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“ “

๑. บทนำ
 ปัจจุบัน ข่าวเหตุการณ์อันเกี่ยวกับตึกถล่ม อาคารทรุด ป้ายโฆษณาพัง 
ไฟไหม้อาคาร อันมีสาเหตุเกิดจากความมักง่ายเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนของ 
ผู้ประกอบการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้เกี่ยวข้อง ได้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า 
จนบางคร้ังกลายเป็นภาพท่ีสร้างความสลดใจให้พบเห็นกันจนชินตา ในหลายเหตุการณ์ 
ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายอนามัยและทรัพย์สินอย่างมหาศาล 
อันประเมินค่ามิได้ เช่นเดียวกันกับโศกนาฏกรรมเหตุการณ์หนึ่งที่เพิ่งผ่านพ้นมา 
ได้ไม่นานและยังเป็นประเด็นท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์กล่าวถึงอย่างต่อเน่ืองไม่ว่าจะเป็น 
ทางหน้าหนังสือพิมพ์หรือวิทยุโทรทัศน์ ก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ “ซานติก้าผับ” 
สถานบันเทิงชื่อดังย่านเอกมัย เมื่อคืนวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
อันส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก อันเป็นมูลเหต ุ
นำมาสู่การตรวจสอบข้อเท็จจริงจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจนกระทั่งได้มี 
การตรวจพบการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมายควบคุมอาคาร 
ในหลาย ๆ เรื่องด้วยกัน โดยเริ่มตั้งแต่การใช้อาคารที่ผิดประเภท จากเดิมที่ได้ 
ขออนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อพักอาศัยแต่กลับเปิดใช้เป็นสถานบริการทั้ง ๆ ที ่
ไม่ได้รับใบอนุญาตให้ใช้อาคารในลักษณะดังกล่าว หรือการจ้างวานให้บุคคลอื่น 
ยืน่ขออนญุาตกอ่สรา้งอาคารแทนเพือ่ทีต่นจะไมต่อ้งรบัผดิในภายหลงั หรอืมกีาร 
ตอ่เตมิอาคารโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย ตลอดจนกรณมีกีารปลอมลายเซน็ 
ของสถาปนกิและวศิวกรในการขออนญุาตสรา้งอาคารสถานบนัเทงิดงักลา่วและ
อาคารต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ อีกหลายแห่ง เป็นต้น
 ด้วยเหตุดังกล่าว พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงถูกหยิบยกขึ้น 
มาเปน็ประเดน็หลกัดงัเชน่ทกุครัง้หลงัเกดิเหตโุศกนาฏกรรมทีเ่กดิขึน้จากอาคาร 
หรือสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ เพื่อหาช่องทางในการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มมาตรการ 
ตา่ง ๆ  ใหม้ปีระสทิธภิาพในการบงัคบัใชม้ากกวา่เดมิ ดงันัน้ ผูเ้ขยีนจงึใครข่อนำเสนอ 
ข้อมูลเกี่ยวกับวิวัฒนาการ สาระสำคัญ และช่องว่างของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ 
ในหัวข้อ “พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กฎหมายเสือกระดาษ....?”

พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ 
กฎหมายเสือกระดาษ...?
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“พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ....?”

๒. วิวัฒนาการ และสาระสำคัญของ 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
 เดมิกอ่นป ีพ.ศ. ๒๔๗๖ นัน้ ประเทศไทยยงั
ไมม่กีฎหมายหรอืพระราชบญัญตัทิีม่วีตัถปุระสงค ์
เพื่อการควบคุมอาคารหรือควบคุมการก่อสร้าง 
อาคารโดยเฉพาะ จะมกีแ็ตเ่พยีงกฎหมายบางฉบบั 
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการปลูกสร้างอาคาร 
ในบางส่วน อาทิ พระราชบัญญัติการเดินเรือ 
ในน่านน้ำไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ ที่ระบุห้ามมิให้ผู้ใด 
ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งใดล่วงล้ำลำน้ำ ที่มี 
วัตถุประสงค์หลักในการรักษาแนวอาคารที่  
ต่อเนื่องกับแม่น้ำลำคลอง และพระราชบัญญัติ 
ป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ  
พ.ศ. ๒๔๖๔ ทีม่วีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่จดัระเบยีบ 
อาคารที่เป็นโรงมหรสพ เพื่อป้องกันอัคคีภัย 
หรือการระเบิดอันอาจเกิดขึ้นในโรงมหรสพ  
ซึง่ลว้นแลว้แตเ่ปน็กฎหมายทีม่ผีลเปน็การควบคมุ 
อาคารในทางอ้อมเท่านั้น 

 กระทัง่ภายหลงัตอ่มาไดม้กีารประกาศใช ้ 
พ.ร.บ. ควบคมุการกอ่สรา้งอาคารในเขตเพลงิไหม ้ 
พ.ศ. ๒๔๗๖ และพระราชบัญญัติควบคุม 
การก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๔๗๙ อันนับเป็น 
กฎหมายแม่บทที่มีวัตถุประสงค์หลักในการ 
ควบคุมอาคารโดยตรง แต่ก็มุ่งหมายควบคุม 
เฉพาะในขัน้ตอนการกอ่สรา้งอาคารเทา่นัน้ โดยที่

๙๘

ไมไ่ดบ้ญัญตักิฎหมายใหค้รอบคลมุถงึการควบคมุ
ขัน้ตอนอืน่ ๆ  ภายหลงัจากทีไ่ดก้อ่สรา้งอาคารแลว้  
อาทิ การต่อเติม การดัดแปลง การใช้อาคาร  
และการกำหนดให้ต้องมีระบบความปลอดภัยใน 
อาคารแต่อย่างใด ดังนั้น การควบคุมอาคาร 
ตามกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวจึงไม่ค่อยมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการบังคับใช้ 
มากนัก ในเวลาต่อมาจึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ซึ่งเป็นการปรับปรุง 
กฎหมายวา่ดว้ยการกอ่สรา้งอาคารและกฎหมาย 
ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ 
รวมเปน็กฎหมายฉบบัเดยีวกนั โดยเพิม่มาตรการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมอาคารท่ีครอบคลุม 
ทั้งด้านความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย 
การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษา 
สภาพแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม 
และการอำนวยความสะดวกแก่การจราจร) 
ขึ้นบังคับใช้ และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีก ๒ ครั้ง 
คือ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคารดังกล่าวมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้
 ๒.๑ ขอบเขตการบังคับใช้กฎหมาย 
ควบคุมอาคาร
 พ.ร.บ. ควบคมุอาคารฯ นัน้ มขีอ้แตกตา่ง 
จากกฎหมายอื่น ๆ กล่าวคือ เมื่อประกาศใช้แล้ว 
มิ ได้มีผลบั งคับเป็นการทั่ ว ไป เนื่ องจากมี  
วัตถุประสงค์ที่จะควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความมั่นคง 
แข็งแรงและปลอดภัย แต่ในพื้นที่ที่ห่างไกล 
ความเจริญ ซึ่งมีการก่อสร้างอาคารค่อนข้างน้อย  
บริเวณพื้นที่เหล่านี้จึงยังไม่มีความจำเป็นต้องมี 
มาตรการในการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ดงันัน้ กฎหมายฉบบันีจ้งึไดก้ำหนดไวว้า่พืน้ทีห่รอื 
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 ๑“ดัดแปลง” หมายถึง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ 
ของโครงสร้างของอาคาร หรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซ่ึงได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม โดยไม่รวมถึงการซ่อมแซมหรือการดัดแปลง 
ที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๔).
  ๒“รื้อถอน” หมายถึง รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือส่วนอื่นของโครงสร้าง 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยอาคารที่ต้องขออนุญาตรื้อถอน คือ อาคารที่มีส่วนสูงเกิน ๑๕ เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่
สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตร (มาตรา ๔, ๒๒).
  ๓“อาคาร” หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่ 
หรือใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 
  (๑) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
  (๒)  เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อ
หรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
  (๓)  ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่มีลักษณะ ดังนี้ 
    (ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกิน ๑ ตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมโครงสร้างเกิน ๑๐ กิโลกรัม 
    (ข) ที่ติดหรือตั้งห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายและมีความกว้างเกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือยาวเกิน 
๕๐ เซนติเมตร หรือมีเนื้อที่เกิน ๕,๐๐๐ ตารางเซนติเมตร หรือหนักเกิน ๑๐ กิโลกรัม 
  (๔) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ สำหรับโรงมหรสพที่มีพื้นที่สำหรับ 
จัดที่นั่งสำหรับคนดูตั้งแต่ ๕๐๐ ที่ขึ้นไป โรงแรมที่มีห้องพักตั้งแต่ ๓๐ ห้องขึ้นไป อาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละครอบครัวตั้งแต่  
๖๐ ตารางเมตรขึ้นไป ภัตตาคารที่มีพื้นที่สำหรับตั้งโต๊ะอาหารตั้งแต่ ๑๕๐ ตารางเมตรขึ้นไป ห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ตั้งแต่  
๓๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป และอาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่อาคารเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร โดยมีความสูงอาคารตั้งแต่ ๑๕ เมตรขึ้นไป 
  (๕) สิ่งก่อสร้างอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ได้แก่ ถังเก็บน้ำที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร สระว่ายน้ำ 
ภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต่ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร กำแพงกันดินหรือน้ำที่มีความสูงตั้งแต่ ๑.๕ เมตร เสาวิทยุโทรทัศน์ที่มีความสูง
ตั้งแต่ ๑๐ เมตร และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป (มาตรา ๔).
  ๔อาคารทั่ว ๆ ไป เช่น อาคารอยู่อาศัย เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วสามารถเข้าใช้สอยได้ทันที แต่อาคารบางประเภทเมื่อก่อสร้าง 
เสร็จแล้วก่อนเข้าไปใช้อาคาร หรือหากมีการเปล่ียนแปลงการใช้อาคารมาเป็นอาคารประเภทตามท่ีกฎหมายกำหนดต้องได้รับอนุญาต 
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนจึงจะสามารถเข้าใช้สอยอาคารนั้นได้ เราเรียกอาคารที่ถูกควบคุมเช่นนี้ว่า “อาคารควบคุมการใช้” 
ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ 
      ประเภทที่ ๑ ไม่กำหนดขนาดพื้นที่ ได้แก่ อาคารสำหรับใช้เป็นคลังสินค้า โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
     ประเภทที่ ๒ กำหนดพื้นที่ ได้แก่ อาคารสำหรับค้าขายหรือประกอบธุรกิจที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๘๐ ตารางเมตร 
โรงงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๘๐ ตารางเมตร สถานศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๘๐ ตารางเมตร อาคารที่ใช้เป็นที่ชุมนุมหรือประชุมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 
๓๐๐ ตารางเมตร และสำนักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตร (มาตรา ๓๒)
  ๕“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายถึง 
     (๑) นายกเทศมนตรี สำหรับในเขตเทศบาล
  (๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     (๓) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
     (๔) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
     (๕) นายกเมืองพัทยา สำหรับในเขตเมืองพัทยา
     (๖) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศกำหนด สำหรับในเขต 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น (มาตรา ๔).

บริเวณใดสมควรให้มีการควบคุมอาคาร ก็ให้ 
ตราพระราชกฤษฎีกาให้ใช้พระราชบัญญัติควบคุม 
อาคาร หรือที่เรียกกันว่า “เขตควบคุมอาคาร”  
ซึ่งเมื่อมีการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฯ 
ดังกล่าว ในท้องที่ใด หรือเขตท้องที่ที่ได้มีการ
ประกาศให้ใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการผังเมืองแล้ว การก่อสร้าง ดัดแปลง๑ 
รื้อถอน๒ เคลื่อนย้าย “อาคาร”๓ และการใช้หรือ
การเปลีย่นแปลงการใช ้“อาคารควบคมุการใช”้๔ 
ในท้องท่ีเช่นว่าน้ี ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น๕ ก่อนได้กระทำการดังกล่าว 
 แต่สำหรับ “อาคาร ๔ ประเภท” 
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“พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ....?”

๑๐๐

ซึ่งได้แก่ อาคารสูง (อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 
๒๓ เมตร ขึ้นไป) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
(อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน 
ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) อาคาร 
ชุมนุมคน (อาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายใน
เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่  
๑,๐๐๐ ตารางเมตร ขึน้ไป หรอืชมุนมุคนไดต้ัง้แต ่
๕๐๐ คน ขึน้ไป) และโรงมหรสพ (อาคารหรอืสว่นใด 
ของอาคารทีใ่ชเ้ปน็สถานทีส่ำหรบัฉายภาพยนตร ์ 
แสดงละคร แสดงดนตร ีหรอืการแสดงรืน่เรงิอืน่ใด 
และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณชนเข้าชม 
การแสดงเป็นปกติธุระ) ไม่ว่าจะกระทำการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยน 
ลักษณะการใช้อาคาร ในท้องที่ใดหรือนอกเขต 
ควบคุมอาคาร ก็ต้องอยู่ภายใต้บังคับที่ต้อง 
ปฏิบัติตามกฎหมายนี้ทุกกรณี (มาตรา ๒)
 ๒.๒ ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
 ในการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กฎหมายกำหนด 
ให้ผู้ขออนุญาตจะต้องย่ืนคำขอรับใบอนุญาตพร้อม 
เอกสารประกอบ อาท ิแบบแปลน แผนผงับรเิวณ 
รายการประกอบแบบแปลน สำเนาใบประกอบ 
วิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ  
(กรณีที่เป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุม 
การประกอบวิชาชีพ) ในกรณีที่แบบแปลนและ 
เอกสารของผู้ยื่นขออนุญาตครบถ้วนและถูกต้อง 
แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับผิดชอบต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาต หรือจะมีหนังสือ 

แจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่น 
ขออนญุาตทราบภายใน ๔๕ วนั นบัแตว่นัทีไ่ดร้บั 
คำขอ แล้วแต่กรณี เว้นแต่กรณีที่มีความจำเป็น 
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถขยายเวลาได้อีก 
ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๔๕ วัน นับแต่วัน 
ทีไ่ดร้บัคำขอ (มาตรา ๒๑, ๒๒, ๒๕, ๒๖) และเมือ่ 
ไดร้บัใบอนญุาตใหด้ำเนนิการในเรือ่งทีข่ออนญุาต 
แล้ว ผู้ได้รับใบอนุญาตก็ต้องมีหนังสือแจ้งชื่อ 
ผู้ควบคุมงาน๖เพื่อให้เป็นบุคคลผู้ที่ทำหน้าที่ 
รับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินการก่อสร้าง  
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร มิให้
ดำเนินการก่อสร้างให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ 
แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ 
ได้รับอนุญาต (มาตรา ๒๙, ๓๑)

 แตท่ัง้นี ้ในการขออนญุาตตอ่เจา้พนกังาน 
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อพิ จ า รณาออก ใบอนุญาตนั้ น  
เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการตรวจ 
พิจารณา ซึ่งมีผลให้ในบางกรณีที่เจ้าของอาคาร 
อาจมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องก่อสร้างอาคาร  
หรือไม่อาจรอการพิจารณาของเจ้าพนักงาน 

 ๖ผู้ควบคุมงานจะเป็นใครก็ได้ เป็นเจ้าของอาคารก็ได้ แต่ถ้าอาคารนั้นเป็นอาคารที่กฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมกำหนดว่า 
ต้องมีวิศวกรงาน ผู้ควบคุมงานก็ต้องเป็นวิศวกร (มาตรา ๒๙).



มุมสะท้อนความคิดนิติบัญญัติ
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ท้องถิ่นได้ เช่นมีการลงทุนหรือกู้ยืมเงินในการ 
ทำโครงการ หากใชร้ะยะเวลาในการรอใบอนญุาต 
จะไม่คุ้มค่าการลงทุน กฎหมายควบคุมอาคาร 
จึงได้กำหนดทางแก้ให้ เจ้าของอาคารที่จะ 
กอ่สรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน และเคลือ่นยา้ยอาคาร 
สามารถดำเนินการขออนุญาตโดยวิธีการแจ้ง๗ 
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น พร้อมด้วยเอกสาร 
ประกอบการขออนุญาต ซึ่งเมื่อเจ้าของอาคาร 
ได้รับใบรับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
ก็สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารได้โดยไม่ต้องรอ 
ใบอนุญาตก่อนได้อีกวิธีหนึ่ง (มาตรา ๓๙ ทวิ) 
ซึ่งข้อดีของการอนุญาตด้วยวิธีการแจ้งดังกล่าว  
ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว แต่ก็มีข้อเสียคือ 
หากดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว และเจ้าพนักงาน 
ท้องถ่ินได้ตรวจสอบพบว่าไม่ถูกต้องตามแบบแปลน 
ที่เจ้าของอาคารได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ก็สามารถออกคำสั่งให้เจ้าของอาคารแก้ไข 
ใหถ้กูตอ้งได ้ซึง่อาจตอ้งรือ้ถอนอาคารสว่นทีไ่มถ่กู 
ต้องทิ้งเป็นเหตุให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ 
 สำหรับอาคารประเภทควบคุมการใช้ 
เมื่อมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย 
อาคารเสร็จแล้ว ก่อนที่จะมีการเปิดใช้อาคาร  
เจ้าของอาคารต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น ๆ ภายใน ๓๐ วัน  
ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าถูกต้องตามที่  
ไดร้บัใบอนญุาต หรอืทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ลว้ เจา้พนกังาน 
ท้องถิ่นก็จะออกใบรับรองการก่อสร้างอาคาร  
(ใบ อ.๖) ให้ จากนั้นเจ้าของอาคารจึงจะสามารถ 
ใช้อาคารตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งได้  

(แตถ่า้เจา้พนกังานทอ้งถิน่ไมไ่ดท้ำการตรวจสอบ 
ภายในกำหนดเวลา ๓๐ วัน ก็สามารถใช้อาคาร 
นัน้ไดท้นัท)ี ทัง้นี ้หากตอ่มาเจา้ของอาคารตอ้งการ 
เปลีย่นแปลงการใชอ้าคารนัน้ ๆ  กต็อ้งดำเนนิการ 
ขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินก่อนเช่นเดียวกัน 
(มาตรา ๓๒, ๓๓) 

 ๒.๓ การตรวจสอบสภาพอาคาร
 การดำเนนิการในขัน้ตอนนี ้เปน็มาตรการ 
ควบคุมอาคารที่สำคัญที่เพิ่มขึ้นมาโดย พ.ร.บ. 
ควบคมุอาคาร (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึง่ออกมา 
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ เกิดขึ้นในอดีตที่หลังจาก 
อาคารกอ่สรา้งเสรจ็และไดใ้บรบัรองอาคารเปน็ที่
เรียบร้อยแล้ว จะไม่มีกฎหมายหรือข้อกำหนดที่ 
ชัดเจนในการตรวจสอบการใช้งาน หรือระบบต่าง ๆ   
ของอาคาร โดยให้เป็นหน้าที่ของผู้ดูแลอาคาร
แต่ละแห่งจนกว่าจะมีการยื่นขออนุญาตแก้ไข 
หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร ขณะที่ตามสภาพ 
ความเป็นจริงภายหลังจากเมื่อเริ่มใช้อาคาร 
เจ้าของอาคารมักดำเนินการเปลี่ยนแปลงการใช้ 
วัสดุตกแต่ง ระบบบริการของอาคาร หรือเกิด 
ความชำรุดเสื่อมสภาพอันเนื่องมาจากการใช้งาน 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ 
อาคาร อันทำให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย 
ท่ีขาดประสิทธิภาพในการควบคุมอาคารตลอดมา 

 ๗เป็นประเด็นสำคัญท่ีเพ่ิมข้ึนมาโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕. 
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 จงึไดก้ำหนดใหเ้จา้ของอาคาร ๙ ประเภท 
อนัไดแ้ก ่อาคารสงู อาคารขนาดใหญพ่เิศษ อาคาร 
ชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม (ที่มีห้องพักตั้งแต่ 
๘๐ ห้องขึ้นไป) สถานบริการ (ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 
๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) อาคารชุด (ที่มีพื้นที่ 
ตั้งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป) อาคารโรงงาน 
(ที่มีความสูงมากกว่า ๑ ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต่ 
๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึน้ไป) ปา้ยหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้
สำหรบัตดิปา้ย (ทีม่คีวามสงูตัง้แต ่๑๕ เมตรขึน้ไป 
หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ ๕๐ ตารางเมตร) หรือป้าย 
ที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร 
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร (ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 
๒๕ ตารางเมตรขึน้ไป) ตอ้งจดัใหม้ ี“ผูต้รวจสอบ” 
ดา้นวศิวกรรมหรอืดา้นสถาปตัยกรรม แลว้แตก่รณ ี 
ซึ่งผู้ตรวจสอบดังกล่าวจะต้องผ่านการอบรม 
และผ่านการทดสอบจากสถาบันที่ได้รับอนุญาต  
และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร 
จากคณะกรรมการควบคุมอาคาร๘ เพื่อทำการ 
ตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคาร 
อุปกรณ์และระบบของอาคารที่จำเป็นต่อการ 
ป้องกันภยันตรายต่าง ๆ แล้วรายงานผลการ 
ตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หากเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นเห็นว่าถูกต้องเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็จะ 
ออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารให้แก่เจ้าของ
อาคาร โดยแบ่งระยะเวลาในการตรวจสอบออก
แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ การตรวจสอบประจำปี 
และการตรวจสอบใหญ่ ซึ่งจะกระทำทุก ๆ ๕ ปี 
(มาตรา ๓๒ ทวิ)  

 สำหรับกรณีของเจ้าของอาคารที่ฝ่าฝืน 
ไมจ่ดัใหม้ผีูต้รวจสอบ หรอืไมส่ง่รายงานการตรวจ
สอบตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่ กฎหมายมมีาตรการ
บังคับโดยกำหนดโทษไว้ให้จำคุกไม่เกิน ๓ เดือน 
หรอืปรบัไมเ่กนิ ๖๐,๐๐๐ บาท หรอืทัง้จำทัง้ปรบั 
และปรับอีกวันละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จนกว่า 
เจ้าของอาคารจะได้มีการปฏิบัติ ให้ถูกต้อง  
(มาตรา ๖๕ ทวิ) 

 ๒.๔ ผลของการฝ่าฝืนกฎหมาย
 หากตรวจสอบพบว่ ามี ก า รฝ่ า ฝื น 
การดำเนินการใดตามกฎหมายนี้ ให้เป็นอำนาจ 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นในการออกคำสั่งให้ 
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ควบคุม 
งานให้ระงับการกระทำ หรือมีคำสั่งห้ามมิให้ 
บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ  ของอาคารที่
มีการกระทำการฝ่าฝืนได้ แต่ในกรณีใดสามารถ 
แก้ไขได้เจ้าพนักงานท้องถ่ินก็จะออกคำส่ังให้แก้ไข 
ให้ถูกต้อง แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
มีอำนาจออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมด 
หรือบางส่วน และหากไม่มีการรื้อถอนอาคาร 

 ๘“คณะกรรมการควบคุมอาคาร” ประกอบด้วย อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนจาก 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กรมการปกครอง กรมทางหลวง กรมอัยการ สำนักผังเมือง สำนักนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และจากคณะกรรมการ  
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม แห่งละ ๑ คน และผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกิน ๔ คน ซ่ึงรัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นกรรมการ และให้ 
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยนอกจากมีอำนาจหน้าท่ีในการรับข้ึนและเพิกถอน 
การข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ ดังกล่าวข้างต้น ยังมีหน้าท่ีหลักในการกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
ตลอดจนให้คำแนะนำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ีด้วย 
(มาตรา ๑๔, ๑๘).
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ตามคำสั่งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นยื่นคำร้องต่อ 
ศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งจับกุมและคุมขังบุคคลซึ่ง 
ไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
และเข้าไปรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เอง (มาตรา 
๔๐-๔๖ ทว)ิ โดย เจา้ของอาคาร วศิวกร สถาปนกิ 
ผูอ้อกแบบอาคารหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งอาคาร 
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการฝ่าฝืนกฎหมายต้องร่วม 
รบัผดิออกคา่ใชจ้า่ยในการรือ้ถอนอาคารดงักลา่ว  
(มาตรา ๔๙ ทวิ)   

 นอกจากน้ีผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติในกฎหมายน้ี 
ยังจะต้องรับโทษซึ่งมีทั้งโทษปรับและจำคุก อาทิ 
หากทำการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายหรือ 
เปลี่ยนการใช้อาคาร โดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษ 
จำคุก ไม่เกิน ๓ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๖๐,๐๐๐ 
บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังมีการกระทำการ 
ฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
(มาตรา ๖๕) เป็นต้น อีกด้วย
 ๒.๕ การอทุธรณค์ำสัง่ของเจา้พนกังาน
ท้องถิ่น  
 พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ ได้มอบหมายให้ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่หลักในการ 
ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้ 
มอีำนาจหนา้ทีห่ลายประการดงัทีไ่ดก้ลา่วมาแลว้ 
ในข้างต้น ซึ่งการทำหน้าที่ของเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นดังกล่าวจำต้องมีคำสั่งออกมาเพื่อให้ 
การปฏิบัติหน้าที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ 

กฎหมาย หากผู้ซึ่ งได้รับคำสั่งเห็นว่าคำสั่ง 
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นใดไม่เป็นธรรมหรือ 
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้สามารถยื่นอุทธรณ์ 
คำสั่งดังกล่าวได้ (ซึ่งการอุทธรณ์ตามกฎหมายนี้ 
เป็นการอุทธรณ์บังคับ กล่าวคือ เป็นเงื่อนไขให้ 
ผู้ที่จะฟ้องคดีต่อศาลปกครอง จะต้องอุทธรณ์ 
คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อคณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายก่อน)  
โดยเมื่ อ ได้ รับแจ้ งสิทธิ ในการอุทธรณ์จาก 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วให้ผู้อุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง หรือภายใน 
๑๐๐ วัน ในกรณีที่ไม่ได้แจ้งสิทธิการอุทธรณ์ 
ในคำสัง่ และเมือ่ไดย้ืน่อทุธรณภ์ายในกำหนดแลว้ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีคำวินิจฉัย 
อุทธรณ์ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ 
 หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย 
อุทธรณ์ดังกล่าว ก็ให้เสนอคดีต่อศาลภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์  
โดยในระหว่างอุทธรณ์นั้นห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์ 
หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นกระทำการใดแก่อาคาร 
อันเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์ เว้นแต่อาคาร 
ดังกล่าวจะเป็นอันตรายต่อบุคคล หรือทรัพย์สิน 
หรือมีลักษณะซึ่งไม่อาจรอได้ (มาตรา ๕๒) 

๓. ช่องว่างท่ีสำคัญของกฎหมายควบคุม 
อาคาร
 แม้ว่าพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ จะได้ 
ผ่านประสบการณ์ในการบังคับใช้มาเป็นเวลา 
กว่า ๒๙ ปี และเพื่อเป็นการอุดช่องว่างและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้ของกฎหมาย  
จึ ง ได้มีการแก้ ไขปรับปรุ งพระราชบัญญัติ  
ออกกฎกระทรวง และข้อบัญญัติท้องถิ่น ที่ออก 
โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายฉบับนี้หลายฉบับ  
แตด่ว้ยปญัหาความไมป่ลอดภยัของอาคารอนัเปน็



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

“พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ....?”

ผลเนือ่งมาจากการไมป่ฏบิตัติามกฎหมายกย็งัคง 
เกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองน้ัน สะท้อนให้เห็นว่ามาตรการ 
ที่มีอยู่ยังไม่อาจคุ้มครองความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 
อาคารสมดังเจตนารมณ์ที่บัญญัติไว้ได้ โดยหาก 
พิจารณามาตรการทางกฎหมายในการควบคุมอาคาร 
ในประเทศไทยทีผ่า่นมาจะพบวา่ยงัมปีญัหาทีค่วร
ได้รับการแก้ไขในจุดใหญ่ ๆ ในภาพรวม ดังนี้
 ช่องว่างสำคัญประการแรก คือ การมุ่ง 
ให้ความสำคัญเฉพาะการควบคุมอาคาร 
สาธารณะและอาคารขนาดใหญ่ โดยมองข้าม 
อนัตรายทีเ่กดิขึน้จากอาคารขนาดเลก็ ซึง่มาจาก 
ความคิดที่ว่า อาคารสูงเสียดฟ้าหรืออาคาร 
สาธารณะขนาดใหญ ่เมือ่เกดิเหตรุา้ยขึน้ในอาคาร 
ดังกล่าวจะหนีออกมาลำบาก และอาจก่อให้เกิด 
ความเสียหายอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ 
อาคารขนาดเล็กซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ 
ผู้ใช้อาคารไม่มากนัก
 แต่ในสภาพความเป็นจริงตามที่ปรากฏ 
พบวา่ อาคารขนาดใหญ ่เปน็อาคารทีม่คีวามเสีย่ง 
ทีจ่ะเกดิอนัตรายนอ้ย เพราะสว่นใหญถ่กูออกแบบ 
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร และใช้งานตรงกับ 
ที่ขออนุญาต มีอุปกรณ์ เครื่องมือ และระบบ 

ในการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตราย 
จากอาคารเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพราะได้มีการ 
ตรวจสอบความถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่เป็นอาคารควบคุมการใช้  
ทั้งยังต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรายงานผล 
การตรวจสอบอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 ขณะที่อาคารขนาดเล็ก ๆ สูงไม่เกิน 
๔ ชัน้ เชน่ ทาวเฮา้ท ์หรอือาคารพาณชิยท์ัง้หลาย 
กลับเป็นอาคารที่อันตรายและมีความเสี่ยง 
มากท่ีสุด เพราะอาคารส่วนใหญ่จะมีการดัดแปลง  
ต่อเติม และนำมาใช้ผิดประเภทไม่ว่าจะเป็น 
เพื่อการประกอบธุรกิจหอพัก ห้องแบ่งเช่า 
โรงเรียนกวดวิชา สถานบันเทิง ทั้งผับ บาร์ 
คาราโอเกะ ทั้งที่การขออนุญาตในครั้งแรก 
มีวัตถุประสงค์ในการขออนุญาตก่อสร้างหรือใช้ 
อาคารเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย จนทำให้ลักษณะ 
การใช้งานไม่เหมาะสมซ่ึงมีให้เห็นท่ัวไป แต่กลับ 
ไม่ต้องถูกควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยไม่
ถู กกำหนดให้อยู่ ในประ เภทของอาคาร 
ควบคุมการใช้  และอาคารที่ต้องจัดให้มี  
การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ 
ดังเช่นอาคารขนาดใหญ่หรืออาคารสาธารณะ  

๑๐๔
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ทั้ งที่อาคารขนาดเล็กเหล่านี้ส่วนใหญ่ได้ 
ดัดแปลงต่อเติมเพื่อนำไปประกอบธุรกิจที่ 
หลากหลายซึ่งก็มีคนเข้าไปใช้บริการในอาคาร 
เป็นจำนวนมากในแต่ละวันเช่นกัน 
 ซึ่งการมองข้ามถึงอันตรายที่เกิดจาก 
อาคารขนาดเล็กเช่นนี้  ทำให้ เกิดช่องว่าง 
ทางกฎหมายประการสำคัญที่เป็นช่องทางใน 
การเลี่ยงกฎหมาย อันทำให้มีความเสี่ยงที่จะ 
เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้อาคารเป็นอย่างยิ่ง  
การควบคุมอาคารจึงควรให้ความสำคัญกับ 
อาคารขนาดเล็กเหล่านี้ด้วย

ช่องว่างที่สำคัญประการที่สอง คือ การ 
ใหอ้ำนาจในการควบคมุดแูลใหม้กีารปฏบิตัติาม 
กฎหมายโดยเบ็ดเสร็จทั้งกระบวนการโดย 
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จากการที่ 
กฎหมายฉบบันีก้ำหนดใหม้อีำนาจหลายประการ
รวมอยู่ในบุคคลคนเดียวกัน ตั้งแต่อำนาจในการ 
พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อเติม 
รื้อถอน ใช้หรือเปลี่ยนประเภทการใช้อาคาร  
อำนาจในการตรวจสอบการกระทำที่ฝ่าฝืน 
กฎหมาย กระทั่งอำนาจในการออกคำสั่งทาง 
ปกครองเพือ่ควบคมุใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย 
ทำให้การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร ที่จะ 
สัมฤทธ์ิผลหรือประสบความล้มเหลวหรือไม่น้ัน  
ข้ึนอยู่กับความเคร่งครัดของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  
เพียงกลุ่มเดียว อันอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิด 
การทุจริตในวงกว้าง

แม้จะมีคณะกรรมการควบคุมอาคาร  
ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ แต่หาก 
ดูองค์ประกอบของคณะกรรมการทั้งหมดแล้ว 
ส่วนใหญ่มาจากตัวแทนภาครัฐ และการควบคุม 
การบังคับใช้กฎหมายของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
โดยการกำกบัดแูลเพยีงทางเดยีวกไ็มส่ามารถเปน็ 
หลักประกันในการคานอำนาจได้อย่างแท้จริง 

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
หามาตรการโดยใหม้บีคุคลทีส่ามเขา้มามสีว่นรว่ม
ในสมการโครงสร้างความสัมพันธ์นี้ เพื่อมิให้เป็น 
โอกาสทองสำหรับบุคคลซึ่งเล็งเห็นโอกาสในการ 
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากช่องว่างของ 
กฎหมายดงักลา่ว ดว้ยการใหภ้าคสว่นอืน่ ๆ  เขา้มา
มสีว่นรว่มในการแสดงความคดิเหน็ บริหารจัดการ 
และตรวจสอบ เพ่ือให้กฎหมายฉบับน้ีมีประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช้โดยไม่ให้อยู่ในดุลยพินิจที่จะ 
ดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว

๔. บทสรุป
 จากข้อมูลตามท่ีได้นำเสนอมาน้ัน ส่วนหน่ึง 
เป็นเครื่องชี้ให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากการ 
ควบคุมอาคารของประเทศไทย นับเป็นปัญหาที่
เรื้อรังมานานและเป็นปัญหาที่ยังคงมีอยู่ จะไม่
อาจหมดสิ้นไปหรือเบาบางลงได้ หากปล่อยให้ 
เปน็หนา้ทีข่องหนว่ยงานของรฐัในการดำเนนิการ 
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายแต่ฝ่ายเดียว 
โดยไมเ่ปดิโอกาสใหภ้าคสว่นอืน่ ๆ  โดยเฉพาะภาค 
ประชาชนในแต่ละท้องที่ได้เข้ามามีบทบาทหรือ 
มีส่วนร่วมในการบังคับใช้และการตรวจสอบ 
อย่างจริงจัง ประกอบกับด้วยเหตุผลที่สภาพ 
ความเป็นจริงของกระบวนการในการควบคุม 
อาคารนัน้ไมอ่าจหาคูก่รณซีึง่เปน็ผูท้ีเ่สยีประโยชน ์

๑๐๕



จุลนิติ มี.ค.-เม.ย. ๕๒

“พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ กฎหมายเสือกระดาษ....?”

เอกสารอ้างอิง 

 • สินิทธิ์ บุญสิทธิ์, กฎหมายควบคุมอาคาร, กรุงเทพฯ : บริษัท ศูนย์การพิมพ์ แก่นจันทร์ จำกัด, ๒๕๕๐ 
 • บุรินทร์ โชคเกิด, วิบูลย์ ทิพย์โสตถิ, คำอธิบาย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒, กรุงเทพฯ : เทคนิค  
  ๑๙, ๒๕๓๑
 • นิคม ปราชญ์นคร, กฎหมายและระเบียบควบคุมอาคาร พร้อมกับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง,   
  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ๒๕๒๘
 • ทีมงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360° รายสัปดาห์, เปิดตึกมรณะทั่วกทม. ตามรอยซานติก้าผับ !, ผู้จัดการ   
  360° รายสัปดาห์ ๑๙-๒๕ (มกราคม ๒๕๕๒) 
 • ทมีงานหนงัสอืพมิพฐ์านเศรษกจิ, กรมโยธา-กทม. คมุเขม้อาคารเสีย่งทัว่กรงุ, หนงัสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ  
  ๘ (มกราคม ๒๕๕๒)
 • พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ, กฎหมายตรวจสอบอาคาร : สัมปทานการเก็บส่วยโดยดุลยพินิจ?,  
  www.manager.co.th (ผู้จัดการออนไลน์)
 • พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ (ฉบับที่ ๓)  
  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 • www.thaibuildinginspector.com (เว็ปไซต์รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผู้ตรวจสอบอาคาร 
  และการตรวจสอบอาคาร)
 • www.dpt.go.th (เว็ปไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย)

หรอืถกูโตแ้ยง้สทิธโิดยตรงจากการควบคมุอาคาร 
ในขณะที่ยังไม่มีความเสียหายอันเกิดจากการ 
ละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นได้ จะมีก็แต่ผู้ ได้รับ 
ประโยชนจ์ากการทจุรติรว่มกนัระหวา่งเจา้หนา้ที่ 
ซึ่งมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องบางคนกับเจ้าของ 
หรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้อง 
ปฏิบัติตามกฎหมาย หากจะเกิดการโต้แย้งสิทธิ 
ตามกฎหมายนี้ขึ้นก็ต่อเมื่อมีกรณีเกิดความ 
เสียหายขึ้นแล้วเท่านั้น อันเป็นจุดอ่อนสำคัญ 
ในการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ 

 ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะ 
เป็นภาครัฐบาล ภาคนิติบัญญัติ ภาคประชาชน 
และบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเร่งศึกษา 
หามาตรการและแนวทางปฏิบัติในการแก้ไข 
ปัญหาที่มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้  
เพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์โศกนาฏกรรมดังเช่น 
เหตุการณ์ซานติก้าผับและอีกหลาย ๆ  เหตุการณ์ 
ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 
ให้หมดสิ้นไปในที่สุด  

๑๐๖




