
 หน้า   ๕๖ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

คําส่ังกรุงเทพมหานคร 
ที่  ๓๖๙/๒๕๕๖ 

เรื่อง  มอบอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการมอบอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้เหมาะสม  เพื่อให้การปฏิบัติราชการ 
ในการให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  จึงมีคําส่ัง  ดังต่อไปนี้ 

๑. ให้ยกเลิกคําส่ังกรุงเทพมหานครที่  ๑๘๖๗/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  
เรื่อง  มอบอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

๒. มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการเขต  ปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๕๒  กับอาคารทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  ยกเว้นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
ดังนี้ 

 ๒.๑ การอนุญาตเก่ียวกับการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและการสั่งไม่อนุญาต  
ให้ต่ออายุใบอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๕  ยกเว้นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๒.๒ การอนุญาตให้เปล่ียนการใช้อาคาร  รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้อาคารที่ไม่เป็นอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้  เพื่อกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๓ 

 ๒.๓ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถและทางเข้าออก
ของรถนั้นเพื่อการอ่ืน  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๔ 

 ๒.๔ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๖   
 ๒.๕ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๙ 
 ๒.๖ การแจ้งคําส่ังไม่อนุญาต  การแจ้งขยายเวลาการอนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๕  

และการปฏิเสธไม่รับพิจารณาคําขออนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖   
 ๒.๗ การอนุญาตให้ถอนเรื่องต่าง ๆ  ที่ยื่นขออนุญาตหรือยื่นแจ้งไว้  ตามกฎหมาย   

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ๒.๘ การออกใบรับแจ้ง  การก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร  ตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๙  ทวิ  วรรคสอง 
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 ๒.๙ การส่ังแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  
หรือรายการคํานวณ  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๙  ตรี 

 ๒.๑๐ การรับทราบการแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน  วันเริ่มต้นและวันส้ินสุดการดําเนินการ  ตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙   

 ๒.๑๑ การรับทราบการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานหรือการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน  
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๐   

 ๒.๑๒ การรับทราบการแจ้งกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย  ตามที่บัญญัติไว้ใน  มาตรา  ๓๗   
 ๒.๑๓ การรับแจ้งการขอทําการเจาะกด  หรือตอกเสาเข็มเพื่อทําการทดสอบที่จะใช้ใน 

การก่อสร้างอาคาร  ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ๒.๑๔ การรับแจ้งกรณีผู้คํานวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการ

คํานวณตามมาตรา  ๒๘  เห็นว่ามีความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลง  ต่อเติม  เพิ่ม  ลด  หรือขยายโครงสร้าง  
เพื่อความม่ันคงแข็งแรง  ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๒.๑๕ การออกใบรับรองการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคล่ือนย้ายอาคารประเภทควบคุม
การใช้  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๒ 

 ๒.๑๖ การตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ  แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน   
และลงนามในหนังสือแจ้งให้ผู้ดําเนินการทราบ  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น  ผ่อนผัน  หรือ 
การกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๒.๑๗ การตรวจพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารที่เจ้าของอาคาร  หรือ 
ผู้ครอบครองอาคารแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และการออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  รวมทั้ง
การแจ้งผลการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๒  ทวิ 

 ๒.๑๘ การส่ังระงับการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคาร  การส่ังห้ามใช้
หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ  ของอาคาร  หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกล่าว  การส่ังให้ยื่นคําขออนุญาตหรือ
ดําเนินการแจ้งตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  หรือดําเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงให้ถูกต้อง  การส่ังให้รื้อถอน
อาคารตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๖  โดยไม่จํากัดประเภท
ของอาคาร 

 ๒.๑๙ การส่ังระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง  ใบอนุญาต  หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้
ตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๔ 

 ๒.๒๐ การส่ังระงับการดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถเพื่อการอ่ืน  
และส่ังให้ดําเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลงพื้นที่หรือส่ิงที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา  ๔๕  โดยไม่จํากัดประเภทของอาคาร 

 ๒.๒๑ การแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร  หรือผู้รับผิดชอบ   
งานออกแบบอาคาร  หรือผู้ควบคุมงานทราบ  และมีหนังสือแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าการก่อสร้าง  



 หน้า   ๕๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคารที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารว่าเป็นการกระทํา
ของผู้ อ่ืน  รวมทั้งแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบดังกล่าวให้คณะกรรมการควบคุมอาคาร  สภาวิศวกร  และ 
สภาสถาปนิกทราบ  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๙  ทวิ  โดยไม่จํากัดประเภทของอาคาร 

 ๒.๒๒ การมีคําส่ังห้ามใช้ อุปกรณ์ประกอบเก่ียวกับระบบต่าง ๆ  ของอาคารตาม 
มาตรา  ๓๒  ทวิ  และการมีคําส่ังให้เจ้าของอาคารดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพ   
ที่ปลอดภัยหรือสามารถใช้งานได้  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๖  ทวิ  โดยไม่จํากัดประเภทของอาคาร 

 ๒.๒๓ การมีคําส่ังห้ามใช้อาคารทั้งหมด  หรือบางส่วน  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๖  ทวิ  
วรรคสอง  โดยไม่จํากัดประเภทของอาคาร 

 ๒.๒๔ การอนุมัติให้รื้อถอนอาคารตลอดจนการดําเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคาร  
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๓  (๒)  จนเสร็จการ  โดยไม่จํากัดประเภทของอาคาร 

 ๒.๒๕ การประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๖  โดยไม่จํากัด
ประเภทของอาคาร 

 ๒.๒๖ การรับแบบรายการและวิธีการแก้ไขอาคารที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่เกิด
เพลิงไหม้ได้ยื่นตามคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกตามความในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  การพิจารณาและการทําหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารว่าแบบ
รายการและวิธีแก้ไขดังกล่าวถูกต้องสามารถดําเนินการได้  หรือการส่ังให้แก้ไขแบบรายการและวิธีการ
แก้ไขดังกล่าว 

 ๒.๒๗ การตรวจสอบว่าอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ได้ดําเนินการแก้ไขตามคําส่ัง  เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือไม่  และการส่ังให้เปิดใช้อาคารได้  การใช้อํานาจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๗  วรรคสอง  
ดําเนินการแก่ผู้ที่ก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้  โดยไม่จํากัด
ประเภทของอาคาร 

ทั้งนี้  ให้อาคารนอกเหนือจากที่ได้มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการเขตตามคําส่ังกรุงเทพมหานคร 
ที่  ๑๘๖๗/๒๕๕๒  ลงวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เรื่อง  มอบอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการของผู้อํานวยการสํานักการโยธา   
ให้ผู้อํานวยการสํานักการโยธาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไปจนแล้วเสร็จ 

๓. มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักการโยธาปฏิบัติราชการแทน  เฉพาะอาคารนอกเหนือจาก 
ที่ได้มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการเขต  ดังนี้ 

 ๓.๑ การอนุญาตเก่ียวกับการก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามที่
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและการสั่งไม่อนุญาต  
ให้ต่ออายใุบอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๕ 

 ๓.๒ การอนุญาตให้เปล่ียนการใช้อาคาร  รวมทั้งการอนุญาตให้ใช้อาคารที่ไม่เป็นอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้  เพื่อกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๓ 
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 ๓.๓ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถและทางเข้าออก
ของรถนั้นเพื่อการอ่ืน  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๔ 

 ๓.๔ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๖   
 ๓.๕ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๙ 
 ๓.๖ การแจ้งคําส่ังไม่อนุญาต  การแจ้งขยายเวลาการอนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๕  

และการปฏิเสธไม่รับพิจารณาคําขออนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖   
 ๓.๗ การอนุญาตให้ถอนเรื่องต่าง ๆ  ที่ยื่นขออนุญาตหรือยื่นแจ้งไว้  ตามกฎหมาย   

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ๓.๘ การออกใบรับแจ้ง  การก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร  ตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๙  ทวิ  วรรคสอง 
 ๓.๙ การส่ังแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  

หรือรายการคํานวณ  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๙  ตรี 
 ๓.๑๐ การรับทราบการแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน  วันเริ่มต้นและวันส้ินสุดการดําเนินการ  ตามที่

บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙   
 ๓.๑๑ การรับทราบการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานหรือการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน  

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๐ 
 ๓.๑๒ การรับทราบการแจ้งกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๗   
 ๓.๑๓ การรับแจ้งการขอทําการเจาะกด  หรือตอกเสาเข็มเพื่อทําการทดสอบที่จะใช้ใน 

การก่อสร้างอาคาร  ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ๓.๑๔ การรับแจ้งกรณีผู้คํานวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการ

คํานวณตามมาตรา  ๒๘  เห็นว่ามีความจําเป็นต้องเปล่ียนแปลง  ต่อเติม  เพิ่ม  ลด  หรือขยายโครงสร้าง  
เพื่อความม่ันคงแข็งแรง  ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๓.๑๕ การออกใบรับรองการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคล่ือนย้ายอาคารประเภทควบคุม
การใช้  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๒ 

 ๓.๑๖ การตรวจพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารที่เจ้าของอาคาร  หรือ 
ผู้ครอบครองอาคารแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และการออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  รวมทั้ง
การแจ้งผลการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๒  ทวิ 

 ๓.๑๗ การตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ  แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
และลงนาม  ในหนังสือแจ้งให้ผู้ดําเนินการทราบ  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น  ผ่อนผัน  หรือ  
การกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๓.๑๘ การลงนามในบัตรประจําตัวนายตรวจและนายช่าง  ตามกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 



 หน้า   ๖๐ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนพิเศษ   ๔๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   เมษายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

 

 ๓.๑๙ การรับแบบรายการและวิธีการแก้ไขอาคารที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่เกิด
เพลิงไหม้ได้ยื่นตามคําส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกตามความในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  การพิจารณาและการทําหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารว่าแบบรายการ
และวิธีแก้ไขดังกล่าวถูกต้องสามารถดําเนินการได้  หรือการส่ังให้แก้ไขแบบรายการและวิธีการแก้ไข
ดงักล่าว 

 ๓.๒๐ การตรวจสอบว่าอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ได้ดําเนินการแก้ไขตามคําส่ังเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือไม่  และการส่ังให้เปิดใช้อาคารได้ 

 ๓.๒๑ การหารือคณะกรรมการควบคุมอาคาร  หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องในปัญหา 
การปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  รวมทั้งการตอบข้อหารือเป็นหนังสือตามที่  
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๑๓  ตรี 

๔. มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองปฏิบัติราชการแทน  ในการพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่  รวมทั้ง 
การประกาศให้ประชาชนในเขตเพลิงไหม้ทราบว่าจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่  ตามที่บัญญัติไว้
ในมาตรา  ๕๘   

๕. มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งราชการสํานักการโยธาปฏิบัติราชการแทน  
กรณีนอกเหนือจากที่ได้มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการเขต  ผู้อํานวยการสํานักการโยธา  และผู้อํานวยการ
สํานักผังเมืองปฏิบัติราชการแทน 

๖. การปฏิบัติราชการที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้อํานวยการเขต
ได้รับมอบอํานาจตามคําส่ังนี้  หากผู้ได้รับมอบอํานาจเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญและอาจมีผลกระทบต่อ 
ความสงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม  เม่ือได้ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบอํานาจไปแล้วให้รายงาน  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเร็ว 

คําส่ังใดที่ขัดหรือแย้งกับคําส่ังนี้ให้ใช้คําส่ังนี้แทน 
ทั้งนี้  นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๒  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

นินนาท  ชลิตานนท ์
ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


