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บทคัดย่อ 

บทความน้ี ทบทวนสรุปความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมายอาคาร และ
มาตรฐานปฏิบัติในประเทศไทย และข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข ให้รองรับ
พลวัตการเปล่ียนแปลงของงานอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ประกอบด้วยส่ีประเด็นหลัก คือ 1) อ้างอิงนิยาม หรือคําจํากัดความเดียวกัน 
2) มีบทบัญญัติแฝงให้อํานาจเจ้าพนักงานดําเนินการ ตามกระบวนปฏิบัติใน
กฎหมายอ่ืน 3) การแก้ไชกฎหมายให้มาตรฐานปฎิบัติมีผลใช้บังคับ และ 4) 
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเน้ือหา อํานาจหน้าท่ี คาบเก่ียว หรือซ้ําซ้อนกัน 
สองประเด็นแรก ถูกใช้จนเป็นแนวปฏิบัติแล้ว มีข้อเสนอแนะให้ใช้เป้น
แบบอย่าง สองประเด็นหลัง มีข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขท่ีทัน
เหตุการณ์ ยืดหยุ่น และเป็นธรรม   

คําสําคัญ: 3-5 กฎหมายอาคาร, มาตรฐานปฏิบัติ,  ลําดับและกระบวนวิธี
ปฏิบัติ, ปรับปรุงแก้ไข 

Abstract 

This paper deals with reviews and summarizes links among 
numbers of building regulation and code of practice in Thailand 
with proposed amendment to support dynamic changes in 
building works efficiently and effectiveness. The four main 
categories are: 1) referring the unique terms and definitions; 2) 
embed the authority to implement the procedure as set forth 
in the other regulation; 3) enforcing the code of practice by 
means of the amendment of the regulation; and 4) resolution 
for duplication or common in context, authority or responsibility 
among the regulations. The first two categories have been 
implemented clearly and would be the normal practice while 
proposed amendment with prompt action, flexibility and fair 
would be most efficiently approach for remaining categories.      
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1. คํานํา

กฎหมายอาคาร ในประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (หรือ พรบ. ควบคุมอาคาร) พ.ศ. 2522 [1] ยกเลิกพรบ. ควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 พรบ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2504 ประกาศของคณะปฎิวัติ (ฉบับท่ี 192) พ.ศ. 2515 พรบ. ควบคุมการ
ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พ.ศ. 2476 และพรบ. ควบคุมการก่อสร้างในเขต
เพลิงไหม้ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2496 โดยรวมเป็นฉบับเดียวกัน และปรับปรุง
แก้ไขฯ ต่อมา พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 เพ่ิมเติมเร่ืองการ
แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้าย
อาคาร แทนการขออนุญาตฯ (มาตรา หรือ ม. 39 ทวิ) ปรับปรุงอํานาจ
หน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น บทกําหนดโทษฯ พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับ
ที่ 3) พ.ศ.2543 กําหนดมาตรการ ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย ป้องกัน
อัคคีภัย สาธารณสุข รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ผังเมือง สถาปัตยกรรม และ
จราจร (หลักเกณฑ์ตรวจสอบอาคาร ตาม ม. 32 ทวิ) ผนวกเร่ืองการอนุญาต
ให้ใช้โรงมหรสพกับการควบคุมอาคาร กําหนดกระเช้าไฟฟ้า หรือส่ิงท่ีสร้าง
ขึ้นเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองเล่นในสวนสนุกเป็นอาคาร ฯ พรบ. ควบคุมอาคาร 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2550 ยกเว้น ผ่อนผัน กําหนดเง่ือนไขให้กระทรวง ทบวง 
กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การของรัฐฯ หรือหน่วยงานอ่ืน
ของรัฐสามารถจัดให้มี หรือพัฒนาที่อยู่อาศัยต้นทุนตํ่าสําหรับประชาชนผู้มี
รายได้น้อย พรบ. ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2558 ปรับปรุงแก้ไข ม. 
39 ทวิ (เงื่อนไข ข้อมูล เอกสารหลักฐาน) ม. 39 ตรี (อํานาจหน้าท่ีของเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ในการแจ้งข้อทักท้วง  และดําเนินการ ฯ)  

ทั้งน้ี พรบ. ควบคุมอาตาร (ม. 21-39 ตรี) กําหนดให้การ 
ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคล่ือนย้าย ใช้ หรือเปล่ียนการใช้อาคาร ต้องขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงาน ก่อนดําเนินการฯ และมีกฎกระทรวง ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามพรบ. ควบคุมอาคาร หลายฉบับ กําหนดส่วนประกอบของ
อาคาร ระยะร่น ที่ว่าง ความสูง พ้ืนท่ี ความม่ันคงแข็งแรง การคํานวณทาง
วิศวกรรม วิธีปฏิบัติ เพ่ือย่ืนขออนุญาต สุขอนามัย ความปลอดภัยของผู้ใช้
อาคาร หรือผู้อ่ืน ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ ทุพลภาพ และ
คนชรา คุณภาพส่ิงแวดล้อม (น้ําเสีย น้ําท้ิง ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล) ที่จอดรถ 
และทางเข้าออก และการตรวจสอบอาคาร  

มีประมวลกฎหมาย พรบ.อ่ืน  หรือกฎกระทรวงตาม พรบ. อ่ืน ที่ต้อง
พิจารณาประกอบ พรบ. ควบคุมอาคาร จําแนกเป็นกลุ่ม ที่ต้องพิจารณาโดย
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ลําดับ  คือ ประมวลกฎหมายท่ีดิน กรรมสิทธิ์ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่ิงปลูก
สร้าง การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ผังเมือง กฎหมายสาธารณูปโภค อาทิ ทาง
หลวง และสาธารณูปการ อาคาร หรือกิจการท่ีมีลักษณะเฉพาะ การขุดดิน 
และถมดิน พลังงาน และสิ่งแวดล้อม อาชีวะอนามัย และความปลอดภัยใน
การทํางาน กฎหมายวิชาชีพ และการประกอบอาชีพ ประมวลกฎหมาย
อาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ และอ่ืน ๆ [2] - ตารางที่ 1 

 ตารางท่ี 1 กฎหมายอ่ืนที่เชื่อมโยงกับ พรบ. ควบคุมอาคาร 
เรื่อง ชื่อกฎหมาย  

ที่ ดิน  กรรมสิท ธ์ิ 
เวนคืนฯ และ ผัง
เมือง 

1. ประมวลกฎหมายที่ดิน
2. พรบ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
3. พรบ.ว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการ

ขนส่งมวลชน
4. พรบ. การผังเมือง

ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค 
และสาธารณูปการ 

1. พรบ. การเดินอากาศ
2. พรบ. การเดินเรือในน่านน้ําไทย
3. พรบ. ทางหลวง
4. พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย
5. พรบ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
6. พรบ. การไฟฟ้านครหลวง
7. พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
8. พรบ. การประปานครหลวง
9. พรบ. การประปาส่วนภูมิภาค

กฎหมายอาคาร พรบ.  ควบคุมอาคาร กําหนดหลักเกณฑ์ และการ
กระทําที่เกี่ยวแก่อาคาร ส่วนประกอบของอาคาร พื้นที่
ใช้สอย ระยะร่น ที่ว่าง ความสูงฯ ความม่ันคงแข็งแรง 
การคํานวณทางวิศวกรรม วิธีปฏิบัติ เพื่อยื่นขออนุญาต 
สุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร สิ่งอํานวย
ความสะดวกสําหรับคนพิการ ทุพลภาพ และคนชรา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม (น้ําเสีย น้ําทิ้ง ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล) ที่จอดรถ และทางเข้าออก การตรวจสอบ
อาคาร)  

ขุดดิน ถมดิน พรบ. ขุดดินและถมดิน และกฎกระทรวงว่าด้วยการ
กําหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดิน หรือสิ่ง
ปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน 

อ า ค า ร  ห รื อ
กิ จ ก า ร  ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ 

1. พรบ. จัดสรรที่ดิน
2. พรบ.อาคารชุด
3. พรบ. โรงงาน
4. พรบ. โบราณสถาน ฯ
5. พรบ.  โรงแรม
6. พรบ. ควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง

พ ลั ง ง า น  แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

1. พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
2. พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กําหนดประเภท และขนาดของโครงการ
หรือกิจการซ่ึงต้องจัดทํารายงาน การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิ ธีการ
ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยใน
ก า ร ทํ า ง า น
ก่อสร้าง  

1. พรบ. คุ้มครองแรงงาน
2. พรบ .  ความปลอดภั ย  อาชี ว อนามั ย  และ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน

ตารางท่ี 1 กฎหมายอ่ืนที่เชื่อมโยงกับพรบ. ควบคุมอาคาร (ต่อ) 
เรื่อง ชื่อกฎหมาย  

วิ ช า ชี พ  แ ล ะ
ก า รป ร ะกอบ
อาชีพ 

1. พรบ. สถาปนิก
2. พรบ. วิศวกร
3. พรบ.การประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้าง

อื่น ๆ อาทิ ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายแพ่ง 
และพาณิชย์ 

2. ประเด็นปัญหา สมมติฐาน และวิธีศึกษา

2.1 ประเด็นปัญหา 

ดังที่ได้กล่าวข้างต้น กฎหมายอาคาร มิได้หมายความเฉพาะ พรบ.
ควบคุมอาคาร แต่เชื่อมโยงกับประมวลกฎหมาย พรบ. อ่ืน กฎกระทรวง 
หรือประกาศกระทรวง ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม พรบ.ควบคุมอาคาร 
และพรบ.อ่ืน  เมื่อรวมเป็นหมวดหมู่ และจัดเรียงตามลําดับก่อนหลังที่ผู้
ปฏิบัติ อาทิ ผู้ว่าจ้าง (เจ้าของอาคาร)  ผู้รับจ้าง (ผู้ออกแบบ - สถาปนิก 
วิศวกร ผู้ก่อสร้าง) และเจ้าพนักงาน จะต้องพิจารณา หรือดําเนินการแล้ว 
กําหนดปัญหาหลักส่ีประเด็น คือ 1) กฎหมายที่เก่ียวแก่อาคารข้างต้น 
อ้างอิงให้เชื่อมโยงกันอย่างไร 2) นอกเหนือจากอํานาจหน้าที่หลัก เจ้า
พนักงานตามกฎหมายต่าง ๆ มีอํานาจหน้าที่ ตามกฎหมายอ่ืนได้อย่างไร 3) 
มาตรฐานปฏิบัติ (อาทิ มาตรฐานโยธาธิการและผังเมือง - มยผ. มาตรฐาน
สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ - วสท. 
มาตรฐานอุตสาหกรรม - มอก. หรือมาตรฐานต่างประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
และใช้ปฏิบัติ) ที่ยังไม่ถือเป็นกฎหมาย จะยกร่างเป็นกฎหมาย หรือใช้บังคับ
เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายได้อย่างไร และ 4) กรณีกฎหมายมีเนื้อหา 
อํานาจหน้าท่ีเจ้าพนักงาน คาบเก่ียว หรือซ้ําซ้อนกัน ควรปรับปรุงแก้ไข
อย่างไร   

2.2 สมมติฐาน และวิธีศึกษา 

สมมติฐาน ประกอบด้วย 1) กฎหมายอ่ืนอาจเช่ือมโยงกับ พรบ. ควบคุม
อาคาร โดยมีแนวปฏิบัติอยู่แล้ว อาทิ อ้างอิงนิยาม คําจํากัด หรือหลักปฏิบัติ
เดียวกัน (Cross-references) 2) อาจมีบทบัญญัติแฝง (Embedded) ระบุ
ให้อํานาจเจ้าพนักงาน ดําเนินการตามกฎหมายอ่ืน และ 2) มาตรฐานปฏิบัติ 
จะมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายได้ แต่ควรยืดหยุ่น และเป็นธรรม และแนวทาง
ปรับปรุงแก้ไข กรณีเน้ือหากฎหมาย อํานาจหน้าที่ คล้ายคลึง หรือทับซ้อน
กัน จะต้องอาศัยกระบวนทางกฎหมาย ซึ่งมีหลายวิธี ขึ้นอยู่ กับลําดับ
ความสําคัญของกฎหมาย แต่วิธีที่เหมาะสมสําหรับกฎหมายอาคาร และ
พลวัตของงานอาคาร จะต้องสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ  

 ทั้ ง นี้  โ ดยศึ กษ า เป รี ยบ เที ยบหลั กก า ร เหตุ ผล  และ เ นื้ อ ห า 
(Comparative study) เพ่ือพิสูจน์การอ้างอิง บทบัญญัติแฝง ประเด็น และ
ที่ควรปรับปรุงแก้ไข หรือเพ่ิมเติม 

3. ผลศึกษา และวิจารณ์ผล

3.1 การอ้างอิงนิยาม หรือคําจํากัดความเดียวกัน 

การอ้างอิงนิยาม หรือคําจํากัดความเดียวกัน ทําให้กฎหมายเช่ือมโยง
กันโดยตรง พรบ. ควบคุมอาคาร นิยามคําว่า "อาคาร" โดยคํานึงถึงสวัสดิ
ภาพความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร และสาธารณะ มากกว่าลักษณะของส่ิง
ปลูกสร้าง โดย "อาคาร" หมายถึง ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า 
สํานักงาน และส่ิงที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
และหมายความรวมถึง (1) อัฒจันทร์ หรือส่ิงที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน เพ่ือใช้เป็น
ที่ชุมนุมของประชาชน (2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทาง หรือท่อระบายนํ้า อู่
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เรือ คานเรือ ท่าน้ํา ท่าจอดเรือ ร้ัว กําแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือ
ใกล้เคียงกับท่ีสาธารณะ หรือส่ิงที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย (3) ป้าย
หรือส่ิงที่สร้างขึ้นสําหรับติด หรือต้ังป้าย (ก) ที่ติด หรือต้ังไว้เหนือที่
สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนักรวมทั้งโครงสร้าง
เกินสิบกิโลกรัม (ข) ที่ติดหรือต้ังไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัด
ในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายน้ัน 
(ค) เม่ือวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกว่าที่กําหนดใน
กฎกระทรวง (4) พ้ืนที่หรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถสําหรับอาคารที่กําหนดฯ (5) ส่ิงที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆของ
อาคารด้วย อย่างไรก็ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร และกฎกระทรวงฯ ได้
นิยาม อาคารบางประเภท เพ่ิมเติม โดยคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย วัสดุ
ก่อสร้าง หรือลักษณะเฉพาะ อาทิ  อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
อาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ อาคารอยู่อาศัย ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว 
บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารอยู่อาศัย
รวม อาคารขนาดใหญ่ สํานักงาน คลังสินค้า โรงงาน โรงมหรสพ โรงแรม 
ภัตตาคาร นิยามอ่ืน ๆ อาทิ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน รายการคํานวณ ก่อสร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซม ร้ือถอน เขตเพลิง
ใหม้ ผู้ควบคุมงาน ผู้ดําเนินการ ผู้ครอบครองอาคาร ผู้ตรวจสอบ 
นายตรวจ นายช่าง ราชการส่วนท้องถิ่น 

ตัวอย่างกฎหมายที่ อ้างอิงนิยาม หรือคําจํากัดความ  "อาคาร" 
หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
ฯลฯ ปรากฏใน ม. 4 พรบ.การผังเมือง [3] ม. 3 พรบ. การส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน [4] ม. 4 พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ [5] นัยของการอ้างอิงนิยาม หรือคําจํากัดความเดียวกัน คือ 
อาคารที่เข้าข่ายจะต้องดําเนินการตามพรบ. ดังกล่าว ย่อมต้องดําเนินการ
ตามพรบ. ควบคุมอาคารด้วยส่วนอาคาร หรือกิจการท่ีมีลักษณะเฉพาะ 
นอกจากจะดําเนินการตาม พรบ. อ่ืน ๆ แล้ว ต้องดําเนินการตาม พรบ. 
ควบคุมอาคาร เพราะโดยสภาพ ย่อมต้องมีส่ิงปลูกสร้าง ซึ่งบุคคลอาจเข้า
อยู่หรือเข้าใช้สอย อาทิ บ้านจัดสรร อาคารชุด โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ 
สถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิง คลังน้ํามันเชื้อเพลิง 

3.2 บทบัญญัติแฝง ระบุให้อํานาจ 

บทบัญญัติแฝง ระบุให้อํานาจ ทําให้เจ้าพนักงานมีอํานาจหน้าที่ 
ดําเนินการตามกฎหมายอ่ืน นอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายหลัก 
กรณีตัวอย่างที่มีประสิทธิผล  คือ อํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ 
พรบ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฯ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2534 [6] 
"เมื่อรัฐมีความจําเป็น ที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เพ่ือกิจการใดๆ อัน
จําเป็น เพ่ือการอันเป็นสาธารณูปโภค หรือการอันจําเป็นในการป้องกัน
ประเทศ หรือการได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ หรือเพ่ือการผังเมือง หรือเพ่ือ
พัฒนาการทางการเกษตร หรือการอุตสาหกรรม หรือเพ่ือการปฏิรูปที่ดิน 
หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะอย่างอ่ืน ถ้าไม่ได้ตกลงในเร่ืองการโอนไว้เป็น
อย่างอ่ืน ให้ดําเนินการเวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ฯลฯ"   

กรรมสิทธิ์ในที่ดิน จึงอาจยุติ หากท่ีดินได้ถูกเวนคืนโดยหน่วยงาน หรือ
เจ้าพนักงาน ซึ่งใช้อํานาจตาม พรบ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  
ทั้งนี้ อํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ปรากฏในกฎหมายว่าด้วย
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ หลายฉบับ "เมื่อมีความจําเป็นที่จะต้อง
ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ฯ ถ้ามิได้ตกลงในเร่ืองการโอนไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้
ดําเนินการเวนคืนตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์" อาทิ ม. 
68/1พรบ. ทางหลวง พ.ศ.2535 และพรบ. ทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2549 [7] ม. 34 พรบ. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 [8] ม. 

37 ทวิ พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และปรับปรุงแก้ไขถึง 
พรบ. การรถไฟแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2543 [9] ม. 36 พรบ. 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ.2511 และปรับปรุงแก้ไขถึง พรบ. 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 [10] ม. 35 
พรบ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 และปรับปรุงแก้ไขถึง พรบ. การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2542 [11] ม. 35 ทวิ พรบ. การไฟฟ้า
นครหลวง พ.ศ. 2501 และปรับปรุงแก้ไขถึง พรบ. การไฟฟ้านครหลวง 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 [12] ม. 37 พรบ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 
และปรับปรุงแก้ไขถึงพรบ. การประปานครหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535 
[13] และ ม. 33 พรบ. การประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2522 และปรับปรุง
แก้ไขถึง พรบ. การประปาส่วนภูมิภาค (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 [14] 

การระบุให้อํานาจเจ้าพนักงานดังกล่าว เป็นการเช่ือมโยงกฎหมาย โดย 
เสมือนแฝง พรบ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์  ไว้ในกฎหมายดังกล่าว 
โดยไม่ต้องเขียนระบุกระบวนเวนคืนซ้ําซ้อน ทําให้เน้ือหา พรบ. ดังกล่าว
ข้างต้นกระชับ การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เป็นไปตามกระบวนวิธีเดียวกัน  

3.3 การทําให้มาตรฐานปฏิบัติมีผลใช้บังคับ  

 ปกติ การดําเนินการให้เป็นไปตาม พรบ. จําเป็นต้องมีกฎกระทรวง 
หรือประกาศกระทรวง ซึ่งดําเนินการได้ยืดหยุ่นกว่าแก้ไขเพ่ิมเติม พรบ. 
เพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ. ควบคุมอาคาร รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มี
อํานาจเสนอกฎกระทรวงให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อผ่านความเห็นชอบ 
แล้ว จึงตรากฎกระทรวง ลงนามประกาศใช้ และเม่ือประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา จะมีผลใช้บังคับ นอกจากน้ี รัฐมนตรีฯ ยังมีอํานาจฯ ออกประกาศ
กระทรวง ไม่ต้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อรัฐมนตรีฯ ลงนาม 
แล้วประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะมีผลใช้บังคับ  
 ตัวอย่าง เช่น สมบัติของวัสดุ (คอนกรีต เหล็กเสริม กําลังแบกทานของ
ดิน หรือหิน และกําลังรับน้ําหนักของเสาเข็ม) น้ําหนักจร แรง วิธีคํานวณ
ออกแบบ   และอ่ืน  ๆ  ที่ เนื้ อหาคล้ายมาตรฐานปฎิบั ติ  ปรากฏใน 
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวงฉบับที่ 
48 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ.2549) เนื้อหา 
ประกอบด้วย วัสดุ เกณฑ์ และการคํานวณทางวิศวกรรม แก้ไขเพ่ิมเติมฯ 
ข้อ 1 และ 23 - 28 เร่ืองการใช้กระจกเป็นส่วนประกอบของอาคาร และ
ยกเลิกข้อ 24 ใช้ข้อความใหม่แทนฯ ตามลําดับ [15] 

 อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 พ.ศ.2540 ซึ่ง
กําหนดการรับน้ําหนักความต้านทานและความคงทนของอาคาร หรือ
พ้ืนดินท่ีรองรับอาคารสําหรับการก่อสร้างอาคารในเขตที่อาจได้รับ
แรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวฯ ถือเป็นกฎกระทรวงในยุคแรก ๆ ที่เนื้อหา
เน้ นการคํ านวณทางวิ ศ วกรรม  ปั จ จุบั นถู กยก เ ลิ ก  และแทน ท่ี 
(Superseded) ด้วย กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความต้านทาน 
ความคงทน และพ้ืนดินรองรับอาคาร ในการต้านแรงส่ันสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 [16] ซึ่ง ข้อ (4) ระบุให้ "การออกแบบโครงสร้าง
อาคารฯ ให้ผู้คํานวณออกแบบคํานึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตให้มี
เสถียรภาพในการต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว การกําหนด
รายละเอียดปลีกย่อยชิ้นส่วนโครงสร้าง รวมท้ังบริเวณรอยต่อระหว่างปลาย
ชิ้นส่วนโครงสร้างต่าง ๆ และการจัดให้โครงสร้างทั้งระบบอย่างน้อยให้มี
ความเหนียวเทียบเท่าความเหนียวจํากัด (Limited ductility) ตาม
มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพ่ือต้านทานการส่ันสะเทือนของ
แผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐานว่าด้วยการ
ออกแบบอาคารต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวท่ีสภาวิศวกร
รับรอง" 

เมื่อกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งมีภารกิจ อํานาจ หน้าที่ ตาม พรบ. 
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 จัดทํามาตรฐาน ของกรมโยธาธิ
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การและผังเมือง (มยผ.) และมี มยผ. 1302-54 มาตรฐานประกอบการ
ออกแบบอาคารเพ่ือต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว [17] ซึ่ง
ปรับปรุงแก้ไข ใช้แทน มยผ. 1301-50 ด้วยเหตุนี้ มยผ. 1302-54 จึงถูก
เชื่อมโยงกับกฎกระทรวง มีผลใช้บังคับ มีข้อสังเกตว่า "มาตรฐานว่าด้วย
การออกแบบอาคารต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวท่ีสภาวิศวกร
รับรอง" อาจหมายถึงมาตรฐานท่ีสภาวิศวกรจัดทําขึ้นเอง หรือมาตรฐานอ่ืน 
ที่สภาวิศวกรรับรอง อาทิ มาตรฐานท่ีวสท .จัดทําขึ้น หรือมาตรฐาน
ต่างประเทศฯ การกําหนดดังกล่าวย่อมเป็นธรรม เพราะทําให้ผู้ปฏิบัติมี
ทางเลือก (Alternative)  
 แม้ปัจจุบัน มี มยผ. ที่เก่ียวแก่สมบัติของวัสดุ การทดสอบ และการ
คํานวณทางวิศวกรรมจํานวนมาก อาทิ มยผ.1101-52 ถึง 1106-52 
มยผ.1131-50 มยผ.1252-51 มยผ. 1551-51 และ มยผ.1332-50 [18] - 
[20] แต่ก็ยังไม่ถูกเช่ือมโยงเข้ากับกฎกระทรวงอย่างชัดแจ้ง ด้วยเหตุเพราะ
มิได้มีกฎกระทรวงท่ีว่าด้วยเร่ืองดังกล่าวเป็นการเฉพาะ แนวทางท่ีจะทําให้ 
มยผ. หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ (อาทิ มาตรฐาน วสท. มอก. 
หรือมาตรฐานต่างประเทศ) จึงควรทําเช่นเดียวกับกรณีกฎกระทรวง ที่ได้
ดําเนินการมาแล้ว โดยปรับปรุง แก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) โดยขยายความกฎกระทรรวงฯ แต่ละข้อด้วย
ถ้อยคํา "ฯลฯ ตามมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการ
ส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวของกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือมาตรฐาน
อ่ืน ที่สภาวิศวกรรับรอง" (ตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2 แนวทางปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) และกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 60 (พ.ศ.2549) เชื่อมโยงกับ มยผ. หรือมาตรฐานอ่ืน  

กฎกระทรวง (ข้อที่) เรื่อง มยผ. (ตัวอย่างมาตรฐานอื่น ซ่ึงเป็นที่ยอมรับ) 
(3) - (5), (8) คอนกรีต 
และคอนกรีตเสริมเหล็ก  

มยผ .1101-52 คอนกรีต และคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ตัวอย่างมาตรฐานอื่น - มอก. 213-2520) 

(10)-(12) คอนกรีตอัดแรง มยผ. 1102-52 คอนกรีตอัดแรง  
ตัวอย่างมาตรฐานอื่น มอก. 420-2540 ลวด
เหล็กกล้าตีเกลียวสําหรับคอนกรีตอัดแรง  

(6), (9) เหล็กเสริม มยผ. 1103-52 เหล็กเสริมคอนกรีต 
(ตัวอย่างมาตรฐานอื่น มอก. 20-2543 เหล็กเส้น
กลม และ มอก. 24-2548 เหล็กข้ออ้อย) 

(9) ม (13) เหล็กรูปพรรณ - ไม่มี -  
ตัวอย่างมาตรฐานอื่น มอก. 1227-2539 เหล็ก
โครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน) 

(14) ไม้ มยผ.1104-52 ไม้ 
(17) แรงลม มยผ. 1131-50 มาตรฐานการคํานวณแรงลม

และการตอบสนองของอาคาร 
(18) ฐานราก มยผ. 1105-52 ฐานราก 
(20) - (22) เสาเข็ม มยผ. 1106 -52 เสาเข็ม มยผ.1252-51 และ 

1551-51 มาตรฐานการรับน้ําหนักของ
เสาเข็ม ด้วยวิธีพลศาสตร์ Dynamic Load 
Test และตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
เสาเข็ม ด้วยวิธี Seismic Test 

(24) ระยะหุ้ม มยผ .1332-50 มาตรฐานงานคอนกรีตเ ม่ือ
พิจารณาความคงทน และอายุการใช้งาน 
(ตัวอย่างมาตรฐานอื่น วสท. 3408) 

ยังมีกฎกระทรวงอ่ืน ที่สมควรเชื่อมโยงมาตรฐาน เพ่ือให้มีผลใช้บังคับ 
อาทิ กฎกระทรวงกําหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือส่ิงปลูก

สร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ. 2548 ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตาม 
พรบ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เชื่อมโยงกับ มยผ. 1911-52 ถึง 
มยผ. 1914-52 มาตรฐานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การขุด
ดิน และถมดิน (การคํานวณเสถียรภาพ ความลาดเอียงที่ปลอดภัย วิธี
ป้องกันการพังทลาย การตรวจวัดพฤติกรรมความลาดเอียง และการระบาย
น้ํา) ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติ จะต้องอาศัยสภาวิศวกรดําเนินการรับรอง
มาตรฐานอ่ืน ๆ อย่างมีประสิทธิผล  

3.4 การปรับปรุงแก้ไขเน้ือหา หรืออํานาจหน้าที่ ที่คาบเก่ียว หรือทับซ้อน 

หากกฎหมายมีเน้ือหา หรืออํานาจหน้าที่คล้ายคลึง หรือทับซ้อนกัน 
อาจไม่สามารถแก้ไขได้โดยพลัน เพราะกฎหมายแต่ละฉบับ ย่อมมี
วัตถุประสงค์แตกต่างกัน เจ้าพนักงาน สังกัดคนละกระทรวง กรณีตัวอย่าง 
คือ กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจตาม พรบ. ควบคุมอาคาร 
[22] ถือเป็นกฎมายท่ีว่าด้วยความปลอดภัยในการทํางานอาคาร กําหนดให้
การกระทําเก่ียวแก่อาคารที่ต้องขออนุญาตฯ ก่อนดําเนินการ และมี
มาตรการความปลอดภัย คือ ก่อสร้าง หรือดัดแปลงแก้ไข (ป้ายแสดง
ข้อความฯ สิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นฯ สภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ก่อสร้างฯ การป้องกันภยันตรายฯ วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคาร การทําฐานราก
โดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือตอก การขุดดิน รั้วช่ัวคราวฯ 
ตรวจสอบความแข็งแรงและปลอดภัยของนั่งร้านฯ สํารวจตําแหน่ง ความ
ลึก และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง ระหว่าง
ก่อสร้าง ส่ิงกันตกหรือราวก้ันรอบบริเวณที่ขุดดิน ป้ายเตือนอันตราย แสง
สว่าง หรือไฟสัญญาณกะพริบเตือนอันตราย คํ้ายัน เข็มพืด หรือฐานราก
เสริมตามความจําเป็น การกองวัสดุ หมวกแข็งเพ่ือป้องกันภยันตรายต่อ
ศีรษะฯ การใช้เครื่องมือที่เป็นสื่อไฟฟ้าฯ การใช้โซ่ เชือก ลวดสลิง รอก 
ปั้นจั่น ลิฟต์ส่งของ การป้องกันภยันตรายเม่ือหยุดใช้ปั้นจ่ัน หรือลิฟต์ส่ง
ของประจําวัน ผู้ควบคุมการใช้เคร่ืองมือกล เคร่ืองกลจักรกล การตรวจสอบ
และบํารุงรักษาฯ) การร้อถอนอาคาร (การศึกษารายละเอียดโครงสร้าง
อาคารที่จะร้ือถอน สภาพแวดล้อม ควบคุมการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ และ
วิธีป้องกันส่ิงบริการสาธารณะฯ และภยันตรายฯ ป้ายเตือนอันตราย แสดง
ขอบเขตการร้ือถอน ไฟสัญญาณเตือนอันตราย และแสงสว่าง การป้องกัน
ฝุ่นละออง และเศษวัสดุร่วงหล่นฯ  การขนถ่ายวัสดุลงจากท่ีสูงสู่ที่ต่ํา โดย
ใช้ราง หรือสายพานเล่ือน การป้องกันภยันตรายกรณีใช้ลิฟต์ส่งของ หรือ
ปั้นจ่ัน หรือโยน หรือทิ้ง การกองวัสดุ หรือถอนไว้บนพ้ืน หรือส่วนของ
อาคารที่สูงกว่าพ้ืนดิน) เคล่ือนย้ายอาคาร (ศึกษารายละเอียดโครงสร้างของ
อาคารที่จะเคล่ือนย้าย สภาพแวดล้อม การควบคุมการปฎิบัติงานของการ
แก้ไขกรณีมิได้ปฏิบัติตามขั้นตอน การตรวจสอบและวิธีป้องกันส่ิงบริการ
สาธารณะและภยันตรายฯ ป้ายเตือนอันตรายไฟสัญญาณเตือนอันตราย 
การติดต้ัง กอง หรือเก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วัสดุก่อ เวลา และแสงสว่างใน
เคล่ือนย้ายอาคาร) ใช้ หรือเปล่ียนการใช้อาคาร (การดูแลรักษา และ
ซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
และมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินฯ การใช้
อาคาร  โดย มิ ใ ห้มี ก ารกระทํ า ท่ี อาจ ก่อ ใ ห้ เ กิด เหตุ รํ าคาญ  หรือ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม อันเป็นภยันตรายต่อ
สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน) ทั้งนี้ รายละเอียดดังกล่าวทําเป็น
ประกาศกระทรวง [1] แสดงในตารางท่ี 3 

พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 8 (ม. 100 - 107) มีเนื้อหา
เก่ียวแก่ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
[23] ต่อมา พรบ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 ยกเลิก
บทบัญญัติที่จะซ้ําซ้อน กับการตราพรบ. เฉพาะ ซึ่งปัจจุบัน คือ พรบ. ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554 ซึ่ง
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กําหนดควบคุม การใช้เทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร สารเคมี และ
สารเคมีอันตรายในกระบวนผลิต ก่อสร้าง และบริการ อันตรายจากการ
ทํางาน (บาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ เสียชีวิต หรือเกิดโรค) กําหนดกลไก 
และมาตรการบริหารงานความปลอดภัย [24] นกจากน้ี มีกฎกระทรวง ที่
ออกโดยอาศัยอํานาจตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน ซึ่งกําหนดมาตรการ
ความปลอดภัยในการทํางาน ซึ่งหมายรวมงานก่อสร้าง (ตารางที่ 3)  

แม้ว่า พรบ. ทั้งสองฉบับ จะแก้ไข เนื้อหา และอํานาจหน้าที่ซ้ําซ้อนกัน
แล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีบางเร่ืองที่คล้ายคลึง หรือเป็นเร่ืองเดียวกับประกาศ
กระทรวงภายใต้ พรบ. ควบคุมอาคาร ซึ่งต่างกําหนดทั้งสภาพแวดล้อมใน
การทํางาน มาตรการ สวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนทํางาน และ
สาธารณะ แนวทางปรับปรุงแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ คือ เจ้าพนักงานต้อง
กําหนดบทบาท ตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ โดยไม่ควรปฏิบัติซ้ําซ้อน จน
เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการทํางานก่อสร้าง ขณะเดียวกัน กระทรวงผู้ออก
กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง ควรต้องปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิก
ความซ้ําซ้อน ดังเช่นกรณี พรบ. คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) ข้างต้น  

ตารางที่ 3 ตัวอย่างเปรียบเทียบประเด็นคาบเก่ียว หรือซ้ําซ้อน 
ระหว่างประกาศกระทรวงฯ ภายใต้พรบ. ควบคุมอาคาร กับกฎกระทรวง
ภายใต้ พรบ. คุ้มครองแรงงาน  

ประกาศกระทรวงฯ  กฎกระทรวง 
1. ว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ทํางานกับเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม 
(2519) 
2. เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
ก่อสร้าง ว่าด้ วยลิฟท์ขนส่ง วัสดุ
ชั่วคราว (2524) 
3. เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
ก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน (2525) 
4. เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
ก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง (2528) 
5. เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม (2531) 
6. เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
ในสถานที่ที่มีอันตราย จากการตก
จากที่สูง วัตถุกระเด็น ตกหล่น และ
การพังทลาย (2534) 

1. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความ
ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ .
2549 [25] 
2. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใน
การบริหารและการจัดการด้านความ
ป ล อ ด ภั ย  อ า ชี ว อ น า มั ย  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2553 [26]
3. กฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับ
งานก่อสร้าง  พ.ศ. 2551 [27] 

1. ว่าด้วยความปลอดภัยในการ
ทํ า ง านกั บ เกี่ ย วกั บ เครื่ อ ง จัก ร 
(2519) 
2. เรื่องความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับป้ันจ่ัน (2530) 

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับเคร่ืองจักร ป้ันจ่ัน และ
หม้อน้ํา พ.ศ. 2552 [28] 

ว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า 
(2522) 

กําหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย  และสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2554 [29] 

4. สรุป และเสนอแนะ

บทความ เร่ืองความเช่ือมโยงระหว่างกฎหมายอาคาร และมาตรฐาน
ปฏิบัติในประเทศไทย และข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไข ให้รองรับพลวัตการ
เปล่ียนแปลงของงานอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  มีข้อสรุป 
และเสนอแนะ ดังนี้ 

1. กฎหมายท่ีอ้างอิงนิยาม หรือคําจํากัดความใน พรบ. ควบคุม
อาคาร ทําให้ผู้ปฏิบัติทราบ เข้าใจความเช่ือมโยงของเน้ือหา และการใช้
บังคับ เป็นแนวปฏิบัติที่ควรดําเนินการต่อไป   

2. บทบัญญัติแฝง ระบุให้อํานาจ เสมือนแฝงเนื้อหาของกฎหมาย
ฉบับหนึ่ งฉบับใด ในกฎหมายอ่ืน ทําให้เ จ้าพนักงานมีอํานาจหน้าที่ 
ดําเนินการตามกฎหมายนั้น ๆ นอกเหนือจากอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หลัก ดังเช่น กรณีอํานาจในการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้อํานาจเจ้า
พนักงานตาม พรบ. อ่ืน ๆ เป็นการเช่ือมโยงกฎหมายที่ทําให้เนื้อหากฎหมาย
กระชับ เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ด้วยกระบวนวิธีเดียวกัน  

3. การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง จะทําให้มาตรฐาน
ปฏิบัติ ทั้งเร่ืองวัสดุ การคํานวณออกแบบ การทํางาน หรืออ่ืน ๆ มีผลใช้
บังคับ ได้ทันต่อสถานการณ์ แต่ควรคํานึงถึงความยืดหยุ่น และเป็นธรรมแก่
ผู้ปฏิบัติ โดย กําหนดทางเลือก ดังเช่นกระบุถ้อยคํา "ให้ดําเนินการตาม
มาตรฐานฯ หรือมาตรฐานอ่ืน ที่สภาวิศวกรรับรอง" ทั้งนี้ สภาวิศวกร ควร
ดําเนินการรับรองมาตรฐานดังกล่าว ให้ทันการแก้ไขเปล่ียนแปลง 

4. กรณีกฎหมายมีเน้ือหา อํานาจหน้าที่ คาบเก่ียว หรือซ้ําซ้อน
การปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ยังคงมีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่น คือ เจ้า
พนักงานท่ีมีอํานาจหน้าที่ ต้องหลีกเล่ียงการปฏิบัติซ้ําซ้อน กระทรวงผู้ออก
กฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวง ควรต้องปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิก
ความซ้ําซ้อน ความร่วมมือประสานระหว่างกระทรวง องค์กรเก่ียวข้อง อาทิ 
สภาวิชาชีพ สมาคมผู้ประกอบการ ย่อมเป็นข้อเสนอทางเลือกในอนาคต.    
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