาคาร
ประเภทใดจะต้องถูกด าเนินการตามนั้นโดยมิได้ก าหนดชัดเจนว่าค าส่ังนั้นในขั้นพิจารณาเพื่อออก
ค าส่ังต้องประกอบไปด้วยบุคคลใด หน่วยงานใดบ้างท่ีมีส่วนร่วมในค าส่ังดังกล่าวนั้น  
 จึงเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมในรายละเอียดของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 พ.ศ.2540 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ว่าการออกค าส่ังแก่ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารตามมาตรา 46 นั้นต้องก าหนดบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องใน
การตรวจสอบสภาพอาคารเพื่อท ารายงานรวบรวมความเห็นเสนอเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ซ่ึงได้แก่ผู้มี
ความรู้ความช านาญด้านวิศวกรรมศาสตร์ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ค าส่ัง
ดังกล่าวเป็นค าส่ังท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากค าส่ังนั้น  
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ปัญหาเกี่ยวกับที่มาของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 คณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นองค์กรกลางท่ีท าหน้าที่อย่างส าคัญในการให้ค าแนะน า
แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวงเพื่อวางมาตรการทางส่ิงแวดล้อมใน
การควบคุมอาคารตามท่ีฝ่ายนิติบัญญัติได้มอบอ านาจให้ฝ่ายบริหารเป็นผู้ก าหนดรายละเอียดเพื่อ
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ละฉบับและยังท าหน้าที่ในการพิจารณาความส าพันธ์ระหว่าง
กฎกระทรวงดังกล่าวและข้อบัญญัติท้องถ่ินที่ออกโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินด้วย 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ก าหนดให้ที่มาของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
มาจาก 3 ฝ่าย ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้แก่ ข้าราชการประจ า
ซ่ึงประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธาน ผู้แทนกระทรวงสาธารณะสุข 
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทนกรมการปกครอง(ปัจจุบัน คือ ผู้แทนกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณะภัย) ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมอัยการ (ปัจจุบันเปล่ียนเป็น ส านักงานอัยการสูงสุด) 
ผู้แทนส านักผังเมือง (ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็น กรมโยธาธิการและผังเมือง) ผู้แทนส านักงาน
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ปัจจุบันเปล่ียนชื่อเป็นผู้แทนส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม) ผู้แทนกรุงเทพมหานครเป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงาน
คณะกรรมการควบคุมอาคาร (ปัจจุบันคือ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร) จะ
เห็นได้ว่าองค์ประกอบของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีท้ังส้ิน 16 คน โดยในจ านวนนี้มีผู้แทน
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางส่ิงแวดล้อมโดยตรงเพียงหน่วยงานเดียว คือผู้แทน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเท่านั้น อาจจะมีหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องโดยอ้อม คือกระทรวงสาธารณะสุขและกรมโยธาธิการและผังเมือง นอกเหนือจากนั้นจะ
เป็นผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมรวมถึงหน่วยงานอ่ืน
ต่างๆตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายควบคุมอาคารที่ก าหนดไว้ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อันแสดงให้เห็นว่าการก าหนดที่มาของคณะกรรมการควบคุมอาคารมิได้
ค านึงถึงมาตรการควบคุมอาคารเพื่อประโยชน์ในทางส่ิงแวดล้อมเป็นล าดับต้น ๆ แต่ปัญหาท่ีส าคัญ
ที่สุดคือการที่กฎหมายมิได้ก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยไว้ จึงท าให้ไม่อาจทราบได้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะคัดเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการควบคุมอาคารด้านใด รวมถึงยังเป็นการไม่
ประกันสิทธิให้แก่ราชการส่วนท้องถ่ินในกรณีข้อบัญญัติท้องถ่ินขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงเนื่อง
ด้วยความจ าเป็นพิเศษหรือเหตุผลเฉพาะท้องถ่ินตามมาตรา 10 (2) และเอกชนโดยทั่วไปที่จะได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากมติของคณะกรรมการควบคุมอีกด้วย 
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 ดังนั้นจึงเห็นควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารไว้ กล่าวคือควรจะก าหนดให้จ านวนของผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งนี้ต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน ไม่
น้อยกว่า 2 คน โดยอาจคัดเลือกจากบุคลากรทางการศึกษาหรือจากองค์กรภาคเอกชนที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเป็นที่ประจักษ์ก็ได้ เพ่ือให้ทฤษฎีและหลักการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคาร
รวมถึงสภาพข้อเท็จจริงที่เป็นปัญหาอันเกิดจากการปฏิบัติตามมาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการ
ควบคุมอาคารของรัฐหรือเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้รับการพิจารณาร่วมด้วยเสมอ 
 ส าหรับกรรมการโดยต าแหน่งในส่วนของข้าราชการประจ านั้นควรเพ่ิมผู้แทนกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินในฐานะองค์กรที่ท าหน้าที่โดยตรงในการก ากับดูแลการด าเนินการ
ต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนกระทรวงพลังงาน จากส านักงานนโยบายและ
แผนพัฒนาเพ่ือพิจารณาในส่วนของมาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการอนุรักษ์พลังงานในอาคารซ่ึง
เป็นมาตรการควบคุมอาคารประเภทหนึ่ง และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพื่อให้การก าหนดมาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารสอดคล้องและ
เป็นไปตามแนวทางของแผนพัฒนาพื้นที่ และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย และเห็นควรก าหนดให้คณะกรรมการควบคุม
อาคารต้องส่งเรื่องท่ีตนวินิจฉัยที่อาจจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมให้คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ ให้ความเห็นในเบ้ืองต้นเสียก่อนซ่ึงหากเป็นเช่นนี้แล้วก็จะท าให้คณะกรรมการควบคุม
อาคารสามารถให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือราชการส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมเกี่ยวกับ
อาคารได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับประเด็นปัญหาท่ีเป็นผลมาจากมาตรการควบคุมอาคาร
ในทางส่ิงแวดล้อม (กัมพล อยู่มั่นธรรมา, 2552, หน้า 138-140) 

ปัญหาเกี่ยวกับแนวทางในการด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

  เนื่องจากปัจจุบันมีจ านวนประชากรอาศัยอยู่ในแหล่งชุมชนอย่างหนาแน่น ดังนั้นเพื่อ
รองรับจ านวนประชากรและเพื่อการประกอบธุรกิจท าให้มีความจ าเป็นที่ต้องก่อสร้างอาคารเพื่อ
การอยู่อาศัยและเพื่อการประกอบอาชีพขึ้นอย่างมากมาย ส่วนอาคารที่ได้ท าการก่อสร้างขึ้นก่อน
หน้าแล้วได้มีการดัดแปลงเพื่อใช้ประโยชน์จากตัวอาคารนั้นให้ได้มากที่สุด อันเป็นสาเหตุและที่มา
ของการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อกฎหมายควบคุมอาคาร จากการศึกษาพบว่าปัญหามาจากตัวประชาชนผู้
เป็นเจ้าของอาคารที่ค านึงถึงผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนมากกว่าท่ีจะค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
อันได้แก่ประโยชน์สาธารณะและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และเกิดจากตัวเจ้า
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พนักงานท้องถ่ินเองท่ีขาดความกระตือรือร้นเอาใจใส่ในการที่ตนมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ของตัวอาคาร หรือเลือกปฏิบัติเฉพาะอาคารที่มีการร้องเรียนเท่านั้น หรือละเว้นที่จะด าเนินการกับ
อาคารที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารเอ้ือผลประโยชน์ให้ตน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมอาคารไว้ เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดหลักเกณฑ์อัน
เกี่ยวกับการก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถ่ินผู้ซ่ึงมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบอาคารที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของตนเพื่อให้อาคารนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมายควบคุมอาคาร อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุมอาคารตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 18 
ที่ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ในการให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการด าเนินการออก
กฎกระทรวงและการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินให้ความเห็นชอบในการออกข้อบัญญัติท้องถ่ินกรณีที่
ข้อบัญญัตินั้นขัดแย้งกับกฎกระทรวงแต่มีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถ่ิน ให้
ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ คณะกรรมการควบคุมอาคาร
ถือเป็นองค์กรที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการสร้างกฎเกณฑ์ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การควบคุมอาคารของรัฐในส่วนกลาง และในส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารดังกล่าวเป็นหน่วยงานกลางท่ีมีอ านาจหน้าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ท่ัวประเทศท าให้
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีภาระมากมายเป็นเหตุให้การด าเนินงานล่าช้า 
 ในส่วนอ านาจที่เกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา แนะน าการปฏิบัติงานแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
การก ากับดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถ่ินนั้น พบว่าคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารเป็นหน่วยงานที่สังกัดในราชการส่วนกลางแม้จะประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์ หรือให้ค าแนะน าแก่เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินก็ตาม แต่ปัญหาท่ีส าคัญคือ ในแต่ละท้องถ่ินมีลักษณะเฉพาะของท้องถ่ินนั้นๆแตกต่างกัน
ในแต่ละท้องถ่ิน แต่การก าหนดหลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารนั้นมีลักษณะเป็นหลักเกณฑ์ท่ีใช้บังคับเป็นการทั่วไป จึงท าให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่
สามารถน ากฎเกณฑ์หรือค าแนะน านั้นมาบังคับใช้กับท้องถ่ินตนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
และเป็นการล าบากที่คณะกรรมการควบคุมอาคารซ่ึงเป็นหน่วยงานกลางจะมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับท้องถ่ินต่าง  ๆ ได้อย่างครอบคลุม เพราะคณะกรรมการควบคุมอาคารนั้นเป็นหน่วยงาน
กลางท่ีโดยปกติรับเรื่องจากท้องถ่ินแต่ไม่ได้ลงไปปฏิบัติงานในท้องถ่ินโดยตรง การตรวจสอบการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในการออกค าส่ังท่ีเกี่ยวกับการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้
ก่อสร้างอาคารนั้น คณะกรรมการควบคุมอาคารจะเข้ามาตรวจสอบต่อเมื่อมีการร้องเรียนจาก
ประชาชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากค าส่ังนั้นคือภายหลังจากที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ออกค าส่ังไป
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แล้วและมีการกระท าผิดต่อกฎหมายควบคุมอาคาร คือได้ก่อสร้างอาคารขึ้นแล้วนั่นเอง แต่ใน
ขั้นตอนของการพิจารณาออกค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน คณะกรรมการควบคุมอาคารไม่ได้
ตรวจสอบขั้นตอนดังกล่าวนั้นว่าเจ้าพนักงานท้องถ่ินออกค าส่ังโดยชอบหรือไม่ และได้ให้ความ
เป็นธรรมแก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด ซ่ึงในส่วนนี้ยังไม่มีองค์กรที่ท าหน้าที่ควบคู่กับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในระดับท้องถ่ินที่สามารถถ่วงดุลอ านาจ และให้คุณให้โทษในการ
ตรวจสอบได้ในระหว่างการด าเนินการและการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน แม้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จะก าหนดให้คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจในการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตาม 
 ดังนั้นจึงควรก าหนดให้ชัดเจนในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฎกระทรวง 
หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินแล้วแต่กรณี ว่าควรมีการจัดตั้งหน่วยงานในระดับท้องถ่ินขึ้นโดยมี
ภาระหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร แต่รับผิดชอบเฉพาะในท้องถ่ินของตนเท่านั้น
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาในท้องถ่ินและเพื่อถ่วงดุลอ านาจในการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน อันเป็นการลดภาระของคณะกรรมการควบอาคาร และเห็นควรให้ก าหนดคุณสมบัติของผู้
ที่จะเข้ามารับผิดชอบในหน่วยงานดังกล่าวว่าต้องเป็นผู้ท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในท้องถ่ินนั้นๆด้วยเพราะจะ
เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจและรู้สภาพปัญหาของท้องถ่ินนั้นเป็นอย่างดีอันจะท าให้การแก้ไข
ปัญหาเกี่ยวกับอาคารในท้องถ่ินของตนนั้นมีประสิทธิภาพสมตามเจตนารมณ์ของของกฎหมาย
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในเรื่องคณะกรรมการควบคุมอาคาร  

ปัญหาเกี่ยวกับการยื่นอุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 การอุทธรณ์ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ซ่ึงคณะกรรมการและผู้ปฏิบัติราชการทางปกครองมีความเห็นว่า เป็นการอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารควบคู่กับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง และมาตรา 
52 วรรคหนึ่ง มาตรา 51 (1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้ก าหนดขั้นตอนระยะเวลา
อุทธรณ์เกี่ยวกับค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ินไว้โดยเฉพาะ จึงไม่ต้องน าขั้นตอนระยะเวลาอุทธรณ์
ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ ดังนั้นในการพิจารณาเรื่อง
การอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารจึงต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ดังกล่าว 
 ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นภายใน 30 วัน คือนับแต่วันที่ได้ทราบค าส่ังและหากมี
การเพิ่มเติมหรือแก้ไขอุทธรณ์เดิมที่ได้ยื่นไว้แล้วก็จะต้องกระท าภายในก าหนดเวลาดังกล่าวด้วย
จากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในขั้นตอนของการยื่นอุทธรณ์นั้นต้อง
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ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินผู้ออกค าส่ังอันเป็นมูลเหตุแห่งอุทธรณ์ จึงเกิดปัญหาขึ้นในการตีความ
กฎหมายกับในทางปฏิบัติว่า การยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่รับ และส่ง หนังสือในส านักงานของเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน หรือการส่งอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ถึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินนั้น จะถือว่าเป็นการยื่น
อุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยชอบหรือไม่ อีกทั้งการส่งอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ถึง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ซ่ึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะกฎหมายให้ยื่นต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินผู้ออกค าส่ังอันเป็นมูลเหตุแห่งการอุทธรณ์ ไม่ใช่ให้ส่งทางไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ แต่อุทธรณ์ที่ส่งทางไปรษณีย์ถึงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในก าหนด 30 วัน 
ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะอนุโลมให้รับไว้ แล้วส่งย้อนกลับมาให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจสอบรวบรวมแล้วส่งกลับไปใหม่นั้นชอบหรือไม่ และจากการศึกษายังพบปัญหาท่ีส าคัญอีก
ประเด็นหนึ่งว่า การขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์กรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษท าให้ไม่อาจยื่น
อุทธรณ์ภายในก าหนดได้นั้น พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวดที่ 5 ว่าด้วยการ
อุทธรณ์ มิได้บัญญัติรายละเอียดดังกล่าวไว้รวมถึงในกฎกระทรวงและในข้อบัญญัติท้องถ่ิน ก็ไม่
ปรากฏว่ามีการบัญญัติเพิ่มเติมไว้แต่อย่างใด  
 ดังนั้นเพื่อให้ง่ายต่อการตีความกฎหมายและการน าไปใช้ในทางปฏิบัติเพื่อลดปัญหา
ความไม่ชัดเจนของกฎหมาย จึงเห็นควรให้บัญญัติรายละเอียดเพิ่มเติมในพระราชบัญญัติหรือ
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ิน ว่าการยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินผู้ออกค าส่ังอัน
เป็นมูลเหตุแห่งการอุทธรณ์นั้นและให้หมายความรวมถึงการยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือใน
ส านักงานของเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือการส่งทางไปรษณีย์ถึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินด้วย  อีกทั้งการ
ขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์กรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษไม่อาจยื่นอุทธรณ์ภายในก าหนดได้
กรณีดังกล่าวนี้เห็นควรให้น าหลักเกณฑ์การขยายหรือย่นระยะเวลามาตรา 23 ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้เป็นแนวทางในการขอขายเวลายื่นอุทธรณ์โดยยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลา
ก่อนครบก าหนด 30 วันต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินผู้มีหน้าที่รับอุทธรณ์แต่การส่งค าส่ังของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินนั้นต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 47 หรือมาตรา 47 ทวิ 
วันที่ถือว่าได้รับค าส่ังและทราบค าส่ังนั้น ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวด้วย 

ปัญหาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีในความผิดตามกฎหมายควบคุมอาคาร 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ได้บัญญัติหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบ
คดีไว้ในมาตรา 74 กรณีที่มีการกระท าผิดเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารเกิดขึ้น ซ่ึงผู้มีอ านาจ
เปรียบเทียบคดี ได้แก่ คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี จากการศึกษาพบว่าในคดีที่มีการกระท าผิดต่อ
กฎหมายควบคุมอาคารนั้นพนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจเปรียบเทียบคดีความผิดตาม
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พระราชบัญญัติควบคุมอาคารทุกฐานความผิด แม้ผู้ต้องหาจะยินยอมให้ท าการเปรียบเทียบก็ตาม
เพราะตามเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุมอาคารมุ่งที่จะให้เปรียบเทียบโดยคณะกรรมการ
เปรียบเทียบคดี โดยบัญญัติชัดเจนไว้ในวรรคสามว่า ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้แก่
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีด าเนินการต่อไป จึงเห็นได้ว่าการกระท าความผิดตามกฎหมาย
ควบคุมอาคารนั้นแม้จะมีลักษณะเป็นความผิดต่อแผ่นดินที่ต้องมีการด าเนินคดีตามกฎหมายอาญา
โดยพนักงานสอบสวนเป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินคดีตามกฎหมาย แต่ในบทบัญญัติดังกล่าวกลับ
ก าหนดให้พนักงานสอบสวนต้องส่งเรื่องให้แก่คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีอันท าให้ระยะเวลา
ของคดีนั้นๆล่าช้าออกไป เพราะถ้าหากมีคดีเกี่ยวกับการกระท าท่ีผิดกฎหมายควบคุมอาคารเกิดขึ้น
ในเขตความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายได้น าคดีมาฟ้องร้องต่อพนักงาน
สอบสวนดังกล่าวแล้ว เมื่อพนักงานสอบสวนท าการสอบสวนความผิดและผู้เสียหายกับผู้ต้องหา
ยินยอมให้เปรียบเทียบปรับเห็นควรว่าพนักงานสอบสวนควรมีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้อันจะท า
ให้คดีเลิกกันในชั้นสอบสวนโดยให้พนักงานสอบสวนท าบันทึกและส่งมอบเงินในการช าระ
ค่าปรับนั้นให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีต่อไป 
 การเปรียบเทียบคดีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีนั้น จะกระท าได้ต่อเมื่อกฎหมาย
ก าหนดให้เปรียบเทียบได้ ซ่ึงจากการศึกษาพบว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มิได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ว่าการกระท าผิดขั้นใดที่ต้องรับโทษโดยการเปรียบเทียบบ้าง เป็นแต่เพียง
ดุลพินิจโดยอิสระของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเท่านั้น ว่าผู้กระท าผิดควรที่จะรับโทษหรือไม่
หรือรับโทษอย่างไร เช่น ได้รับโทษปรับโดยการเปรียบเทียบคดี หรือควรจะต้องรับโทษโดยการถูก
ฟ้องร้องและรับโทษจ าคุก การใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีจึงเป็นการที่กฎหมาย
ให้อ านาจไว้กว้างเกินไปท าให้ผู้ท่ีเป็นเจ้าของอาคารไม่ได้รับความเป็นธรรมในการใช้ดุลพินิจ
ดังกล่าวหรือเป็นช่องว่างให้มีการขอผ่อนผันจากเจ้าหน้าที่ในการที่ตนจะต้องถูกด าเนินคดีอันท าให้
การบังคับใช้กฎหมายไม่บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง จึงเห็นควรให้มีการก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือเพิ่มเติมกฎกระทรวง
หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินเพื่อให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวแทน
การใช้ดุลพินิจและเพื่อความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ท่ีต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตาม 
 กรณีการก าหนดค่าปรับซ่ึงผู้ต้องหาจะพึงช าระนั้นโดยปกติแล้วก็เป็นดุลพินิจของ
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเช่นเดียวกัน แม้ในทางปฏิบัติจะมีข้อก าหนดหรือระเบียบของทาง
ราชการก าหนดมาตรฐานของค่าปรับไว้ตามความหนักเบาของความผิดเพื่อไม่ให้เป็นการลักหล่ัน
กัน แต่จากการศึกษาพบว่า การก าหนดค่าปรับถ้าเป็นไปตามข้อก าหนดหรือระเบียบของทาง
ราชการที่ได้ก าหนดไว้ตามความหนักเบาของความผิดในทุกครั้งที่มีการเปรียบเทียบคดีก็ไม่น่าจะมี
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ปัญหาเพราะเป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ แต่ในทางปฏิบัติหากคณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีก าหนดค่าปรับท่ีสูงหรือต่ ากว่าข้อก าหนดหรือระเบียบของทางราชการ ซ่ึงถือเป็นการ
เปรียบเทียบที่ไม่ชอบโดยฝ่าฝืนความยินยอมของผู้เสียหาย เป็นผลให้คดีไม่เลิกกัน จึงควรน า
ข้อก าหนดหรือระเบียบของทางราชการที่ก าหนดมาตรฐานของค่าปรับไว้มาก าหนดเพิ่มเติมใน
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินเพื่อให้คณะกรรมการได้ก าหนดค่าปรับตามกฎกระทรวงหรือ
ตามข้อบัญญัติท้องถ่ินโดยไม่ต้องมีการใช้ดุลพินิจอีก ซ่ึงจะท าให้ง่ายต่อการด าเนินการและเพื่อให้
เป็นมาตรฐานเดียวกันในการน าไปบังคับใช้ 
 อีกทั้งการเปรียบเทียบคดีโดยชอบด้วยกฎหมายที่มีผลให้คดีอาญาเลิกกันตามความใน
มาตรา 74 ประกอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 37 เท่านั้น ปัญหาใน ส่วน
การระงับการกระท า การแก้ไขเปล่ียนแปลงต่อตัวอาคารให้ถูกต้อง ตลอดจนการรื้อถอนอาคารที่ผิด
กฎหมายนั้นยังคงมีอยู่ บทบัญญัติในมาตรา 74 มิได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอาคารที่เป็น
มูลเหตุแห่งคดีว่าจะต้องด าเนินการต่อไปอย่างไร เพราะการที่จะต้องกระท าหรือต้องด าเนินการ
ดังกล่าวไม่ได้เลิกตามคดีอาญาไปด้วย ดังนั้นจึงเห็นควรให้เพิ่มเติมในมาตรา 47 เพื่อความชัดเจนใน
การที่จะด าเนินการให้อาคารดังกล่าวมีลักษณะที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายควบคุม
อาคารและมีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยรวมท้ังอาคารใกล้เคียงโดยก าหนดให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารต้องถูกบังคับโดยมาตรการหรือสภาพบังคับตามกฎหมายซ่ึงได้แก่มาตรการ
บังคับทางปกครองหรือสภาพบังคับทางแพ่งต่อไป 


