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ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 
1. ความหมาย 
 กฎหมาย  คือ บรรดาขอบังคับของรัฐหรือประเทศที่ใชบังคับความประพฤติทั้งหลาย     
ของบุคคลอันเกี่ยวดวยเรื่องความสัมพันธระหวางกัน ถาใครฝาฝนไมปฏิบัติตามก็จะตองมีความ
ผิดและถูกลงโทษ 
 กฎหมายจะอยูในลําดับเดียวกับศาสนาและจรรยา คือเปนปรากฏการณทางชุมชน ซ่ึง 
หมายถึงชุมชนหรือกลุมชนที่รวมกันเปนสังคมหนึ่ง ๆ น่ันเอง  เปนผูที่ทําใหเกิดกฎหมายซึ่งตรง
กับสุภาษิตลาตินที่วา  “ Ubi Societas Ibi Jus ”  คือ  ที่ใดมีสังคมเกิดขึ้นที่น่ันยอมมีกฎหมาย
เกิดขึ้นมาเชนกัน 
 
2. ประเภทและการจัดทํากฎหมาย 
 ประเทศไทยเปนประเทศที่ใชระบบ Civil Law กฎหมายที่ใชอยูเปนกฎหมายลายลักษณ
อักษรตามความเห็นของนักกฎหมายไทยนั้นถือวากฎหมายมาจากรัฎฐาธิปตย ซ่ึงในปจจุบัน       
ก็คือ รัฐสภาถือวาเปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุดของรัฐ 
 โดยหลักทั่วไปฝายนิติบัญญัติมีหนาที่ในการจัดทํากฎหมายออกมาบังคับความประพฤติ
ของพลเมือง แตในบางครั้งอาจมอบอํานาจใหองคกรฝายบริหารเปนผูบัญญัติกฎหมายแทนได เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วและความคลองตัวในการบริหารประเทศ หรืออาจมอบอํานาจใหแกองคการ
บริหารสวนทองถิ่น  เพ่ือใหสามารถออกกฎหมายมาใชบริหารราชการในทองถิ่นของตนได 
 กฎมายลายลักษณอักษรสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ คือ 
 1)   กฎหมายลายลักษณอักษร  ซ่ึงบัญญัติขึ้นโดยฝายนิติบัญญัติ ไดแก 

(1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
(2) พระราชบัญญัติ 
(3) พระราชกําหนด 

 2) กฎหมายลายลักษณอักษร  ซ่ึงบัญญัติขึ้นโดยฝายบริหาร ไดแก 
(1) พระราชกฤษฎีกา 
(2) กฎกระทรวง 

 3) กฎหมายลายลักษณอักษร  ซ่ึงบัญญัติขึ้นโดยองคการบริหารสวนทองถิ่น ไดแก 
(1) ขอบัญญัติจังหวัด 
(2) เทศบัญญัติ 
(3) ขอบังคับตําบล 
(4) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
(5) ขอบัญญัติเมืองพัทยา 

 
 



3. คําจํากัดความ 
 3.1 กฎหมายรัฐธรรมนูญ   คือ กฎหมายสูงสุดวาดวยการปกครองประเทศ             
มีบทบัญญัติที่กลาวถึงอํานาจอธิปไตยอันเปนอํานาจสูงสุดในรัฐ การใชอํานาจอธิปไตยและ
ความสัมพันธระหวางอํานาจเหลานั้นตลอดจนบัญญัติถึงสิทธิและหนาที่ขององคพระประมุขของ
ประเทศ รวมทั้งบัญญัติถึงสิทธิและหนาที่ของราษฎรอันเปนหลักประกันความเสมอภาคของ
บุคคลตามกฎหมาย 
 3.2 ประมวลกฎหมาย  หมายถึง  การรวบรวมกฎหมายที่เปนเรื่องเก่ียวกับที่กระจาย
อยูมาจัดไวที่เดียวกัน  เชน  ประมวลกฎหมายอาญา  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 3.3 พระราชบัญญัติ  คือ  กฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้น โดยคําแนะนําและ         
ยินยอมของรัฐสภา 

1)   ผูเสนอรางพระราชบัญญัติ  ไดแก  คณะรัฐมนตรีหรือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(เม่ือพรรคการเมืองที่สมาชิกสภาผูแทนราษฎรผูน้ันสังกัดมีมติใหเสนอได และตอง
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไมนอยกวา 20 คนรับรอง)  แตถาหากเปนรางพระราช
บัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน  (เชน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย  ซ่ึงเปน      
การกําหนดงบประมาณของรัฐ)  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะเสนอไดตอเม่ือมีคํา
รับรองของนายกรัฐมนตรี 

2)  ผูพิจารณารางพระราชบัญญัติ  ไดแก  รัฐสภา โดยการเสนอรางพระราชบัญญัติให
สภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา ไดพิจารณาและลงมติเห็นชอบตามลําดับ 

3)   ผูตราพระราชบัญญัติ  ไดแก  พระมหากษัตริย  (ในกรณีที่รางพระราชบัญญัติหรือ
รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดที่พระมหากษัตริยไมทรงเห็นชอบดวย  
และพระราชทานคืนมายังรัฐสภา  รัฐสภาจะตองลงมติวาจะยืนยันเห็นชอบดวยกับ
รางพระราชบัญญัติน้ันอีกหรือไม  ถารัฐสภามีมติยืนยันตามเดิมดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวา 2 ใน 3 ใหนายกรัฐมนตรีนํารางพระราชบัญญัติดังกลาวขึ้นทูลเกลา  
ทูลกระหมอมถวายอีกครั้งหนึ่ง เม่ือพระมหากษัตริยมิไดทรงลงพระปรมาภิไธย 
พระราชทานคืนมาภายใน 310 วัน ใหนายกรัฐมนตรีนําพระราชบัญญัติหรือพระ
ราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ันประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับเปน
กฎหมายไดตอไป) 

 3.4 พระราชกําหนด คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นตามคําแนะนําของ    
คณะรัฐมนตรี  การออกพระราชกําหนดไดน้ันจะมีเง่ือนไขในการออก กลาวคือ จะตองเปนกรณี
ที่มีความจําเปนรีบดวนในอันจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ หรือความปลอดภัยของ
สาธารณะ หรือเพ่ือจะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือเพ่ือจะปองปดภยัพิบตัิ
สาธารณะ หรือมีความจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวดวยภาษีอากรหรือเงินตรา 

1) ผูเสนอรางพระราชกําหนด ไดแก รัฐมนตรีผูรับผิดชอบเกี่ยวของกับกรณีฉุกเฉิน
หรือความจําเปนรีบดวนนั้น 



2) ผูพิจารณารางพระราชกําหนด  ไดแก  คณะรัฐมนตรี 
3) ผูตราพระราชกําหนด  ไดแก  พระมหากษัตริย 
4) การประกาศใช  เม่ือไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาแลว  ก็ใชบังคับเปนกฏหมายได 
 3.5 ประกาศพระบรมราชโองการ รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบันไมไดมอบอํานาจให                

พระมหากษัตริยทรงออกกฎหมายในรูปพระบรมราชโองการได แตในรัฐธรรมนูญฉบับกอนๆ ได
ใหพระราชอํานาจไว โดยใหออกเปนประกาศพระบรมราชโองการใหใชบังคับดังเชนพระราช
บัญญัติ ปกติประกาศพระบรมราชโองการฯ มีลักษณะคลายคลึงกับพระราชกําหนด กลาวคือใน
ยามที่มีสถานะสงคราม หรือในภาวะคับขันถึงขนาดอันอาจเปนภัยตอความมั่นคงของชาติ และ
การใชอํานาจนิติบัญญัติทางรัฐสภา อาจขัดของหรือไมเหมาะกับสถานการณ รัฐธรรมนูญบาง
ฉบับจะมีบทบัญญัติใหคณะรัฐมนตรีนําความขึ้นกราบทูลตอพระมหากษัตริย เพ่ือใหพระองค
ทรงใชอํานาจโดยประกาศพระบรมราชโองการใหใชบังคับดังเชน พระราชบัญญัติ จึงทําให
ประกาศพระบรมราชโองการฯ มีศักดิ์เทียบเทากับพระราชบัญญัติ เชนเดียวกับพระราชกําหนด 
แตประกาศพระบรมราชโองการฯ ไมเปนกฎหมายที่ใชชั่วคราวดังเชนพระราชกําหนด ที่จะตอง
รีบใหรัฐสภาอนุมัติโดยดวน ประกาศพระบรมราชโองการฯ จึงเปนกฎหมายที่ถาวรจนกวาจะมี
การยกเลิกโดยพระราชบัญญัติหรือกฎหมายอื่น 

 3.6 ประกาศคณะปฏิวัติ (บางครั้งเรียกวา คําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน) 
ออกโดยหัวหนาคณะปฏิวัติและไมมีการลงพระปรมาภิไธย เชนไดมี ฎ. 1662/2505 รับรองไดวา 
ประกาศของคณะปฏิวัติเปนกฎหมาย สวนที่วาประกาศของคณะปฏิวัติจะมีศักดิ์เทากับกฎหมาย
ใดก็ตองพิจารณาจากเนื้อความของประกาศของคณะปฏิวัติฉบับน้ันเอง เชน ประกาศของ         
คณะปฏิวัติ    ที่ใหยกเลิกรัฐธรรมนูญยอมมีศักดิ์เทากับรัฐธรรมนูญ ประกาศของคณะปฏิวัติที่   
แกไขเพิ่มเติมหรือ ยกเลิกพระราชบัญญัติหรือวางขอกําหนดซึ่งปกติแลวเรื่องเชนนี้ยอมออก
เปนพระราชบัญญัติยอม  มีศักดิ์เทากับพระราชบัญญัติ ประกาศของคณะปฏิวัติที่แกไขเพ่ิมเติม
หรือยกเลิกพระราชกฤษฎีกาหรือวางขอกําหนดซึ่งปกติแลว  เร่ืองเชนนี้ยอมออกเปนพระราช
กฤษฎีกายอมมีศักดิ์เทากับพระราชกฤษฎีกา เชนตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2486 (แกไข   เพ่ิมเติม พ.ศ. 2497) การจัดตั้งคณะขึ้นใหมใหทําเปนพระราช
กฤษฎีกา แตเม่ือมีการออกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 164 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2515      
ใหยกฐานะแผนกวิชานิติศาสตรขึ้นเปน  คณะนิติศาสตรในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับดังกลาวยอมมีศักดิ์เทากับพระราชกฤษฎีกา 

 3.7 พระราชกฤษฎีกา คือ กฎหมายที่พระมหากษัตริยทรงตราขึ้นโดยคําแนะนําของ
คณะรัฐมนตรี เปนกฎหมายที่ฝายบริหารไดจัดทําขึ้นโดยไมตองผานการพิจารณาเห็นชอบจาก
รัฐสภา 

ประเภทของพระราชกฤษฎีกา  แบงเปน 2 ประเภทคือ 
1)   พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอํานาจแหงกฎหมาย  คือ  มีกฎหมายแมบท  

เชน พระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดฉบับใดฉบับหน่ึง ไดใหอํานาจฝายบริหาร



ไปออกพระราชกฤษฎีกากําหนดรายละเอียด เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายนั้น ๆ 

2) พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยไมขัดตอกฎหมาย เปนการที่ฝายบริหารออกพระราช
กฤษฎีกาในเรื่องใด ๆ ก็ได  ตามที่เห็นวาจําเปนและสมควรโดยไมตองอาศัย
กฎหมายแมบท 

3) ผูเสนอรางพระราชกฤษฎีกา  ไดแก  รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเกี่ยวของกับพระราช
กฤษฎีกานั้น 

4) ผูพิจารณา  ไดแก  คณะรัฐมนตรี 
5) ผูตรา  ไดแก  พระมหากษัตริย 
6) การประกาศใช เม่ือไดประกาศใชในราชกิจจานุเบกษาแลว จึงบังคับเปนกฎหมาย

ได 
3.8 กฎกระทรวง  คือ  กฎหมายซึ่งรัฐมนตรีเปนผูออกโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายแมบท  

คือ  พระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดฉบับใดฉบับหน่ึง เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายแมบท ดังน้ันกฎกระทรวงจึงขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนดไมได 

1) ผูเสนอรางกฎกระทรวง  ไดแก  รัฐมนตรีผูรับผิดชอบ 
2) ผูพิจารณา  ไดแก  คณะรัฐมนตรี 
3) ผูตรา  ไดแก  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัติหรือพระราชกําหนด 
4) การประกาศใช  เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว  ก็ใชบังคับเปนกฎหมายได 
3.9 เทศบัญญัติ  คือ  กฎหมายที่เทศบาลตราขึ้นใชบังคับในเขตเทศบาลของตน 
1) ผูเสนอรางเทศบัญญัติ  ไดแก  คณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  หรือราษฎร 

ผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่นเขาชื่อกันเกินกึ่งหน่ึงของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 
2) ผูพิจารณา  ไดแก  สภาเทศบาล 
3) ผูตรา  ไดแก  นายกเทศมนตรี 
4) ผูอนุมัติ  ไดแก  ผูวาราชการจังหวัด 
5) เม่ือประกาศโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลครบ 7 วัน จึงใชบังคับเปนกฎหมาย

ได  เวนแตถามีเหตุฉุกเฉิน คณะเทศมนตรีอาจออกเทศบัญญัติชั่วคราวได โดย
ตองไดรับอนุมัติจากผูวาราชการจังหวัด แลวไปประกาศใชไดทันที 

6) เทศบัญญัติ  กําหนดโทษปรับไดไมเกิน 1,000 บาทเทานั้น  จะกําหนดโทษจําคุก  
ไมได 

 3.10 ขอบัญญัติจังหวัด  คือ  กฎหมายที่องคการบริหารสวนจังหวัดตราขึ้นเพ่ือใช
บังคับในเขตจังหวัด 

1) ผูเสนอรางขอบัญญัติจังหวัด  ไดแก  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด  สมาชิก 
สภาองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่นเขาชื่อกันเกินกึ่ง
หน่ึงของ   ผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 



2) ผูพิจารณา  ไดแก  สภาจังหวัด 
3) ผูตรา  ไดแก  ผูวาราชการจังหวัด 
4) ประกาศใช เม่ือไดประกาศโดยเปดเผยที่ศาลากลางจังหวัดแลว 15 วันก็มีผลบังคับ 

ใชได 
5) ขอบัญญัติจังหวัดจะกําหนดโทษไวก็ไดแตไมใหจําคุกเกิน 6 ป หรือปรับเกิน          

1 หม่ืนบาท 
3.11  ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร  คือ  กฎหมายที่กรุงเทพมหานครตราขึ้นเพ่ือใช

บังคับในกรุงเทพมหานคร 
1) ผูเสนอรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร ไดแก ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร  

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่นเขาชื่อกันเกิน
กึ่งหน่ึงของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 

2) ผูพิจารณา  ไดแก  สภากรุงเทพมหานคร 
3) ผูตรา  ไดแก  ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
4) เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ก็ใชบังคับเปนกฎหมายตอไปได 
5) ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครกําหนดโทษจําคุกไดไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน            

1 หม่ืนบาท 
 3.12 ขอบัญญัติเมืองพัทยา  คือ  กฎหมายที่เมืองพัทยาตราขึ้นเพ่ือใชบังคับในเขต

เมืองพัทยา 
1) ผูเสนอรางขอบัญญัติเมืองพัทยา  ไดแก  นายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่นเขาชื่อกันเกินกึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้ง
หมด 

2) ผูพิจารณา  ไดแก  สภาเมืองพัทยา 
 3.13 ขอบังคับตําบล  คือ  กฎหมายที่องคการบริหารสวนตําบลตราขึ้นใชบังคับใน       

เขตตําบล 
1) ผูเสนอรางขอบังคับตําบล  ไดแก  คณะกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  หรือราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้งในทองถิ่นเขาชื่อ
กันเกินกึ่งหนึ่งของผูมีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 

2) ผูพิจารณา  ไดแก  สภาองคการบริหารสวนตําบล 
3) ผูตรา  ไดแก  ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 
4) ผูอนุมัติ  ไดแก  นายอําเภอ 
5) ขอบังคับตําบลจะกําหนดโทษปรับไดไมเกิน 500 บาท จะกําหนดโทษจําคุกไมได 

 
 
   



กฎหมายวิศวกร 
1.  วัตถุประสงค 
 วิชาชีพวิศวกรรม เปนวิชาชีพที่ตองใชดุลยพินิจซ่ึงอาศัยความรูความสามรถทางวิชาการ
อยางสูง ประกอบกับการใชดุลยพินิจน้ีหากมีความผิดพลาดหรือพลั้งเผลอเกิดขึ้นแมเพียงเล็ก
นอย ก็อาจกอใหเกิดภยันตรายตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของประชาชนอยางรายแรงได    
อีกทั้งผูประกอบวิชาชีพน้ีจําเปนจะตองเปนผูที่มีศีลธรรมอันดี ประพฤติปฏิบัติอยูในกรอบของ 
จริยธรรมที่ดี ดังน้ัน เพ่ือเปนการคุมครองและรักษาผลประโยชนของสาธารณชน จึงจําเปน
ตองการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
 
2. เนื้อหา 
 พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ประกอบดวยสภาวิศวกร สมาชิกคณะกรรมการ          
การดําเนินการของคณะกรรมการ ขอบังคับสภาวิศวกร การควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม การกํากับดูแล และบทกําหนดโทษ ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี 
 

 2.1 สภาวิศวกร 
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 กําหนดใหผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมกันเอง  

ในรูปแบบของสภา โดยมี “สภาวิศวกร” ซ่ึงเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เพ่ือทําหนาที่  
ควบคุมและพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งการสงเสริมและพัฒนาความรู        
ความสามารถของมวลสมาชิก มีการกําหนดเปาหมายและทิศทางของสภาวิศวกรอยางชัดเจน 
โดยกําหนดเปนวัตถุประสงคในมาตรา 7 ดังน้ี 

1) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
2) สงเสริมความสามัคคีและไกลเกลี่ยขอพิพาทของสมาชิก 
3) สงเสริมสวัสดิการและผดุงเกียรติของสมาชิก 
4) ควบคุมความประพฤติและการดําเนินงานของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   

ใหถูกตองตามมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม 
5)   ชวยเหลือ แนะนํา เผยแพร และใหบริการทางดานวิชาการตาง ๆ แกประชาชน และ  

องคกรอ่ืนในเรื่องที่เกี่ยวกับวิทยาการและเทคโนโลยีทางวิศวกรรม 
6)   ใหคําปรึกษา หรือขอเสนอแนะตอรัฐบาลเกี่ยวกับนโยบายและปญหาดานวิศวกรรม 

รวมทั้งดานเทคโนโลยี 
7) เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมของประเทศไทย 
8) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
จะเห็นไดวาวัตถุประสงคของสภาฯ น้ัน มุงเนนที่การสงเสริมและการพัฒนามวลสมาชิก

มากกวาการควบคุม โดยจะควบคุมเฉพาะการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐานและควบคุม
ความประพฤติใหเปนไปตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมเทานั้น 



พระราชบัญญัติน้ียังไดกําหนดใหสภาวิศวกรมีอํานาจและหนาที่ตามมาตรา 8 ดังตอไปน้ี 
1) ออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
2) พักใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
3) รับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
4) รับรองความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
5) เสนอแนะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการกําหนดและยกเลิกสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
6) ออกขอบังคับสภา 

 
 2.2  สมาชิก 
โครงสรางของสภาวิศวกรประกอบดวยสมาชิก 3 ประเภท คือ สมาชิกสามัญ สมาชิก

วิสามัญ และสมาชิกกิตติมศักดิ์ โดยกําหนดคุณสมบัติของสมาชิกตามมาตรา 12 ไวดังน้ี 
สมาชิกสามัญ  ซ่ึงเปนผูมีสิทธิ์มีเสียงในการกําหนดทิศทางและอนาคตของสภาวิศวกร 

โดยตรง สมควรที่จะตองมีวุฒิภาวะ คุณวุฒิ และจริยธรรมที่ดี จึงไดกําหนดคุณสมบัติไวดังน้ี 
1) มีอายุไมต่ํากวา 18 ป 
2) มีสัญชาติไทย 
3) ไดรับปริญญาหรือเทียบเทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตรที่สภารับรอง 
4) ไมเปนผูประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
5) ไมเคยตองโทษจําคุกในคดีที่เปนการประพฤติผิดจรรยาบรรณ 
6) ไมเปนผูมีจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ หรือไมเปนโรคที่กําหนดในขอบังคับสภา

วิศวกร 
สมาชิกวิสามัญ เปนสมาชิกที่มีคุณสมบัติไมเทียบเทาสมาชิกสามัญ และไมมีสิทธิ์ในการ

ออกเสียงลงคะแนน เลือก รับเลือกตั้ง หรือแตงตั้งเปนกรรมการ 
สมาชิกกิตติมศักดิ์  เปนผูทรงคุณวุฒิซ่ึงที่ประชุมใหญสภาวิศวกร แตงตั้งอํานาจของ

สมาชิกสามัญสามารถสรุปไดดังตอไปน้ี 
1)   ใหความเห็นชอบตอแผนการดําเนินงานประจําป นโยบาย งบดุล และขอบังคับสภาฯ  

ที่คณะกรรมการสภาวิศวกร เสนอตอที่ประชุมใหญประจําป (มาตรา 19) 
2) ออกเสียงเลือกผูตรวจ เพ่ือทําหนาที่ตรวจสอบการทํางานของสภาวิศวกร (มาตรา 20) 
3) สมาชิกตั้งแต 50 คนขึ้นไป มีสิทธิ์เสนอใหคณะกรรมการพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวกับ   

กิจกรรมของสภาวิศวกร และคณะกรรมการ ตองชี้แจง (มาตรา 13) 
4)   ขอใหมีการประชุมใหญวิสามัญตามที่จําเปน ตามหลักเกณฑ วิธีการที่กําหนดใน   

ขอบังคับสภา (มาตรา 16) 
5)   สมาชิกจํานวนมากกวา 100 คน เสนอรางขอบังคับสภาได (มาตรา 43) 
6)   ลงคะแนนปลดกรรมการดวยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของที่ประชุมใหญ (มาตรา 29) 

 



 2.3  คณะกรรมการสภาวิศวกร 
  ความแตกตางสําคัญระหวางพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร พ.ศ. 2505 และพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ. 2542 อยูที่พระราชบัญญัติเดิมไดกําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ซ่ึงประกอบดวย กรรมการที่มาจากการแตงตั้งทั้งหมด 15 คน แตสําหรับ    
พระราชบัญญัติใหมไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสภาวิศวกรที่สวนใหญมาจากการเลือกตั้ง
จํานวน 20 คน ประกอบดวย 
 1)   กรรมการซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวแทนของผูประกอบวิชาชีพสวนใหญ โดยเลือกตั้ง

จากสมาชิกสามัญ ซ่ึงไมไดดํารงตําแหนงคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาระดับ
ปริญญา จํานวน 10 คน 

 2)   กรรมการซึ่งจะทําหนาที่เปนตัวแทนของสถาบันการศึกษาตาง ๆ ในฐานะเปนผูผลิต
วิศวกร โดยเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ ซ่ึงดํารงตําแหนงคณาจารยในสถาบันอุดม
ศึกษา ระดับปริญญา จํานวน 5 คน 

 3)   กรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งจากสมาชิกสามัญโดยการเสนอชื่อของรัฐมนตรี     
เพ่ือใหสามารถคัดผูที่มีความรูความสามารถสูงมาดําเนินงานของสภา และเพ่ือใหมี
กรรมการกระจายครอบคลุมสาขาตาง ๆ ที่ไมไดรับเลือกตั้ง จํานวน 5 คน โดยให
กรรมการมีวาระ 3 ป และดํารงตําแหนงไดไมเกิน 2 วาระ (มาตรา 28) 

 นอกจากนี้ มาตรา 27 ยังกําหนดใหกรรมการตองมีคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
1) ไดรับใบอนุญาตสามัญวิศวกรมาไมนอยกวา 10 ป หรือเปนวุฒิวิศวกร 
2) ไมเคยถูกสั่งพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต 
3) ไมเปนบุคคลลมละลาย โดยใหคณะกรรมการ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี (มาตรา 

33) 
1) บริหารและดําเนินการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของสภา 
2) สอดสองดูแลและดําเนินการทางกฎหมายกับผูฝาฝนพระราชบัญญัติน้ี 
3) ออกระเบียบคณะกรรมการ 
4) กําหนดแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปของสภา 
5) วินิจฉัยชี้ขาดอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรรยาบรรณ 

เม่ือไดมีการเลือกตั้งกรรมการ จํานวน 15 คน และไดมีการแตงตั้งกรรมการ จํานวน 5 คน
แลว คณะกรรมการตองประชุมเพ่ือเลือกนายกสภาวิศวกร อุปนายกคนที่หน่ึงและอุปนายก         
คนที่สอง และใหนายกสภาวิศวกร เลือกกรรมการเพื่อดํารงตําแหนงเลขาธิการและเหรัญญิก
หรือตําแหนงอ่ืนตามความจําเปน (มาตรา 26) 
 
 
 
 



 2.4  การดําเนินงานของคณะกรรมการ 
 การดําเนินงานของคณะกรรมการ จะกระทําโดยพละการไมได แตคณะกรรมการตองจัด
ทําแผนการดําเนินงาน และงบประมาณประจําป เสนอตอที่ประชุมใหญสภาวิศวกร เพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากสมาชิก เม่ือที่ประชุมใหญมีมติเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินงานได (มาตรา 37) 
 
 2.5  ขอบังคับสภาวิศวกร 
 กฎระเบียบตาง ๆ ที่จําเปนในการดําเนินงานของสภาวิศวกร จะออกเปนกฎหมายในรูป
ของ “ขอบงัคับสภา” การเสนอรางขอบังคับสภาจะกระทําไดเพียง 2 กรณี (มาตรา 43) คือ  

1) โดยคณะกรรมการ เปนผูเสนอ 
2) โดยสมาชิกสามัญ จํานวนไมนอยกวา 100 คนรับรอง 

 เม่ือมีการเสนอรางขอบังคับสภา คณะกรรมการตองจัดใหการประชุมใหญสภาวิศวกร
เพ่ือพิจารณา หากที่ประชุมใหญสภาวิศวกรเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาครึ่งของ
สมาชิกที่เขาประชุมก็ใหสภาวิศวกรเสนอรางขอบังคับตอสภานายกพิเศษ ถาสภานายกพิเศษ
ไมยับยั้งภายใน 30 วัน ใหถือวาสภานายกพิเศษใหความเห็นชอบ แตหากสภานายกพิเศษ
ยับยั้ง ก็ใหคณะกรรมการประชุมพิจารณาภายใน 30 วัน ถาคณะกรรมการมีคะแนนเสียงยืนยัน
ไมนอยกวาสองในสามของกรรมการทั้งคณะ ก็ใหถือวารางขอบัญญัติน้ันไดรับความเห็นชอบ
จากสภานายกพิเศษแลว (มาตรา 44) 
 
 2.6 การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

 2.6.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พระราชบัญญัติวิศวกรบังคับใหผูที่จะประกอบ   
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตองเปนผูไดรับใบอนุญาตจากสภาวิศวกรเทานั้น (มาตรา 45) แตมิใชวา
ผูที่เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีทางดานวิศวกรรมศาสตรจะสามารถขอใบอนุญาตประกอบ   
วิชาชีพจาก  สภาวิศวกรไดทันทีเชนที่เคยปฏิบัติ กฎหมายกําหนดใหผูมีสิทธิขอรับใบอนุญาต
ตองเปนสมาชิกสามัญหรือสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกรเสียกอน (มาตรา 49 วรรคสอง) 
 ดังนั้น ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะมีสองสถานะในบุคคลเดียวกัน คือสถานะที่เปน
สมาชิกของสภาวิศวกร และสถานะที่เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซ่ึง 
พระราชบัญญัติน้ีไดกําหนดระดับของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมในแตละสาขาไว         
4 ระดับ (มาตรา 46) ดังน้ี 

(1) วุฒิวิศวกร 
(2) สามัญวิศวกร 
(3) ภาคีวิศวกร 
(4) ภาคีวิศวกรพิเศษ 
โดยคุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพแตละระดับจะกําหนดไวในขอบังคับสภา 



 2.6.2  คณะกรรมการจรรยาบรรณ   การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจะประสบ       
ความ  สําเร็จได วิศวกรตองถึงพรอมในปจจัย 2 ประการ คือ ตองมีความรูความสามารถในหลัก
ปฏิบัติและวิชาการ กับจะตองประกอบวิชาชีพใหอยู ในกรอบของศีลธรรมอันดี ความรู        
ความสามารถทางวิชาการนั้น สามารถแสวงหามาไดจากการพัฒนาทักษะทางวิศวกรรม เชน 
จากการศึกษา คนควา การฝกอบรม เปนตน แตการประกอบอาชีพ ใหอยูในกรอบของศีลธรรม
นั้นตองมีการควบคุมความประพฤติดวย “ จรรยาบรรณวิศวกร ” หรือประมวลความประพฤติ
ของวิศวกร 
 
 พระราชบัญญัติวิศวกรไดใหความสําคัญแกจรรยาบรรณวิศวกรมาก โดยกําหนดใหมี  
คณะกรรมการจรรยาบรรณ ซ่ึงกรรมการจะตองมาจากการแตงตั้งของที่ประชุมใหญสภาวิศวกร 
(มาตรา 53) และยังกําหนดใหในการปฏิบัติหนาที่ใหกรรมการจรรยาบรรณเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา (มาตรา 59 วรรคสอง) ซ่ึงเปนการใหความคุมครองทางกฎหมายกับ
กรรมการจรรยาบรรณ ผูเกี่ยวของตองใหความรวมมือและการขัดขวางหรือประทุษรายตอ
กรรมการจรรยาบรรณจะตองไดรับโทษอยางรุนแรง 
 บุคคลใดที่ได รับความเสียหายหรือพบการประพฤติผิดจรรยาบรรณของผูได รับ         
ใบอนุญาต มีสิทธิกลาวหาผูไดรับใบอนุญาตนั้นตอสภาวิศวกร (มาตรา 51) ซ่ึงสภาวิศวกรจะ
ตองเสนอเรื่อง ดังกลาวตอคณะกรรมการจรรยาบรรณโดยไมชักชา หากคณะกรรมการ            
จรรยาบรรณพิจารณาแลว เห็นวาผูถูกกลาวหากระทําผิดอยางรายแรงอาจวินิจฉัยใหพักใบ
อนุญาต ภายในกําหนด 5 ป หรือ  เพิกถอนใบอนุญาตก็ได 
   

2.7 การกํากับดแูล 
 มาตรา 66 ไดมอบอํานาจใหรัฐมนตรีในฐานะผูกํากับดูแลดังตอไปน้ี 

1) กํากับดูแลการดําเนินงานของสภาวิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม       
ควบคุม 

2) สั่งใหพนักงานเจาหนาที่สอบสวนขอเท็จจริง เกี่ยวกับการดําเนินงานของสภา
วิศวกรและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

3) สั่งเปนหนังสือใหกรรมการ ชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสภาวิศวกร 
4) สั่งใหสภาวิศวกร ระงับหรือแกไขการกระทําที่ขัดตอวัตถุประสงคของสภาวิศวกร 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรียังมีอํานาจปลดคณะกรรมการ นายก
สภาวิศวกร หรือกรรมการคนใดคนหนึ่งพนจากตําแหนง หากพบพฤติการณที่   
แสดงใหเห็นวาบุคคลดังกลาว กระทําผิดวัตถุประสงคของสภาวิศวกร หรือกระทํา  
การอันเปนการเสื่อมเสียอยางรายแรงแกสภาวิศวกร (มาตรา 69) 

 
 



3. บทกําหนดโทษ 
 การฝาฝนพระราชบัญญัติวิศวกรเปนความผิดตอแผนดิน ผูกระทําการฝาฝนยอมตองได
รับโทษทางอาญา ซ่ึงมีโทษทั้งปรับและจํา ดังตอไปน้ี 

1) การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยไมไดรับใบอนุญาตหรือแอบอางวาตน
พรอมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุก 
ไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 6 หม่ืนบาท หรือทั้งปรับทั้งจํา (มาตรา 71) 

2) การโฆษณาวาเปนผูมีความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมทั้ง ๆ 
ที่ไมไดเปนผูไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน    
2 หม่ืนบาทหรือทั้งปรับทั้งจํา (มาตรา 72) 

3) ผูไดรับคําสั่งเปนหนังสือจากคณะกรรมการจรรยาบรรณหรือพนักงานเจาหนาที่     
ใหมาใหถอยคําแตไมปฏิบัติตาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับ     
ไมเกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งปรับทั้งจํา (มาตรา 73) 

4) ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ผูเปนหุนสวนของหางหุนสวน กรรมการ
ของบริษัท ตองระวางโทษตามที่กําหนด คาปรับสําหรับนิติบุคคลตองระวางโทษ    
ไมเกิน 10 เทาของอัตราคาปรับสําหรับความผิดนั้น (มาตรา 74) 

 
4. อางอิง   

1) พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 
2) ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร และวุฒิบัตรเทียบ

เทาปริญญาในสาขาวิศวกรรมศาสตร (พ.ศ. 2543) 
3) ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

ควบคุม ระดับภาคีวิศวกร (พ.ศ. 2543) 
4) ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

ควบคุม ระดับสามัญวิศวกร และระดับวุฒิวิศวกร (พ.ศ. 2543) 
5) ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและประพฤติผิด    

จรรยาบรรณ อันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ (พ.ศ. 2543) 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายวาดวยความผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ 
1. วัตถุประสงค 
 ในการจัดหาสินคาและบริการไมวาดวยวิธีการจัดซื้อหรือการจัดจางหรือวิธีอ่ืนใดของ
หนวยงานของรัฐทุกแหงน้ันเปนการดําเนินการโดยใชเงินงบประมาณเงินกูชวยเหลือหรือรายได
ของหนวยงานของรัฐ ซ่ึงเปนเงินของแผนดิน รวมทั้งการที่ รัฐใหสิทธิในการดําเนินกิจการ       
บางอยางโดยการใหสัมปทานอนุญาตหรือกรณีอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันก็เปนการดําเนินการ
เพ่ือประโยชนสาธารณะอันเปนกิจการของรัฐ ฉะน้ัน การจัดหาสินคาและบริการรวมทั้งการให
สิทธิดังกลาวจึงตองกระทําอยางบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการแขงขันกันอยางเสรีเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกรัฐ แตเน่ืองจากการดําเนินการที่ผานมามีการกระทําในลักษณะการสมยอมใน
การเสนอราคาและมีพฤติการณตาง ๆ อันทําใหมิไดมีการแขงขันกันเสนอประโยชนสูงสุดใหแก
หนวยงานของรัฐอยางแทจริงและเกิดความเสียหายตอประเทศชาติ นอกจากนั้น ในบางกรณี   
ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือเจาหนาที่ของรัฐก็มีสวนรวมหรือมีสวนสนับสนุนในการทํา
ความผิด หรือละเวนไมดําเนินการตามอํานาจหนาที่ อันมีผลทําใหปญหาในเรื่องน้ีทวีความรุน
แรงยิ่งขึ้น จึงสมควรกําหนดใหการกระทําดังกลาวเปนความผิดเพื่อเปนการปราบปราม         
การกระทําใหลักษณะดังกลาว รวมทั้งกําหนดลักษณะความผิดและกลไกในการดําเนินการ      
เอาผิดกับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐเพ่ือใหการปราบปรามดังกลาวมี   
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
2. เนื้อหา 
 ตามพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี ่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ      
พ.ศ. 2542   มีสาระสําคัญดังน้ี 
 
 2.1 คําจํากัดความ 
 “ การเสนอราคา ” หมายความวา การยื่นขอเสนอเพื่อเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับ     
หนวยงานของรัฐ อันเกี่ยวกับการซื้อ การจาง การแลกเปลี่ยน การเชา การจําหนายทรัพยสิน 
การไดรับสัมปทาน หรือการไดรับสิทธิใด ๆ  
 “ หนวยงานของรัฐ ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค        
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหนวยงานอื่นใดที่ดําเนินกิจการ
ของรัฐตามกฎหมายและไดรับเงินอุดหนุนหรือเงิน หรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ 
 “ ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ” หมายความวา 

(1) นายกรัฐมนตรี 
(2) รัฐมนตร ี
(3) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
(4) สมาชิกวุฒิสภา 



(5) ขาราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ  
การเมือง 

(6) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 
(7) ผูบริหารทองถิ่นและสมาชิกสภาทองถิ่น 
“ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ  (มาตรา 3) 
 
 2.2 การรวมกันกระทําความผิด 

2.2.1 ผูใดตกลงรวมกันในการเสนอราคาเพื่อวัตถุประสงคที่จะใหประโยชนแกผูใด        
ผูหน่ึงเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ โดยหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
หรือโดยการกีดกันมิใหมีการเสนอสินคาหรือบริการอื ่นตอหนวยงานของรัฐหรือโดย       
การเอาเปรียบแกหนวยงานของรัฐอันมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ  ตองระวางโทษ
จําคุกตั้งแตหน่ึงปถึงสามป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดใน
ระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้นหรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว
แตจํานวนใดจะสูงกวา 

ผูใดเปนธุระในการชักชวนใหผูอ่ืนรวมตกลงกันในการกระทําความผิดตามที่บัญญัติไว
ในวรรคหนึ่งผูน้ันตองระวางโทษตามวรรคหนึ่ง (มาตรา 4) 

2.2.2 ผูใดให ขอใหหรือรับวาจะใหเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดแกผูอื่น เพื่อ
ประโยชนในการเสนอราคา โดยมีวัตถุประสงคที่จะจูงใจใหผูนั้นรวมดําเนินการใด ๆ อันเปน
การ ใหประโยชนแกผูใดผูหน่ึงเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ หรือเพ่ือจูงใจใหผูน้ัน
ทําการเสนอราคาสูงหรือต่ําจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคา บริการ หรือสิทธิที่จะได
รับหรือเพ่ือจูงใจใหผูน้ันไมเขารวมในการเสนอราคาหรือถอนการเสนอราคาตองระวางโทษ       
จําคุกตั้งแตหน่ึงปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดใน
ระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว
แตจํานวนใดจะสูงกวา 

ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด เพ่ือกระทําการตาม
วรรคหนึ่งใหถือวาเปนผูรวมกระทําความผิดดวย (มาตรา 5) 
 2.2.3 ผูใดขมขืนใจผูอ่ืนใหจํายอมรวมดําเนินการใด ๆ ในการเสนอราคาหรือไมเขารวม
ในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือตองทําการเสนอราคาตามที่กําหนด โดยใชกําลัง
ประทุษราย หรือขูเข็ญดวยประการใด ๆ ใหกลัววาจะเกิดอันตรายตอชีวิต รางกาย เสรีภาพ     
ชื่อเสียง หรือทรัพยสินของผูถูกขูเข็ญหรือบุคคลที่สาม จนผูถูกขมขืนใจยอมเชนวานั้น ตอง
ระวางโทษจําคุก  ตั้งแตหาปถึงสิบป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูง
สุดในระหวางผูรวมกระทําความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา (มาตรา 6)  



 2.2.4 ผูใดใชอุบายหลอกลวงหรือกระทําการโดยวิธีอ่ืนใดเปนเหตุใหผูอ่ืนไมมีโอกาสเขา 
ทําการเสนอราคาอยางเปนธรรมหรือใหมีการเสนอราคาโดยหลงผิด ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  
หน่ึงปถึงหาป และปรับรอยละหาสิบของจํานวนเงินที่มีการเสนอราคาสูงสุดระหวางผูรวมกระทํา
ความผิดนั้น หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
(มาตรา 7)  
 2.2.5 ผูใดโดยทุจริตทําการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐโดยรูวาราคาที่เสนอนั้นต่ํา
มากเกินกวาปกติจนเห็นไดชัดวาไมเปนไปตามลักษณะสินคาหรือบริการหรือเสนอผลประโยชน    
ตอบแทนใหแกหนวยงานของรัฐสูงกวาความเปนจริงตามสิทธิที่จะไดรับโดยมีวัตถุประสงคเปน
การกีดกันการแขงขันราคาอยางเปนธรรมและการกระทําเชนวานั้นเปนเหตุใหไมสามารถปฏิบัติ
ใหถูกตองตามสัญญาได ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปถึงสามป และปรับรอยละหาสิบของ
จํานวนเงินที่มีการเสนอราคา หรือของจํานวนเงินที่มีการทําสัญญากับหนวยงานของรัฐแลวแต
จํานวนใดจะสูงกวา 
 ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติใหถูกตองตามสัญญาไดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหหนวยงาน
ของรัฐตองรับภาระคาใชจายเพิ่มขึ้นในการดําเนินการใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคของสัญญา   
ดังกลาว ผูกระทําผิดตองชดใชคาใชจายใหแกหนวยงานของรัฐน้ันดวย 
 ในการพิจารณาคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐถามีการรองขอให
ศาลพิจารณากําหนดคาใชจายที่รัฐตองรับภาระเพิ่มขึ้นใหแกหนวยงานของรัฐตามวรรคสองดวย 
(มาตรา 8)  
 2.2.6 ในกรณีที่การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีเปนไปเพ่ือประโยชนของ      
นิติบุคคลใดใหถือวาหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนิน
งานในกิจการของนิติบุคคลนั้น หรือผูซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลในเรื่องน้ัน
เปน    ตัวการรวมในการกระทําความผิดดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนรูเห็นในการ
กระทําความผิดนั้น (มาตรา 9) 
 
 2.3 อํานาจของ ป.ป.ช. 
 ในการสอบสวนเพื่อดําเนินคดีอาญาแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใหคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. มีอํานาจดังตอไปน้ี (มาตรา 15) 
 1)  แสวงหาขอเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบขอเท็จจริงหรือพิสูจน

ความผิด และเพ่ือจะเอาตัวผูกระทําผิดมาฟองลงโทษ 
 2) มีคําสั่งใหขาราชการ พนักงานหรือลูกจางของหนวยงานของรัฐ ปฏิบัติการทั้งหลาย 

อันจําเปนแกการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือเรียก
เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําเพื่อ
ประโยชนในการสอบสวน 



 3) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อเขาไปในเคหสถานที่ทําการหรือ
สถานที่อ่ืนใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหวาง พระอาทิตยขึ้น
และพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ คน 
ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพยสิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องที่
ไตสวน    ขอเท็จจริง และหากยังดําเนินการไมแลวเสร็จในเวลาดังกลาวให
สามารถดําเนินการตอไปไดจนกวาจะแลวเสร็จ 

 4) ดําเนินการขอใหศาลที่มีเขตอํานาจออกหมายเพื่อใหมีการจับและควบคุมตัว           
ผูถูกกลาวหาซึ่งระหวางการไตสวนขอเท็จจริงปรากฏวาเปนผูกระทําความผิดหรือ
เปนผูซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติวาขอกลาวหามีมูลเพ่ือสงตัวไปยังสํานัก
งานอัยการสูงสุด เพ่ือดําเนินการตอไป 

 5) ขอใหเจาพนักงานตํารวจหรือพนักงานสอบสวนดําเนินการตามหมายของศาล        
ที่ออกตาม (3) หรือ (4) 

 6) กําหนดระเบียบโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวน
การกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี และการประสานงานในการดําเนินคดี
ระหวางคณะกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ 

 
3. บทกําหนดโทษ 
 3.1 เจาหนาที่ ในหนวยงานของรัฐผูใด ซ่ึงมีอํานาจหรือหนาที่ ในการอนุมัติ การ
พิจารณา หรือการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาครั้งใด รูหรือมีพฤติการณ
ปรากฏแจงชัดวาควรรูวาการเสนอราคาในครั้งน้ันมีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 
ละเวนไมดําเนินการเพื่อใหมีการยกเลิกการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคาในครั้งน้ัน มีความ
ผิดฐานกระทํา     ความผิดตอตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปถึงสิบปและปรับ
ตั้งแตสองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท (มาตรา 10) 
 3.2 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดหรือผูไดรับมอบหมายจากหนวยงานของรัฐผูใด
โดยทุจริตทําการออกแบบ กําหนดราคา กําหนดเงื่อนไข หรือกําหนดผลประโยชนตอบแทนอัน
เปนมาตรฐานในการเสนอราคา โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม 
หรือเพ่ือชวยเหลือใหผูเสนอราคารายใดไดมีสิทธิเขาทําสัญญากับหนวยงานของรัฐโดยไมเปน
ธรรม หรือเพ่ือกีดกันผูเสนอราคารายใดมิใหมีโอกาสเขาแขงขันในการเสนอราคาอยางเปนธรรม 
ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาทถึงสี่
แสนบาท (มาตรา 11) 
 3.3 เจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกระทําการ  
ใด ๆ โดยมุงหมายมิใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเพื่อเอ้ืออํานวยแกผูเขาทําการเสนอราคา 
รายใดใหเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ มีความผิดฐานกระทําผิดตอตําแหนงหนาที่ 



ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแตหน่ึงแสนบาทถึง     
สี่แสนบาท (มาตรา 12) 
 3.4 ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองหรือกรรมการหรืออนุกรรมการในหนวยงานของรัฐซ่ึง   
มิใชเปนเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐผูใด กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกระทํา  
ใด ๆ ตอเจาหนาที่ในหนวยงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจหรือหนาที่ในการอนุมัติ การพิจารณา หรือ       
การดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเสนอราคาเพื่อจูงใจ หรือทําใหจํายอมตองยอมรับการเสนอ
ราคาที่มีการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหถือวาผูน้ันกระทําความผิดฐานกระทําผิด   
ตอตําแหนงหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต
หน่ึงแสนสี่หม่ืนบาทถึงสี่แสนบาท (มาตรา 13) 
 
 
4. อางอิง 
  พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ 
1. วัตถุประสงค 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายที่รองรับ “ สิทธิไดรู 
” ของประชาชน โดยไดกําหนดสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารของราชการ และกําหนดหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐและเจาหนาที่ของรัฐใหตองปฏิบัติตามกฎหมาย เพ่ือรองรับและคุมครองสิทธิ
ของประชาชนไปพรอมกัน พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีแนวคิดหลักการ เพ่ือใหประชาชนมีโอกาส
รับรูขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตาง ๆ ของรัฐ รับรองสิทธิของประชาชนในการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของราชการและขอมูลขาวสารของราชการเกือบทั้งหมด หรือ สวนใหญ จะตองสามารถ
เปดเผยได ภายใตหลักการที่วา  “ เปดเผยเปนหลัก ปกปดเปนขอยกเวน ”  
 
2. เนื้อหา 
 ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีสาระสําคัญดังน้ี 
  

2.1 ขอมูลขาวสารของราชการ 
 “ ขอมูลขาวสาร ” หมายความวา สิ่งที่สื่อความหมายใหทราบถึงเรื่องราวหรือขอเท็จจริง
เรื่องหนึ่งเรื่องใด โดยในความหมายนี้เนนที่การสื่อความหมายเปนหลัก มิไดเนนที่รูปรางหรือ    
รูปแบบของความเปนขอมูลขาวสาร กลาวคือ สิ่งที่จะเปนขอมูลขาวสารไดน้ัน ไมจําเปนตองอยู
ในรูปราง หรือรูปแบบของกระดาษที่มีขอความหรือแฟมเอกสาร แตมีความหมายรวมถึงสิ่งตาง 
ๆ ที่อาจจะปรากฏ ใหเห็นเปนขอความ ตัวเลข สัญลักษณ เสียง แสง และสิ่งที่ไมปรากฏเปนขอ
ความ แตสามารถทําใหมนุษยสามารถเขาใจและรูความหมายได ไมวาจะเปนโดยสภาพของสิ่งนั้น
เอง หรือโดยผานกรรมวิธีใด ๆ เชน ประจุไฟฟาแมเหล็ก ฟลม ไมโครฟลม รูปภาพ เทปบันทึก
เสียง     เทปบันทึกภาพ คอมพิวเตอร แผนบันทึกขอมูล (Diskette) คอมพิวเตอร เปนตน 
 ขอมูลขาวสารที่อยูในบังคับแหงพระราชบัญญัติฉบับน้ี ตองเปน “ ขอมูลขาวสารของราชการ ” 
หมายความวา ขอมูลขาวสารนั้นตองอยูในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหนวยงานของ
รัฐ 
 

2.2 การเขาถึงขอมูลขาวสารของทางราชการ 
 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กําหนดวิธีในการเปดเผยขอมูล
ขาวสารดวยกัน 4 วิธี ดังน้ี 

1) เปดเผยโดยการนําขอมูลขาวสารที่กฎหมายกําหนดลงพิมพในราชกิจจานุเบกษา   
ขอมูลที่ตองเปดเผยโดยวิธีน้ีประกอบดวยขอมูลที่เกี่ยวกับ โครงสรางและการจัด  
องคกร สรุปอํานาจหนาที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินงาน สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับ
ขอมูลขาวสาร กฎ มติคณะรัฐมนตรี  ขอบังคับ คําสั่ง หนังสือเวียน ที่จัดใหมีขึ้น



โดยมีสภาพอยางกฎเพื่อใหมีผลเปนการทั่วไปตอเอกชนที่เกี่ยวของ และขอมูลขาว
สารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

2) เปดเผยโดยการตั้งแสดงไวในสถานที่ที่หนวยงานจัดเตรียมไวใหประชาชนเขา
ตรวจ ดูไดดวยตนเอง ขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผยโดยวิธีน้ีประกอบดวย ผลการ
พิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน นโยบายหรือการตีความที่ไมเขา
ขายตองลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 (4) แผนงานโครงการ และงบ
ประมาณ    รายจายประจําปของปที่กําลังดําเนินการ คูมือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ของรัฐ ซ่ึงมีผลกระทบถึงสิทธิหนาที่ของเอกชน สิ่งพิมพที่
ไดมีการอางอิง ถึงตามมาตรา 7 วรรคสองสัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเปน
การผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชนในการจัดทําบริการสาธารณะ มติ
คณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แตงตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐ
มนตรี และขอมูลขาวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด 

3) เปดเผยตามที่ประชาชนมีคําขอเปนการเฉพาะราย ซ่ึงขอมูลขาวสารที่จะขอใหเปด
เผยโดยวิธีน้ี เปนขอมูลขาวสารที่อยูนอกเหนือจาก ขอ 1 และ ขอ 2 ดังกลาว     
ขางตน 

4)  การเปดเผยโดยหอจดหมายเหตุแหงชาติ ขอมูลขาวสารของราชการที่จะเปดเผย  
โดยวิธีน้ี คือ ขอมูลขาวสารที่เปนเอกสารประวัติศาสตร 

เม่ือไดทราบถึงวิธีการเปดเผยทั้ง 4 วิธี ดังกลาวขางตนแลว กลาวไดวาประชาชนจะ
สามารถเขาถึงขอมูลขาวสารของราชการได ดังน้ี 

1) โดยการตรวจคนไดจากราชกิจจานุเบกษา สําหรับขอมูลขาวสารที่ตองเปดเผย  
โดยวิธีการลงพิมพในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติขอมูล
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

2) โดยการใชสิทธิเขาตรวจดูไดดวยตนเอง ณ สถานที่ที่หนวยงานกําหนดและจัดเตรียม   
ขอมูลขาวสารนั้นไว สําหรับขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติขอมูล   
ขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

3)  โดยการไปใชสิทธิขอดูโดยการยื่นคําขอตอหนวยงานของรัฐ ที่จัดเก็บหรือครอบ
ครองดูแล ขอมูลขาวสารที่ตองการขอดูน้ัน สําหรับขอมูลขาวสารของราชการปกติ
ทั่วไป 

4)  โดยการใชบริการศึกษาคนควา ณ หอจดหมายเหตุแหงชาติ สําหรับขอมูลขาวสาร   
ที่เปน “ เอกสารประวัติศาสตร ” 

 
 
 
 



2.3 ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 
  “ ขอมูลขาวสารสวนบุคคล ” คือ ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงที่เปน “ สิ่งเฉพาะ
ตัว ” ของบุคคลไมวาในแงมุมใด เชน การศึกษา ฐานะการเงิน ประวัติสุขภาพ ประวัติ         
อาชญากรรม  ประวัติการทํางาน ฯลฯ 
 ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับสิ่งเฉพาะตัวของบุคคลยังไมถือเปนขอมูลขาวสารสวนบุคคล
ตามพระราชบัญญัติน้ี นอกจากจะมีสิ่งบงชี้ตัวบุคคลดวยวา ขอมูลขาวสารนั้นเปนของบุคคลใด
ดวย โดยอาจเปนชื่อ รหัส หมายเลข รูปถายหรือสิ่งบงชี้อยางอ่ืนกไ็ด 
 
 โดยปกติคนเราจะมีความเปนอยูสวนตัวในการดํารงชีวิตระดับหน่ึงที่ไมตองการใหผูอ่ืน
นําไปเปดเผยตอสาธารณะ ซ่ึงอาจทําใหเราเกิดความไมสบายใจ หรือรําคาญใจ ซ่ึงมาตรา 34 
ของรัฐธรรมนูญไดรับรองวาบุคคลมีสิทธิในความเปนอยูสวนตัว ผูใดจะรุกล้ําความเปนอยู     
สวนตัวของบุคคลอื่นมิได 
 
 2.4 สิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสาร 
 ไดกําหนดสิทธิสําคัญ ๆ แกประชาชน ดังน้ี   

1) สิทธิ “ ไดรับขอมูลขาวสารของราชการ ” พระราชบัญญัติไดรองรับสิทธิไวใน   
มาตรา 7 มาตรา 9 มาตรา 11 มาตรา 12 และมาตรา 26 

2) สิทธิ “ คัดคานการเปดเผยขอมูลขาวสารกรณีมีสวนไดเสีย ” ตามมาตรา 17 
3) สิทธิ “ รองเรียนหนวยงานของรัฐ ” ตามมาตรา 13 
4) สิทธิ “ อุทธรณคําสั่งไมเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการ ” ตามมาตรา 18 และ 25 
5) สิทธิ “ ไดรับการคุมครองขอมูลขาวสารสวนบุคคล ” ตามมาตรา 23 และมาตรา 24 

 
 2.5 การอุทธรณ 
  ประชาชนมีสิทธิยื่นคําอุทธรณตอคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือ
พิจารณาสงเรื่องใหคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาที่เกี่ยวของกับขอมูลขาวสารนั้น ดําเนินการพิจารณาวินิจฉัย โดยมีขั้นตอนและวิธีการ
อุทธรณ ดังน้ี 

1) หากหนวยงานของรัฐ ไมยอมเปดเผยขอมูล ไมรับฟงคําคัดคานและไมยอมแกไข   
ขอมูลขาวสารสวนบุคคล 

2) ยื่นหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารโดยผาน   
คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ โดยยื่นที่สํานักงานคณะกรรมการขอมูล 
ขาวสารของราชการสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หรืออาจสงหนังสืออุทธรณ
ทางไปรษณียก็ได 



3) รอฟงผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารภายใน
เวลา 60 วัน 

 
3. บทกําหนดโทษ 
 3.1 ผูใดไมมาใหถอยคําหรือสงวัตถุ เอกสารหรือพยาน ตามคําสั่งของคณะกรรมการที่สั่ง
ตามมาตรา 32 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินหาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(มาตรา 40) 
 3.2 ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดหรือเง่ือนไขที่เจาหนาที่ของรัฐกําหนดตาม
มาตรา 20 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ   
(มาตรา 41) 
 
 
4. อางอิง 

1) พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2) กฎกระทรวง 

-   กฎกระทรวง (พ.ศ. 2541) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการเปดเผยขอมูล  
ขาวสารสวนบุคคล 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) กําหนดบุคคลผูมีสิทธิดําเนินการแทน      
ผูเยาว   คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถหรือเจาของขอมูลที่ถึง
แกกรรม 

- กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2541) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการ     
ตรวจสอบหรือทบทวนการขอขยายระยะเวลาในการไมเปดเผยขอมูลขาวสาร  
ของราชการ 

-   กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) กําหนดระดับเจาหนาที่ของรัฐผูมีอํานาจ     
สั่งใหเปดเผยขอมูลขาวสาร 

 3) ประกาศคณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ 
- เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดใหมีขอมูลขาวสารของราชการไว       

ใหประชาชนเขาตรวจดู 
- เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการจัดพิมพหรือจัดใหมีขอมูลขาวสาร     

ของราชการที่ เกิดขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ       
พ.ศ. 2540 ใชบังคับ 

- เรื่อง การเรียกคาธรรมเนียมการขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง
ของขอมูลขาวสารของราชการ 



- เรื่อง กําหนดใหประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคาของหนวยงานของ
รัฐที่หัวหนาสวนราชการลงนามแลว เปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชน
เขาตรวจดูไดตามมาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ    
(พ.ศ. 2540) 

- เรื่อง กําหนดใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจางของ  
หนวยงานของรัฐเปนขอมูลขาวสารที่ตองจัดไวใหประชาชนตรวจดูไดตาม
มาตรา 9 (8) แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

 
กรณีที่ 1 

 ประเด็นอุทธรณ 
 บริษัท ก. ไดขอใหสํานักงานประถมศึกษาอําเภอเมือง เปดเผยขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ  
การจัดซื้อถังนํ้าไฟเบอรกลาสที่สํานักงานประถมฯ ไดจัดซื้อดังน้ี 1. ประกาศสอบราคา 2. บัญชี   
ผู รับ-ผู ซ้ือ 3. บัญชีรับซอง 4. ใบเสนอราคาพรอมแคตตาล็อก 5. บันทึกผลการพิจารณา           
6. สัญญาซื้อ-ขาย  สํานักงานประถมฯ ไดปฏิเสธการเปดเผยขอมูลฯ ดังกลาว โดยอางวาเปน
ขอมูลฯ ที่ไมตองเปดเผยตามมาตรา 15 (2) แหง พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารฯ รวมทั้งยังเปนขอมูล
ขาวสารสวนบุคคล  อีกดวย 
 คําวินิจฉัย 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาแลวมีมติใหเปดเผยขอมูล    
ขาวสารตามที่ขอ ทั้งน้ีเน่ืองจากพิจารณาแลวเห็นวาขอมูลขาวสารที่ขอไมปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนขอมูลที่เปดเผยแลวจะกอใหเกิดความเสียหายตอสถาบันพระมหากษัตริยตามนัยมาตรา 14 
หรือเปนขอมูลขาวสารที่หามมิใหเปดเผยตามมาตรา 15 และก็ไมมีลักษณะเปนขอมูลสวนบุคคล
ที่การเปดเผยจะตองไดรับการยินยอมเปนหนังสือจากเจาของขอมูลเสียกอนตามมาตรา 24 แหง 
พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารฯ   แตอยางใด นอกจากนี้ขอมูลเกี่ยวกับผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจางของ 
หนวยงานของรัฐยังเปนขอมูลขาวสารที่หนวยงานของรัฐจะตองจัดไวใหประชาชนเขาตรวจดูได
ตลอดเวลาตามมาตรา 9 (8) แหง พ.ร.บ.   ขอมูลขาวสารฯ อีกดวย 
 

กรณีที่ 2 
 ประเด็นอุทธรณ 
 นาย ก พนักงานการประปาสวนภูมิภาค ถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัยฐานรายงานเท็จ
ตอผูบังคับบัญชาและทุจริตตอหนาที่ และนาย ก ไดขอคัดเอกสารสํานวนการสอบสวนทางวินัย         
3 รายการ คือ 1. หนังสือรองเรียน 2. เอกสารบันทึกพยานบุคคล 3. รายงานการสอบสวน       
ฉบับสมบูรณจากการประปาสวนภูมิภาค และการประปาสวนภูมิภาคไดมีหนังสือแจงตอบนาย 
ก วาไมสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารตามที่ขอได เน่ืองจากจะตองคุมครองมิใหผูรองเรียนและ  



พยานบุคคลตองไดรับผลกระทบจากการใหขอมูลและถอยคําอันเปนผลจากการสอบสวนตาม
นัยมาตรา 15 แหง พ.ร.บ.    ขอมูลขาวสารฯ 
 
 คําวินิจฉัย 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสารพิจารณาเรื่องอุทธรณเห็นวา 

1)  ในสวนของหนังสือรองเรียนไดทราบจากผูแทนการประปาฯ วาผูอุทธรณทราบอยู
แลววาผูใดทําหนังสือรองเรียน ดังน้ันการอางวาการเปดเผยหนังสือรองเรียนจะกอ
ใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือความปลอดภัยของผูรองเรียน จึงมิอาจรับฟงได 

2) เกี่ยวกับพยาน ผูใหถอยคําตอพนักงานสอบสวน ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชา ผูรวมงาน
ของผูอุทธรณและผูขอใชนํ้า ก็ไดทราบจากผูแทนการประปาฯ วาผูอุทธรณได
ทราบ     อยูแลววาพยานผูใหถอยคําเปนใคร หากผูอุทธรณจะกระทําอันตรายตอ
พยานบุคคลเหลานั้นยอมไมเกิดจากการเปดเผยเอกสารนี้ 

3) สําหรับรายงานการสอบสวนฉบับสมบูรณน้ัน คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผย    
ขอมูลขาวสาร เห็นวาเม่ือการประปาสวนภูมิภาคตองเปดเผยเอกสารรายการที่ 1 
และเอกสารรายการที่ 2 ใหผูอุทธรณทราบแลวก็ไมมี  เหตุผลหรือความจําเปนตอง
ลบ  ขอความพยานบุคคลในรายงาน จึงมีมติใหเปดเผยเอกสารทั้ง 3 รายการ 

 
กรณีที่ 3 

 ประเด็นอุทธรณ 
 นาย ข สมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกผูแทนราษฎร และถูกรองเรียนวามีพฤติการณ      
เขาขายการทุจริตการเลือกตั้ง ถูก กกต. เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในคร้ังนี้ และนาย ข ไดขอคัด
สําเนาสํานวนการสอบสวนของ กกต. แต กกต. ไดมีหนังสือปฏิเสธการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ           
การสอบสวนโดยใหเหตุผลวาเอกสารดังกลาวเปนความลับ และ กกต. เปนองคกรอิสระไมไดอยู
ภายใตการบังคับใชกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 
 คําวินิจฉัย 
 คณะกรรมการวินิจฉัยเปดเผยขอมูลขาวสาร พิจารณาแลวเห็นวา กกต. เปนคณะบุคคลที่  
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กําหนดใหมีเพ่ือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยไดรับ         
งบประมาณรายจายประจําปเปนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือก
ตั้งเปนฝายธุรการ ซ่ึงมีลักษณะเชนเดียวกับหนวยงานของรัฐทั่วไป โดยมีความเปนอิสระไมอยู
ใต  การบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลจากฝายบริหารในการปฏิบัติหนาที่เฉพาะที่เกี่ยวกับการ
เลือกตั้งเทานั้น จึงเปนหนวยงานของรัฐประเภทหนวยงานอิสระของรัฐตามมาตรา 4 แหง 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 



 ทั้งน้ีคณะกรรมการการเลือกตั้งแมจะมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ  
แตความเปนอิสระดังกลาวเปนเพียงเฉพาะเทาที่อยูในกรอบของการดําเนินการเกี่ยวกับการ
เลือกตั้งและการวินิจฉัยชี้ขาดคดีรองคัดคานการเลือกตั้งเทานั้น ในเรื่องอ่ืนที่มิไดเกี่ยวของโดย
ตรงหรือซ่ึงจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานตามที่รัฐธรรมนูญรับรองความเปนอิสระดังกลาว
ไว      คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ยอมมีหนาที่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายอื่นที่ใช
บังคับอยูในขณะนั้นดวย เพราะ รัฐที่ปกครองโดยกฎหมายยอมตองยึดถือหลักการที่วาไมมีองค
กรใดที่ไดรับการยกเวนมิใหปฏิบัติ  ตามกฎหมายเวนแตในเรื่องที่รัฐธรรมนูญหรือมีกฎหมาย
กําหนดไวโดย  ชัดแจงเทานั้น 
 คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ไดพิจารณาแลวเห็นวา กระบวนในการสอบสวนและเพิกถอน
สิทธิ์เลือกตั้งกรณีนาย ข ไดเสร็จสิ้นและมีผลเปนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผูอุทธรณแลว 
การที่จะเปดเผยสํานวนการสอบสวนดังกลาวยอมไมมีผลกระทบใดตอการปฏิบัติหนาที่ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการเลือกตั้งของคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมทั้งหากคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็น
วาในสํานวนการ สอบสวนมีขอความระบุพาดพิงไปถึงบุคคลอ่ืนหรือมีการระบุชื่อของพยานหรือ
มีขอมูล     สวนบุคคลอันอาจจะสงผลกระทบตอบุคคลภายนอก คณะกรรมการการเลือกตั้งก็
อาจจะใชดุลพินิจในการลบหรือตัดทอนหรือทําประการอื่นเพ่ือมิใหปรากฏขอมูลขาวสารดังกลาว
ได กรรมการวินิจฉัยฯ จึงมีมติให คณะกรรมการการเลือกตั้งเปดเผยสํานวนสอบสวนใหกับผู
อุทธรณ 
 

กรณีที่ 4 
 ประเด็นอุทธรณ 
 นาย ส ทนายความผูรับมอบอํานาจไดยื่นหนังสือถึงสํานักงานประกันสังคมจังหวัด       
ขอตรวจสอบและคัดสําเนาขอมูลขาวสารเกี่ยวกับขอมูลดานแรงงานของหางหุนสวน ก ในกอสราง 
แตสํานักงานประกันสังคมฯ ไดแจงวาขอมูลดังกลาวมี พ.ร.บ.ประกันสังคมฯ คุมครองอยู 
  
 คําวินิจฉัย 
 คณะกรรมการวินิจฉัยการเปดเผยขอมูลขาวสาร พิจารณาโดยคํานึงถึงการปฏิบัติหนาที่ 
ตามกฎหมายของสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ประโยชนสาธารณะ ประโยชนผูอุทธรณและ
สิทธิ สวนบุคคลแลว เห็นวาการเปดเผยขอมูลขาวสารดังกลาวจะเปนการรุกล้ําสิทธิสวนบุคคล
โดยไม สมควรรวมทั้งมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ประกอบกับ
กรณีอุทธรณน้ีไดมีการฟองรองคดีตอศาลแลว จึงมีคําวินิจฉัยวาการที่สํานักงานประกันสังคม
จังหวัด มีคําสั่งมิใหเปดเผยขอมูลขาวสารแกผูอุทธรณน้ันชอบแลว 
 
 
 



กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
1.  วัตถุประสงค 
 โดยที่การดําเนินงานทางปกครองในปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑและขั้นตอนที่เหมาะสม จึง 
สมควรกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอนที่เหมาะสม จึงสมควรกําหนดหลักเกณฑและขั้นตอน   
ตาง ๆ สําหรับ การดําเนินงานทางปกครองขึ้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตาม
กฎหมาย  มีประสิทธิภาพในการใชบังคับกฎหมาย ใหสามารถรักษาประโยชนสาธารณะได และ
อํานวยความเปนธรรมแกประชาชน อีกทั้งยังเปนการปองกันการทุจริต และประพฤติมิชอบใน   
วงราชการ 
 
2.  เนื้อหา 
 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ประกอบดวย คณะกรรมการ วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง คําสั่งทางปกครอง เจาหนาที่ คูกรณี การพิจารณา รูปแบบและผล
ของคําสั่งทางปกครอง การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง การเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง การขอให
พิจารณาใหม การบังคับทางปกครอง ระยะเวลาและอายุความ การแจง คณะกรรมการที่มี
อํานาจดําเนินการพิจารณาทางปกครอง ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี 
 

2.1 คําจํากัดความ 
 วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ     
เจาหนาที่เพ่ือจัดใหมีคําสั่งทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆ ในทางปกครอง
ตามพระราชบัญญัติน้ี 
 คําสั่งทางปกครอง หมายความวา 
 1) การใชอํานาจตามกฎหมายของเจาหนาที่ที่ มีผลเปนการสรางนิติสัมพันธขึ้น
ระหวางบุคคลในอันที่จะกอ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน ระงับ หรือมีผลกระทบตอสถานภาพของ
สิทธิหรือหนาที่ของบุคคล ไมวาจะเปนการถาวรหรือชั่วคราว เชน การสั่งการ การอนุญาต         
การอนุมัติ  การวินิจฉัย อุทธรณ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แตไมหมายความรวมถึง
การออกกฎ 
 2) การอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เจาหนาที่ หมายความวา บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคล ซ่ึงใชอํานาจหรือไดรับมอบ
หมายใหใชอํานาจทางปกครองของรัฐในการดําเนินการอยางหน่ึงอยางใดตามกฎหมาย ไมวาจะ
เปนการจัดตั้งขึ้นในระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐหรือไมก็ตาม 

คูกรณี หมายความวา ผูยื่นคําขอหรือผูคัดคานคําขอ ผูอยูในบังคับหรือจะอยูในบังคับ
ของคําสั่งทางปกครอง และผูซ่ึงไดเขามาในกระบวนการพิจารณาทางปกครอง เน่ืองจากสิทธิ
ของผูน้ันจะถูกกระทบกระเทือนจากผลของคําสั่งทางปกครอง (มาตรา 5) 

 



2.2 เจาหนาที่ 
1) เปนคูกรณีเอง 
2) เปนคูหม้ันหรือคูสมรสของคูกรณี 
3) เปนญาติของคูกรณี คือ เปนบุพการี หรือผูสืบสันดานไมวาชั้นใด ๆ หรือเปนพ่ีนอง

หรือลูกพี่ลูกนองนับไดเพียงภายในสามชั้น หรือเปนญาติเกี่ยวพันทางแตงงานนับได
เพียงสองชั้น 

4) เปนหรือเคยเปนผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูพิทักษหรือผูแทนหรือตัวแทนของคูกรณี 
5) เปนเจาหนี้หรือลูกหนี้ หรือเปนนายจางของคูกรณี 
6) กรณีอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา 13) 

 
2.3 คูกรณี 
 บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคล อาจเปนคูกรณีในการพิจารณาทางปกครอง

ไดตามขอบเขตที่สิทธิของตนถูกกระทบกระเทือนหรืออาจถูกกระทบกระเทือนโดยมิอาจหลีก
เลี่ยงได 

ผูมีความสามารถกระทําการในกระบวนการพิจารณาทางปกครองไดจะตองเปน 
1) ผูซ่ึงบรรลุนิติภาวะ 
2) ผูซ่ึงมีบทกฎหมายเฉพาะกําหนดใหมีความสามารถกระทําการในเรื่องที่กําหนดได  

แมผูน้ันจะยังไมบรรลุนิติภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 

3) นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ตามมาตรา 21 โดยผูแทน หรือตัวแทน แลวแตกรณี 
4) ผูซ่ึงมีประกาศของนายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายในราชกจิจานเุบกษา

กําหนด ใหมีความสามารถกระทําการในเร่ืองที่กําหนดได แมผูน้ันจะยังไมบรรลุนิติ
ภาวะหรือความสามารถถูกจํากัดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  (มาตรา 
21, มาตรา 22) 

 
2.4 รูปแบบและผลของคําสั่งทางปกครอง 

 คําสั่งทางปกครองอาจทําเปนหนังสือหรือวาจาหรือโดยการสื่อความหมายในรูปแบบอ่ืนก็ได   
แตตองมีขอความหรือความหมายที่ชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจได 
 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองเปนคําสั่งดวยวาจา ถาผูรับคําสั่งน้ันรองขอ และการรองขอ
ไดกระทําโดยมีเหตุอันสมควรภายในเจ็ดวันนับแตวันที่มีคําสั่งดังกลาว เจาหนาที่ผูออกคําสั่งตอง    
ยืนยันคําสั่งน้ันเปนหนังสือ 
 คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสืออยางนอยตองระบุวัน เดือน และปที่ทําคําสั่ง ชื่อและ
ตําแหนงของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งพรอมทั้งมีลายมือชื่อของเจาหนาที่ผูทําคําสั่งน้ัน 



 คําสั่งทางปกครองที่ทําเปนหนังสือ และการยืนยันคําสั่งทางปกครองเปนหนังสือตองจัด
ใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวย 
 

(1) ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ 
(2) ขอกฎหมายที่อางอิง 
(3) ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินิจ 

 นายกรัฐมนตรีหรือผูซ่ึงนายกรัฐมนตรีมอบหมายอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
กําหนดใหคําสั่งทางปกครองกรณีหน่ึงกรณีใดตองระบุเหตุผลไวในคําสั่งนั้นเองหรือในเอกสาร
แนบทายคําสั่งน้ันก็ได  (มาตรา 34, มาตรา 35, มาตรา 36, มาตรา 37) 
 

2.5 การอุทธรณคําสั่งทางปกครอง 
 ภายใตบังคับมาตรา 48 ในกรณีที่คําสั่งทางปกครองใดไมไดออกโดยรัฐมนตรี และไมมี
กฎหมายกําหนดขั้นตอนอุทธรณภายในฝายปกครองไวเปนการเฉพาะ ใหคูกรณีอุทธรณคําสั่ง 
ทางปกครองนั้นโดยยื่นตอเจาหนาที่ผูทําคําสั่งทางปกครองภายในสิบหาวันนับแตวันที่ตนไดรับ
แจงคําสั่งดังกลาว 

คําอุทธรณตองทําเปนหนังสือโดยระบุขอโตแยงและขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิง 
ประกอบดวย 

การอุทธรณไมเปนเหตุใหทุเลาการบังคับตามคําสั่งทางปกครอง เวนแตจะมีการสั่งให
ทุเลาการบังคับตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง  (มาตรา 44) 
 
3.  อางอิง 
 พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายแพง-พาณิชย 
และกฎหมายอาญาที่เก่ียวของกับวิชาชีพวิศวกรรม 

1. วัตถุประสงค 
 1.1 กฎหมายแพง-พาณิชย  
 เปนกฎหมายเอกชนที่กําหนดสิทธิ หนาที่ และความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชน 
ดวยกันเองในฐานะที่เทาเทียมกัน เชน การซื้อขาย เปนเรื่องระหวางผูซ้ือกับผูขายเทานั้นไม   
เกี่ยวของกับผูอ่ืน หรือสังคมแตอยางใด รัฐจึงไมมีสวนสัมพันธดวย 
 1.2 กฎหมายอาญา 
 เปนกฎหมายมหาชนที่กําหนดความสัมพันธระหวางรัฐหรือหนวยงานของรัฐกับราษฎร  
ในฐานะที่รัฐเปนฝายปกครอง จึงตองตรากฎหมายขึ้นมาเพื่อใชบังคับความประพฤติของพลเมือง
ภายในรัฐ 
 อยางไรก็ตามในการปฏิบัติหรือประกอบวิชาชีพอาจมีสวนกระทบกระเทือนถึงสิทธิหนา
ที่หรือทรัพยสินของผูอ่ืน ดังน้ันจําเปนตองรูกฎหมายเหลานี้ดวย 
 
2. เนื้อหา 
 
 2.1 กฎหมายแพง 
 เปนกฎหมายที่กําหนดสิทธิ หนาที่ และความสัมพันธของบุคคลนับแตเกิดไปจนตาย 
เชน สถานะและความสามารถของบุคคล การทํานิติกรรมสัญญา สิทธิในทรัพยสิน ความสัมพันธ
ในครอบครัว และการตกทอดทางมรดก เปนตน 
 2.2 กฎหมายพาณิชย 
 เปนกฎหมายที่ใชบังคับแกบุคคลที่ประกอบธุรกิจ เชน การคาขายการประกันภัย 
เปนตน 
 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีทั้งหมด 1,755 มาตรา แบงออกเปน 6 บรรพดังน้ี 
 บรรพ 1 : วาดวยหลักทั่วไป   บรรพ 2 : วาดวยหนี้ 
 บรรพ 3 : วาดวยเอกเทศสัญญา  บรรพ 4 : วาดวยทรัพยสิน 
 บรรพ 5 : วาดวยครอบครัว  บรรพ 6 : วาดวยมรดก 
 2.3 ตัวอยางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 
 ละเมิด ผูใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายใหเขาเสียหาย    
ถึงแกชีวิตก็ดี แกรางกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพยสินหรือสิทธิอยางหน่ึงอยางใดก็ดี   
ทานวา  ผูน้ันทําละเมิด จําตองใชคาสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น (มาตรา 420) 
 กรรมสิทธ์ิ หามมิใหขุดดิน หรือบรรทุกน้ําหนักบนที่ดินเกินควรจนอาจเปนเหตุอันตราย
แกความอยูม่ันแหงที่ดินติดตอ เวนแตจะจัดการเพียงพอเพ่ือปองกันความเสียหาย (มาตรา 1343) 



 2.4 กฎหมายอาญา 
 อันเปนสาขาหนึ่งของกฎหมายมหาชน เพราะเปนกฎหมายที่บัญญัติถึงความสัมพันธ
ระหวางรัฐกับราษฎร ในฐานะที่รัฐเปนฝายปกครองราษฎร โดยจะมีบทบัญญัติบังคับใหราษฎร   
จําตองกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง หรือหามมิใหราษฎรกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง และ
กําหนดโทษ    ทางอาญาไวสําหรับผูที่ฝาฝนดวย ทั้งน้ีเพ่ือรักษาความสงบเรียบรอยและศีล
ธรรมอันดีของประชาชน 
 กลาวโดยสรุป กฎหมายอาญา คือ กฎหมายที่บัญญัติวาการกระทําหรือการงดเวน
กระทําการอยางใดอยางหน่ึงเปนความผิด และกําหนดโทษทางอาญาสําหรับความผิดนั้น ๆ ไว
ดวย 
 คําวา “ กฎหมายอาญา ” น้ี เปนคํารวม ๆ ซ่ึงหมายความรวมถึงกฎหมายทุกอยางที่มี
การกําหนดโทษทางอาญาไวดวย ซ่ึงอาจแบงไดเปน 2 ประเภทคือ 
 1)  พระราชบัญญัติตาง ๆ ซ่ึงกําหนดโทษทางอาญาไว เปนความผิดเฉพาะเรื่อง เชน 

พ .ร.บ . การพนัน , พ .ร.บ . ยาเสพติดใหโทษ , พ .ร.บ . ปาไม, พ .ร.บ . ศุลกากร 
เปนตน 

 2) ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายอาญาฉบับแรกของประเทศไทย คือ 
กฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ.127 ซ่ึงใชบังคับตั้งแต พ.ศ. 2451 จนถึง พ.ศ. 2499   
จึงถูกยกเลิกใชโดยประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 อันเปนฉบับปจจุบันซึ่งเริ่ม
ใชมาตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500 เปนตนมา 

 
 2.5 ตัวอยางประมวลกฎหมายอาญาที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 
 ลักษณะ 6 ความผิดเกี่ยวกับการกอใหเกิดภยันตรายตอประชาชน ผูใดเปนผูมีวิชาชีพ
ในการออกแบบ ควบคุมหรือทําการกอสรางซอมแซมหรือร้ือถอน อาคารหรือสิ่งปลูกสรางใด ๆ ไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ หรือวิธีการอันพึงกระทําการนั้น ๆ โดยประการที่นาจะเปนเหตุใหเกิด
อันตรายแกบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ (มาตรา 227) 
 ถาการกระทําความผิดตามมาตรา 226 ถึงมาตรา 237 เปนเหตุใหบุคคลอื่นถึงแก     
ความตาย ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิตหรือจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแต
หน่ึงหม่ืนบาทถึงสี่หม่ืนบาท 
 ถาเปนเหตุใหบุคคลอื่นรับอันตรายสาหัส ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหน่ึงปถึง
สิบป และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท (มาตรา 238) 
 
 
 
 



กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
1.  วัตถุประสงค 
 เน่ืองจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ไดใช 
บังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันประกอบ
กับขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาว      
อยูในรูปของประกาศกระทรวง อันมีฐานะเปนกฎหมายลําดับรอง จึงมีปญหาในเรื่องการยอมรับ    
ดังน้ัน เพ่ือใหการใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรม และเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
เชน การใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการ  ออกกฎกระทรวงเพื่อใหความคุมครองแกการใชแรงงาน 
บางประเภทเปนพิเศษกวาการใชแรงงานทั่วไป การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิง
เพราะเหตุมีครรภ การใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีสิทธิลาเพื่อศึกษาอบรม การใหนายจางจายเงิน     
ทดแทนการขาดรายไดของลูกจางในกรณีที่นายจางหยุดประกอบกิจการ การกําหนดเงื่อนไขใน
การนําหนี้บางประเภทมาหักจากคาตอบแทนการทํางานของ ลูกจาง การจัดตั้งกองทุนเพ่ือ
สงเคราะหลูกจางหรือบุคคลซึ่งลูกจางระบุใหไดรับประโยชนหรือในกรณีที่มิไดระบุ ใหทายาทได
รับประโยชนจากกองทุนเพ่ือสงเคราะหลูกจางของลูกจางที่ถึงแกความตาย ตลอดจนปรับปรุง    
อัตราโทษใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 
2.  เนื้อหา 
 พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประกอบดวย การใชแรงงานทั่วไป การใชแรงงาน
หญิง การใชแรงงานเด็ก คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด       
คณะกรรมการ คาจาง สวัสดิการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
การควบคุม การพักงาน คาชดเชย การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง กองทุนสงเคราะห     
ลูกจาง พนักงาน  ตรวจแรงงาน  การสงหนังสือ  บทกําหนดโทษ  ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี 
 

2.1 คําจํากัดความ 
 “ นายจาง ” หมายความวา ผู ซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและ        
หมายความรวมถึง 

(1) ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 
(2) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทน        

นิติบุคคล และผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทํา   
การแทนดวย 

(3) ในกรณีที่ผูประกอบการกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจาง    
อีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิ



ใชการประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้ง
หมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ ในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ใหถือ
วาผูประกอบกิจการเปนนายจางของลูกจางดังกลาวดวย 

“ ลูกจาง ” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่อ   
อยางไร 
 “ ผูวาจาง ” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงวาจางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใหดําเนินงานทั้งหมด  
หรือแตบางสวนของงานใดเพื่อประโยชนแกตน โดยจะจายสินจางตอบแทนผลสําเร็จแหงการงานที่
ทํานั้น 
 “ ผูรับเหมาชั้นตน ” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับจะดําเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวน
ของงานใดจนสําเร็จประโยชนของผูวาจาง 
 “ ผูรับเหมาชวง ” หมายความวา ผูซ่ึงทําสัญญากับผูรับเหมาชั้นตนโดยรับจะดําเนินงาน  
ทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานใดในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชั้นตน เพ่ือประโยชนแก       
ผูวาจาง และหมายความรวมถึงผูซ่ึงทําสัญญากับผูรับเหมาชวงเพื่อรับชวงงานในความรับผิดชอบ  
ของผูรับเหมาชวง ทั้งน้ี ไมวาจะรับเหมาชวงกันกี่ชวงก็ตาม 
 “ สัญญาจาง ” หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือ
เปน  ที่เขาใจโดยปริยายซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง        
เรียกวา  นายจาง และนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานได 
 “ คาจาง ” หมายความวา เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนใน     
การทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห    
รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางาน
ปกติของวันทํางาน และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่
ลูกจาง มิไดทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัติน้ี 
 “ อัตราคาจางข้ันต่ํา ” หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนดตาม
พระราชบัญญัติน้ี  (มาตรา 5) 
 

2.2 การใชแรงงานทั่วไป 
(1)  ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและ

เวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละ
ประเภทงาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตวันหน่ึงตองไมเกินแปดชั่วโมงและ
เม่ือรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหน่ึงตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดในกฎ
กระทรวง จะมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งตองไมเกินเจ็ดชั่วโมง แตเม่ือรวมเวลาทํางาน
ทั้งสิ้นแลวสัปดาหหน่ึงไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศ
กําหนดเวลา  เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันไดเน่ืองจากลักษณะ



หรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวัน
ไมเกินแปดชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหน่ึงตองไมเกินสี่สิบ
แปดชั่วโมง  (มาตรา 23) 

(2)  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน เวนแตไดรับความยินยอม
จากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอ
กันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอ่ืนตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทํางานลวงเวลาไดเทาที่จําเปน  (มาตรา 24) 

(3)   หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด เวนแตในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพ   
ของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน นาย
จางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดเทาที่จําเปน นายจางอาจใหลูกจางทํางานใน      
วันหยุดไดสําหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง รานขายอาหาร รายขาย
เครื่องด่ืม สโมสร สมาคม  สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่กําหนดใน                 
กฎกระทรวง เพ่ือประโยชนแกการผลิต การจําหนาย และการบริการ นายจางอาจ
ใหลูกจางทํางาน นอกจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเทาที่จํา
เปนโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป  (มาตรา 25) 

(4)  ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตามมาตรา 24 วรรคหนึ่งและชั่วโมงทํางานในวันหยุดตาม
มาตรา 25 วรรคสอง และวรรคสาม เม่ือรวมแลวจะตองไมเกินอัตราตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง  (มาตรา 26) 

(5)  ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการทํางานวันหนึ่ง     
ไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินหาชั่วโมงติดตอกัน   
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวาหนึ่งชั่วโมง
ได แตเม่ือรวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง ในกรณีที่นายจางและลูก
จางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคหนึ่งเปนอยางอ่ืน ถาขอ
ตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจางใหขอตกลงนั้นใชบังคับได เวลาพักระหวางการ
ทํางาน   ไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาพักที่รวมกันแลว  ในวันหน่ึง
เกินสองชั่วโมง ใหนับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํางานปกติ ในกรณีที่มีการ
ทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติไมนอยกวาสองชั่วโมงนายจางตองจัดให
ลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวายี่สิบนาทีกอนที่ลูกจางเริ่มทํางานลวงเวลา ความใน
วรรคหน่ึงและวรรคสี่มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํางานที่มีลักษณะ หรือสภาพ
ของงานตองทําติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน  
(มาตรา 27) 

(6) ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหหน่ึงไมนอยกวาหนึ่งวัน   
โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน  นายจางและลูกจาง     
อาจตกลงกันลวงหนากําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็ได ในกรณีที่ลูกจาง



ทํางานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่น  ตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุดประจํา
สัปดาหและเลื่อนไปหยุดเม่ือใดก็ได  แตตองอยูในระยะเวลาสี่สัปดาหติดตอกัน  
(มาตรา 28) 

(7) ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบเปนการลวงหนา        
ปหน่ึงไมนอยกวาสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด ใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการ     
ประจําป วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น ในกรณีที่   
วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง ใหลกูจางไดหยดุ
ชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป ในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจาง
หยุดตามประเพณีได เน่ืองจากลูกจางทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุดในวันอ่ืนชดเชยวัน
หยุดตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได  (มาตรา 29) 

(8) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปได  ปหน่ึง  
ไมนอยกวาหกวันทํางานโดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจาง
ลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน ในปตอมานายจางอาจ
กําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางมากกวาหกวันทํางานก็ได  นายจางและ    
ลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําป ที่ยังมิได  
หยุดในปน้ันรวมเขากับปตอ ๆ ไปได สําหรับลูกจางซึ่งทํางานยังไมครบหนึ่งป    
นายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําป  ใหแกลูกจางโดยคํานวณใหตามสวน   
ก็ได  (มาตรา 30) 

(9) หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดในงานที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง    
(มาตรา 31) 

(10) ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป    
นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึงของสถาน
พยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหน่ึงหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางชี้แจงใหนาย
จางทราบ ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยน้ันเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูก
จาง   ไมสามารถใหแพทยน้ันตรวจได วันที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดเน่ืองจาก
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานและวันลาเพื่อคลอดบุตร
ตามมาตรา 41 มิใหถือเปนวันลาปวยตามมาตรานี้  (มาตรา 32) 

(11) ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อทําหมันไดและมีสิทธิลาเนื่องจากการทําหมันตามระยะเวลาที่
แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง  (มาตรา 33) 



(12) ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน     
(มาตรา 34) 

(13) ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชา
ทหารหรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  
(มาตรา 35) 

(14) ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา 36) 

(15) หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก
เกินอัตราน้ําหนักตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา 37) 

2.3 การใชแรงงานหญิง 
2.3.1 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 
(1) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตนํ้า ในถ้ํา ในอุโมงค หรือปลองใน    

ภูเขา เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางนั้น 
(2)  งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 
(3)  งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 
(4)  งานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา 38) 
 
2.3.2 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา 22.00 

นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด หรือทํางานอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปน้ี 

(1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน 
(2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 
(4) งานที่ทําในเรือ 
(5) งานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา 39) 
2.3.3  ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหน่ึงไมเกินเกาสิบวัน    

วันลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย  (มาตรา 41)  
2.3.4 ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภ มีใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึง         

มาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปไดใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานใน  
หนาที่เดิมเปนการชั่วคราวหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแก 
ลูกจางนั้น  (มาตรา 42) 

2.3.5  หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ  (มาตรา 43) 
 
 



 2.4 การใชแรงงานเด็ก 
2.4.1 หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง  (มาตรา 44) 
2.4.2 ในกรณีที่มีการจางเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปเปนลูกจางใหนายจางปฏิบัติดังน้ี 
(1) แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวันนับแต

วันที่เด็กเขาทํางาน 
(2) จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว  ณ สถาน   1            

ประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงาน  
ตรวจได ในเวลาทําการ 

(3) แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงาน ภายในเจ็ด
วันนับแตวันที่เด็กออกจากงาน  การแจงหรือการจัดทําบันทึกตามวรรคหนึ่งใหเปน
ไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด  (มาตรา 45) 

2.4.3  ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีเวลาพักวันหน่ึงไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง          
ติดตอกันหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินสี่ชั่วโมง แตในสี่ชั่วโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปนเด็กได
มีเวลาพักตามที่นายจางกําหนด  (มาตรา 46) 

2.4.4  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในระหวางเวลา 
22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึง
อธิบดีมอบหมาย นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปและเปนผูแสดงภาพ
ยนตร ละคร หรือการแสดงอยางอ่ืนที่คลายคลึงกันทํางานในระหวางเวลาดังกลาวได ทั้งน้ี ให
นายจาง  จัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นไดพักผอนตามสมควร  (มาตรา 47) 

2.4.5  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานลวงเวลาหรือ
ทํางานในวันหยุด  (มาตรา 48) 

2.4.6  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานอยางหนึ่งอยาง
ใดดังตอไปน้ี 

(1)   งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ 
(2)   งานปมโลหะ 
(3)  งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกตาง

จากปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(4) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออ่ืนตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 
(6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจ่ันตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(8) งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต 



(9) งานที่ตองทําใตดิน ใตนํ้า ในถ้ํา อุโมงค หรือปลองในภูเขา 
(10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(11) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักร หรือ เครื่องยนต

กําลังทํางาน 
(12) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 
(13) งานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา 49) 
 
2.4.7  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในสถานที่ดังตอไปน้ี 
(1) โรงฆาสัตว 
(2) สถานที่เลนการพนัน 
(3) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง 
(4) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา นํ้าชา หรือเครื่องด่ืมอยางอ่ืนจําหนายและบริการโดยมีผู

บําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือ โดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอน หรือมีบริการ
นวดใหแกลูกคา 

(5) สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา 50) 
 

 2.5 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
2.5.1 ใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรม        
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูแทนกรมอนามัย ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทนกรม      
โยธาธิการ และผูแทนกรมควบคุมมลพิษเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝาย  
ลูกจางฝายละเจ็ดคนซึ่ง  รัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกรมสวัสดิการและ         
คุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ  (มาตรา 100)        

2.5.2 คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน      
มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอด
ภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานของ ลูกจาง 

(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพ่ือ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

(3) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง 

(4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนา
ที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย  (มาตรา 101) 



3.   บทกําหนดโทษ 
3.1  นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติในการใชแรงงานทั่วไป ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  

หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติในเรื่องการใชแรงงานหญิง เปนเหตุใหลูกจางได

รับอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  (มาตรา 144) 

3.2  นายจางผูใดฝาฝนใหลูกจางทํางานลวงเวลาที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ มาตรา 
31 หรือใชแรงงานเด็ก มาตรา 44 ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสน
บาท หรือ ทั้งจําทั้งปรับ  (มาตรา 148) 

3.3 ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติบุคคลนั้น  
เกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือไมกระทําการอันเปนหนาที่
ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคล
น้ัน ผูน้ันตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย  (มาตรา 158) 

3.4 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติ น้ี  เวนแตความผิดตามมาตรา 157 ถา             
เจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมี
อํานาจเปรียบเทียบดังน้ี 

(1) อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 
(2) ผูวาราชการจงัหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรบัความผิดทีเ่กิดขึน้ 

ในจังหวัดอ่ืน 
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม            

พระราชบัญญัติน้ีและบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดีหรือ       
ผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให   
เปรียบเทียบเมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว 
ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป  (มาตรา 159) 
 
4.  อางอิง 

1) พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
2) กฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  จํานวน 13 

ฉบับ 
3) ประกาศคําสั่ง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

(1) ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง 
(2) อัตราคาจางขั้นต่ํา 



กฎหมายผังเมือง 
1. วัตถุประสงค 
 ดวยพระราชบัญญัติการผังเมืองและผังชนบท พ.ศ. 2495 ไดใชบังคับมานานแลว  
ประกอบกับไดมีการพิจารณาทั้งในดานเกษตรกรรม พาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
จํานวนประชากรในทองที่ตาง ๆ ไดทวีความหนาแนนมากยิ่งขึ้น มาตรการและโครงการที่ได
กําหนดไวในกฎหมายเดิม  จึงไมเหมาะสมกับสภาวะปจจุบันและสภาพของทองที่ และเพ่ือให  
สอดคลองกับความกาวหนาของวิชาผังเมือง จึงไดประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ.2518 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัติ และมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีได ซ่ึงตอมาไดมีการประกาศใชบังคับ    
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ .ศ.2525 และประกาศใชบังคับพระราชบัญญัติ          
การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 ซ่ึงกฎหมายการ  ผังเมือง เปนการดําเนินการใหเปนไปตาม  
ผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ เพ่ือสรางหรือพัฒนาเมือง  ใหมีหรือทําใหดียิ่งขึ้น ซ่ึงสุขลักษณะ 
ความสะดวกสบาย ความเปนระเบียบ ความสวยงาม การใชประโยชนในทรัพยสิน ความปลอด
ภัยของประชาชนและสวัสดิภาพของสังคมเพื่อสงเสริมการเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอม เพ่ือ
ดํารงรักษาหรือบูรณะสถานที่และวัตถุที่มีประโยชนหรือคุณคาในทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม    
ประวัติศาสตร หรือโบราณคดี หรือเพ่ือบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิประเทศที่งดงามหรือ
มี   คุณคาในทางธรรมชาติ 
 
2. เนื้อหา 
 กฎหมายผังเมืองประกอบดวย พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติ  
การผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 กลาวถึง        
คณะกรรมการผังเมือง การสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ การวางและ
จัดทําผังเมืองรวม การใชบังคับผังเมืองรวม การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ การบังคับใชผัง
เมืองเฉพาะ คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น การรื้อยายหรือดัดแปลงอาคาร 
อุทธรณ บทกําหนดโทษ ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี  
 

 2.1 วิธีการ 
การควบคุมการผังเมือง จะตองดําเนินการจัดใหมีแผนผัง นโยบาย และโครงการรวมทั้ง

มาตรการควบคุม ซ่ึงประกอบดวย 2 ระดับ คือ 
1) “ ผังเมืองรวม ” คือ แผนผัง นโยบายและโครงการรวมทั้งมาตรการควบคุมทั่วไป   

เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและดํารงรักษาเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบทในดานการใช
ประโยชนในทรัพยสิน  การคมนาคมและการขนสง  การสาธารณูปโภค  บริการสาธารณะ และ   
สภาพแวดลอม 
 



2) “ ผังเมืองเฉพาะ ” คือ แผนผังและโครงการดําเนินการเพื่อพัฒนาหรือดํารงรักษา
บริเวณเฉพาะแหงหรือกิจการที่เกี่ยวของ ในเมืองและบริเวณที่เกี่ยวของหรือชนบท 
 
 2.2 คณะกรรมการผังเมือง 
 1) องคประกอบของคณะกรรมการผังเมือง 

-  ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานกรรมการ  โดยกรรมการประกอบดวย 
-   ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
-   ปลัดกระทรวงคมนาคม 
-   ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
-   ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 
-   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
-   ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับการผังเมือง   

ไมเกิน 7 คน (คณะรัฐมนตรีแตงตั้ง) 
-   ผูแทนสถาบันองคการอิสระและบคุคลอื่นที่มีความเกี่ยวของกับการผังเมืองไม

เกิน 7 คน (คณะรฐัมนตรีแตงตัง้) และ  
-   ผูอํานวยการสํานักผังเมือง เปนกรรมการและเลขานุการ 

 กรณี เป นการวางจัดทํ าห รืออ นุ มัติ ผั ง เมื องรวม  ห รือผั ง เมื องเฉพาะใน เขต
กรุงเทพมหานครใหปลัดกรุงเทพมหานคร เปนกรรมการรวมดวย 
 2)  คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการผังเมืองรวมที่บัญญัติในพระราช
บัญญัติน้ี และมีหนาที่แนะนําเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการผังเมืองแกหนวยงานที่มีหนาที่เกี่ยวของ
กับการผังเมือง และมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําการหรือวินิจฉัยเรื่องที่อยูในอํานาจ   
หนาที่ของคณะกรรมการตามที่ไดมอบหมาย แลวรายงานคณะกรรมการผังเมืองใหสํานักผัง
เมืองดําเนินการใหเปนไปตามมติของคณะกรรมการผังเมือง ในกรณีที่เปนกิจการตามอํานาจ
หนาที่ของหนวยงานหรือบุคคลอื่นใหสํานักผังเมืองแจงมติของคณะกรรมกรใหหนวยงานหรือ
บุคคลนั้นทราบโดยเร็ว และติดตามผลการปฏิบัติกิจการของหนวยงานหรือบุคคลนั้นแลวราย
งานใหคณะกรรมการผังเมืองทราบ โดยอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการผังเมือง มีดังเชน 
 -  อนุมัติใหเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูวางและจัดทําผังเมืองรวมในทองที่ของตน 

(มาตรา 18 วรรคหนึ่ง) 
 -  สั่งใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่เดียวหรือของทองที่ที่   

เกี่ยวของรวมกันวางและจัดทําผังเมืองรวม ในกรณีที่เขตแหงผังเมืองรวมน้ัน
คาบบริเวณของเขตปกครองทองที่หลายทองที่ (มาตรา 18 วรรคสอง) 

 -  พิจารณาผังเมืองรวมที่สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นวางและจัดทําขึ้น 
(มาตรา 22) 



 -  มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ เง่ือนไข ที่ เจาของที่ ดินจะตองแกไข     
เปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชนที่ดิน (มาตรา 27 วรรคสอง) 

 - ใหความเห็นชอบตอหลักการที่ จะวางและจัดทํ าผั งเมืองเฉพาะตามที่           
เจาพนักงานทองถิ่นเสนอ (มาตรา 29 วรรคสาม) 

 - พิจารณาใหความเห็นชอบผังเมืองเฉพาะที่วางและจัดทําขึ้น (มาตรา 39) 
เปนตน 

 
 2.3 การสํารวจเพื่อวางและจัดทําผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ 

จะตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะทําการสํารวจเพื่อการวางและจัดทํา             
ผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะไวก็ได และใหพระราชกฤษฎีกาดังกลาว หมดอายุการใชบังคับ 
เม่ือไดมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมหรือเม่ือใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง
เฉพาะแลวแตกรณีในเขตแหงพระราชกฤษฎีกาดังกลาว 
 

2.4 การวางและจัดทําผังเมืองรวม 
1) เม่ือเห็นควรวางและจัดทําผังเมืองรวม ณ ทองที่ใด ใหสํานักผังเมืองวางและจัดทํา   

ผังเมืองรวมของทองที่ หรือเจาพนักงานทองถิ่นของทองที่น้ันจะวางและจัดทําผังเมืองรวมใน
ทองที่ของตนขึ้นก็ได แตตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการผังเมืองกอน และใหสํานักผังเมืองให     
ความรวมมือแกเจาพนักงานทองถิ่นกรณีที่ขอคําแนะนําในการวางและจัดทําผังเมืองรวมดวย 

2) เม่ือสํานักผังเมืองจะวางหรือจัดทําผังเมืองรวมของทองที่ใดใหแจงใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นนั้นทราบและใหมาแสดงความคิดเห็น และจัดใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัด
ใหมีการประชุมไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นของประชาชนโดยหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขการโฆษณา การประชุม การแสดงความคิดเห็นใหเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนด     
(กฎกระทรวงฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 
2518) 

3) ใหผูวาราชการจังหวัดทองที่ที่มีการวางและจัดทําผังเมืองรวมแตงตั้งคณะที่ปรึกษา 
ผังเมืองรวมขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยผูแทนองคการบริหารสวนทองถิ่น ผูแทนสํานักผังเมือง     
ผูแทนสวนราชการตาง ๆ ในทองที่ที่วางผังเมืองรวมน้ัน และบุคคลอื่นที่เห็นสมควร จํานวน      
ไมนอยกวา 15 คน และไมเกิน 21 คน มีหนาที่ใหคําปรึกษาและความคิดเห็นเกี่ยวกับผังเมือง
รวมที่วางและจัดทําขึ้น โดยใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการแตงตั้งและการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวม พ.ศ. 2540 

4) ใหสํานักผังเมืองเสนอผังเมืองรวมที่จัดทําขึ้น พรอมเหตุผลของสํานักผังเมืองและ 
เหตุผลของเจาพนักงานทองถิ่น (กรณีไมเห็นพองกับความเห็นของสํานักผังเมือง) ใหคณะ
กรรมการผังเมืองพิจารณา 



5) เม่ือคณะกรรมการผังเมืองใหความเห็นชอบแลว ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงาน
ทองถิ่นผูวางและจัดทําผังเมืองรวม จัดใหมีการปดประกาศแผนที่แสดงเขตของผังเมือง รวมไว
ในที่ เปดเผย ณ ที่วาการเขต หรือแขวงของกรุงเทพมหานคร หรือที่วาการอําเภอ ที่ทําการองค
การบริหารสวนทองถิ่น ในเขตผังเมืองรวมเปนเวลาไมนอยกวา 90 วัน โดยใหมีคําประกาศเชิญ
ชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจดูแผนผังและขอกําหนดของผังเมืองรวมได วิธีการประกาศใหเปน
ไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไปตรวจ
ดูแผนผัง พ.ศ. 2540 

6) ผูมีสวนไดเสียผูใดมีหนังสือรองขอใหแกไขหรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกขอกําหนด
เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวมน้ันภายใน 90 วัน ใหเสนอคํารองน้ันพรอมเหตุผล
ของสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นใหคณะกรรมการผังเมืองพิจารณา กรณีเห็นชอบกับ   
คํารองขอใหคณะกรรมการผังเมืองสั่งใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่น แกไขหรือยกเลิก 
ขอกําหนดดังกลาวในผังเมืองรวมนั้น กรณีไมเห็นชอบ ก็สั่งใหยกคํารองขอนั้น 

7) หากพนกําหนด 90 วัน นับแตวันปดประกาศ ตามขอ 5 แลว ไมมีผูใดรองขอให        
แกไขหรือมี แตคณะกรรมการผังเมืองไดสั่งยกคํารองขอนั้นหรือสั่งใหมีการแกไขเปลี่ยนแปลง 
และไดทําการแกไขเปลี่ยนแปลงตามนั้นแลว ใหสํานักผังเมืองเสนอผังเมืองรวม ตอรัฐมนตรีวา
การกระทรวงมหาดไทยเพื่อดําเนินการออกกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมนั้น 
 

2.5 การใชบังคับผังเมืองรวม 
2.5.1 การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยออกเปนกฎกระทรวง ซ่ึงใหใชบังคับได     

ไมเกิน 5 ป กฎกระทรวงผังเมืองรวมตองประกอบดวย 
1) วัตถุประสงคในการวางและจัดทําผังเมืองรวม 
2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม 
3) แผนผังซ่ึงทําขึ้นเปนฉบับเดียวหรือหลายฉบับพรอมดวยขอกําหนด  
 โดยมีสาระสําคัญบางประการหรือทุกประการ ดังน้ี 

- แผนผังกําหนดการใชประโยชนที่ดินตามที่ไดจําแนกประเภท 
- แผนผงัแสดงที่โลง 
- แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนสง 
- แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

4) รายการประกอบแผนผัง 
5) นโยบาย มาตรการและวิธีการดําเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงคของผังเมือง

รวม 
2.5.2 ในระหวางใชบังคับผังเมืองรวม หากเห็นสมควรแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสีย

ใหมใหเหมาะสมกับสภาพการณและส่ิงแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพ่ือประโยชนแหงรัฐ ก็ให
ดําเนินการตามขั้นตอนในขอ 2.5 หรือหากภายในหนึ่ งปกอนระยะเวลาการใชบังคับ            



กฎกระทรวงจะสิ้นสุดลง เม่ือสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นสํารวจสภาพการณและสิ่ง
แวดลอมในการใชผังเมืองรวม ไมมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ แลวจัดใหมีการประชุมเพ่ือ
รับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองที่ที่ใชบังคับผังเมืองรวม และไมมีผูใดคัดคาน ใหสํานัก
ผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผังเมืองขยายระยะ
เวลาการใชบังคับกฎกระทรวงออกไปอีก 5 ป แตในกรณีที่สถานการณและสิ่งแวดลอมมีการ
เปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญ ก็ใหทําการแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเสียใหมใหเหมาะสมตามขั้น
ตอนในขอ 2.5  

2.5.3 ในกรณีไมอาจดําเนินการแกไขผังเมืองรวมไดทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวง 
ใชบังคับ ใหสํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นเสนอคณะกรรมการผังเมืองพิจารณาเห็นชอบ
ใหขยายระยะเวลาการใชบังคับกฎกระทรวงไดอีก 2 ครั้ง ๆ ละ ไมเกิน 1 ป การขยายระยะเวลา
การใชบังคับผังเมืองรวมใหกระทําโดยกฎกระทรวง 

2.5.4 หามบุคคลใดใชประโยชนที่ดินผิดไปจากที่กําหนดไวในผังเมืองรวม เวนแตเจา
ของที่ดินที่ไดใชประโยชนที่ดินมากอนที่จะมีกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมและจะใช
ประโยชนที่ดินเชนนั้นตอไป แตถาคณะกรรมการผังเมืองเห็นวาการใชประโยชนที่ดินเชนนั้นตอ
ไปเปนการขัดตอนโยบายของผังเมืองรวมในสาระสําคัญที่เกี่ยวกับสุขลักษณะ ความปลอดภัยของ
ประชาชน และ สวัสดิภาพของสังคม คณะกรรมการผังเมืองมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเง่ือนไขที่     เจาของที่ดินตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือระงับการใชประโยชนที่ดินตอไปภายใน
ระยะเวลาที่      เห็นสมควร โดยจะตองเชิญเจาของที่ดินมาแสดงขอเท็จจริงและความคิดเห็น
ประกอบดวย เม่ือไดกําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไข ใหมีหนังสือแจงเจาของที่ดินทราบ 
เจาของที่ดินมีสิทธิ์อุทธรณได (มาตรา 70) 
 
 2.6 การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ 

1) เม่ือมีกฎกระทรวงใชบังคับผังเมืองรวมทองที่ใด เจาพนักงานทองถิ่นเห็นสมควรให
มีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะขึ้นได แตจะตองสอดคลองกับผังเมืองรวม กรณีเจาพนกังานทอง
ถิ่นวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ จะตองเสนอหลักการที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะให          
คณะกรรมการ ผังเมืองพิจารณาเห็นชอบกอน 

2) กรณีเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองจะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะใหปด
ประกาศแสดงเขตที่จะวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะไวในที่เปดเผย และใหมีคําประกาศเชิญชวนให 
เจาของที่ดินใหเสนอความคิดเห็นตลอดจนความประสงคในการใชที่ดินที่ไดแสดงไว โดยทําเปน
หนังสือเสนอตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองภายใน 45 วัน นับแตวันปดประกาศหรือ
อาจใหผูมีหนังสือแสดงความคิดเห็นมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีกก็ได 

3) การวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ สํานักผังเมืองหรือเจาพนักงานทองถิ่นจะตองจัด
ใหมีการโฆษณาใหประชาชนทราบ แลวจัดประชุมไมนอยกวา 2 ครั้ง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นของ    
ประชาชนในทองที่ที่จะมีการวางและจัดทําผังเมืองเฉพาะ หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขใน         



การโฆษณา การประชุมและการแสดงขอคิดเห็นใหกําหนดโดยกฎกระทรวง กฎกระทรวง ฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518) 

4) เจาของที่ดินประสงคจะจัดสรรที่ดินหรือกอสรางอาคารเพื่อประโยชนการศึกษา     
การสาธารณสุข หรือสาธารณูปการในเขตประกาศผังเมืองเฉพาะใหมีหนังสือแจงพรอมสงโครง
การใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือปฏิเสธและสั่งใหแก
ไขโครงการภายในกําหนด 30 วัน ซ่ึงเจาของที่ดินมีสิทธิ์อุทธรณการปฏิเสธ หรือการสั่งแกไข
ตามมาตรา 70 

5) ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือสํานักผังเมืองสงผังเมืองเฉพาะพรอมความเห็นของทั้ง
สํานักผังเมือง และเจาพนักงานทองถิ่น (กรณีไมเห็นพองกันกับผังเมืองเฉพาะที่จัดทําขึ้น) เสนอ
คณะกรรมการผังเมืองเพ่ือพิจารณาชี้ขาด 

6) เม่ือคณะกรรมการผังเมืองเห็นชอบกับผังเมืองเฉพาะ ใหสํานักผังเมืองเสนอผัง
เมืองเฉพาะตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย เพ่ือดําเนินการตราพระราชบัญญัติใหใช
บังคับผังเมืองเฉพาะนั้นตอไป โดยผังเมืองเฉพาะใหมีรายละเอียดองคประกอบตามมาตรา 28 

2.7 การใชบังคับผังเมืองเฉพาะ 
 1) การใชบังคับผังเมืองเฉพาะในทองที่ใดใหตราเปนพระราชบัญญัติ ถาพระราชบัญญัติ

ใชบังคับผังเมืองเฉพาะมิไดบัญญัติไวเปนอยางอ่ืนใหมีผลใชบังคับไมเกิน 5 ป เม่ือเห็นสมควร
ขยายระยะเวลาการใชบังคับพระราชบัญญัติใหเสนอความเห็นตอคณะกรรมการผังเมือง เพ่ือ
พิจารณา ดําเนินการตราเปนพระราชบัญญัติขยายระยะเวลาการใชบังคับผังเมืองเฉพาะตอไป 
หรืออาจแกไขปรับปรุงผังเมืองเฉพาะใหเหมาะสมกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไปก็ได 

 2)  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนด 
-  รายละเอียดแหงขอกําหนดตาง ๆ ตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง

เฉพาะ 
-  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมือง

เฉพาะ 
 3) บรรดาขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติที่อาศัยอํานาจตามกฎหมายวาดวยการควบคุม 

การกอสรางอาคาร การสาธารณสุข การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของ 
บานเมือง การควบคุมสุสานและฌาปนสถาน หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการใชประโยชนที่ดิน
ใน  เขตทองที่ที่ใชบังคับพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะ หากขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงที่ออก
ตามขอ 2) ใหใชกฎกระทรวงดังกลาวบังคับแทน 

 4) หามบุคคลใชประโยชนที่ดินหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอสังหาริมทรัพยใหผิดจากที่
กําหนดในพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะหรือกฎกระทรวง 
 
 



 2.8 คณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 
1) ในทองถิ่นที่ใชบังคับพระราชบัญญัติใหใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ใหมีคณะกรรมการ

บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่นคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
-  ในเขตกรุงเทพมหานคร ใหผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนประธานกรรมการ   

ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกรมธนารักษ ผูแทนกรมอัยการ ผูแทนการเคหะแหงชาต ิ      
ผูแทนการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ผูแทนสํานักผังเมือง เจาพนักงานที่ ดิน
กรุงเทพมหานคร  หัวหนากองผังเมืองกรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมืองไมเกิน       
4 คน และผูแทนสถาบันองคกรอิสระและบุคคลอื่นไมเกิน 4 คน ซ่ึงรัฐมนตรีวาการกระทรวง
มหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการ 

-  ในเขตจังหวัดอ่ืน ใหผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ โยธาธิการ
จังหวัด สรรพากรจังหวัด แพทยใหญจังหวัด อัยการจังหวัด เจาพนักงานที่ดินจังหวัด ผูทรงคุณ
วุฒิทางการ  ผังเมืองไมเกิน 3 คน และผูแทนสถาบัน องคการอิสระและบุคคลอื่น ไมเกิน 3 คน 
ซ่ึงรัฐมนตรี   วาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งเปนกรรมการ 
 โดยใหประธานคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น แตงตั้งกรรมการหรือ
บุคคลใดเปนเลขานุการคณะกรรมการ 
 2)  อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 
 - พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการจัดที่ดินของเอกชนเพื่อใชเปนอุปกรณตาม      

ผังเมืองเฉพาะ 
 -  อนุมัติการยกที่อุปกรณใหเปนที่สาธารณสมบัติของแผนดิน 
 -  พิจารณาและสั่งการเกี่ยวกับการรื้อยาย ดัดแปลงอาคาร ตามผังเมืองเฉพาะ 
 -  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการบริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น 
 -  ดําเนินการอื่นใดตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ 
 
 2.9 การอุทธรณ 

1) ผูมีสิทธิอุทธรณอาจอุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันไดรับคําสั่งหรือหนังสือแจง
ตามรายละเอียด มาตรา 70 เม่ือผูอุทธรณไมพอใจในคําวินิจฉัยอุทธรณ ผูอุทธรณมีสิทธิยื่นฟอง
ตอศาลปกครองไดภายในกําหนด 1 เดือน นับแตวันที่ไดทราบคําวินิจฉัย น้ัน 

 2) คณะกรรมการอุทธรณ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปน
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมอัยการ ผูทรงคุณวุฒิทางการผังเมือง 1 คน ผูทรงคุณวุฒิทาง
กฎหมาย 1 คน ผูทรงคุณวุฒิทางเศรษฐศาสตร 1 คน เปนกรรมการ โดยประธานกรรมการ
อุทธรณแตงตั้งกรรมการหรือบุคคลใดเปนเลขานุการคณะกรรมการ ใหคณะรัฐมนตรีเปนผูแตง
ตั้งผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการอุทธรณ 

 3) คณะกรรมการอุทธรณมีหนาที่พิจารณาวินิจฉัยคําอุทธรณที่ยื่นตอคณะกรรมการ
อุทธรณและมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือกระทําการที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการ 



เวนแตการวินิจฉัย อุทธรณ หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นอุทธรณ และวิธีพิจารณาใน         
การวินิจฉัยคําอุทธรณใหกําหนดโดยกฎกระทรวง (กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออก
ตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518) 
 4) ในระหวางอุทธรณหามทุกฝายมิใหดําเนินการหรือกระทําการใด ๆ อันเปนกรณี
แหงการอุทธรณ 
 
 2.10 บทสรุป 
 พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายการผังเมือง ที่อาศัยเครื่องมือ       
ที่สําคัญ คือ ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค นโยบาย หรือแนวทางใน
การสรางหรือพัฒนาเมืองตามหลักวิชาการผังเมือง โดยการใชบังคับผังเมืองรวม ตองดําเนินการ
โดยกฎกระทรวง และการใชบังคับผังเมืองเฉพาะ ตองดําเนินการโดยพระราชบัญญัติ ซ่ึงผังเมือง
รวมและผังเมืองเฉพาะในแตละทองที่จะมีระยะเวลาบังคับใชครั้งละ 5 ป สวนองคกรสําคัญที่เปน   
ผูปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง คือ “ สํานักผังเมือง ” และ “ เจาพนักงานทองถิ่น ” และ
มี “ คณะกรรมการผังเมือง ” เปน คณะกรรมการที่ทําหนาที่พิจารณาอนุมัติผังเมืองรวมและผัง
เมืองเฉพาะ และหนาที่อ่ืน ที่เกี่ยวของตามที่กฎหมายกําหนด ขณะเดียวกันก็มี “ คณะกรรมการ
บริหารการผังเมืองสวนทองถิ่น ” ทําหนาที่ บริหารจัดการเกี่ยวกับผังเมืองเฉพาะเพื่อใหการ
บริหาร     ทองถิ่นเปนไปตามผังเมืองเฉพาะที่ใชบังคับในทองถิ่น หากเจาของที่ดินไดรับผล
กระทบจาก    การบังคับใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะสามารถอุทธรณตอ “ คณะกรรมการ
อุทธรณ ” และหากไมพอใจคําวินิจฉัยอุทธรณ มีสิทธิ์ยื่นฟองตอศาลปกครองได ขณะเดียวกัน
การไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ในสวนการบังคับใชผังเมืองรวม ผัง
เมืองเฉพาะ มีบทกําหนดโทษทั้งจําทั้งปรับ รวมถึงการไมใหความรวมมือในการสงเอกสาร การ
ชี้แจง ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ และการฝาฝนคําสั่งรื้อยายอาคาร มีบทกําหนด
โทษทั้งจําทั้งปรับเชนกัน 
 ในสวนพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ปจจุบันมีกฎกระทรวงฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 บังคับใชผังเมืองรวมเต็มพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
สวนผังเมืองเฉพาะยังมิไดมีกฎหมายบังคับใชในเขตกรุงเทพมหานครแตอยางใด 
 
3. บทกําหนดโทษ 
 ผูใดไมปฏิบัติใหเปนไปตามผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะมีความผิดตองระวางโทษ     
จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  
 เม่ือเจาพนักงานทองถิ่นรองขอ ศาลอาจสั่งใหผูกระทําผิดแกไขใหถูกตองตามที่กําหนด
ใน    ผังเมืองรวมหรือในผังเมืองเฉพาะ ภายในระยะเวลากําหนด หรือเจาพนักงานทองถิ่นมี
อํานาจ   จัดการแกไขเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามผังเมืองรวม หรือผังเมืองเฉพาะนั้น และคิดคา
ใชจายจากเจาของตามที่จายจริงโดยประหยัด (มาตรา 83)  ผูใด 



 1) ไมไปชี้แจงหรือไมสงเอกสารหลักฐานตามหนังสือเรียกของเจาพนักงานทองถิ่น 
ฯลฯ หรือ ชี้แจงขอความอันเปนเท็จ 
 2) ขัดขวางหรือไมใหความสะดวกแกเจาพนักงานทองถิ่น เจาพนักงานการผัง 
พนักงาน     เจาหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น ฯลฯ 

3) ฝาฝนคําสั่งใหร้ือ หรือยายอาคาร หรือคําวินิจฉัยอุทธรณการรื้อยายอาคารมีความ
ผิดตองโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  (มาตรา 84) 
 
4.  อางอิง 

1) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
2) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 
3) พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 
4) กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง    

พ.ศ. 2518 
5) กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง    

พ.ศ. 2518 
6) กฎกระทรวง ฉบับที่ 315 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง    

พ.ศ. 2518 
7) กฎกระทรวง ฉบับที่ 414 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผัง

เมือง (พ.ศ. 2518) 
8) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการแตงตั้งและการปฏิบัติหนาที่ของคณะ         

ที่ปรึกษา  ผังเมืองรวม พ.ศ. 2540 
9) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการประกาศเชิญชวนใหผูมีสวนไดเสียไป  

ตรวจดูแผนผัง พ.ศ. 2540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายชางรังวัดเอกชน 
1. วัตถุประสงค 
 การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางกาวกระโดด โดยเฉพาะทางดานอสังหาริมทรัพยทํา
ใหมีงานเกี่ยวกับการรังวัดที่ดินที่มีโฉนดที่ดินเพ่ือการสอบเขตที่ดิน การแบงแยกที่ดินออกเปน  
หลายแปลง หรือการรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกันเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก และนับ
วันจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามลําดับ ชางรังวัดของกรมที่ดินที่มีอยูในขณะนั้นไมเพียงพอที่จะปฏิบัติ
การ  ในเรื่องดังกลาวไดทันความตองการของประชาชน ฉะน้ัน เพ่ืออํานวยความสะดวกรวดเร็ว        
แกประชาชน จึงไดตราพระราชบัญญัติน้ีขึ้นใหชางรังวัดรับทําการรังวัดเพื่อการดังกลาวไดโดย
ใหอยูภายใตการกํากับของกรมที่ดิน 
 
2. เนื้อหา 
 พระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนกฎหมายหลักหรือกฎหมายแมบท 
เน้ือหาของกฎหมายนี้ประกอบดวย คณะกรรมการชางรังวัดเอกชน การอนุญาตใหเปนชางรังวัด
เอกชน  สํานักงานชางรังวัดเอกชน สิทธิทําการรังวัดที่ดินและสัญญารับจางทําการรังวัดที่ดิน    
การประพฤติผิดมารยาทและการขาดคุณสมบัติ การอุทธรณ และบทกําหนดโทษ ซ่ึงมีสาระ
สําคัญดังน้ี 
 2.1  การอนุญาตใหเปนชางรังวัดเอกชนผูขอรับใบอนุญาตเปนชางรังวัดเอกชนตองมี    
คุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามดังตอไปน้ี (มาตรา 19) 

1) มีสัญชาติไทย 
2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
3) มีคุณวุฒิตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
4) ไมเปนขาราชการซึ่งมีเงินเดือนและตําแหนงประจําหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
5) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
6) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
7) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี และมีผูรับรอง   

ความประพฤติ ตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 
8)  ไมเคยถูกทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจลงโทษไลออก ปลดออก ใหออก หรือเลิกจาง 

ทั้งน้ีเพราะเหตุทุจริตตอหนาที่ 
9)  ไมเคยตองโทษจําคุกในคดีที่เกี่ยวกับความซื่อสัตยสุจริตแหงวิชาชีพ 
10) ไมเปนผูถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนชางรังวัดเอกชนตามมาตรา 61 (4) เวนแตได

พนเวลาหาปไปแลว นับแตวันถูกเพิกถอนใบอนุญาตเปนชางรังวัดเอกชน 
2.2  การขอรับใบอนุญาตเปนชางรังวัดเอกชนใหยื่นคําขอตอคณะกรรมการ  (มาตรา 20) 



เม่ือคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาผูขอรับใบอนุญาตเปนชางรังวัดเอกชน ตามวรรคหนึ่ง
มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 19 ใหมีมติอนุญาตใหผูขอรับใบอนุญาตเปน    
ชางรังวัดเอกชนได และใหนายทะเบียนรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตเปนชางรังวัดเอกชน
พรอมทั้งบัตรประจําตัวให 

2.3  การอนุญาตหรือไมอนุญาตใหเปนชางรังวัดเอกชน ใหคณะกรรมการพิจารณาให
แลวเสร็จและนายทะเบียนแจงใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในหกสิบนับแตวันยื่นคําขอที่มี         
รายละเอียดถูกตองและครบถวนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 23 
 2.4  ผูขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสํานักงานชางรังวัดเอกชน ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปน้ี (มาตรา 25) 

(1) มีสัญชาติไทย 
(2) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
(3) ไมเปนขาราชการซึ่งมีเงินเดือนและตําแหนงประจําหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(4) ไมเปนบุคคลลมละลาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 
(5) ไมเปนบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ 
(6) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(7) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ   

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(8) ไมเคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งสํานักงานชางรังวัดเอกชนตามมาตรา 43 หรือ     

ใบอนุญาตเปนชางรังวัดเอกชนตามมาตรา 61 (4) 
ในกรณีที่ผูขอรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล นิติบุคคลนั้นตองมีสัญชาติไทยและไมมี

ลักษณะตองหาม ตาม (4) และ (8) ดวย 
 นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยตามวรรคสอง หมายถึง บริษัทจํากัดหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่ง 

(1) มีทุนเกินกึ่งหน่ึงเปนของคนสัญชาติไทย และ 
(2) มีคนสัญชาติไทยเปนผูถือหุนหรือหุนสวนเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนหรือผูเปน 

หุนสวน 
2.5  ชางรังวัดเอกชนมีสิทธิทําการรังวัดตามประมวลกฎหมายที่ดิน ไดเฉพาะที่ดินที่มี

โฉนดที่ดินเพ่ือการสอบเขต แบงแยก หรือรวมที่ดินหลายแปลงเขาเปนแปลงเดียวกัน โดย
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา 44) 
 
3. บทกําหนดโทษ 
 3.1 ชางรังวัดเอกชนตองอยูในสังกัดสํานักงานชางรังวัดเอกชนแหงใดแหงหน่ึงแลว      
ผูใด ฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับไมเกินสามพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 



 3.2 ผูใดตั้งสํานักงานชางรังวัดเอกชนโดยไมไดรับใบอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
4. อางอิง 

1) พระราชบัญญัติชางรังวัดเอกชน พ.ศ. 2535 
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 1 ถึงฉบบัที่ 4 (พ.ศ. 2535) 
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่กําหนดทองที่ที่ชางรังวัดเอกชนทําการรังวัดได        

34 จังหวัด 
4) ระเบียบคณะกรรมการชางรังวัดเอกชนวาดวยคุณวุฒิ คุณสมบัติและพ้ืนความรูของ     

ชางรังวัดเอกชน และการสอบสวนพิจารณามรรยาทชางรังวัดเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายจัดสรรที่ดิน 
1.  วัตถุประสงค 
 กฎหมายจัดสรรที่ดิน มีไวเพ่ือการคุมครองผูซ้ือที่ดินจัดสรร โดยเฉพาะการไดสิทธิในที่
ดิน   จัดสรรและการกําหนดใหมีผูรับผิดชอบบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ 
นอกจากนั้นเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจการจัดสรรที่ดินไดกระจายอํานาจการ
อนุญาตและการควบคุมดูแลการจัดสรรที่ดินไปสูระดับจังหวัด และกําหนดเวลาในการพิจารณา
อนุญาตให    แนนอน กฎหมายนี้จะใชบังคับกับการจําหนายที่ดินที่แบงเปนแปลงยอย รวมกัน
ตั้งแต 10 แปลงขึ้นไป ไมวาจะเปนการแบงแปลงที่ดินจากที่ดินแปลงหลาย ๆ แปลงที่มีพ้ืนที่ติด
ตอกัน โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทนและใหความหมายรวมถึงการดําเนิน
การดังกลาวที่ไดมีการแบงที่ดินแปลงเดิมเพ่ิมเติมภายใน 3 ป เม่ือรวมกันแลวมีจํานวนตั้งแต 10 
แปลงขึ้นไปดวย 
 
2.  เนื้อหา 
 กฎหมายจัดสรรที่ดิน ประกอบดวย 
 - พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
 
 2.1  คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน (มาตรา 7-20) 

เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายการจัดสรรที่ดิน การพิจารณาอนุญาตการจัดสรรที่ดิน   
การวินิจฉัยปญหาการจัดสรรดิน โดยคณะกรรมการจัดสรรที่ดินแบงไดเปน 2 ประเภท คือ        
คณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง จะมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายวางระเบียบการจัดสรรที่ดิน      
ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน สวนคณะกรรมการจัดสรรประจําจังหวัด จะเปนผูออก   
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พิจารณาคําขออนุญาตและตรวจสอบการจัดสรรที่ดินใหเปน
ไปตามที่ขออนุญาต 

 
 2.2  การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน (มาตรา 21-30) 

ผูที่ประสงคจะทําการจัดสรรที่ดินตองยื่นคําขอตอเจาพนักงานที่ดินประจําจังหวัด พรอม
หลักฐานตามระเบียบขอบังคับของกฎหมาย โดยที่เปนหนาที่ของคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน
จังหวัด ที่ตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 45 วัน พรอมทั้งดําเนินการออกใบอนุญาตจัดสรรที่ดิน
ภายในกําหนด 7 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการใหความเห็นชอบ หรือวันที่รับทราบการ
วินิจฉัยจากคณะกรรมการกลาง และหากคณะกรรมการไมเห็นชอบ หรือไมอนุญาตจัดสรรที่ดิน 
ผูขอใบอนุญาตมีสิทธิ์อุทธรณตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางได 
 
 
 



 2.3  การดําเนินการจัดสรรที่ดิน (มาตรา 31-42) 
 ผูจัดสรรที่ดินจะตองแสดงใบอนุญาต แผนผังโครงการ ณ สํานักงานที่ทําการจัดสรรที่ดิน 
รวมไปถึงสัญญาจะซื้อจะขายก็ตองเปนไปตามรายละเอียดที่ยื่นขอจัดสรรที่ดิน และเม่ือได        
ใบอนุญาตแลวก็หามมิใหผูจัดสรรทํานิติกรรมกับบุคคลอ่ืนใด อันกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดิน
อันเปนสาธารณูปโภค และที่ดินเพ่ือบริการสาธารณะ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก      
คณะกรรมการฯ 
 
 2.4  การบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ (มาตรา 43-43) 
 ใหเปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภคใหคงสภาพดังเชนได       
จัดทําขึ้น ผูจัดสรรที่ดินจะพนภาระการบํารุงรักษาไดก็ตอเม่ือผูขายไดโอนกรรมสิทธิ์ไปใหแก       
นิติบุคคล ซ่ึงจัดตั้งมาจากกลุมผูซ้ือ หรือโอนทรัพยสินนั้นเปนสาธารณะหรือไดรับอนุญาตจาก   
คณะกรรมการใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง 
 
 2.5  การยกเลิกการจัดสรรที่ดิน (มาตรา 54-57) 
 การยกเลิกการจัดสรรที่ดินสามารถกระทําได โดยยื่นคํารองตอเจาหนาที่จังหวัดและหาก
ไมมีผูใดคัดคานภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันที่ยื่นยกเลิก เจาหนาที่ที่ดินจะทําเรื่องขอยก
เลิกตอคณะกรรมการจัดสรรที่ดินตอไป 
 
3.  บทกําหนดโทษ 
 การฝาฝนไมขออนุญาตจัดสรรจะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับตั้งแต   
40,000-100,000 บาท นอกจากนี้ยังหามการโฆษณาขายโครงการกอนไดรับอนุญาตจัดสรรที่
ดิน 
 
4.  อางอิง 
 พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายทางหลวง 
1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหการจราจรบนทางหลวงเปนไปดวยความรวดเร็วและสะดวก   และเพื่ อ           
ความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง จึงไดตรากฎหมายนี้ขึ้นเพ่ือการควบคุมทางเขาออก  
ทางหลวง รวมทั้งหลักเกณฑการใหสรางหรือดัดแปลงตอเติมอาคารบางประเภทในที่ดินริมเขต
ทางหลวง 
 
2. เนื้อหา 
 กฎหมายนี้ประกอบดวย การกําหนดประเภททางหลวง  การกํากับ  ตรวจตรา  และ    
ควบคุม ทางหลวงและงานทาง การควบคุมทางหลวง การควบคุมทางหลวงพิเศษ การรักษา   
ทางหลวง  การขยายและสงวนเขตทางหลวง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย เพ่ือสรางหรือขยาย  
ทางหลวงและบทกําหนดโทษ ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี 
 
 2.1 ประเภทของทางหลวง 
 ทางหลวงพิเศษ คือ ทางหลวงที่ไดออกแบบเพื่อใหการจราจรผานไดตลอดรวดเร็วเปน
พิเศษ ซ่ึงรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดใหเปนทางหลวงพิเศษและกรมทางหลวงเปนผูดําเนินการ 
กอสราง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงพิเศษ 
 ทางหลวงแผนดิน คือ ทางหลวงสายหลักที่เปนโครงขายเชื่อมระหวางภาค จังหวัด 
อําเภอ ตลอดจนสถานที่ที่สําคัญ ที่กรมทางหลวงเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย บูรณะ และ
บํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงแผนดิน 
 ทางหลวงชนบท คือ ทางหลวงนอกเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาล ที่องคการบริหาร 
สวนจังหวัด กรมโยธาธิการ หรือสํานักงานเรงรัดพัฒนาชนบทเปนผูดําเนินการกอสราง ขยาย 
บูรณะ และบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงชนบท 
 ทางหลวงเทศบาล คือ ทางหลวงในเขตเทศบาลที่เทศบาลเปนผูดําเนินการกอสราง 
ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงเทศบาล 
 ทางหลวงสุขาภิบาล คือ ทางหลวงในเขตสุขาภิบาลที่สุขาภิบาลเปนผูดําเนินการกอ
สราง ขยาย บูรณะ และบํารุงรักษา และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสุขาภิบาล 
 ทางหลวงสัมปทาน คือ ทางหลวงที่รัฐบาลไดใหสัมปทานตามกฎหมายวาดวยทาง
หลวงที่ไดรับสัมปทาน และไดลงทะเบียนไวเปนทางหลวงสัมปทาน 
 

ทางหลวงประเภทตาง ๆ ใหลงทะเบียนไวดังตอไปน้ี 
1)  ทางหลวงพิเศษและทางหลวงแผนดิน อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว   

ณ กรมทางหลวง โดยอนุมัติรัฐมนตรี 



2) ทางหลวงสัมปทาน อธิบดีกรมทางหลวงเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ กรมทางหลวง 
3)  ทางหลวงชนบท ผูวาราชการจังหวัดเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ ศาลากลางจังหวัด 

เม่ือไดรับความยินยอมจากอธิบดีกรมโยธาธิการหรือเลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบทแลวแตกรณี 
4) ทางหลวงเทศบาล นายกเทศมนตรีเปนผูจัดใหลงทะเบียนไว ณ สํานักงานเทศบาล 

โดยอนุมัติผูวาราชการจังหวัด 
(5) ทางหลวงสุขาภิบาล ประธานกรรมการสุขาภิบาลเปนผู จัดใหลงทะเบียนไว        

ณ สํานักงานสุขาภิบาล โดยอนุมัติอธิบดีกรมโยธาธิการ 
  
 2.2 กฎกระทรวง กําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่หามมิใหสราง หรือ    
ดัดแปลงตอเติมภายในระยะไมเกิน 15 เมตร จากเขตทางหลวง ดังน้ี 

1) ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานและสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืน ซ่ึง
บุคคลอาจเขาอยู หรือใชสอยได 

2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ ร้ัว 
กําแพง หรือประตู 
 
 2.3 ประกาศกรมโยธาธิการ เรื่องมาตรฐานและลักษณะทางหลวงและงานทาง รวม
ทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม และเสาพาดสายเกี่ยวกับทางหลวงชนบท      
ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล 
 ทางหลวงหลายประเภทที่แบงอยูในความรับผิดชอบระหวางกรมทางหลวงและ           
กรมโยธาธิการหรือกรมการเรงรัดพัฒนาชนบทมีคุณลักษณะตางกัน เชน เขตทางหลวงที่ไม
เหมือนกัน เปนตน การดําเนินการใด ๆ ในเขตทางหลวง เชน การสรางทางเขาออกหรือ
สาธารณูปโภค และใน   ที่ดินริมทางหลวง เชน การกอสรางอาคารประเภทตางๆ จําเปนตองขอ
อนุญาตและปฏิบัติตามเงื่อนไขตาง ๆ  อยางเครงครัด 
 
3. บทกําหนดโทษ 
 ผูใดขัดขวางการกระทําของผูอํานวยการทางหลวง  หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูอํานวย
การทางหลวง หรือเจาพนักงานซึ่งผูอํานวยการทางหลวงแตงตั้ง แลวแตกรณี  ตองระวางโทษจํา
คุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 
 ผูใดฝาฝน สรางทาง ถนน หรือสิ่งอ่ืนใดในเขตทางหลวง เพ่ือเปนทางเขาออกทางหลวง     
เวนแตไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
 
 
 



4. อางอิง 
1) พ.ร.บ. ทางหลวง พ.ศ. 2535 
2) กฎกระทรวง พ.ศ. 2524 ออกตามความในประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 ลงวัน

ที่ 28 พฤศจิกายน 2515 
3) ประกาศกรมโยธาธิการ เร่ืองมาตรฐานและลักษณะของทางหลวงและงานทาง     

รวมทั้งกําหนดเขตทางหลวง ที่จอดรถ ระยะแนวตนไม และเสาพาดสายเกี่ยวกับ
ทางหลวงชนบท ทางหลวงเทศบาล และทางหลวงสุขาภิบาล (พ.ศ. 2535) 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายเก่ียวกับการเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟา 
1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือใหผูออกแบบ ผูทําการติดตั้ง และผูตรวจสอบระบบไฟฟา ของระบบไฟฟากําลัง   
ภายในอาคาร สถานประกอบการ เคหสถาน และโรงงานอุตสาหกรรม ไดยึดถือและปฏิบัติภาย
ใตขอกําหนดและกฎเกณฑเดียวกัน การไฟฟานครหลวงหวังวา กฎการเดินสายและติดตั้ง
อุปกรณไฟฟาฉบับน้ี  จะอํานวยประโยชนใหแกผูที่มีภาระหนาที่เกี่ยวของที่อยูภายในพ้ืนที่              
ความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง โดยจะสงผลใหระบบไฟฟามีความมั่นคงเปนประโยชน
ตอผูใชบริการอยางเต็มที่ และ ปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนโดยทั่วไป 
 
2. เนื้อหา 
 กฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา พ.ศ. 2538 น้ี ออกโดยการไฟฟานครหลวง 
โดยมีขอบเขตกฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟานี้ครอบคลุม ขนาด ประเภท คุณภาพของ    
การติดตั้งสายไฟฟาและวัสดุอุปกรณไฟฟาที่จําเปนในงานเดินสายภายในทั้งระบบแรงสูงและ
ระบบแรงต่ํา รายละเอียดตามกฎการเดินสายฯ น้ีไดจัดทําเฉพาะการกอสรางทางไฟฟาที่ใชกันอยู 
ทั่วไป โดยคํานึงถึงหลักความปลอดภัย ความสามารถในการปฏิบัติงาน และการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ ซ่ึงมีสาระสําคัญดังน้ี 
 
 2.1 มาตรฐานสายไฟฟา 

2.1.1  สายไฟฟาหุมฉนวน ตองเปนไปตามมาตรฐานตอไปน้ี 
-  สายทองแดงหุมฉนวน พีวซีีที่มีคุณสมบตัิตามมาตรฐานของสํานักงาน    

มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 11-2531 
- สายไฟฟาตามมาตรฐานการไฟฟานครหลวง 
- สายไฟฟาตามมาตรฐานทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากการไฟฟานครหลวง 

 2.1.2  สายไฟฟาไมหุมฉนวน ตองเปนไปตามมาตรฐานตอไปน้ี 
- สายทองแดง เปนสายที่มีคณุสมบัตติามมาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก. 64-2517 
 - สายอะลูมิเนียม เปนสายที่มีคุณสมบัตติามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

มอก. 85-2522 
 - สายไฟฟาประเภทอื่น ๆ ทีไ่ดรับความเหน็ชอบจากการไฟฟานครหลวง 

 
 2.2 มาตรฐานตัวนําไฟฟา 

 2.2.1  ตัวนําไฟฟาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่ระบุในขอ 2.1 ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่
การไฟฟานครหลวงยอมรับ เชน UL, IEC, BS, DIN, JIS  และ  NEMA ตัวนําไฟฟา มีดังน้ี 

(1) Copper Bus Bar ตองมีความบริสุทธิ์ของทองแดงไมนอยกวารอยละ 98 



(2) Aluminum Bus Bar ตองมีความบริสุทธิ์ของอะลูมิเนียมไมนอยกวารอยละ 98 
(3) Busway ตองเปนชนิดที่ประกอบสําเร็จรูปจากบริษัทผูผลิตและไดมีการทดสอบแลว

ตามมาตรฐานขางตน 
(4) ตัวนําประเภทอื่นที่ไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟานครหลวง 
 2.2.1  เครื่องปองกันกระแสเกิน ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่การไฟฟานครหลวง 

ยอมรับ เชน  UL, BS, DIN, JIS และตองมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) ฟวสและขั้วรับฟวส (Fuse and Fuse Holder) พิกัดกระแสของฟวสตองไมสูงกวา

ของขั้วรับฟวส ทําจากวัสดุที่ เหมาะสม มีการปองกันหรือหลีกเลี่ยงการผุกรอน 
(Corrosion) เน่ืองจากการใชโลหะตางชนิดกันระหวางฟวสกับขั้วรับฟวส และตอง
มีเครื่องหมายแสดงพิกัดแรงดัน และกระแสใหเห็นไดอยางชัดเจน 

(2) สวิสตอัตโนมัติ (Circuit Breaker)  
-  ตองเปนแบบปลด (Off) ไดโดยอิสระ และตองปลดสับไดดวยมือถึงแมวาปกติ

การปลดสับจะทําโดยวิธีอ่ืนก็ตาม 
-  ตองมีเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจนวาอยูในตําแหนงสับหรือปลด 
-  ถาเปนแบบปรับตั้งไดตองเปนแบบการปรับตั้งคากระแสหรือเวลาในขณะ    

ใชงาน กระทําไดเฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ 
-  ตองมีเครื่องหมายแสดงพิกัดของแรงดัน กระแส และความสามารถในการ

ตัดกระแสที่เห็นไดชัดเจนและถาวรหลังจากติดตั้งแลว หรือเห็นไดเม่ือเปด
แผนกั้นหรือฝาครอบ 

(3) เซฟตี้สวิตซ (Safety Switch) ตองปลดหรือสับวงจรไดพรอมกันทุก ๆ ตัวนําเสน
ไฟ และตองประกอบดวยฟวสตามขอ (1) รวมอยูในกลองเดียวกันและจะเปดฝาได
ตอเม่ือไดปลดวงจรแลว หรือการเปดฝานั้นเปนผลใหวงจรถูกปลดดวย และตอง
สามารถปลดและสับกระแสใชงานในสภาพปกติได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2.3 ระยะหางต่ําสุดตามแนวดิ่งของสายไฟฟาเหนือพื้น 
ระยะหาง (ซม.)   สิ่งที่อยูใตสายไฟฟา 

ระบบแรงต่ํา ระบบแรงสูง 
1. ทางสัญจรและพื้นที่ซ่ึงไมไดจัดไวสําหรับรถยนตและรถบรรทุกผาน 
2. ทางสัญจรและพื้นที่ซ่ึงจัดไวใหรถยนตผาน แตไมใชรถบรรทุก 

(หมายเหตุ 1) 
3. ทางสัญจรและพื้นที่อ่ืน ๆ ที่ใหทั้งรถยนตและรถบรรทุกผานได 
4. คลองหรือแหลงนํ้าที่อยูในความรบัผดิชอบของกรมชลประทานหรือ

กรมเจาทา (หมายเหตุ 2) 
5. คลองหรือแหลงนํ้าที่อยูในความรบัผดิชอบของหนวยราชการอื่น

หรือเปนของเอกชน (หมายเหตุ 2) 

260 
460 

 
550 
650 

 
550 

 

460 
610 

 
610 
650 

 
620 

 
 
หมายเหตุ  

1.   ถาแรงดันไฟฟาระหวางสายไฟฟาวัดเทียบกับดินไมเกิน 300 โวลต ระยะหางอาจ
ลดลงไดเหลือ 360 ซม. 

2.   ระยะหางต่ําสุดใหวัดจากทองสายไฟฟากับระดับนํ้าขึ้นสูงสุด 
 
 2.4 สถานที่เฉพาะ 

(1) โรงมหรสพ  
(2) ตูโทรศัพทสาธารณะ 
(3) ไฟจราจร 
(4) เสาไฟฟาสาธารณะที่เปนโลหะ 
(5) สะพานลอยคนเดินขามถนนและศาลาที่พักผูโดยสารรถประจําทาง 
(6) ปายโฆษณา 
(7) อาคารชุด 
(8) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

 
3. อางอิง 
 กฎการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟา พ.ศ. 2538 
 
 
 
 



กฎหมายโรงงาน 
1. วัตถุประสงค 
 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคที่จะกํากับดูแล การจัดตั้ง การดําเนิน
การของโรงงานโดยมีเน้ือหาเกี่ยวกับ การแบงประเภทของโรงงานออกเปนประเภทตาง ๆ มี
การกําหนดหลักเกณฑขอกําหนดที่โรงงานแตละประเภทจะตองปฏิบัติตาม การแจงและขอ
อนุญาตมีขอกําหนดอํานาจหนาที่ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและพนักงานเจา
หนาที่ และ บทกําหนดโทษของผูที่ไมปฏิบัติตาม เปนตน 
 
2. ประเภทโรงงาน การประกอบกิจการและการเลิกประกอบกิจการ 
 2.1 ความหมายและประเภทของโรงงาน 
 โรงงานตามความหมายของพระราชบัญญัติน้ี จะตองมีองคประกอบ คือ 

1) ใชเครื่องจักรมีกําลังรวมหรือกําลังเทียบเทา ตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป หรือใชคนงาน  
ตั้งแต 7 คน ขึ้นไปโดยจะใชเครื่องจักรหรือไมก็ตาม 

2) ดําเนินการทํา ผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม ซอมบํารุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ 
ลําเลียง เก็บรักษา หรือทําลายสิ่งใด ๆ  

3) มีลักษณะกิจการตามที่ประกาศในกฎกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) เพ่ือใหเกิด
ความเหมาะสมในการกํากับดูแล  จึงไดมีการแบงจําพวกของโรงงานออกเปน          
3 จําพวก ดังน้ี 
(1) โรงงานจําพวกที่ 1 ไดแก โรงงานที่มีความจําเปนในการควบคุมดูแล ระดับ

ของการกอความเดือดรอนและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมต่ํา โรงงานประเภทนี้
สามารถประกอบกิจการโรงงานไดทันทีตามความประสงคของผูประกอบ    
กิจการ 

(2) โรงงานจําพวกที่ 2 ไดแก โรงงานที่มีความจําเปนในการควบคุมดูแลระดับ
ของการกอความเดือดรอน และ ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมปานกลาง โรงงาน
ประเภทนี้ เม่ือประกอบกิจการโรงงานตองแจงใหผูอนุญาตทราบกอน 

(3) โรงงานจําพวกที่ 3 ไดแก โรงงานที่มีความจําเปนในการควบคุมดูแล ระดับ
ของการกอความเดือดรอนและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมาก  โรงงานประเภท
น้ี   การตั้งโรงงานจะตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงจะดําเนินการได 

 โรงงานทั้ง 3 จําพวกขางตน จะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกโดยอํานาจของพระ
ราช-บัญญัติน้ี สําหรับการแจงการประกอบกิจการโรงงานหรือการขอใบอนุญาต สามารถทําไดที่    
กองควบคุมโรงงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม สําหรับโรงงานที่ตั้งอยูใน
กรุงเทพมหานคร หรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สําหรับโรงงานที่ตั้งอยูในตางจังหวัด 
 สําหรับชนิดของโรงงานในแตละประเภท สามารถดูไดจาก บัญชีแนบทายกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) 



 2.2 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 
 ผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 จะตองไดรับใบอนุญาตกอน จึงจะสามารถตั้งโรง
งานไดและกอนเร่ิมประกอบกิจการ จะตองแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบ ไมนอยกวา 15 วัน 
 ใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 จะใชไดถึงวันสิ้นปของปที่ 5 นับ
แตวันเริ่มประกอบกิจการ ซ่ึงผูประกอบกิจการจะตองยื่นคําขอตออายใุบอนุญาตกอนวันสิ้นอายุ 
 ถาผูประกอบกิจการตองการจะยายโรงงานไปที่อ่ืน ใหดําเนินการเสมือนการตั้งโรงงาน
ใหม 
 2.3 การขยายโรงงาน 
 พระราชบัญญัติน้ี หามมิใหผูประกอบกิจการโรงงานจําพวกที่ 3 ทําการขยายโรงงาน 
โดยไมไดทําการขอขยายโรงงาน และ ไดรับอนุญาตกอน 
 กรณีที่ถือเปนการขยายโรงงานตามพระราชบัญญัติน้ี ไดแก 

1) การเพิ่มจํานวน เปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลงใหเครื่องจักรมีกําลัง หรือ กําลังเทียบ
เทาเพิ่มขึ้นรอยละ 50 ขึ้นไป สําหรับ กรณีที่เครื่องจักรเดิมมีกําลังหรือกําลังเทียบ
เทา  ไมเกิน 100 แรงมา หรือ เพ่ิมกําลังตั้งแต 50 แรงมาขึ้นไป ในกรณีที่เครื่อง
จักรเดิม  มีกําลังหรือกําลังเทียบเทา มากกวา 100 แรงมา 

2) การเพิ่มหรือ เปลี่ยนแปลงสวนใดสวนหนึ่งของอาคารโรงงานทําใหฐานรากเดิมของ
อาคารโรงงานฐานใดฐานหนึ่งตองรับนํ้าหนักเพิ่มขึ้นตั้งแต 500 กิโลกรัมขึ้นไป 

 แตถาการเพิ่มจํานวน เปลี่ยน หรือ เปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น ไมถึงขั้นที่ถือเปนการขยาย 
โรงงานตามขางตน หรือ กรณีที่ผูประกอบการเพิ่มเน้ือที่ของอาคารโรงงาน มากกวา รอยละ 50 
ในกรณีที่เน้ือที่อาคารโรงงานเดิม ไมเกิน 200 ตารางเมตร หรือ เพ่ิมขึ้น ตั้งแต 100 ตารางเมตร 
ขึ้นไป กรณีเน้ือที่อาคารเดิม มากกวา 200 ตารางเมตร ผูประกอบการจะตองทําหนังสือแจงให
พนักงานเจาหนาที่ทราบ ภายใน 7 วัน 
 2.4  การเลิกประกอบกิจการ การโอน การใหเชาและใหเชาซื้อกิจการ 
 ในกรณีของการเลิกกิจการโรงงานจําพวกที่ 2 และจําพวกที่ 3 รวมถึงการโอน การให
เชาหรือการใหเชาซื้อ ผูประกอบกิจการจะตองทําหนังสือแจงใหพนักงานเจาหนาที่หรือผูออกใบ
อนุญาตทราบภายในเวลาที่กําหนด 
 
3.  ความปลอดภัยในโรงงาน 

3.1 อุบัติเหตุในโรงงาน 
 เม่ือเกิดอุบัติเหตุ ซ่ึง 

1) เปนเหตุใหบุคคลถึงแกความตาย เจ็บปวยหรือบาดเจ็บ ซ่ึงภายหลัง 72 ชั่วโมง     
ไมสามารถทํางานในหนาที่เดิมได  ใหผูประกอบกิจการโรงงานแจงเปนหนังสือให
พนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน 3 วัน นับจากวันที่ตายหรือวันครบกําหนด 72     
ชั่วโมงแลวแตกรณี 



2) เปนเหตุใหโรงงานตองหยุดดําเนินงานเกินกวา 7 วัน ใหผูประกอบกิจการโรงงาน
แจงเปนหนังสือใหพนักงานเจาหนาที่ทราบภายใน 10 วันนับแตวันเกิดอุบัติเหตุ 

 
3.2 การรายงานขอมูลของโรงงาน 

     โรงงานตอไปน้ี จะตองจัดทํารายงานขอมูลตาง ๆ ของโรงงาน ตามแบบและวิธีการที่รัฐ
มนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว 

(1) โรงงานที่มีการใชหมอไอน้ํา (Boiler) หรือหมอตมนํ้าซึ่งใชของเหลวหรือกาซเปนสื่อนํา
ความรอนที่มีความกําดันตางจากความกดดันอากาศ ตองจัดทํารายงานขอมูลการตรวจ
และการทดสอบความปลอดภัยในการใช 

(2) โรงงานที่ประกอบกิจการสรางหรือซอมหมอไอนํ้า (Boiler) หรือหมอตมนํ้าซึ่งใชของ
เหลวหรือกาซเปนสื่อนําความรอนที่มีความกดดันตางจากความกดดันอากาศ  ตองจัด
ทํารายงานขอมูลการผลิต การตรวจและการทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ 

(3) โรงงานที่มีผลกระทบรุนแรงตอสิ่งแวดลอมตามที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษา ตองจัดทํารายงานขอมูลการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปอง
กันสิ่งแวดลอมเปนพิษ การวิเคราะหปริมาณสารพิษในระบบปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
และการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(4) โรงงานที่มีการใชสารกัมมันตรังสี ตองจัดทํารายงานขอมูลเกี่ยวกับชนิด จํานวน แหลงที่
มา วิธีการใช และการเก็บรักษาสารกัมมันตรังสี 

(5) ใหโรงงานที่มีการผลิต การเก็บ หรือการใชวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุ
อันตราย ตองจัดทําขอมูลความปลอดภัย (Material Safety Data Sheet) เกี่ยวกับ
ลักษณะอันตรายตามคุณสมบัติของวัตถุน้ัน ๆ 

 
4.  บทกําหนดโทษ 
 4.1 อํานาจของพนักงานเจาหนาที่ 
 พนักงานเจาหนาที่ตามกฎกระทรวงซึ่งออกโดยอํานาของพระราชบัญญัติฉบับน้ี  
ประกอบดวย ขาราชการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมระดับตาง ๆ ตั้งแตอธิบดี รองอธิบดี         
ผูอํานวยการกอง วิศวกรตรวจโรงงาน นักวิชาการสิ่งแวดลอม นักวิทยาศาสตร นิติกร และ      
เจาหนาที่ตรวจโรงงาน หนาที่ที่สําคัญของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติน้ี ไดแก 

1) อํานาจในการเขาไปตรวจสอบโรงงาน อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะ ในระยะตั้ง
แตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก หรือ ในเวลาทําการ 

2) อํานาจในการนําตัวอยางผลิตภัณฑพรอมเอกสารที่เกี่ยวของไปตรวจสอบ 
3) อํานาจในการตรวจคน กัก ยึด หรือ อายัดสิ่งใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตรายหรือ

เกี่ยวของกับการทําผิดพระราชบัญญัติน้ี 
4) อํานาจออกหนังสือเรียกบุคคลหรือใหสงเอกสารมาประกอบการพิจารณา 



5) พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงแตงตั้งจากขาราชการไมต่ํากวาระดับ 4 มีอํานาจจับกุมผู
กระทําผิดและสงพนักงานสอบสวน 

6) อํานาจในการสั่งใหผูประกอบกิจการระงับการกระทําที่ฝาฝนหรือแกไขปรับปรุงให
ถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

7) พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวง มีอํานาจในการผูกมัดประทับ
ตราเครื่องจักร เพ่ือไมใหเครื่องจักรทํางานได 

8) อํานานใจการสั่งใหหยุดประกอบกิจการบางสวนหรือทั้งหมดเปนการชั่วคราวใน
กรณีที่ผูประกอบการจงใจไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ หรือ อาจจะ
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงได 

9) พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับอนุมัติจากปลัดกระทรวงมีอํานาจในการใหผูอ่ืนเขาทํา
การแกไขโดยผูประกอบการเปนผูเสียคาใชจายและเบี้ยปรับ ในกรณีที่ผูประกอบ
การไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ 

 
4.2 ความรับผิดของวิศวกร 
ในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ไดกลาวถึงความผิดซึ่งวิศวกรและสถาปนิกจะ

ตองรับผิดชอบรวมกับผูประกอบการ ไดแก 
1) การประกอบกิจการในระหวางที่มีคําสั่งใหหยุดประกอบกิจการโรงงานหรือภาย

หลัง ที่มีคําสั่งใหปดโรงงาน ซ่ึงวิศวกรหรือสถาปนิกผูใดยังฝาฝนทํางานในโรงงาน
เฉพาะสวนที่มีคําสั่งใหหยุดกิจการหรือมีคําสั่งปดกิจการไปแลวเพ่ือใหโรงงาน
ประกอบ    กิจการตอไป ตองระวางโทษเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงาน 

2) ในกรณีที่ผูประกอบกิจการโรงงานกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีใหถือวา
วิศวกรหรือสถาปนิกที่ทํางานในโรงงานและมีหนาที่รับผิดชอบในสวนงานที่มีการ
กระทําความผิดนั้นเกิดขึ้น มีสวนรวมหรือรูเห็นในการกระทําความผิดและไดรับ
โทษเชนเดียวกับผูประกอบกิจการโรงงานและใหปลัดกระทรวงแจงชื่อและการ
กระทําของบุคคลนั้น ใหคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมทราบเพื่อดําเนินการตาม
กฎหมายตอไป 

 
4.3 บทกําหนดโทษ 
บทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 
1) ความผิดซึ่งมีแตการปรับอยางเดียว มีโทษตั้งแต ปรับไมเกิน 5,000 บาท จนถึง 

ปรับไมเกิน 200,000 บาท 
2) ความผิดซึ่งมีทั้งการจําคุกและการปรับ มีโทษตั้งแตจําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับ  

ไมเกิน 10,000 บาทจนถึงโทษจําคุกไมเกิน 2 ปหรือปรับไมเกิน 400,000 บาท



หรือทั้งจําทั้งปรับสําหรับรายละเอียดของบทกําหนดโทษที่สําคัญ แสดงในภาค
ผนวก 4.1 

 

5.  กฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
  นอกจาก พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงที่ออกตามพระราช
บัญญัติแลว ยังมีกฎหมายอื่น ๆ ซ่ึงมีความเกี่ยวของกับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ผูที่เกี่ยวของควรที่ทราบ อาทิเชน 

1. พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2531 
2. พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2530 
3. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
4. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

 

  ภาคผนวก 4 ตารางแสดบทกําหนดโทษพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ลําดับ ความผิด มาตรา อัตราโทษ 

ก. ปรับอยางเดียว 
1 ฝาฝนกฎกระทรวง 8 ปรับไมเกิน 200,000 บาท 

2 ฝาฝนกฎกระทรวง 
(เรื่องจัดใหมีเอการ , แจงขอมูล) 

8 (6) , 
8 (7) 

ปรับไมเกิน 20,000 บาท 

3 ประกอบโรงงานประเภท 2 
โดยไมแจงใหครบถวน 

11 , 33 ปรับไมเกิน 20,000 บาท 

4 เริ่มประกอบกิจการโรงงานประเภท 3 
โดยไมแจง 

13 ปรับไมเกิน 20,000 บาท 

5 เพ่ิมเน้ือที่อาคารหรือกําลังรวมของกิจการ 
โรงงานประเภท 3 โดยไมแจง 

19 ปรับไมเกิน 20,000 บาท 

6 เลิกประกอบกิจการโรงงานประเภท 3 
โดยไมแจง 

28 ปรับไมเกิน 20,000 บาท 

7 หยุดประกอบกิจการโรงงานประเภท 3 
เกิน 1 ป โดยไมแจง 

33 ปรับไมเกิน 20,000 บาท 

8 ไมแสดงใบอนุญาตในที่เปดเผย 23 ปรับไมเกิน 5,000 บาท 

9 เปลี่ยนชื่อโรงงานหรือผูรับอนุญาต 
โดยไมแจง 

24 ปรับไมเกิน 5,000 บาท 

10 ไมยื่นขอรับใบแทนในกรณีใบอนุญาตสูญ
หายหรือถูกทําลาย 

25 ปรับไมเกิน 5,000 บาท 

11 ไมแจงเรื่องอุบัติเหตุใหเจาหนาที่ทราบ 34 ปรับไมเกิน 20,000 บาท 



ลําดับ ความผิด มาตรา อัตราโทษ 

ข. ทั้งจําทั้งปรับ 

12 จัดทําผลทดสอบอันเปนเทจ็ 9 จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 
200,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

13 ประกอบการโรงงานประเภท 2 
โดยไมแจง 

11 จําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไม
เกิน 10,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

14 ประกอบการโรงงานประเภท 3 โดยไมแจง 12 จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 
200,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

15 ประกอบโรงงานประเภท 3 โดยไมแจง 
และ ตั้งในบรเิวณที่ไมอนุญาตใหตั้งโรงงาน 

12 , 32 จําคุกไมเกิน 4 ป หรือปรับไมเกิน 
400,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

16 ขยายโรงงานประเภท 3 โดยไมแจง 18 จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 
200,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

17 ขยายโรงงานประเภท 3 โดยไมแจง และ 
ตั้งในบริเวณที่ไมอนุญาตใหขยายโรงงาน 

18 , 32 จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 
400,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

18 
ประกอบกิจการในระหวางที่มีคําสั่งให 
หยุดประกอบกิจการหรือหลังมีคําสั่งให 
ปดกิจการ 

55 

จําคุกไมเกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 
200,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
และปรบัวันละ 5,000 จนกวาจะ
หยุดกิจการ 

19 ขัดขวางพนักงานเจาหนาที่ 35 จําคุกไมเกิน 1 เดือนหรือปรับไม
เกิน 20,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

20 ฝาฝนคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ 37 

จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 
100,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
และปรบัวันละ 5,000 บาท จนกวา
จะทําใหถูกตอง 

21 กระทําการใหเครื่องจักรที่พนักงานเจาหนา
ที่ไดผูกมัดประทับตราไวกลบัมาทํางานอีก 

37 จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 
100,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

22 
ขัดขวางบุคคลที่ไดรับคําสั่งจากผูปลัด
กระทรวงมอบหมายใหมีอํานาจสั่งการให
บุคคลอ่ืนเขาดําเนินการแทน 

42 จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 
100,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

23 ทําใหคําสั่งหยุดประกอบการหรือปดโรง
งานเสียหาย 

60 จําคุกไมเกิน 6 เดือนหรือปรับไม
เกิน 50,00 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
 



หมายเหตุ 
1. วิศวกรและสถาปนิกผูรับผิดชอบในสวนงานที่เกิดการกระทําผิดจะตองรับผิดชอบเทา

กับผูประกอบการและแจงใหคณะกรรมการควบคุมวชิาชีพน้ัน ๆ ดําเนินการดวย 
2. ผูเคยถูกลงโทษเพราะทําความผิดตามพระราชบัญญัตน้ีิแลวครั้งหน่ึงจะตองถูกเพิม่

โทษอีกอยางนอยหนึ่งในสามของอัตราโทษจําคุกและเพิ่มโทษอีกกึ่งหน่ึงของโทษ
ปรับ 

3. กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผดิชอบจะตองรับผิดชอบในกรณีทีหุนสวน
บริษทั หรือ นิติบุคคลอ่ืน กระทําความผดิดวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
1. วัตถุประสงค 
 พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 น้ีตราขึ้นไว
เพ่ือใหอํานาจในการออกกฎกระทรวงวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอม โดย
กําหนดลักษณะความสัมพันธระหวางราชการสวนกลางกับราชการสวนภูมิภาคและทองถิ่นไว 
การควบคุมและปองกันวิกฤติการณดานสิ่งแวดลอมบางแหง การคงไวซ่ึงบทบาทในระดับ
นโยบายและแผนการเพิ่มอํานาจหนาที่ในการปฏิบัติงาน การกําหนดมาตรการ มาตรฐาน แมใน
กรณีที่อยูในอํานาจหนาที่ของหนวยราชการอื่นก็ตาม และในที่น้ีจะกลาวถึงการทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ซ่ึงอยูในสวนที่ 4 หมวด 3 การคุมครองสิ่งแวดลอมแหงพระราช
บัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงเปนสวนที่มีความสําคัญตอ
การดําเนินงานโครงการหรือกิจการแตละประเภทและขนาดของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอก
ชน 
 
2. สาระสําคัญของกฎหมาย 

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 กําหนดให
โครงการหรือกิจการแตละประเภทและขนาดของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่มีผล
กระทบสิ่งแวดลอมตามที่กําหนดตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ือเสนอ
ตามกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผล
กระทบ        สิ่งแวดลอม โดยสวนที่เกี่ยวของตาง ๆ ไดบัญญัติไวในมาตรา 46 มาตรา 47 
มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 และมาตรา 51 ซ่ึงแตละมาตรามีสาระสําคัญพอสรุปไดดังน้ี 

มาตรา 46   เกี่ยวกับประเภทและขนาดของโครงการที่ตองจัดทํารายงานฯ การ
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการจัดทํารายงานตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของ
ซ่ึงตองเสนอพรอมกับรายงานฯ และกรณีการยกเวนไมตองจัดทํารายงานฯ 

มาตรา 47  เกี่ยวกับโครงการที่ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี      
การพิจารณารายงานฯ 

มาตรา 48  เกี่ยวกับการเสนอรายงานฯ การตรวจสอบพิจารณาเสนอความเห็นเบื้อง
ตน การแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการเพื่อพิจารณาและใหเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตตาม
กฎหมายรอการสั่งอนุญาตจนกวารายงานฯ จะไดรับความเห็นชอบ 

มรตรา 49  เกี่ยวกับกําหนดเวลาการพิจารณารายงานฯ การใหเจาหนาที่สั่งอนุญาต
หากรายงานฯ ไดรับความเห็นชอบและในกรณีเห็นสมควรใหเสนอรายงานฯ ในการขอตออายุ     
ใบอนุญาต 

มาตรา 50   เกี่ยวกับอํานาจในการตรวจสถานที่ การนํามาตรการที่เสนอไวในราย
งานฯ ไปกําหนดเปนเง่ือนไขในการสั่งอนุญาต หรือตออายุใบอนุญาต 



มาตรา 51  เกี่ยวกับผูจัดทํารายงานฯ การปฏิบัติเกี่ยวกับผูไดรับใบอนุญาตใหจัดทํา 
รายงานฯ 
 
3. การจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

3.1 ประเภท ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 
  กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหง
ชาติ พ.ศ. 2535 ที่เกี่ยวของ คือ 

1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดหลักเกณฑ   
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ       
สิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535 

2) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหของสวนราชการ (พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535  

3) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่ง
แวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2535 

4) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหของสวนราชการ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 9 กันยายน 
2535 

5) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ      
สิ่งแวดลอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2539 

6) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่องกําหนดประเภทและ
ขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํา
รายงานการวิเคราะหของสวนราชการ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ. 2539 

7) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ  
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ      
สิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2543) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543) 

 
ทั้งน้ีรายละเอียดเกี่ยวกับประเภท ขนาด หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ ไดรวบรวม

แสดงไวในตารางในภาคผนวก 



3.2 แนวทางในการจัดทํารายงานฯ 
มีกําหนดไวในประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนด  

หลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ        
สิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2535 เพ่ือใหกลุมผูที่เกี่ยวของ ไดแก บุคคล   
ผูขออนุญาต ผูจัดทํารายงานฯ ผูพิจารณารายงานฯ หนวยงานผูอนุญาต ไดใชเปนแนวทางเดียว
กัน โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

1) รายงานฉบับยอ  ตองประกอบดวยสาระสําคัญดังน้ี 
- ประเภทและขนาดทางโครงการ พรอมกิจการประกอบที่เกี่ยวของ 
- ที่ตั้งโครงการโดยมีภาพและแผนที่แสดงที่ตั้งและแสดงบริเวณโดยรอบอยางชัดเจน 
- รายการหรือแผนที่แสดงองคประกอบทางสิ่งแวดลอมในบริเวณที่อาจไดรับผล

กระทบจากโครงการรวมถึงบริเวณใกลเคียง 
- ทางเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการ พรอมเหตุผลและขอ

พิจารณาในการตัดสินใจเลือกแนวทางที่เสนอ 
- รายงานแสดงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่สําคัญ พรอมดวยมาตรการปองกันและแก

ไขผลกระทบดังกลาวและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
2) รายงานหลัก  ตองประกอบดวยสาระสําคัญ ดังน้ี 

- บทนํา : กลาวถึงวัตถุประสงค เหตุผลความจําเปนในการดําเนินโครงการ วัตถุ
ประสงคการจัดทํารายงาน กําหนดการ ขอบเขตและวิธีการศึกษา 

- รายละเอียดโครงการ : กลาวถึงรายละเอียดโดยรวม ไดแก ประเภท ขนาด ที่ตั้ง    
เหตุผลในการเลือกที่ตั้งโครงการและวิธีการดําเนินการโครงการ รายละเอียดกระบวนการ กิจ
กรรมประกอบของโครงการ แผนผังโครงการ องคประกอบอ่ืน ๆ ของโครงการ 

- สภาพแวดลอมในปจจุบัน : ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับสถานภาพปจจุบันของ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ ที่มีตอมนุษยในบริเวณโครงการและบริเวณที่อาจไดรับผล
กระทบจากโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไดแก สภาพแวดลอมของทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

- ผลกระทบที่อาจเกิดจากโครงการ : ใหประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้น
จากโครงการ ทั้งที่เปนผลกระทบโดยตรงและผลกระทบทางออม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตอ
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมและคุณคาตาง ๆ ตามที่ไดกลาวขางตน 

- มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและการชดเชย : ใหอธิบายดัง
รายละเอียดในการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น พรอมทั้งใหเสนอแผนการชดเชยความ
เสียหายดังกลาวดวย 

- มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม : ใหเสนอมาตรการติดตามตรวจ
สอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมทางวิชาการและการปฏิบัติ ซ่ึงจะเปนสวนหน่ึงของการติด
ตามและประเมินผลภายหลังการดําเนินโครงการ 



  3.3 ผูจัดทํารายงานฯ 
  ผูจัดทํารายงานฯ ตองเปนผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหเปนผูชํานาญการศึกษาผลกระทบ       
สิ่งแวดลอม ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527) และฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2529) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2518 

 
  3.4 การเสนอรายงานฯ 

1) โครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการรวมกับเอกชน ซ่ึง
ตองเสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานฯ ตอคณะ
กรรมการ     สิ่งแวดลอมแหงชาติ เพ่ือเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรี ซ่ึงคณะรัฐมนตรี อาจขอใหบุคคลหรือสถาบันใดซึ่งเปนผูชํานาญการ 
หรือเชี่ยวชาญ  เกี่ยวกับการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ทําการศึกษาและเสนอ
รายงานหรือ  ความเห็น เพ่ือประกอบการพิจารณาดวยก็ได 

2) โครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนซึ่งไมตองเสนอขอรับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ใหเสนอรายงานตอเจาหนาที่ ซ่ึงมีอํานาจตาม
กฎหมายนั้นและตอสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม 

หากเปนโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม ตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2543) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2543 คือ 

- โครงการอาคารชุดพักอาศัยหรือโครงการโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล       
ซ่ึงเขาขาย ตองจัดทํารายงานวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดประเภทและขนาดของโครง
การหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 
2535 ซ่ึงเปนโครงการที่ไดดําเนินการกอสรางอาคารแลวโดยยังมิไดเสนอรายงาน
การวิเคราะห    ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- โครงการหรืออาคารอยูอาศัยรวม ตามกฎหมายวาวดวยการควบคุมอาคารหรือ
โครงการโรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ ซ่ึงเขาขายตองจัดทํารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยแีละสิง่
แวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของสวนราชการ 
รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับ
ที่ 3   (พ.ศ. 2539) ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2539 ซ่ึงเปนโครงการที่ไดดําเนินการ
กอสรางอาคารแลวโดยยังมิไดเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
ตองเปนโครงการที่ไดมีการปฏิบัติตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร        



พ .ศ . 2535 และดําเนินการกอสรางแลวกอนวันที่  19 กุมภาพันธ พ .ศ . 2543 
สามารถเสนอรายงานตอฝายเลขานุการของคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในจังหวัดที่ตั้งของโครงการไดอีกทาง
หน่ึงดวย 

 3.5 คณะกรรมการผูชํานาญการ 
 คณะกรรมการผูชํานาญการเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ       
ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) เรื่อง หลักเกณฑ และวิธีการในการแตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2535 
 สําหรับโครงการที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติมตาม
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2543) ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2543 คณะกรรมการผูชํานาญการจะเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2543) เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการในการ
แตงตั้งคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ
ที่จัดทําเสนอตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เร่ืองกําหนดหลัก
เกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวด
ลอม ฉบับที่ 4    (พ.ศ. 2543) ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 
 
 3.6 ข้ันตอนการพิจารณารายงาน 

1) สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม จะตองแจงใหบุคคลผูขออนุญาตที่เสนอ     
รายงานทราบภายใน 15 วัน หากรายงานที่เสนอมามิไดจัดใหถูกตองตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่กําหนด 

2) สํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม จะตองพิจารณาเสนอความเห็นเบื้องตน    
เกี่ยวกับรายงานตอคณะกรรมการผูชํานาญการเพื่อพิจารณาภายใน 30 วัน 

3) คณะกรรมการผูชํานาญการจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ ภายใน 45 วันนับจาก   
สํานักงานนโยบายและแผนเสนอความเห็นเบื้องตนเพ่ือใหเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจตาม
กฎหมายสั่งอนุญาตตอไป 

4) หากผลการพิจารณาใหแกไขเพิ่มเติมหรือจัดทําใหมทั้งฉบับใหเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจ
ตามกฎหมายรอการสั่งอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีการเสนอรายงานฯ ตามแนวทาง
หรือรายละเอียดที่คณะกรรมการผูชํานาญการกําหนด 

5) เม่ือรายงานฯ ไดแกไขเพ่ิมเติม หรือจัดทําใหมทั้งฉบับแลวใหคณะกรรมการผู
ชํานาญการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดรับการเสนอรายงานดัง
กลาว หากมิไดพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะ
กรรมการ  เห็นชอบและใหเจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจตามกฎหมายสั่งอนุญาตได 



4. บทกําหนดโทษ 
 บทกําหนดโทษตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 น้ี
เนนในเรื่องเขตอนุรักษและพ้ืนที่คุมครองสิ่งแวดลอมและการควบคุมมลพิษ สวนในขั้นตอนการ   
จัดทํารายงานฯ ไมมีบทกําหนดโทษจะมีผลกระทบก็เฉพาะในเรื่องที่เจาหนาที่ซ่ึงมีอํานาจตาม
กฎหมายจะตองรอการสั่งอนุญาตไวกอนจนกวารายงานฯ จะไดรับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการผูชํานาญการ 
 
5. บทสรุป 
  ที่กลาวมาทั้งหมดนี้เปนการสรุปสาระสําคัญของการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตาม พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 ซ่ึงเปนสวนที่มี
ความสําคัญตอการดําเนินงานโครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน เพ่ือ
ใหวิศวกรที่เพ่ิงจบการศึกษาไดเห็นขั้นตอนตาง ๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของในภาพรวมไดดีขึ้น 
หากตองการรูในรายละเอียดก็สามารถศึกษาจากกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
1.  วัตถุประสงค 
  เน่ืองจากเหตุการณวิกฤตทางดานพลังงานที่เพ่ิมมากขึ้น ไมวาจะเปนปญหาการนําเขา   
นํ้ามัน การกอสรางเขื่อน การกอสรางโรงไฟฟา ผลกระทบกับสิ่งแวดลอมทําใหรัฐบาลตองออก
กฎหมายเพื่อการอนุรักษพลังงานขึ้น โดยมีขอกําหนดใหเจาของอาคารและโรงงานควบคุมดําเนิน
การตามแผนการอนุรักษพลังงาน และกําหนดเกณฑการอนุรักษพลังงาน 
 
2. การบังคับใช 
  กฎหมายการสงเสริมการอนุรักษพลังงานประกอบดวย 
  - พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 
  - พระราชกฤษฎีกากําหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 
  โดยมาตรา 3 ไดกําหนดใหอาคารควบคุมคืออาคารที่ใชไฟฟาตั้งแต 1000 kW หรือ 1175 
kVA ขึ้นไป หรือใชพลังงานตั้งแต 20 ลานเมกะจูลขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีก 3 ฉบับคือ 
  กฎหมายฉบับที่ 1 (2538) 
  ขอ 3 กําหนดคาการถายเทความรอนรวมของอาคารหรือสวนของอาคารที่มีการปรับ
อากาศ 

1) คาการถายเทความรอนรวมของหลังคาอาคาร ทั้งอาคารใหมและอาคารเกาจะตองมี 
คาไมเกิน 25 วัตตตอตารางเมตรของหลังคา 

2) คาการถายเทความรอนรวมของผนังดานนอกของอาคาร หรือสวนของอาคารที่มีการ
ปรับอากาศจะตองมีคาดังตอไปน้ี 
-  สําหรับอาคารใหม ไมเกินกวา 45 วัตตตอตารางเมตรของผนังดานนอก 
- สําหรับอาคารเกา ไมเกินกวา 55 วัตตตอตารางเมตรของผนังดานนอก 

  ขอ 4 กําหนดคาการใชไฟฟาสองสวางในอาคารโดยไมรวมพื้นที่ที่จอดรถ 
1) ในกรณีที่มีการสองสวางดวยไฟฟาภายในอาคาร จะตองใหไดระดับความสองสวาง

สําหรับงานแตละประเภทอยางเพียงพอตามหลักและวิธีการที่ยอมรับไดทาง
วิศวกรรม 

2) อุปกรณไฟฟาสําหรับใชสองสวางภายในอาคารโดยไมรวมพ้ืนที่จอดรถ จะตองใช
กําลังไฟฟาไมเกินคาดังตอไปน้ี 
- สํานักงาน โรงแรม สถานศึกษาและโรงพยาบาล สถานพักฟน ใหมีคากําลังไฟ

ฟาสองสวางสูงสุดไมเกิน 16 วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน 
- รายขายของ ซุปเปอรมาเก็ต หรือศูนยการคา ใหมีคากําลังไฟฟาสองสวางสูง

สุดไมเกิน 23 วัตตตอตารางเมตรของพื้นที่ใชงาน 
  ขอ 5 กําหนดมาตรฐานการปรับอากาศในอาคาร 



  ระบบปรับอากาศที่ติดตั้งในอาคารจะตองมีคาพลังไฟฟาตอตันความเย็น ที่ภาระเต็มพิกัด 
(full load) หรือที่ภาระใชงานจริง (actual load) ไมเกินกวาคาที่กําหนดไว สําหรับ 

1) เครื่องทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยน้ํา 
2) เครื่องทําความเย็นชนิดระบายความรอนดวยอากาศ 
กฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) กําหนดแบบและระยะเวลาการสงขอมูลการใช   

พลังงาน 
กฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2538) กําหนดหลักเกณฑในการจัดทําเปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน 
- พระราชกฤษฎีกากําหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 โดยมาตรา 3 ไดกําหนดใหโรง

งานควบคุมคือโรงงานที่ใชไฟฟาตั้งแต 1000 kW หรือ 1175 kVA ขึ้นไป หรือใช
พลังงานตั้งแต 20 ลานเมกะจูลขึ้นไป 

นอกจากนี้ ยังมีกฎกระทรวงอีก 2 ฉบับ คือ 
กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2540) กําหนดแบบและระยะเวลาการสงขอมูลการใชพลัง
งาน 
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2540) กําหนดหลักเกณฑในการจัดทําเปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงาน 
 
3.  บทกําหนดโทษ 
 มาตรา 53-61 ไดกําหนดบทลงโทษทั้งจําทั้งปรับแลวแตกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ 
1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันอัคคีภัยและอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนอันอาจเกิดขึ้นจาก
การเก็บรักษาตลอดถึงการบรรจุ ขนถายและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงและกาซ 
 
2. การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง 
 พระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ใหอํานาจในการออกกฎกระทรวง
กําหนดรายละเอียดทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการประกอบกิจการน้ํามันเชื้อเพลิงและ
หากการดําเนินกิจการหรือการอนุญาตใหดําเนินกิจการมีผลกระทบตอประชาชนก็กําหนดใหมี
การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนตามความเหมาะสมแกกิจการนั้นดวย 
 การควบคุม ครอบคลุมถึงการมีนํ้ามันเชื้อเพลิงไวในครอบครองสถานีบริการน้ํามัน       
เชื้อเพลิง คลังน้ํามันเชื้อเพลิงและการขนสงนํ้ามันเชื้อเพลิง โดยแบงการประกอบกิจการตาม
ความรุนแรงของอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเปน 3 ประเภท ดังน้ี 

1) กิจการที่สามารถประกอบการไดทันที 
2) เปนกิจการที่อาจเกิดอันตรายในระดับไมรายแรง 
3) กิจการที่ตองแจงตอพนักงานเจาหนาที่กอนประกอบการเปนกิจการที่อาจเกิด

อันตรายในระดับปานกลาง จึงตองมีการกํากับดูแลโดยใหแจงพนักงานเจาหนาที่เพ่ือ
ขึ้นทะเบียนไว 

4) กิจการที่ตองไดรับใบอนุญาตกอนประกอบการ เปนกิจการที่อาจกอใหเกิดอันตราย
อยางรายแรง จําเปนตองมีการควบคุมเขมงวด โดยกําหนดใหตองไดรับใบอนุญาต
กอนประกอบกิจการ 

เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนตลอดจน
การปองกันอันตรายอันอาจเกิดขึ้นตอประชาชนและสิ่งแวดลอม รัฐมนตรีมีอํานาจออกประกาศ
กําหนดเขตหามประกอบกิจการควบคุมได 
 
3. บทกําหนดโทษ 
 โทษของการฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายมีทั้งจําคุกหรือปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับ ดังน้ี 

1) ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 1 โดยไมปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎ
กระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือนหรือปรับไมเกิน 3 หม่ืนบาทหรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 

2) ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 โดยไมแจงตอเจาพนักงานเจาหนาที่หรือไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 5 หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 



3) ผูประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 โดยไมไดรับอนุญาต ตองระวางโทษจําคุกไม
เกิน 2 ป หรือปรับไมเกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
4. การควบคุมการบรรจุกาซ 
 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2514 กําหนดใหการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว
ลงในภาชนะบรรจุกาซ ซ่ึงมีขนาดความจุเกิน 0.05 ลิตร ตองไดรับอนุญาตและใหอํานาจรัฐมนตรี     
วาการกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการอนุญาต วิธีการบรรจุกาซในภาชนะสถานที่บรรจุหรือเก็บกาซ การทดสอบและ
ตรวจสอบภาชนะที่ใชบรรจุตลอดจนอํานาจ หนาที่ของเจาพนักงานและนายตรวจ 
 การขออนุญาตประกอบกิจการบรรจุกาซในกรุงเทพมหานคร ใหยื่นตออธิบดีกรมโยธาธิ
การสวนในจังหวัดอ่ืนใหยื่นตอผูวาราชการจังหวัดของจังหวัดที่สถานที่บรรจุกาซตั้งอยู 
 ผูฝาฝนโดยบรรจุกาซในภาชนะซึ่งมีปริมาตรเกิน 0.05 ลิตร โดยไมไดรับอนุญาตมีโทษ   
จําคุกไมเกิน 3 ป หรือปรับไมเกิน 1 หม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
 หมายเหตุ 
 ขณะยกรางหนังสือน้ี (มกราคม 2544) กรมโยธาธิการกําลังดําเนินการออกกฎกระทรวง
กําหนดรายละเอียดทางเทคนิคที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการประกอบกิจการ นํ้ามันเชื้อเพลิง     
ซ่ึงคาดวาจะมีผลใชบังคับเร็ว ๆ น้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง 
1. วัตถุประสงค 
 เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลดภัยในงานกอสรางและเปนการปรับปรุงกฎหมายเดิมที่
เปนเพียงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ใหทันสมัยและเหมาะสมกับลักษณะงาน
กอสรางในปจจุบัน 
 
2.  การบังคับใช 
 กฎหมายความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง ประกอบดวย 

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วาดวยความปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสรางและในขณะนี้กําลังจัดทําราง       
กฎกระทรวงฯ โดยการปรับปรุงจากประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เดิม เพ่ือกําหนดในเรื่องตอไปน้ี 
-  เขตกอสราง 
- การติดตั้งและการใชไฟฟาในหนวยงานกอสราง 
- การปองกันอัคคีภัย 
- งานขุด งานเจาะ 
- งานกอสรางเสาเข็ม และกําแพงพืด 
- งานเกี่ยวกับเครื่องจักรและปนจ่ัน 
- การสราง การประกอบและติดตั้งน่ังราน 
- ค้ํายัน 
- ลิฟตขนสงวัสดุและลิฟตโดยสารชั่วคราว 
- การใชเชือก เชือกลวดและรอก 
- การรื้อถอนทําลาย 
- ทางเดินยกระดับสูง 
- งานอุโมงค 
- การทํางานในสถานที่อันตรายจากการตกจากที่สูงวัสดุตกหลนและการพังทลาย 
- งานกอสรางในทะเล 
- อุปกรณคุมครองความปลอดภัย 

 
3. บทกําหนดโทษ 
 กําหนดบทลงโทษทั้งจําทังปรับแลวแตกรณี 
 
 
 



กฎหมายการขุดดิน และถมดิน 
1. วัตถุประสงค 
  เพ่ื อ ให ก ารขุ ดดิ น เพ่ื อ นํ าดิ น ไปถมพื้ นที่ ที่ ทํ าก ารก อสร าง  ใน เขต เทศบาล 
กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน ๆ และบริเวณที่มีพระราช
กฤษฎีกาใหใชบังคับตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวา
ดวยการผังเมืองและในทองที่อ่ืนที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนดเปนไป
ดวยความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพยสินของประชาชนให ถูกตองตามหลักวิชาการ 
 

2. การบังคับใช 
 กฎหมายการขุดดินและถมดิน ประกอบดวย 

- พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 
- กฎกระทรวง กําหนดมาตรการปองกันการพังทลายของดิน หรือสิ่งปลูกสรางในการ

ขุดดินและถมดิน พ.ศ.2548 
 

3. การขุดดิน 
  การขุดดินลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ตองแจงตอ   
เจาพนักงานทองถิ่น พรอมแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ ซ่ึงคํานวณ
โดยผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ํากวาระดับ
สามัญวิศวกร 
  การขุดดินลึกเกิน 20 เมตร ตองมีการปองกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสราง      
โดยตองติดตั้งอุปกรณวัดการเคลื่อนตัวของดิน  พรอมแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน 
รายการคํานวณ ซ่ึงคํานวณโดยผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร 
  การขุดดิน ลึกเกิน 3 เมตร หรือมีพ้ืนที่ปากบอดินเกิน 10,000 ตารางเมตร ปากบอดิน
ตองหางจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะไมนอยกวา 2 เทาของความลึกของบอ
ดิน     ที่จะขุด เวนแตจะมีการปองกันการพังทลายของดิน  หรือสิ่งปลูกสราง โดยการรับรอง
ของผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชา-ชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
 

4. การถมดิน 
  การถมดินที่มีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง และมีพ้ืน
ที่ของเนินดินเกิน 2,000 ตารางเมตร ตองแจงการถมดินนั้นตอเจาพนักงานทองถิ่น 
  การถมดินที่มีพ้ืนที่เนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมีความสูง
ของเนินดินตั้งแต 2 เมตร นับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคยีง ตองมีแบบแปลน รายการ



ประกอบแบบแปลน  รายการคํานวณ  ซ่ึงคํานวณโดยผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกร 

 การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอเปนผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร  และมี   
ความสูงของเนินดินเกิน 5 เมตร  นับจากระดับที่ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง ตองมีแบบแปลน 
รายการประกอบ  แบบแปลน รายการคํานวณซึ่งคํานวณโดยผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชา
ชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร 
  การถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินติดตอกันเปนผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร และมี
ความสูงของเนินดิน ตั้งแต 2 เมตร  นับจากระดับที่ ดินตางเจาของที่อยูขางเคียง  ตองมี              
ผูควบคุมงาน ซ่ึงไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
 

5. บทกําหนดโทษ 
  ผูใดฝาฝนไมปฏิบัติตามตองระวางโทษจําคุกหรือปรับหรือทั้งจําทั้งปรับแลวแตกรณี 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายการเดินอากาศ 
1. วัตถุประสงค 
  เพ่ือใหการเดินอากาศมีความปลอดภัย จึงมีประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องกําหนดเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ ซ่ีงมีการกําหนดเขตบริเวณใกลเคียงสนามบินแตละแหงและการ
กําหนดเขตบริเวณใกลเคียงสถานที่ตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ที่แขวง       
ทุงมหาเมฆ  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 
2. การบังคับใช 
  กฎหมายการเดินอากาศ ประกอบดวย 
  - พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซ่ึงเปนกฎหมายหลักหรือกฎหมาย   

แมบท 
  - ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องกําหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ พ.ศ. 2517 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองกําหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ บริเวณ
สนามบินดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2527 ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง
กําหนดเขตบริเวณใกลเคียงของสนามบินจังหวัดตาง ๆ พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540 
และ พ.ศ. 2541 รวม 29 ฉบับ 

  ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ ตามแผนที่แนบทายประกาศกระทรวงคมนาคม 
หามมิใหบุคคลใดกอสรางหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนหรือปลูกตนไม
ยืนตน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ โดยที่พนักงานเจาหนาที่จะ
กําหนดเงื่อนไขอยางใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 
  ถาปรากฏวามีผูฝาฝน พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนจัดการรื้อ
ถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสราง หรือตัด หรือยายตนไมภายในเวลาที่กําหนดและในกรณีที่มีการฝา
ฝนคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูก
สราง หรือตัด หรือยายตนไมน้ันเสียเอง คาใชจายในการนี้ใหผูฝาฝนเปนผูชดใช 
  การอนุญาตของพนักงานเจาหนาที่จะดูจากความสูงของอาคารหรือสิ่งปลูกสรางหรือตน
ไมยืนตน ที่จะไมเปนอุปสรรคและอันตรายตอการเดินอากาศ ซ่ึงรวมทั้งสิ่งที่อาจทําใหเกิดความ
ไมปลอดภัยในการเดินอากาศ เชน เม่ือปรากฏวาที่ดินแปลงหนึ่งหรือหลายแปลงรวมกันมีพ้ืนที่
กวางตั้งแต 10 เมตร ขึ้นไปและยาวตั้งแต 300 เมตรขึ้นไป ซ่ึงอากาศยานอาจขึ้นลงได ให
พนักงาน   เจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหบุคคลซึ่งมีสิทธิในที่ดินนั้นจัดทําสิ่งกีดขวางตามที่
กําหนดใหเพ่ิมมิใหใชที่ดินน้ันเปนที่ขึ้นลงของอากาศยาน ในกรณีเชนวานี้ ใหบุคคลดังกลาวจัด
ทําใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่พนักงานเจาหนาที่กําหนด ในกรณีที่ผูมีสิทธิในที่ดินไม
สามารถจัดทําหรือไมยอมจัดทําสิ่งกีดขวางดังกลาว ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจจัดทําสิ่งกีด
ขวางนั้นได และหามมิใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําลาย ถอนหรือทําใหไรประโยชนซ่ึงสิ่งกีดขวางดัง
กลาว เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 



กฎหมายโรงแรม 
1. วัตถุประสงค 
 "โรงแรม"  หมายถึง  สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในทางธุรกิจเพ่ือใหบริการ   
ที่พักชั่วคราว สําหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีคาตอบแทน ทั้งน้ี ไมรวมถึง 
 (1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือใหบริการที่พักชั่วคราวซึ่งดําเนินการโดยสวนราชการ         
รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือเพ่ือการกุศล หรือการศึกษา ทั้งน้ี 
โดยมิใชเปนการหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกัน 

(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบริการที่พักอาศัยโดยคิดคาบริการ
เปนรายเดือนขึ้นไปเทานั้น 
 (3) สถานที่พักอ่ืนใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
2. การบังคับใช 

กฎหมายโรงแรม ประกอบดวย 
- พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 
- กฎกระทรวงกําหนดการขออนุญาตเปดหรือจดทะเบียนโรงแรม แกไขโดย กฎ

กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2478) ฉบับที่ 3 ฉบับที่ 4 และฉบับที่ 5 (พ.ศ.2495) ฉบับ
ที่ 6 (พ.ศ.2496) และฉบับที่ 7 (พ.ศ.2504) 

- หนังสือกรมตํารวจ เรื่องการพิจารณาแบบแปลนแผนผังโรงแรมที่จะขอตั้งใหม และ
กําหนดหลักเกณฑระดับมาตรฐานของโรงแรมที่จะตั้งขึ้นใหม 

- คําสั่งกระทรวงมหาดไทย กําหนดหลักเกณฑการขออนุญาต การแกไขเปลี่ยน
แปลง  ตอเติมอาคารโรงแรม  การตรวจตราควบคุมโรงแรม  หลักเกณฑ           
การพิจารณาปดโรงแรมหรือยึดใบอนุญาต การปฏิบัติตอโรงแรมที่ถูกปดหรือยึดใบ
อนุญาต การอุทธรณ    

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการปรับปรุงกําหนดมาตรฐานโรงแรมเพื่อการ     
ทองเที่ยวสําหรับใชประกอบการพิจารณาผอนผันอนุญาตใหตั้งสถานบริการ 

- หลักเกณฑการปองกันและระงับอัคคีภัย สําหรับอาคารที่ประกอบกิจการโรงแรม ที่
มีผูพักอาศัยเกินกวา 15 คน กําหนดหลักเกณฑถือเปนระเบียบปฏิบัติในการ
พิจารณาขออนุญาต กอสราง  ตอเติม  และตอใบอนุญาตประจําป 

สาระสําคัญของกฎหมาย กฎกระทรวง หนังสือ คําสั่งและหลักเกณฑฯ จะกําหนดเงื่อน
ไขและหลักปฏิบัติที่เหมาะสมในการดําเนินกิจการ เชน ที่ตั้งตองไมใกลสถานที่ราชการ โรงเรียน 
สถานศึกษา วัดและโรงพยาบาลในรัศมีที่กําหนด ตองมีที่จอดรถเพียงพอสมดุลกับจํานวนหอง
พัก กําหนดขนาดของหองพัก เกณฑขั้นต่ําของจํานวนหองพัก การใชวัสดุ มาตรการปองกัน
อัคคีภัย และครอบคลุมถึงรายละเอียด เชน ขนาดของบันได เปนตน 



 ในบทกําหนดโทษผูฝาฝนกฎหมายระบุโทษทั้งปรับหรือจําคุก หรือทั้งปรับทั้งจํา สําหรับ
ผูไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายวิทยุคมนาคม 
1. วัตถุประสงค 
  วิทยุคมนาคมหมายถึงเครื่องสงวิทยุคมนาคม เครื่องรับวิทยุคมนาคมหรือเครื่องคับและ 
สงวิทยุคมนาคม ซ่ึงเปนอุปกรณสื่อสารที่ตองมีการควบคุมการใชงานอยางเครงครัด เพราะอาจ
มีการดักฟง ใชประโยชนหรือเปดเผยโดยมิชอบดวยกฎหมายซึ่งขาววิทยุคมนาคมที่มิได มุง
หมายเพ่ือประโยชนสาธารณะและอาจมีผลกระทบตอความมั่นคงของประเทศ 
 
2. การบังคับใช 
  กฎหมายวิทยุคมนาคม ประกอบดวย 

- พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ .ศ . 2498 แกไขโดยพระราชบัญญัติวิทยุ
คมนาคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 

- กฎกระทรวง พ.ศ. 2498 แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 19 และฉบับที่ 20 
(พ.ศ. 2532) 

- ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องแตงตั้งเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต 
- คําสั่งกระทรวงคมนาคม เรื่องมอบอํานาจใหอธิบดีกรมไปรษณียโทรเลข 
- ประกาศกรมไปรษณียโทรเลขเรื่องการนําเขา มี และใชเครื่องวิทยุคมนาคมบาง

ประเภท และเรื่องเครื่องวิทยุคมนาคมที่ไมอยูในขายการควบคุม 
  วิทยุคมนาคมอาจถือไดวาเปนเครื่องมือที่จําเปนอยางยิ่งในการปฏิบัติงานดานวิศวกรรม
ควบคุม การไดรับอนุญาตตองเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนดและหามดําเนินการอื่นไดนอกจาก   
ที่ไดระบุไดในใบอนุญาต อีกทั้งตองใชความถี่ใหถูกตองตามขอบังคับและเนื่องจากวิทยุคมนาคม
เจริญวิวัฒนาการไปอยางรวดเร็วตามกาลสมัย จึงควรตองติดตามความกาวหนาของวิทยาการ
และศึกาเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของที่จะมีหลักเกณฑและระเบียบแกไขเพ่ิมเติม มิฉะน้ันอาจ
เสี่ยงตอการไดรับโทษฐานฝาฝน ซ่ึงมีโทษปรับหรือจําคุกหรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร 
1. วัตถุประสงค 
  ราชการทหารเปนกิจการเกี่ยวกับประโยชนของชาติและเปนการสมควรที่จะกําหนดเขต
โดยรอบบริเวณที่ทหารไวเปน “เขตปลอดภัย” สําหรับความปลอดภัยในราชการทหาร 
 
2. การบังคับใช 
  พระราชบัญญัติวาดวยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พ.ศ. 2475 เน้ือหาสําคัญของ
กฎหมายฉบับน้ีพอสรุปไดดังน้ี 
  ที่ทหารแหงใดจะควรมีเขตปลอดภัยเพียงใด ใหกําหนดขึ้นไวโดยพระราชกฤษฎีกาเปน
คราว ๆ และใหมีแผนที่ประเมินเขตไวทายพระราชกฤษฎีกานั้น และใหกระทรวงกลาโหมจดัใหมี
เครื่องหมายแสดงเขตไวโดยชัดเจน 
  เม่ือไดออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตปลอดภัยไวแลว หามมิใหผูหน่ึงผูใดปลูกสราง 
โรงเรือนลงในเขตปลอดภัยน้ัน หรือแกไขเปลี่ยนแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสรางที่มีอยูแลวหรือ
เพาะปลูกตนไมซ่ึงอาจเปนภัยหรือยักยายตนไมที่ปลูกไวแลว อันมีสภาพเปนอสังหาริมทรัพย 
เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากกระทรวงกลาโหมและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในใบ
อนุญาตนั้น 
  ในบริเวณเขตปลอดภัยซ่ึงมีเครื่องหมายหามการเขาออกไวแลว หามมิใหผูหน่ึงผูใดซึ่ง
ไมมีหนาที่เขาไปในเขตนั้น ๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากผูบังคับบัญชาในที่น้ันให
เขาไปไดหรือไดรับอนุญาตใหเขาไปโดยอยูในความควบคุมของเจาหนาที่ในที่น้ัน 
  กฎหมายไดกําหนดระวางโทษผูฝาฝนหนักเบาแลวแตกรณี ซ่ึงมีโทษปรับหรือจําคุก 
หรือทั้งปรับทั้งจํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กฎหมายอาคารชุด 
1.  วัตถุประสงค 
  เพ่ือแบงแยกการถือกรรมสิทธิ์ของอาคารออกเปนสวน ๆ โดยแตละสวนจะประกอบดวย
ทรัพยสวนบุคคลและกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลาง 
 
2. การบังคับใช 
  กฎหมายอาคารชุดประกอบดวย 
  พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2543 โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 
 
  การจดทะเบียนอาคารชุด (มาตรา 6-11) 
  ผูที่จะยื่นขอจดทะเบียนอาคารชุดจะตองเตรียมเอกสารใหครบตามกฎหมายกําหนดใน
มาตรา 6 และแสดงรายละเอียดของเจาหนี้จดจํานอง รวมทั้งเจาหนาที่มีบุริมสิทธิเหนือที่ดินและ
อาคารใหครบ หากไมมีขอโตแยงหรือภาระผูกพัน เจาหนาที่จึงจะจดทะเบียนอาคารได 
 
  กรรมสิทธ์ิในหองชุด (มาตรา 12-19) 
  เจาของหองชุดมีกรรมสิทธิ์ ซ่ึงแบงแยกไมไดใหทรัพยสวนบุคคล และกรรมสิทธิ์รวมกัน  
ในทรัพยสวนกลาง โดยกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนกลางใหเปนไปตามอัตราสวนระหวางราคาของ 
หองชุดกับราคารวมของหองชุดทั้งหมดในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด และทรัพยสวนกลาง
จะไมสามารถนําไปแบงแยกบังคับจํานอง หรือบังคับขายทอดตลาดได สวนการบํารุงรักษา
ทรัพยสวนกลางก็ใหเปนไปตามสัดสวนที่กลาวมาแลว นอกจากนี้คนตางดาว หรือนิติบุคคลซึ่ง
กฎหมายถือวาเปนคนตางดาวจะถือสัดสวนการถือครองอาคารชุดไดไมเกินรอยละ 49 % ของ
อัตราสวน  ทั้งหมด ยกเวนกรณีที่อัตราสวนเกินรอยละ 49 % ของที่ดินของอาคารชุดนั้นไมเกิน 
5 ไร 
 
  หนังสือกรรมสิทธ์ิในหองชุด (มาตรา 20-27) 
  ทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวของกับหองชุดจะกระทํามิไดจนกวาจะจด
ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเสร็จสิ้นแลว และใหเปนหนาที่ของเจาพนักงานเปนผูรับจดทะเบียน
หองชุด หากผูขอจดทะเบียนไดยื่นเอกสารครบถวนแลว 
 
  การจดทะเบียนสิทธ์ิและนิติกรรม (มาตรา 28-30) 
  เจาของทรัพยสวนบุคคลจะนําหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดไปจดทะเบียนสิทธิ์และกระทํา    
นิติกรรมอ่ืน ๆ ได ก็ตอเม่ือไดรับหนังสือรับรองรายการหนี้ในสวนการดูแลทรัพยสวนกลางจาก
นิติ  บุคคลอาคารชุดกอน 
 



  นิติบุคคลอาคารชุด (มาตรา 31-50) 
  นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการและดูแลรักษาทรัพยสวนกลาง รวมทั้งใหมี
อํานาจกระทําการใด ๆ เพ่ือตามวัตถุประสงค โดยจะตองจัดใหมีผูจัดการคนหนึ่งซึ่งเปนบุคคล
ธรรมดาเปนผูดําเนินการแทนนิติบุคคล 
 
  การกอสราง ตอเติม ปรับปรุง หรือซอมแซมอาคารชุด (มาตรา 48 (1) , 49 , 50) 
  การอนุญาตใหเจาของรวมคนใดคนหนึ่งทําการกอสราง ตอเติม ที่มีผลตอทรัพยสวน
กลาง หรือลักษณะภายนอกอาคาร โดยคาใชจายของผูน้ันเอง ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหน่ึง
ของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด ถาเจาของรวมมาประชุมมีจํานวนไมพอที่จะถือ
เปนเสียงขางมากตามวรรคหนึ่ง ใหเรียกประชุมใหมภายในสิบหาวันนับแตวันเรียกประชุมครั้ง
กอน การประชุมครั้งใหมน้ี ใหออกเสียงลงมติตามจํานวนคะแนนเสียงขางมากของผูเขาประชุม 
  การกอสรางอันเปนการเปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือปรับปรุงทรัพยสวนกลาง นอกจากที่
กําหนดไวในขอบังคับ (ขอบังคับนิติบุคคลอาคารชุด) ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่
ของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้งหมด 
  กรณีอาคารชุดเสียหายทั้งหมด หรือบางสวนแตเกินกึ่งหน่ึงของจํานวนหองชุดทั้งหมด  
นิติบุคคลอาคารชุดจะจัดการกอสรางซอมแซมสวนที่เสียหายใหคืนดี ตองไดรับคะแนนเสียงตาม
มาตรา 48 คือ ตองไดรับคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนคะแนนเสียงของเจาของรวมทั้ง
หมด และในกรณีที่อาคารชุดเสียหายเปนบางสวนแตนอยกวาครึ่งหน่ึงของจํานวนหองชุดทั้ง
หมด ถาสวนใหญของเจาของหองชุดที่เสียหายมีมติใหกอสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่เสีย
หายนั้น ใหนิติบุคคลอาคารชุดจัดการสรางหรือซอมแซมอาคารสวนที่เสียหายใหคืนดี 
 
  การเลิกอาคารชุด (มาตรา 51-60) 
  การเลิกอาคารชุดกระทําไดโดยเจาของรวมมีมติเอกฉันทใหเลิก หรืออาคารชุดเสียหาย  
ทั้งหมด หรืออาคารชุดถูกเวนคืน หรือหากยังไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ผูขอจด
ทะเบียนก็สามารถขอเลิกอาคารชุดได 
 
  คาธรรมเนียมและคาใชจาย (มาตรา 61-62) 
  การขอและการจดทะเบียนอาคารชุดหรือนิติบุคคลอาคารชุด การขอและจดทะเบียนเลิก
อาคารชุด การเปลี่ยนแปลงขอบังคับ การออกหนังสือกรรมสิทธิ์หองชุดหรือนิติกรรมใด ๆ 
สามารถทําไดและใหเปนหนาที่ของผูขอในการเสียคาธรรมเนียม และคาใชจายตามกฎหมาย
กําหนด 
 
 
 



กฎหมายควบคุมอาคาร 
1. วัตถุประสงค 
  กฎหมายควบคุมอาคาร มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุมการกอสรางอาคารใหมีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย มีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงามและมีการจัดการดานการรักษา     
คุณภาพ สิ่งแวดลอม เชน การจัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียกอนปลอยลงสูทางระบายน้ําสาธารณะ 
เปนตน 
 
2. การบังคับใช 
  กฎหมายควบคุมอาคาร ประกอบดวย 

- พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ซ่ึง
เปนกฎหมายหลักหรือแมบท 

- กฎกระทรวงซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดรายละเอียด เชน รายละเอียดวิธีการ
ปฏิบัติในการขออนุญาต รายละเอียดขอกําหนดงานทางดานวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม เปนตน ปจจุบัน (ธันวาคม 2543) มีกฎกระทรวงรวมทั้งสิ้น       
56 ฉบับ 

- ขอบังคับทองถิ่นซึ่งเปนกฎหมายที่กําหนดรายละเอียด เน่ืองจากมีความจําเปน
หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น เชน ขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เทศบัญญัติ
ของเทศบาลตาง ๆ ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบล เปนตน ซ่ึงแตละทองถิ่นจะเปน ผูพิจารณาดําเนินการออกขอบัญญัติ    
ทองถิ่นนี้เองไดในกรณี ดังน้ี 

1) กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมจากกฎกระทรวง 
2) ออกขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงในกรณีที่มีความจําเปนหรือเหตุผล

พิเศษเฉพาะทองถิ่น 
- ประกาศกฎกระทรวงมหาดไทยซึ่งเปนเรื่องเฉพาะสําหรับกําหนดบริเวณหาม    

กอสรางอาคารบางชนิดหรือบางประเภท มีอายุใชบังคับเพียง 1 ป  นับจาก      
วันประกาศใชในราชกิจจานุเบกษา 

  นอกจากนี้กฎหมายควบคุมอาคารยังมีความเกี่ยวของกับกฎหมายอื่นอีกหลายฉบับ 
เชน กฎหมายวิศวกร กฎหมายผังเมือง กฎหมายสิ่งแวดลอม เปนตน การใชกฎหมายอาคารจึง
จะดูแลเฉพาะกฎหมายแมบทอยางเดียวไมได แตตองศึกษากฎหมายรองและกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ ควบคูไปดวย 
 
 
 



  2.1 พื้นที่บังคับใช 
  กฎหมายควบคุมอาคารเปนกฎหมายที่โดยทั่วไปจะใชบังคับในทองที่ที่มีความเจริญ       
มีการกอสรางอาคารคอนขางหนาแนน หากทองที่ใดตองการควบคุมการกอสรางอาคารใหมี
ความสวยงามเปนระเบียบเรียบรอยมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย จะตองประกาศพระราช
กฤษฎีกาบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในทองที่น้ัน ๆ เสียกอน 
  ในปจจุบันนอกจากกรุงเทพมหานครที่ไดมีการประกาศเขตควบคุมอาคารเต็มทั้งจังหวัด
แลวยังไดมีการประกาศเขตควบคุมอาคารเต็มพ้ืนที่ทั้งจังหวัดอีก 12 จังหวัด ดังน้ี 
  (1) จังหวัดนนทบุรี  9 ต.ค. 2534 
  (2) จังหวัดสมุทรปราการ  9 ต.ค. 2534 
  (3) จังหวัดนครปฐม  8 พ.ย. 2534 
  (4) จังหวัดสมุทรสาคร  8 พ.ย. 2534 
  (5) จังหวัดปทุมธานี  9 ต.ค. 2534 
  (6) จังหวัดชลบุรี  9 ต.ค. 2534 
  (7) จังหวัดฉะเชิงเทรา  8 พ.ย. 2534 
  (8) จังหวัดภูเก็ต  11 พ.ย. 2534 
  (9) จังหวัดเชียงใหม  13 มี.ค. 2535 
  (10) จังหวัดขอนแกน  13 มี.ค. 2535 
  (11) จังหวัดนครราชสีมา  13 มี.ค. 2535 
  (12) จังหวัดสงขลา  13 มี.ค. 2535 
  เม่ือมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใน
ทองที่ใดกต็าม การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่ที่
น้ันตองไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ฯลฯ อาคารหรือแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นและไดใบรับแจง
กอนจึงจะเริ่มดําเนินการกอสรางอาคารได ทองที่ที่ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชพระ
ราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 น้ัน มักเรียกทองที่น้ันวาเปนเขตควบคุมอาคาร 
  นอกจากนี้ในเขตผังเมืองรวมใหเปนเขตควบคุมอาคารโดยไมตองตราพระราชกฤษฎีกา
ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
  2.2  คําจํากัดความที่สําคัญในกฎหมายควบคุมอาคาร 
  “อาคาร” หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่ 
สรางขึ้นอยางอ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง 

1) อัฒจันทร หรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนเพ่ือใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน 
2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทอหรือทางระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ ร้ัว 

กําแพงหรือประตู ที่สรางติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สรางขึ้นให
บุคคลทั่วไปใชสอย 



3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือปาย ที่มีลักษณะดังน้ี 
ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมี่ขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือนํ้าหนักรวมทั้ง

โครงสรางเกินสิบกิโลกรัม หรือ 
 
ที่ติดหรือตั้งหางจากที่สาธารณะ ซ่ึงเม่ือวัดในทางราบแลวมีระยะหางจากที่สาธารณะ

นอยกวาความสูงของปายนั้นเม่ือวัดจากพื้นดิน และตองมีขนาด พ้ืนที่ หรือนํ้าหนักอยูใน 4 
ลักษณะ คือ 

1. ขนาดความกวางของปายเกิน 50 เซนติเมตร หรือ 
2. ยาวเกินหนึ่งเมตร หรือ 
3. เน้ือที่ของปายเกิน 5,000 ตารางเซนติเมตร หรือ 
4. มีนํ้าหนักของปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้ง

สองอยางรวมกันเกินสิบกิโลกรัม 
4) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ

สําหรับอาคารดังตอไปน้ี 
- โรงมหรสพที่มีพ้ืนที่สําหรับจัดที่น่ังสําหรับคนดูตั้งแต 500 ที่ขึ้นไป 
- โรงแรมที่มีหองพักตั้งแต 30 หองขึ้นไป 
- อาคารชุดที่มีพ้ืนที่แตละครอบครัวตั้งแต 60 ตารางเมตรขึ้นไป 
- ภัตตาคารที่มีพ้ืนที่สําหรับตั้งโตะอาคารตั้งแต 150 ตารางเมตรขึ้นไป 
- หางสรรพสินคาที่มีพ้ืนที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป 
- อาคารขนาดใหญ (อาคารที่มีพ้ืนที่อาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร หรือมีพ้ืนที่

อาคารเกิน 1,000 ตารางเมตร โดยมีความสูงอาคารตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป) 
5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ 
 
“เจาพนักงานทองถิ่น” คือ 

1) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
3) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
4) นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
5) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการ

บริหารสวนตําบล 
6) ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนที่ รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดสําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 
 



“ดัดแปลง” หมายความวา เปลี่ยนแปลง ตอเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ
ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เน้ือที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ ของ
อาคารซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม 

ยกตัวอยางเชน การตอเติมหลังคาดานหลังตึกแถวหรือทาวนเฮาส การตอเติมหลังคา 
คลุมชั้นดาดฟา เปนการดัดแปลงอาคาร เพราะมีการเปลี่ยนแปลง ตอเติม เพ่ิม รูปทรงและเนื้อที่
ของอาคาร หรือการติดตั้งเสาสูง ซ่ึงเปนโครงเหล็ก เพ่ือรับสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนที่บนชั้น     
ดาดฟา ก็ถือวาเปนการดัดแปลงอาคาร เพราะเปนการเพิ่มนํ้าหนักใหกับโครงสรางของอาคาร 
เปนตน 

 
อยางไรก็ตามการดัดแปลงในบางกรณีก็ไมตองขออนุญาต ไดแก 
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอาคารโดยใชวัสดุที่มีขนาด จํานวน และชนิดเดียว

กับของเดิม เวนแตการเปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คอนกรีตอัดแรงหรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 

2) การเปลี่ยนสวนตาง ๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร โดยใชวัสดุชนิด
เดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอ่ืนซึ่งไมเปนการเพิ่มนํ้าหนักใหแกสวนหนึ่งสวนใด
ของโครงสรางของอาคารเดิม เกินรอยละสิบ 

3) การเปลี่ยนแปลง การตอเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต 
แบบ รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เน้ือที่ตาง ๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของ
อาคารซึ่งไมเปนการเพิ่มนํ้าหนักใหแกสวนหนึ่งสวนใดของโครงสรางของอาคาร
เดิม เกินรอยละสิบ 

4) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคาหรือของพื้นชั้นหน่ึงชั้นใด ใหมีเน้ือที่นอยลง
หรือมากขึ้น รวมกนัไมเกินหาตารางเมตร โดยไมลดหรือเพ่ิมจํานวนเสาหรือคาน 

 
“ร้ือถอน” หมายความวา ร้ือสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง 

ของอาคาร หรือสวนอ่ืนของโครงสรางของอาคาร 
อาคารที่ตองขออนุญาตรื้อถอน คือ อาคารดังตอไปน้ี 
- อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซ่ึงอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา

ความสูงของอาคาร 
- อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร 
สวนอ่ืนของโครงสรางของอาคารที่ตองขออนุญาตรื้อถอน ไดแก 
- กัดสาดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- ผนังหรือฝาที่เปนโครงสรางของอาคารหรือผนังหรือฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
- พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแตพ้ืนชั้นที่สองของอาคารขึ้นไป 



“การใช” หมายความวา การเขาไปใชประโยชนภายในอาคาร 
“การเปลี่ยนการใช”  หมายความวา  การเปลี่ยนการใชจากเดิมที่ไดรับอนุญาต           

ยกตัวอยางเชน อาคารเดิมไดรับอนุญาตเปนโรงแรม ตอมาตองการทําเปนอาคารชุด ตองยื่นขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารจากโรงแรมเปนอาคารชุดตอเจาพนักงานทองถิ่นกอน 

อาคารบางประเภทเมื่อกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว กอนเขาไปใชอาคารตองไดรับ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเสียกอน หรือหากเปลี่ยนการใชมาเปนอาคารประเภทตามที่
กฎหมายกําหนด ก็ตอไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเชนเดียวกัน เราเรียกอาคารที่ถูก
ควบคุมเชน น้ีวา “อาคารควบคุมการใช” 

 
  อาคารควบคุมการใชแบงเปน 2 ประเภท คือ 
  ประเภทที่ 1 ไมกําหนดขนาดพื้นที่ ไดแก อาคารดังตอไปน้ี 

(1) คลังสินคา 
(2) โรงแรม 
(3) อาคารชุด 
(4) สถานพยาบาล 

  ประเภทที่ 2 กําหนดพื้นที่ ไดแกอาคารดังตอไปน้ี 
(1) อาคารที่ใชสําหรับคาขายหรือประกอบธุรกิจมีพ้ืนที่ตั้งแต              

80 ตารางเมตร 
(2) โรงงานมีพ้ืนที่ตั้งแต 80 ตารางเมตร 
(3) สถานศึกษามีพ้ืนที่ตั้งแต 80 ตารางเมตร 
(4) อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมหรือประชุมมีพ้ืนที่ตั้งแต 300 ตารางเมตร 
(5) สํานักงานมีพ้ืนที่ตั้งแต 300 ตารางเมตร 

  เม่ือไดรับใบอนุญาตใหใชอาคาร (ซ่ึงในทางกฎหมายเรียกวา ใบรับรองการกอสราง
อาคาร หรือ ใบ อ. 6) แลว จะตองแสดงใบอนุญาตนี้ไวยังที่เปดเผย ณ อาคาร น้ัน 
 
3. การปฏิบัติตามกฎหมายในการขออนุญาต 
  การยื่นขออนุญาตกอสรางอาคารบางชนิดบางประเภทตามประกาศกระทรวงวิทยา
ศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมตองแนบรายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบ
จาก   คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติประกอบการยื่นขออนุญาตกอสราง ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนยายอาคาร 
  ในการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารตอง
ยื่นขออนุญาตตอ “เจาพนักงานทองถิ่น” โดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด พรอม
ทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต 
 



  3.1 เอกสารประกอบการขออนุญาต เอกสารที่สําคัญ ไดแก 
1) แบบฟอรมคําขออนุญาต 
2) แบบแปลน แผนผังบริเวณ และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด 
3) รายการคํานวณ 1 ชุด (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอ

สรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
4) สําเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ (กรณีที่เปนงาน

วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ) 
5) สําเนาโฉนดที่ดิน / น.ส. 3 / ส.ค. 1 
6) หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน (กรณีที่เจาของอาคารไมได

เปนเจาของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู 
7) หนังสือแสดงความยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีที่อาคารกอสราง

ชิดเขตที่ดินนอยกวา 50 เซนติเมตร หรือใชผนังรวมกัน) 
8) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนเจาของอาคาร (หรือหนังสือมอบอํานาจ กรณีที่ตัว

แทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 
9) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติ

บุคคลผูขออนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน 
10) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณี

ที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
11) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) 

 
  3.2 การพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น 
  ในการยื่นขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ืนถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
หากแบบแปลนและเอกสารของผูขออนุญาตครบถวนและถูกตอง เจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจ
พิจารณา และออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูยื่นขอ
อนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 
  ในกรณีที่มีความจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาต หรือยังไมมีคําสั่งไม
อนุญาตภายใน 45 วัน เจาพนักงานทองถิ่นสามารถขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้ง ครั้ง
ละไมเกิน 45 วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาพรอมดวยเหตุผล ใหผูยื่นขออนุญาตได
ทราบและปฏิบัติโดยเร็ว 
  เม่ือผูยื่นขออนุญาตไดดําเนินการแกไขแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือ    
รายการคํานวณตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นแลว เจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตใหผูยื่นขออนุญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแบบที่ไดแกไข แตถาผูยื่น
ขออนุญาตไดแกไขเปลี่ยนแปลงผิดไปจากคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นใหถือวาการกระทําดัง
กลาวเปนการยี่นคําขออนุญาตใหม 



  3.3 การดําเนินการหลังไดรับอนุญาตแลว 
  กฎหมายควบคุมอาคารไดบังคับไววา การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารตองมีผูควบคุมงานอยูตลอดเวลา ดังน้ัน เม่ือไดรับใบอนุญาตใหดําเนินการดังกลาวแลว    
ผูไดรับใบอนุญาตตองมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงาน กับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการ  
ตามที่ไดรับอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ พรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของ   
ผูควบคุมงานดวย 
  ผูควบคุมงานจะเปนใครก็ได เปนเจาของอาคารก็ได แตถาอาคารนั้นเปนอาคารที่
กฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมกําหนดวา เปนงานวิศวกรรมควบคุมผูควบคุมงานก็จะตองเปน
วิศวกร 
  ในกรณีที่มีการกอสรางผิดจากแบบที่ไดรับใบอนุญาตใหถือวาเปนการกระทําของ          
ผูควบคุมงาน เวนแตจะพิสูจนไดวาเปนเปนการกระทําของผูอ่ืน 
  ถาตองการเปลี่ยนแปลงผูควบคุมงานตองแจงบอกยกเลิกการเปนผูควบคุมงานคนเดิม
และแจงชื่อผูควบคุมงานคนใหม 
  ในระหวางการดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร ตองมีใบ
อนุญาต รวมทั้งแบบแปลนแผนผังที่ไดรับอนุญาตไว ณ สถานที่ดําเนินการนั้น เพ่ือใหนายชาง 
นายตรวจสามารถตรวจสอบได 
  เม่ือผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารควบคุมการใชแลวเสร็จ
ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบเพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ฯลฯ อาคาร       
ดังกลาวกอนจึงจะสามารถใชอาคารได 
 
  3.4 การขออนุญาตโดยวิธีการแจง 
  การขออนุญาตในขอ 3.3 เปนการขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นเพ่ือพิจารณาออก
ใบอนุญาต โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองใชระยะเวลาในการตรวจพิจารณา บางกรณีเจาของ
อาคารอาจมีคามจําเปนเรงดวนที่ตองกอสรางอาคาร หรือไมอาจรอการพิจารณาของเจา
พนักงานทองถิ่นได เชน มีการลงทุนหรือกูยืมเงินในการทําโครงการ หากใชระยะเวลาในการรอ
ใบอนุญาตอาจไมคุมคาการลงทุน เปนตน ดังนั้น กฎหมายควบคุมอาคารจึงไดกําหนดใหเจา
ของอาคารที่จะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน และเคลื่อนยายอาคาร สามารถใชวิธีแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่น โดยไมตอง   ขอใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได 
  ขั้นตอนในการแจงมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ โดยยื่นแบบฟอรมตามที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนด พรอมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาต แตในกรณีน้ีผูออกแบบอาคารทั้ง
วิศวกรและสถาปนิก ตองเปนวุฒิวิศวกรและวุฒิสถาปนิก พรอมทั้งแจงวันเริ่มตน
และวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 

2. ชําระคาธรรมเนียม 



เม่ือดําเนินการตาม 1) และ 2) เรียบรอยแลว เจาพนักงานทองถิ่นจะออกใบรับแจง     
เพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายในวันที่ไดรับแจง เม่ือเจาของอาคารไดใบรับแจงแลวสามารถ       
ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารได 

ขอดีของการขออนุญาตดวยวิธีการแจง คือ สะดวก รวดเร็ว แตก็มีขอเสีย คือ หาก
ดําเนินการกอสรางไปแลว และเจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบแบบแปลนแลวพบวาไมถูกตอง            
เจาพนักงานทองถิ่นก็สามารถออกคําสั่งใหเจาของอาคารแกไขใหถูกตอง ซ่ึงอาจตองรื้อถอน
อาคารสวนที่ไมถูกตองทิ้ง ทําใหเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นโดยเปลาประโยชน ดังน้ัน การออกแบบจึง
ตองระมัดระวังและตองศึกษาขอกฎหมายใหถองแทเสียกอน 

 
3.5  การตออายุใบอนุญาต 
ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร จะมีอายุตามที่กําหนดไวใน

ใบอนุญาตเทานั้น ถาผูไดรับใบอนุญาตมีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ 

3.6  ใบอนุญาตหายหรือชํารุด 
ถาใบอนุญาตใด ๆ ก็ตามสูญหาย ใหแจงความ แลวนําใบรับแจงความนั้นไปยื่นตอเจา

พนักงานทองถิ่น เพ่ือขอใบแทนใบอนุญาตน้ัน 
ถาใบอนุญาตใด ๆ ชํารุดในสาระสําคัญ  ใหนําใบอนุญาตที่ชํารุดนั้นไปยื่นตอเจา

พนักงานทองถิ่นเพ่ือขอใบแทนใบอนุญาตน้ัน 
 
3.7 การอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
กฎหมายควบคุมอาคารไดมอบหมายใหเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูดูแลกฎหมายและ   

ควบคุมประชาชนใหปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย หากมีการปฏิบัติไมถูกตอง เจาพนักงาน   
ทองถิ่นตองออกคําสั่งตามแบบฟอรมที่กฎหมายกําหนด เพ่ือสั่งใหผูฝาฝนปฏิบัติใหถูกตอง 

ผูซ่ึงไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นสามารถอุทธรณคําสั่งดังกลาวโดยการทํา
หนังสือเปนลายลักษณอักษร (จะเขียนหรือพิมพก็ได โดยไมตองใชแบบฟอรมใด ๆ) แลวยื่นตอ          
เจาพนักงานทองถิ่นภายใน 30 วัน ตั้งแตวันที่ไดรับคําสั่ง 

 
3.7.1 ข้ันตอนในการอุทธรณ 
เม่ือเจาพนักงานทองถิ่นไดรับคําอุทธรณจากผูยื่นอุทธรณแลว ตองจัดสงคําอุทธรณและ

เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณภายใน 10 วัน 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะพิจารณาภายใน 60 วัน หลังจากที่ไดรับเรื่องอุทธรณ

แลวจะแจงผลการวินิจฉัยใหผูอุทธรณทราบ 
ถาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายใน 30 วัน หลัง

จากที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ 



3.7.2 ขอหามระหวางการอุทธรณ 
ในระหวางการอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการอันใดแก

อาคารที่เปนตนเหตุของการอุทธรณน้ัน 
 
3.7.3  เขตเพลิงไหม 
เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมอาคารเปนจํานวนมากหรือมีพ้ืนที่กวาง กฎหมายควบคุมอาคารให

อํานาจทองถิ่นเพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณนั้น เชน ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบโครงขาย
ถนน (ขยายพื้นที่ผิวถนน ตัดถนนใหม ทําทางเทา ฯลฯ) เปนตน 

กฎหมายคบคุมอาคารไดกําหนดไววา ถาจํานวนอาคารที่ถูกเพลิงไหมมีมากกวา       
30 หลังคาเรือนขึ้นไป หรือบริเวณที่เกิดเพลิงไหมมีเน้ือที่ตั้งแตหน่ึงไรขึ้นไป ไมวาทองที่น้ันจะ
ไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีการใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวหรือไม
ก็ตาม เจาพนักงานทองถิ่นสามารถเขาไปปรับปรุงพ้ืนที่ที่เกิดเพลิงไหมและบริเวณโดยรอบพ้ืนที่
ที่เกิดเพลิงไหมในระยะ 30 เมตรได 

บริเวณที่เกิดเพลิงไหมที่มีอาคารถูกเพลิงไหมตั้งแต 30 หลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเน้ือที่   
ตั้งแตหน่ึงไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะ 30 เมตรโดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิง
ไหมเรียกวา “เขตเพลิงไหม” 

 
3.8.1 การดําเนินการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 
เม่ือเกิดเพลิงไหม เจาพนักงานทองถิ่นจะพิจารณาวาบริเวณเพลิงไหมน้ัน เขาหลัก

เกณฑที่ตองประกาศเปนเขตเพลิงไหมหรือไม โดยดําเนินการดังน้ี 
1) ถาไมเขาลักษณะเปนเขตเพลิงไหม เจาพนักงานทองถิ่นจะไมเขาไปปรับปรุง

บริเวณประชาชนที่อยูในพ้ืนที่ที่เกิดเพลิงไหมจึงสามารถกอสราง ซอมแซมบาน
เรือนได 

2) ถาบริเวณเพลิงไหมน้ันเขาลักษณะที่จะตองดําเนินการประกาศเปนเขตเพลิงไหม  
เจาพนักงานทองถิ่นจะติดประกาศแสดงเขตเพลิงไหมพรอมแผนที่สังเขปไว ณ   
สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม และจะระบุการ
กระทําอันตองหามไวในประกาศดังกลาว คือ 

- หามมิใหผูใดกอสรางดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคารในเขตเพลิง
ไหมภายใน 45 วันนับแตวันที่เกิดเพลิงไหม เวนแตเปนการกอสรางอาคาร
ชั่วคราว เพ่ือประโยชนในการบรรเทาทุกข ซ่ึงจัดทําหรือควบคุมโดยราช
การหรือการดัดแปลงหรือซอมแซมอาคารเพียงเทาที่จําเปนเพ่ืออยูอาศัย
หรือใชสอยชั่วคราวเทานั้น 



- ผูที่ไดรับอนุญาตใหทําการกอสรางดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร
หรือผูที่ไดใบรับแจง ในเขตเพลิงไหม ตองระงับการกระทําตามที่ไดรับ
อนุญาต หรือที่ไดแจงไวเปนเวลา 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม 

 
 3.8.2 การพิจารณาปรับปรุงเขตเพลิงไหม 
 เจาพนักงานทองถิ่นจะพิจารณาวาทางราชการสมควรจะเขาไปปรับปรุงเขตเพลิงไหม  
หรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ          
สิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และ
เสนอความเห็นใหคณะกรรมการควบคุมอาคารและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยพิจารณ
ภายใน 45 วัน นับแตวันวันที่เกิดเพลิงไหม โดย 

1) ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาแลวมีมติไมปรับปรุงเขตเพลิงไหม         
เจาพนักงานทองถิ่นจะประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหม พรอมทั้งยกเลิกประกาศ
การหามกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารและแผนผังแนวเขต   
เพลิงไหมใหประชาชนทราบ 

2) ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาแลวมีมติใหปรับปรุงเขตเพลิงไหม การ
ประกาศหามกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหมีผลใชบังคับตอ
ไปอีกเปนเวลา 60 วัน นับแตวันที่ มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม น้ัน เจา
พนักงาน  ทองถิ่นจะประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมีการปรับ
ปรุงเขต   เพลิงไหม โดยประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นและ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม และจะมีการพิจารณาจัดทําแผนผังการปรับปรุงเขตเพลิง
ไหม 

 เม่ือมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง     
ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่กําหนดใน
แผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสรางดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคารหรือ   
ใบรับแจง ที่ไดออกไวกอนวันที่ประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมซ่ึงขัดกับแผนผัง  
ดังกลาวใหเปนอันยกเลิก 
 เจาพนักงานทองถิ่นจะเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมตามประกาศใชบังคับ
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมภายใน 2 ปนับแตวันใชประกาศดังกลาว โดยคาใชจายในการ
ดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมทั้งหมด เชน การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค คาเวนคืนที่ดิน 
คากอสรางถนน ฯลฯ เปนหนาที่ของทองถิ่น 
 
 3.9 โทษของการฝาฝนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 กฎหมายควบคุมอาคารมีบทกําหนดโทษ กรณีที่มีการกระทําที่ฝาฝนตอกฎหมาย เชน 
การกอสรางโดยไมไดรับอนุญาต เปนตน ซ่ึงมีทั้งการปรับและจําคุก 



 กฎหมายไดกําหนดโทษไวหลายระดับขึ้นอยูกับวาเปนการฝาฝนอะไร โดยมีตัวอยางดัง
น้ี 
 

ประเภทของการฝาฝน โทษสูงสุด 
ทําการกอสราง ดัดแปลง เคลื่อนยาย ใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร โดยไมไดรับอนุญาต 

จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกิน 
หน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทําการ 
ฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ทําการรื้อถอนอาคาร โดยไมไดรับอนุญาต จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ทําการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารใหผิดไปจากแบบแปลน แผนผังที่ไดรับ
อนุญาต และอาคารที่ไดกระทําการฝาฝนนั้นขัด
ตอบทบัญญัติของกฎหมาย 

จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกิน 
หน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทําการ 
ฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ใช หรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารซึ่งไมเปน
อาคารประเภทควบคุมการใช เพ่ือประกอบกิจการ
เปนอาคารที่ควบคุมการใชโดยไมไดรับอนุญาต 

จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

ทําการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารในเขตเพลิงไหม ภายใน 45 วันนับแตวันที่
เกิดเพลิงไหม 

จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกิน 
หน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทําการ 
ฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ทําการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย
ในเขตเพลิงไหม ซ่ึงไดประกาศใหมีการปรับปรุง
เขตเพลิงไหมน้ัน โดยฝาฝนตามที่กําหนดใน 
แผนผังปรับปรุง 

จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

การฝาฝนไมร้ือถอนอาคารตามคําสั่งของ 
เจาพนักงานทองถิ่น เน่ืองจากมีการกระทําอัน
เปนการฝาฝนกฎหมาย และมิไดอยูในระหวาง
การอุทธรณคําสั่งดังกลาว 

จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับอีกวันละไมเกิน 
สามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทําการ 
ฝาฝน หรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
นอกจากนี้หากผูดําเนินการ ไดแก เจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งกระทําการกอ

สราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารดวยตนเอง หรือผูซ่ึงตกลงรับกระทําการดังกลาว
ไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม หรือผูรับจางชวง เปนผูกระทําการฝาฝน จะตองระวางโทษ
เปนสองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ หรือเปนการกระทําฝาฝนที่เกี่ยวกับ



อาคารพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษาหรือการสาธารณสุขหรือเปนการกระทําในทาง 
การคาเพื่อใหเชา ใหเชาซื้อ ขายหรือจําหนายโดยมีคาตอบแทน ผูกระทําตองระวางโทษเปน 
สองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ เชนเดียวกัน 

 
3.10 กฎกระทรวง 
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารในปจจุบัน 

(ธันวาคม 2543) มีทั้งสิน 59 ฉบับ โดยมีฉบับที่สําคัญ ดังน้ี 
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2516) วาดวยการกําหนดหลักเกณฑ วิธีและเงื่อนไข

ในการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
2) กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) วาดวยการกําหนดรับนํ้าหนัก ความตานทาน 

ความคงทน ลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการกอสราง ดัดแปลง หรือ    
ซอมแซมอาคารและ การรับนํ้าหนัก ความตานทานและความคงทนของอาคารหรือ
พ้ืนดินที่รองรับอาคาร 
- เปนเรื่องกําหนดมาตรฐานและคาหนวยแรงตาง ๆ ที่ใชในการคํานวณ เชน 

กําลังอัดของคอนกรีต หนวยแรงดึงของเหล็ก เปนตน ดังตัวอยางตอไปน้ี 
- “ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก

ตามทฤษฎีอีลาสติคหรือหนวยแรงปลอดภัยใหใชคาหนวยแรงอัดของ
คอนกรีตไมเกินรอยละ 37.5 ของหนวยแรงอัดประลัยของคอนกรีตแตตองไม
เกิน 6.5  เมกาปาสกาล (65 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)” 

3) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) วาดวยขอกําหนดควบคุมอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ (มีการแกไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) โดยมีรายละเอียดแยกเปนหมวด ๆ ดังน้ี 
หมวด 1 เปนเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับลักษณะของอาคาร เน้ือที่วางของภายนอก
อาคารและแนวอาคาร เชนดังตัวอยางตอไปน้ี 
“ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุก

ชั้นไมเกิน 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา 12 เมตร ติด
ถนนสาธารณะที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 10 เมตร ยาวตอเน่ืองกันโดยตลอดไปเชื่อมตอกับ
ถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 10 เมตร” 

 
หมวด 2 เปนเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา และระบบ

ปองกันเพลิงไหม ดังตัวอยางตอไปน้ี 
“ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น

และตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอ่ืนอ่ืนที่เทียบเทา
ที่ทํางานไดดวยตัวเองทันทีเม่ือมีเพลิงไหม 



หมวด 3 เปนเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง        
ดังตัวอยางตอไปน้ี 

“การออกแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งของ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชา
ชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม” 

 
หมวด 4 เปนเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับระบบประปา ดังตัวอยางตอไปน้ี 
“ในอาคารสูงหรืออาคารใหญพิเศษตองมีที่เก็บนํ้าใชสํารองที่สามารถจายน้ําในชั่ว

โมงการใชนํ้าสูงสุดไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง” 
 
หมวด 5 เปนเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับระบบกําจัดขยะมูลฝอย ดังตัวอยางตอไปน้ี 
“ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขน

ลําเลียงหรือทิ้งลงปลองทิ้งมูลฝอย” 
 
หมวด 6 เปนเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับระบบลิฟต ดังตัวอยางตอไปน้ี 
“ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิงแตละชุดที่ใชกับอาคารสูงใหมีขนาดมวลบรรทุกไม

นอยกวา 630 กิโลกรัม โดยลิฟตดับเพลิงตองมีระบบควบคุมพิเศษสําหรับพนักงานดับเพลิง 
และบริเวณหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงตองมีผนังและประตูที่ทําดวยวัสดุทนไฟปดกั้นมิใหเปลว
ไฟหรือควันเขาไดพรอมติดตั้งตูสายฉีดน้ําดับเพลิงหรือหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณดับ
เพลิง   อ่ืน ๆ ทั้งน้ี ในเวลาปกติลิฟตดังเพลิงสามารถใชเปนลิฟตโดยสารได” 
 

4) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) วาดวยการกําหนดแบบและวิธีการเกี่ยวกับ
การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนหองน้ําและหองสวม ระบบการ
จัดแสงสวางและการระบาย และระบบจายกําลังไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉิน 

5) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) วาดวยการกําหนดลักษณะ แบบ รูปทรงสัด
สวน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เน้ือที่ของที่วางภายนอกอาคารหรือแนวอาคาร
และระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอ่ืนหรือระหวาง
อาคารกับถนน ทางเทา หรือที่สาธารณะ โดยไดแยกเปนหมวด ๆ ดังน้ี 

  
หมวด 1 เปนเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับลักษณะของอาคาร ดังตัวอยางตอไปน้ี 
“หองแถวหรือตึกแถวแตละคูหาตองมีความกวางโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนย

กลางของเสาดานหนึ่งไปยังแนวศูนยกลางของเสาอีกดานหนึ่งไมนอยกวา 4 เมตร” 
 



หมวด 2 เปนเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับสวนตาง ๆ ของอาคาร เชน วัสดุอาคาร พ้ืน
ที่ภายในอาคาร บันได เปนตน ดังตัวอยางตอไปน้ี 

“เสา คาน พ้ืน บันได และผนังของอาคารที่สูงตั้งแตสามชั้นขึ้นไป โรงมหรสพ ฯลฯ 
ตองทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ” 

“อาคารที่สูงตั้งแตสี่ชั้นขึ้นไปและสูงไมเกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมี
ดาดฟาเหนือชั้นที่สามที่มีพ้ืนที่เกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกติแลว
ตองมีบันไดหนีไฟที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหนึ่งแหงและตองมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟน้ัน
ไดโดยไมสิ่งกีดขวาง” 

 
หมวด 3 เปนเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับที่วางภายในอาคาร ดังตัวอยางดังตอไปน้ี 
“อาคารแตละหลังตองมีที่วางตามที่กําหนดไวดังตอไปน้ี 
(1) อาคารอยูอาศัยและอาคารอยูอาศัยรวมตองมีที่วางไมนอยกวา 30 ใน 100 

สวนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 
 
(2) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอื่นซึ่ง

ไมไดใชเปนที่อยูอาศัย ตองมีที่วางไมนอยกวา 10 ใน 100 สวน ของพ้ืนที่
ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร” 

 
 หมวด 4 เปนเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับแนวอาคารและระยะตาง ๆ ของอาคารดัง    
ตัวอยางตอไปน้ี 
 “อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา 6 เมตร
ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย 3 เมตร” 
 

6) กฎกระทรวงฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2543) วาดวยการออกใบอนุญาต การตออายุใบ
อนุญาต ซ่ึงไดมีการกําหนดการตออายุใบอนุญาตไวดังน้ี 

  “ขอ 6/1 ในการพิจารณาคําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคาร
ถาเปนการขอตออายุใบอนุญาตครั้งแรกใหเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตได
เปนระยะเวลาไมเกินอายุใบอนุญาตตามขอ 2/1 
  ในกรณีที่ไดมีการตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งมาแลว เจาพนักงานทองถิ่นจะ
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตไดตอเม่ือดําเนินการกอสรางฐานรากทั้งหมดของอาคารแลวเสร็จ 
หรือมีการกอสรางหรือดัดแปลงโครงสรางของอาคารไปแลวเกินรอยละสิบของพื้นที่อาคารที่ได
รับอนุญาต โดยเจาพนักงานทองถิ่นจะตออายุใบอนุญาตใหไดอีกไมเกินสามครั้ง ครั้งละหนึ่งป 



  ใหผูไดรับอนุญาตตามวรรคสองมีหนาที่รายงานความคืบหนาในการกอสรางหรือ   
ดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกเกาสิบวัน ทั้งนี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นสั่งการใหนาย
ชางหรือนายตรวจไปตรวจสอบการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารทุกครั้งที่ไดรับรายงาน 
  การตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคารทุกครั้ง ผูขอตออายุ        
ใบอนุญาตจะตองแกไขแบบแปลนของอาคารใหมีหรือปรับปรุงระบบการปองกันอัคคีภัยและ
ระบบความปลอดภัยภายในอาคาร โดยใหเปนไปตามกฎกระทรวงหรือขอบังคับทองถิ่นซึ่งออก       
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ที่ใชบังคับ ในขณะยื่นคําขอตออายุ       
ใบอนุญาตนั้นฯ 
 

7) กฎกระทรวงกําหนดสิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนเปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบ
คุมอาคาร พ.ศ. 2544 ไดกําหนดไว ดังน้ี 

ขอ 1 ใหสิ่งที่สรางขึ้นดังตอไปน้ีเปนอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 

(1) ถังเก็บของที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป 
(2) สระวายน้ําภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป” 
(3) กําแพงกันดินหรือกําแพงกั้นน้ําที่ตองรับความดันของดินหรือนํ้าที่มีความสูงตั้งแต 

1.50 เมตรขึ้นไป 
(4) โครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุหรือโทรทัศนที่มีความสูงจากระดับฐานของ

โครงสรางนั้นตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และมีนํ้าหนักรวมตั้งแต 40 กิโลกรัมขึ้นไป 
(5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอ่ืนนอกจาก (1) (2) (3) และ (4) ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต 

10 เมตรขึ้นไป 
 
 


