
 หน้า   ๔๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

คําส่ังกรุงเทพมหานคร 
ที่  ๕๒๒/๒๕๖๐ 

เรื่อง  มอบอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการมอบอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะ   
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารให้เหมาะสมย่ิงขึ้น  เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
ของกรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘๑  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ.  ๒๕๒๘  ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  จึงให้ยกเลิกคําสั่งกรุงเทพมหานครที่  ๓๖๙/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๖  
เร่ือง  มอบอํานาจของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  และมีคําสั่ง  
ดังต่อไปนี้ 

๑. มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการเขต  ปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  กับอาคารทุกประเภท  ยกเว้นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  อาคารสูง  อาคารที่ใช้เพื่อกิจการ
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  และอาคารสาธารณะ  ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

 ๑.๑ การอนุญาตเก่ียวกับการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและการสั่ง 
ไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๕  ทั้งนี้  การอนุญาตสะพานข้ามคลอง 
ให้เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 

 ๑.๒ การอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้อาคารรวมทั้งการอนุญาตให้ใช้อาคารที่ไม่เป็นอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้เพื่อกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๓   

 ๑.๓ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถและทางเข้าออก
ของรถนั้นเพื่อการอื่น  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๔ 

 ๑.๔ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๖   
 ๑.๕ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๙   
 ๑.๖ การอนุญาตให้ถอนเร่ืองต่าง ๆ  ที่ย่ืนขออนุญาตหรือย่ืนแจ้งไว้  ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ๑.๗ การรับทราบการแจ้งชื่อผู้ควบคุมงาน  กับวันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดการดําเนินการ  

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙ 
 ๑.๘ การรับทราบการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานหรือบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน  

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๐ 
 ๑.๙ การรับทราบการแจ้งกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๗ 
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 ๑.๑๐ การรับแจ้งการขอทําการเจาะกด  หรือตอกเสาเข็มเพื่อทําการทดสอบที่จะใช้   
ในการก่อสร้างอาคารตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๑.๑๑ การรับแจ้งกรณีผู้คํานวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการ  
คํานวณ  ตามมาตรา  ๒๘  เห็นว่ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  ต่อเติม  เพิ่ม  ลด  หรือขยายโครงสร้าง  
เพื่อความม่ันคงแข็งแรง  ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๑.๑๒ การออกใบรับแจ้ง  การก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ตามที่  
บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๙  ทวิ 

 ๑.๑๓ การส่ังแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  
หรือรายการคํานวณ  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๗  และมาตรา  ๓๙  ตรี 

 ๑.๑๔ การแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต  การแจ้งขยายเวลาการอนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ใน  
มาตรา  ๒๕  และการปฏิเสธไม่รับพิจารณาคําขออนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖   

 ๑.๑๕ การออกใบรับรองการก่อสร้าง  ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุม  
การใช้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๒   

 ๑.๑๖ การตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ  แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  
และลงนามในหนังสือแจ้งให้ผู้ดําเนินการทราบ  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น  ผ่อนผัน   
หรือการกําหนดเงื่อนไข  ในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๑.๑๗ การรับแบบรายการและวิธีการแก้ไขอาคารที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่เกิด  
เพลิงไหม้ได้ย่ืนตามคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกตามความในกฎกระทรวงที่ออกตามความในกฎหมาย  
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร  การพิจารณาและการทําหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารว่าแบบรายการ  
และวิธีการแก้ไขดังกล่าวถูกต้องสามารถดําเนินการได้หรือการสั่งให้แก้ไขแบบรายการและวิธีการแก้ไขดังกล่าว 

 ๑.๑๘ การตรวจสอบว่าอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ได้ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งเจ้าพนักงาน  
ท้องถิ่นหรือไม่  และการสั่งให้เปิดใช้อาคารได้ 

 ๑.๑๙ การตรวจพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารที่ เจ้าของอาคาร 
หรือผู้ครอบครองอาคารแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และการออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  
รวมทั้งการแจ้ง  ผลการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๒  ทวิ 

๒. มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการเขต  ปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  กับอาคารทุกประเภท  ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  ดังนี้ 

 ๒.๑ การสั่งระงับการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  การส่ังห้ามใช้  
หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ  ของอาคาร  หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกล่าว  การส่ังให้ย่ืนคําขออนุญาต 
หรือดําเนินการ  แจ้งตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  หรือดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง  การสั่งให้ร้ือถอนอาคาร  
ตามที่บัญญัติไว้  ในมาตรา  ๔๐  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๖   
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 ๒.๒ การสั่งระงับการใช้อาคารส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง  ใบอนุญาต  หรือที่ไม่ได้แจ้งไว้  
ตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๔ 

 ๒.๓ การส่ังระงับการดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ   
เพื่อการอื่นและการสั่งให้ดําเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิม  
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๕ 

 ๒.๔ การแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร  หรือผู้รับผิดชอบงาน
ออกแบบอาคาร  หรือผู้ควบคุมงานทราบ  และมีหนังสือแสดงหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าการก่อสร้าง  
ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารว่าเป็นการกระทําของผู้อื่น  
รวมทั้งแจ้งชื่อผู้รับผิดชอบดังกล่าวให้คณะกรรมการควบคุมอาคาร  สภาวิศวกร  และสภาสถาปนิกทราบ  
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๙  ทวิ 

 ๒.๕ การมีคําสั่งห้ามใช้อุปกรณ์ประกอบเก่ียวกับระบบต่าง ๆ  ของอาคารตามมาตรา  ๓๒  ทวิ  
และการมีคําสั่งให้เจ้าของอาคารดําเนินการแก้ไขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 
หรือสามารถใช้งานได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๖  ทวิ 

 ๒.๖ การมีคําสั่งห้ามใช้อาคารทั้งหมด  หรือบางส่วน  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๖  
ทวิ  วรรคสอง 

 ๒.๗ การอนุมัติให้ร้ือถอนอาคารตลอดจนการดําเนินการหรือจัดให้มีการร้ือถอนอาคาร  
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๔๓  (๒)  จนเสร็จการ  

 ๒.๘ การประกาศแสดงเขตเพลิงไหม้  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๖   
 ๒.๙ การใช้อํานาจตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๗  วรรคสอง  ดําเนินการแก่ผู้ที่ก่อสร้าง  

ดัดแปลง  ร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารในเขตเพลิงไหม้ 
๓. มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักการโยธาปฏิบัติราชการแทนตามพระราชบัญญัติ  

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  สําหรับอาคารขนาดใหญ่  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  อาคารสูง  อาคารที่ใช้เพื่อกิจการ
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง  และอาคารสาธารณะ  ดังนี้ 

 ๓.๑ การอนุญาตเก่ียวกับการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๑  และมาตรา  ๒๒  และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตและการสั่งไม่อนุญาต 
ให้ต่ออายุใบอนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๕  ทั้งนี้  การอนุญาตสะพานข้ามคลองให้เป็นไปตาม
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามคลอง 

 ๓.๒ การอนุญาตให้เปลี่ยนการใช้อาคารรวมทั้งการอนุญาตให้ใช้อาคารที่ไม่เป็นอาคาร
ควบคุมการใช้  เพื่อกิจการที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๓ 

 ๓.๓ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ที่กลับรถและทางเข้าออก  
ของรถนั้นเพื่อการอื่น  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๔   

 ๓.๔ การอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้โอนใบอนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๖ 
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 ๓.๕ การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๙ 
 ๓.๖ การอนุญาตให้ถอนเร่ืองต่าง ๆ  ที่ได้ย่ืนขออนุญาตหรือย่ืนแจ้งไว้ตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
 ๓.๗ การรับทราบการแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานกับวันเร่ิมต้นและวันสิ้นสุดการดําเนินการ  

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๙ 
 ๓.๘ การรับทราบการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานหรือบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน  

ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๐ 
 ๓.๙ การรับทราบการแจ้ง  กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตตาย  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๗ 
 ๓.๑๐ การรับแจ้งการขอทําการเจาะกด  หรือตอกเสาเข็มเพื่อทําการทดสอบที่จะใช้   

ในการก่อสร้างอาคาร  ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร 
 ๓.๑๑ การรับแจ้งกรณีผู้คํานวณแบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณ  

ตามมาตรา  ๒๘  เห็นว่ามีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง  ต่อเติม  เพิ่ม  ลด  หรือขยายโครงสร้าง   
เพื่อความม่ันคงแข็งแรง  ตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๓.๑๒ การออกใบรับแจ้งการก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอน  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร   
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๙  ทวิ 

 ๓.๑๓ การส่ังแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  
หรือรายการคํานวณ  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๗  หรือมาตรา  ๓๙  ตรี 

 ๓.๑๔ การแจ้งคําสั่งไม่อนุญาต  การแจ้งขยายเวลาการอนุญาต  ตามที่ บัญญัติไว้   
ในมาตรา  ๒๕  และการปฏิเสธไม่รับพิจารณาคําขออนุญาต  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖   

 ๓.๑๕ การออกใบรับรองการก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุม  
การใช้  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๒ 

 ๓.๑๖ การตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ  แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  
และลงนามในหนังสือแจ้งให้ผู้ดําเนินการทราบ  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น  ผ่อนผัน   
หรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๓.๑๗ การรับแบบรายการและวิธีการแก้ไขอาคารที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร   
ที่เกิดเพลิงไหม้ได้ย่ืนตามคําสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกตามความในกฎกระทรวงที่ออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  การพิจารณาและการทําหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร
ว่าแบบรายการและวิธีการแก้ไขดังกล่าวถูกต้องสามารถดําเนินการได้หรือการสั่งให้แก้ไขแบบรายการและ
วิธีการแก้ไขดังกล่าว 

 ๓.๑๘ การตรวจสอบว่าอาคารที่ถูกเพลิงไหม้ได้ดําเนินการแก้ไขตามคําสั่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือไม่  และการสั่งให้เปิดใช้อาคารได้ 



 หน้า   ๕๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๗๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๔   มีนาคม   ๒๕๖๐ 
 

 
 

 ๓.๑๙ การตรวจพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารที่ เจ้าของอาคาร   
หรือผู้ครอบครองอาคารแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และการออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  
รวมทั้งการแจ้งผลการพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคาร  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๓๒  ทวิ 

 ๓.๒๐ การลงนามในบัตรประจําตัวนายตรวจและนายช่าง  ตามกฎกระทรวงที่ออก   
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 

 ๓.๒๑ การหารือคณะกรรมการควบคุมอาคาร  หรือหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องในปัญหา  
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร  รวมทั้งการตอบข้อหารือเป็นหนังสือตามที่บัญญัติไว้  
ในมาตรา  ๑๓  ตรี 

๔. มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการสํานักผังเมืองปฏิบัติราชการแทน  ในการพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมอาคารว่าสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่  รวมทั้งการประกาศให้
ประชาชนในเขตเพลิงไหม้ทราบว่าจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม้หรือไม่  ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๕๘ 

๕. มอบอํานาจให้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่ังราชการสํานักการโยธาปฏิบัติราชการแทน
กรณีนอกเหนือจากที่ได้มอบอํานาจให้ผู้อํานวยการเขต  ผู้อํานวยการสํานักการโยธา  และผู้อํานวยการ
สํานักผังเมืองปฏิบัติราชการแทน 

๖. การปฏิบัติราชการที่รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  ผู้อํานวยการสํานัก  หรือผู้อํานวยการเขต  
ได้รับมอบอํานาจตามคําสั่งนี้  หากผู้ได้รับมอบอํานาจเห็นว่าเป็นเร่ืองสําคัญและอาจมีผลกระทบต่อความ
สงบเรียบร้อยของประชาชนเป็นส่วนรวม  เม่ือได้ปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบอํานาจไปแล้วให้รายงาน
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยเร็ว 

คําสั่งใดท่ีขัดหรือแย้งกับคําสั่งนี้ให้ใช้คําสั่งนี้แทน 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

พลตํารวจเอก  อัศวิน  ขวัญเมือง 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 


