
บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

บทสรุป 

 การศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาค าตอบและหาทางออกเกี่ยวกับปัญหาทางวิชาการ เรื่องปัญหา
และอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
เพื่อที่จะแสวงหาแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการน าเสนอเป็นข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในครั้ง
นี้ ซ่ึงผลการศึกษาสามารถสรุปตามประเด็นปัญหาได้ว่าการที่ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 เป็นกฎหมายหลักเกี่ยวกับการควบคุมอาคารที่มุ่งคุ้มครองสวัสดิภาพของประชาชนโดย
ส่วนรวม และมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการควบคุมอาคารที่เกี่ยวกับความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณะสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม การผัง
เมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร เพื่อบังคับใช้กับชุมชนที่มี
ประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจซ่ึงส่งผลให้มีความต้องการ
ใช้อาคารเพื่อเป็นสถานที่พักอาศัยและเพื่อการประกอบกิจการต่างๆเป็นจ านวนมาก ดังนั้นกฎหมาย
จึงได้บัญญัติวัตถุประสงค์ที่ให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อคุ้มครองประโยชน์ และความ
ปลอดภัยของประชาชนเป็นส าคัญ การใช้อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายนี้จึงเป็นการ
ใช้อ านาจทางปกครองบังคับกับผู้ที่กระท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายควบคุมอาคารเพื่อให้
กระท าการตามท่ีกฎหมายก าหนด หรือละเว้นการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร 
เนื่องจากการใช้อ านาจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในการออกค าส่ังตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 เป็นการออกค าส่ังของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมหาชนที่รัฐได้มอบอ านาจดังกล่าวให้ไว้ 
เพราะพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายมหาชนอันเป็น
กฎหมายประเภทความผิดในลักษณะของการห้ามหรือบังคับ ซ่ึงอาจเปล่ียนแปลงรายละเอียด 
วิธีการ หรือเจตนารมณ์แห่งข้อห้ามให้เหมาะสมไปตามสภาพแวดล้อมและสังคมท่ีเกิดความ
เปล่ียนแปลงไปทุกขณะ เพราะหากก าหนดข้อบังคับหรือมาตรการที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย
ย่อมก่อให้เกิดปัญหาในการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซ่ึงได้แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะน าไปปฏิบัติอย่าง
แน่นอน 
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 กฎหมายควบคุมอาคาร อันได้แก่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่
ได้ให้อ านาจกับเจ้าพนักงานท้องถ่ินในการส่ังอนุญาต เพิกถอน และการอนุมัติต่าง  ๆ จึงเห็นได้ว่า
การให้อ านาจแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินนั้น มีลักษณะกว้างขวางดังนั้นก็ย่อมเป็นธรรมดาท่ีจะ
ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ไม่มากก็น้อยตามความหนักเบาของสภาพปัญหา
ที่ได้เกิดขึ้น สภาพปัญหาดังกล่าวหากได้มองอีกมุมหนึ่งก็ถือได้ว่าเป็นบ่อเกิดหรือที่มาของการปรับ
ใช้และปรับปรุงกฎหมายควบคุมอาคารให้มีลักษณะที่เหมาะสม ตลอดจนก่อให้เกิดความเป็นธรรม
ต่อบุคคลที่ถูกกระทบกระเทือนต่อสิทธิ ส่งผลให้เกิดพัฒนาการทางด้านกฎหมายควบคุมอาคาร
ต่อไป (บวรวิทย์ เปรื่องวงศ์, 2543, หน้า 169) 
 จากการศึกษาพบว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีข้อจ ากัดทางกฎหมายมากมายที่เป็นอุปสรรค
ต่อการควบคุมอาคาร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความไม่สอดคล้องและสัมพันธ์กันของกฎหมาย บทบัญญัติ
ของกฎหมายไม่รัดกุมเพียงพอต่อการใช้ดุลพินิจของผู้ใช้อ านาจ ท่ีมาของคณะกรรมการกลางตาม
กฎหมาย การใช้ดุลพินิจในการออกค าส่ังต่อผู้เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารของเจ้าหน้าที่ 
และช่องว่างของกฎหมายที่ท าให้การควบคุมอาคารไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายได้ 
ท าให้มาตรการต่างๆที่บังคับใช้โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายฉบับนี้ไม่สามารถตอบสนอง
ต่อสภาพปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นที่มาของอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และกฎหมาย
ล าดับรองอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องโดยได้วางข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาวิจัยถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายควบคุมอาคารอันได้แก่
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการออกค าส่ังทางปกครองของเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน ในการด าเนินการเกี่ยวกับอาคารที่มีการก่อสร้างขึ้นในท้องถ่ินความรับผิดชอบ
ของตน ซ่ึงได้แก่การส่ังอนุญาตหรือไม่อนุญาต ให้ปลูกสร้างอาคาร ให้แก้ไขเปล่ียนแปลงอาคาร 
ให้ใช้อาคาร ให้เคล่ือนย้ายอาคาร หรือให้รื้อถอนอาคารนั้น การออกค าส่ังดังกล่าวเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินจะต้องออกค าส่ังโดยอาศัยอ านาจที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ให้กระท าได้เท่านั้นอันได้แก่
อ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถ่ิน และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
จึงเป็นสาเหตุให้มีการก่อสร้างอาคารขึ้นตามความต้องการ แต่อาคารดังกล่าวเกิดปัญหาเกี่ยวกับ
มาตรฐานของตัวอาคารที่ก่อสร้างขึ้น และปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของ
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ประชาชนที่พักอาศัยในอาคารนั้น ตลอดจนผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณข้างเคียงอาคารดังกล่าว ปัญหาท่ี
ส าคัญคือการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถ่ินในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กฎหมายบัญญัติไว้นั้น เจ้าพนักงานท้องถ่ินยังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ ดังนั้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของ
กฎหมายควบคุมอาคารให้มีประสิทธิภาพอันท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึงได้มี
ข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปปรับปรุงแก้ไขให้กฎหมายมีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคมไทยในปัจจุบันที่ครอบคลุมถึงสิทธิของประชาชนผู้ที่ต้องถูกผลกระทบจากค าส่ังของเจ้า
พนักงานท้องถ่ินอย่างเป็นธรรม ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอไว้ดังนี้ 
 1. เกี่ยวกับความหมายและประเภทของอาคาร  การก าหนดความหมายของอาคารควร
ก าหนดโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ของกฎหมายและยึดโยงกับมาตรการทางส่ิงแวดล้อมท่ีฝ่ายบริหาร
จะต้องก าหนดรายละเอียดแห่งการควบคุมตามมาตรา 8 (1) -(16) และมาตรา 8 ทวิ รวมถึงการ
ก าหนดประเภทของอาคารพิเศษที่ไม่ควรก าหนดให้มีลักษณะที่ตายตัวมากเกินไป เพื่อแสดงให้เห็น
ว่าเป็นเพียงลักษณะหรือตัวอย่างหนึ่งของอาคารพิเศษเท่านั้น 
 2. เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ต้องตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เต็มพื้นที่ในทุก
จังหวัด เพื่อให้สามารถก าหนดรายละเอียดในเรื่องชนิดและประเภทของอาคาร รวมถึงบริเวณที่
ต้องการควบคุมเป็นพิเศษเฉพาะแห่งได้ 
 3. เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดมาตรการทางส่ิงแวดล้อม  ควรรวบรวม
มาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารตามกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องท้ังหมดเข้าไว้ใน
ลักษณะของ มาตรฐานและข้อบังคับเกี่ยวกับอาคาร เพื่อให้เป็นเสมือนมาตรฐานขั้นต่ าและเป็น
กลไกให้กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถ่ินเกิดความเชื่อมโยงกันเป็นระบบกฎหมายมากขึ้น 
 4. เกี่ยวกับการมีฐานะทางกฎหมายที่เป็นมาตรการเสริมทางกฎหมายผังเมือง ควรก าหนด
ประเภท ชนิด และขนาดของอาคารให้สอดคล้องกับรายละเอียดและลักษณะของพื้นที่ กิจกรรม
ต่างๆทางเศรษฐกิจ และจ านวนประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตผังเมืองรวม รวมถึงภารกิจของรัฐในด้าน
ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดท าบริการสาธารณะในเขตพื้นที่นั้น  ๆ นอกเหนือจากการก าหนดตาม
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมเท่านั้น รวมถึงควรประสานกับหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้องกับการวางผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานการวางผังเมือง และมุ่งเสริม
มาตรการส่ิงแวดล้อมตามระบบผังเมืองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. เกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  ควรต้องวางหลักเกณฑ์กลางเพื่อ
ควบคุมก่อนการใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสมของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน โดยการเทียบเคียงรูปแบบ
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และเนื้อหาของระเบียบที่ออกโดยอ านาจตามหลักการบังคับบัญชาโดยปรับเปล่ียนให้สอดคล้อง
และถูกต้องตามหลีกการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หากเป็นไปได้ควรก าหนดเป็นมติ
คณะรัฐมนตรีหรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารราชการแผ่นดิน และต้องก าหนดหลักเกณฑ์ท่ัวไปในรูปแบบของกฎกระทรวงเพื่อบังคับให้
ราชการส่วนท้องถ่ินต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุมอาคารหากเป็นโครงการที่อยู่
อาศัยขนาดใหญ่ของเอกชนซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นส าคัญ 
 6. เกี่ยวกับการออกค าส่ังตามกหมายควบคุมอาคารของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หากการออก
ค าส่ังตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซ่ึงเป็นกฎหมายเฉพาะมีหลักประกันความเป็น
ธรรมที่ต่ ากว่ากฎหมายกลางให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินน าขั้นตอนในการท าค าส่ังตามกฎหมายกลางอัน
ได้แก่พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ที่มีหลักประกันความเป็นธรรมสูง
กว่ากฎหมายเฉพาะมาประกอบการในท าค าส่ังตามมาตรา 41 และมาตรา 42 เพื่อให้การออกค าส่ัง
ดังกล่าวมีความเป็นธรรมและให้โอกาสกับผู้ที่ได้รับผลกระทบในค าส่ังนั้นได้ชี้แจงเหตุผลของตน  
 7. เกี่ยวกับการก าหนดมาตรการบังคับตามมาตรา 46 ของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน เห็นควรให้
มีการเพิ่มเติมรายละเอียดในกฎกระทรวงฉบับที่ 47 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 ว่าก่อนที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะมีค าส่ังตามมาตรา 46 นั้นค าส่ังดังกล่าวต้องเป็นค าส่ังท่ี
ผ่านการพิจารณาจากผู้มีความรู้ความช านาญเฉพาะด้านก่อนโดยให้ราชการส่วนท้องถ่ินแต่งตั้งผู้มี
ความรู้ความช านาญเฉพาะด้านในท้องถ่ินของตน ได้แก่ ผู้มีความรู้ความช านาญด้านวิศวกรรม ด้าน
สุขภาพอนามัย ด้านส่ิงแวดล้อม เป็นต้น เพื่อท าการตรวจสอบสภาพอาคาร หรือการใช้อาคารตาม
หลักวิชาเพื่อรวบรวมความเห็นแล้วท ารายงานให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อน าไปประกอบการออก
ค าส่ังตามมาตรา 46 ต่อไป 
 8. เกี่ยวกับท่ีมาของคณะกรรมการควบคุมอาคาร  ควรก าหนดเกณฑ์การคัดเลือก
คณะกรรมการควบคุมอาคารในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิให้มีท่ีมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชนไม่น้อยกว่า 2 คน และที่ส าคัญเพื่อให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบด้านมาก
ขึ้น ควรเพ่ิมผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้แทนส านักงานนโยบายและแผน
พลังงาน และผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนของ
กรรมการโดยต าแหน่ง รวมถึงหากเรื่องท่ีตนวินิจฉัยอาจส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต้องให้
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติให้ความเห็นในเบ้ืองต้นเสียก่อน เพ่ือให้มติและความเห็นต่างๆ
ที่ออกมาเป็นไปโดยความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาทางส่ิงแวดล้อม 
 9. เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของคณะกรรมการควบคุมอาคาร เห็นควรให้ราชการ
ส่วนท้องถ่ินจัดตั้งองค์กรที่ท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการควบคุมอาคารขึ้นในท้องถ่ินของตน 
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โดยคัดเลือกผู้ท่ีมีภูมิล าเนาในท้องถ่ินนั้น ๆ ท่ีสามารถทราบปัญหาต่าง ๆ ในท้องถ่ินของตนได้เป็น
อย่างดีเพื่อปฏิบัติงานในท้องถ่ินของตนเบื้องต้นอันเป็นการลดภาระแก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
ที่มีฐานะเป็นหน่วยงานส่วนกลางและไม่มีความรู้คลอบคลุมในทุกท้องถ่ินได้อย่างท่ัวถึง และให้
องค์กรดังกล่าวออกปฏิบัติงานควบคู่กับเจ้าพนักงานท้องถ่ินเพื่อตรวจสอบการใช้อ านาจในการออก
ค าส่ัง และให้อ านาจองค์กรดังกล่าวสามารถให้คุณให้โทษแก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินที่ออกค าส่ังโดย
ไม่ชอบเพื่อถ่วงดุลการใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 10. เกี่ยวกับการขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ค าส่ังต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  เพื่อ
ความชัดเจนในการตีความกฎหมายและเพื่อเป็นการง่ายต่อการน าไปบังคับใช้ของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ิน เห็นควรให้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในส่วน
ที่ว่าด้วยการอุทธรณ์ค าส่ังของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน ว่าการยื่นอุทธรณ์ต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ผู้ออกค าส่ังอันเป็นมูลเหตุแห่งคดี และให้หมายความรวมถึงการยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับส่งหนังสือใน
ส านักงานของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือการส่งทางไปรษณีย์ถึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินด้วย 
 ส่วนการขอขยายระยะเวลาในการอุทธรณ์กรณีที่มีพฤติการณ์พิเศษซ่ึงไม่สามารถที่จะยื่น
อุทธรณ์ได้ภายในก าหนด เห็นควรให้น าหลักเกณฑ์การขอขยายหรือย่นระยะเวลาในมาตรา 23 แห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้เป็นแนวทางในการขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์แต่
ให้ปฏิบัติตามวิธีการยื่นอุทธรณ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ดังเดิม  
 11. เกี่ยวกับการเปรียบเทียบคดีอาญา ในความผิดตามกฎหมายควบคุมอาคารในการ
เปรียบเทียบคดีความผิดเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารซ่ึงถือเป็นคดีอาญาท่ีโดยปกติอยู่ในอ านาจ
ของพนักงานสอบสวน แต่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มุ่งประสงค์ให้เปรียบเทียบคดี
โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีแต่ในทางปฏิบัติประชาชนที่เป็นผู้เสียหายจะน าคดีมาฟ้องร้องต่อ
พนักงานสอบสวนแต่พนักงานสอบสวนไม่มีอ านาจโดยต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ
คดีตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นผู้ท าการเปรียบเทียบเอง เห็น
ควรว่าควรให้พนักงานสอบสวนมีอ านาจเปรียบเทียบคดีความผิดต่อกฎหมายควบคุมอาคารได้
ดังเช่นคดีอาญาอ่ืนทั่วไปเพื่อให้การเปรียบเทียบดังกล่าวรวดเร็วและลดขั้นตอนแต่พนักงาน
สอบสวนต้องท ารายงานส่งคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีทุกครั้งเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 ส่วนหลักเกณฑ์การก าหนดมาตรฐานของค่าปรับ เห็นควรให้เพิ่มเติมเป็นกฎกระทรวง
เพื่อให้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวในแนวทางเดียวกันแทนการ
ใช้อ านาจดุลพินิจของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี เพื่อให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมกรณี
ของการก าหนดค่าปรับอย่างเท่าเทียมกันในฐานความผิดเดียวกัน เห็นควรให้การเปรียบเทียบคดีใน
ความผิดตามกฎหมายควบคุมอาคารที่คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาใน
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ส่วนที่ผู้เป็นเจ้าของต้องปฏิบัติต่ออาคารเพื่อให้อาคารดังกล่าวถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของ
กฎหมาย คือให้เพิ่มเติมในมาตรา 47 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารว่า ให้ผู้เป็นเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารต้องถูกบังคับโดยมาตรการทางกฎหมายซ่ึงได้แก่มาตรการบังคับทางปกครอง
หรือสภาพบังคับทางแพ่งต่อไป 
 อย่างไรก็ตามปัญหาท่ีส าคัญที่สุดคือ การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน จึง
ควรสร้างระบบการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
การใช้มาตรการควบคุมอาคารมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยการจัดท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานในลักษณะของ The implementation guide แก่เจ้าพนักงานท้องถ่ินและเจ้าหน้าที่อ่ืนที่
เกี่ยวข้องภายใต้ความร่วมมือของกรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน และกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ทราบถึงภารกิจและอ านาจหน้าที่ท้ังหมดของหน่วยงาน ความชัดเจนใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงขอบเขตการใช้ดุลพินิจและการกระท าทางปกครองท่ีถูกต้องตามกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการใช้ดุลพินิจที่ถูกต้องในทางอ้อม และที่ส าคัญยังเป็นช่องทางหนึ่ง
ส าหรับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถ่ินในลักษณะของการเข้าร่วมก าหนดและ
ปรับปรุงมาตรการทางส่ิงแวดล้อมในการควบคุมอาคารให้สอดคล้องกับสภาพและลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่มากที่สุดอีกด้วย 
 นอกจากนี้เพื่อให้มาตรการทางกฎหมายควบคุมอาคารสอดคล้องกับมาตรการทาง
ส่ิงแวดล้อมท้ังในเชิงการป้องกัน การควบคุม และการก ากับดูแลการกระท าหรือกิจกรรมต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หน่วยงานดังกล่าวจะต้องจัดท ารายงานทบทวนการด าเนินงานตามกฎหมายทุก 4 ปี 
เพื่อให้ทราบถึงปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในเชิงการปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือของผู้มีความรู้และ
ประสบการณ์จากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปรับปรุง การบังคับใช้กฎหมาย 
และเกิดผลในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาคารให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย มั่นคงปลอดภัยและไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายอีกด้วย เนื่องจากมาตรการควบคุมอาคารเพื่อประโยชน์ในทางส่ิงแวดล้อม
ตามกฎหมายควบคุมอาคารต้องกระทบต่อสิทธิในทรัพย์สิน และเสรีภาพในการเลือกที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 รับรองและคุ้มครองไว้ 
 สุดท้ายนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 เป็นกฎหมายที่มีความส าคัญ
และจ าเป็นต่อสังคมไทยอย่างมากในความมั่นคงและปลอดภัยต่อชีวิตของประชาชน ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่างกฎหมายเพื่อน ามาบังคับใช้ได้มีการยกระดับของ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยการจัดท าเป็นประมวลข้อบังคับเพื่อบังคับใช้ในทุก
พื้นที่ท่ัวประเทศในมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะชนต่อไป  


