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อ านาจหนา้ทีแ่ละภารกิจของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

ตามที่กฎหมายก าหนด 

********************************* 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลมีหน้าท่ีต้องท าในเขตเทศบาล  
ดังต่อไปนี้ 

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
(2) ให้มีและบ ารุงทางบกและทางน้ า 
(2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุน 
หน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว 
(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมท้ังการก าจัดมูลฝอยและ

สิ่งปฏิกูล 
(4) ปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
(6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่

ประชาชน รวมท้ังการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก 
(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
(8) บ ารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(9) หน้าท่ีอื่นตามท่ีกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าท่ีของเทศบาล 

การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชนในการจัดท า
แผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ
ปฎิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ท้ังนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วย
การนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลต าบลอาจจัดท ากิจการใด ๆ ในเขต
เทศบาล ดังต่อไปนี้ 
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(1) ให้มีน้ าสะอาดหรือการประปา 
(2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 
(3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 
(4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 
(5) บ ารุงและส่งเสริมการท ามาหากินของราษฎร 
(6) ให้มีและบ ารุงสถานท่ีท าการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 
(7) ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน 
(8) ให้มีและบ ารุงทางระบายน้ า 
(9) เทศพาณิชย ์
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2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 

มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าท่ีใน
การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(1) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ า 
(3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และท่ีจอดรถ 
(4) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ 
(5) การสาธารณูปการ 
(6) การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 
(7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8) การส่งเสริมการท่องเทียว 
(9) การจัดการศึกษา 
(10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
(11) การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 
(12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย 
(13) การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
(14) การส่งเสริมกีฬา 
(15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
(18) การก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
(19) การสาธารณุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
(21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
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(23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ 
และสาธารณสถาน อื่น ๆ 

(24) กา รจั ด ก า ร  ก า รบ า รุ ง รั ก ษ า  แ ละก า ร ใ ช้ ป ระ โ ยชน์ จ า กปุ า ไ ม้  ท่ี ดิ น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(25) การผังเมือง 
(26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
(27) การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
(28) การควบคุมอาคาร 
(29) การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุน การปูองกันและรักษา

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(31) กิจการอื่นใดท่ีเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ

ประกาศก าหนด 
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3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560  

 มาตรา 18 การเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในเขตราชการส่วนท้องถิ่นใดให้
เป็นอ านาจของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

 มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน 
และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(1) ห้ามการถ่าย เท ท้ิง หรือท าให้มีขึ้นในท่ีหรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย 
นอกจากในท่ีท่ีราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 

(2) ก าหนดให้มีท่ีรองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามท่ีหรือทางสาธารณะและสถานท่ีเอกชน 
(3) ก าหนดวิธีกรเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อาคารหรือสถานท่ีใด ๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้
อาคารหรือสถานท่ีนั้น ๆ 

(4) ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการของราชการส่วนท้องถิ่น หรือบุคคลอื่นท่ี
ราชการส่วนท้องถิ่นมอบให้ด าเนินการแทน ในการเก็บ ขน หรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูล
ฝอยไม่เกินอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ การจะก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการ
ก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยราชการส่วนท้องถิ่นนั้นจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องด้วย
สุขลักษณะตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(5) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย 
เพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 ปฏิบัติ ตลอดจนก าหนดอัตราค่าบริการขั้นสูง
ตามลักษณะการให้บริการท่ีผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 19 จะพึงเรียกเก็บได้ 

(6) ก าหนดการอื่นใดท่ีจ าเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ 

มาตรา 29 เพื่อประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมกับการด ารงชีพของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือเพื่อปูองกันอันตรายจากเชื้อโรคท่ีเกิดจากสัตว์ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมี
อ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือท้ังหมดของพื้นท่ีในเขตอ านาจของ
ราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เป็นเขตควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ได้ 

มาตรา 32 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการท่ีประกาศตามมาตรา 31 
ใหร้าชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 
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(1) ก าหนดประเภทของกิจการตามมาตรา 31 บางกิจการหรือทุกกิจการให้เป็นกิจการท่ี
ต้องมีการควบคุมภายในท้องถิ่นนั้น 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ัวไปส าหรับให้ผู้ด าเนินกิจการตาม (1) ปฏิบัติเกี่ยวกับ
การดูแลสภาพหรือสุขลักษณะของสถานท่ีท่ีใช้ด าเนินกิจการและมาตรการปูองกัน
อันตรายต่อสุขภาพ 

มาตรา 35 เพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแลตลาด ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดท่ีตั้ง เนื้อท่ี แผนผังและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างและสุขลักษณะ 
(2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสถานท่ี การวางสิ่งของและการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินกิจการตลาด 
(3) ก าหนดเวลาเปิดและปิดตลาด 
(4) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ผู้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งตลาดปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในตลาดให้ถูกต้องตามสุขลักษณะและอนามัย 
การจัดให้มีท่ีรวบรวมหรือก าจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย การะบายน้ าท้ิง การระบาย
อากาศ การจัดให้มีการปูองกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการปูองกันการระบาดของ
โรคติดต่อ 

มาตรา 40 เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือก ากับดูแลสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ี
สะสมอาหารท่ีได้รับอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้ง ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดประเภทของสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหารตามประเภทของ
อาหารหรือตามลักษณะของสถานท่ีประกอบกิจการหรือตามวิธีการจ าหน่าย 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้ง ใช้ และดูแลรักษาสถานท่ีและสุขลักษณะของ
บริเวณท่ีใช้จ าหน่ายอาหาร ท่ีจัดไว้ส าหรับบริโภคอาหาร ท่ีใช้ท า ประกอบ หรือปรุง
อาหาร หรือท่ีใช้สะสมอาหาร 

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปูองกันมิให้เกิดเหตุร าคาญและการปูองกันโรคติดต่อ 
(4) ก าหนดเวลาจ าหน่ายอาหาร 
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มาตรา 43 เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการควบคุมการจ าหน่ายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นดังต่อไปนี ้

(1) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ าหน่ายหรือผู้ช่วยจ าหน่าย
สินค้า 

(2) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสุขลักษณะในการใช้กรรมวิธีการจ าหน่าย ท า ประกอบ 
ปรุง เก็บหรือสะสมอาหารหรือสินค้าอื่น รวมท้ังการรักษาความสะอาดของภาชนะ น้ า
ใช้และของใช้ต่าง ๆ  

(3) ก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดวางสินค้าและการเร่ขายสินค้าในท่ีหรือทาง
สาธารณะ 

(4) ก าหนดเวลาส าหรับการจ าหน่ายสินค้า 
(5) ก าหนดการอื่นท่ีจ าเป็นเพื่อการรักษาความสะอาดและปูองกันอันตรายต่อสุขภาพ 

รวมท้ังการปูองกันมิให้เกดเหตุร าคาญและการปูองกันโรคติดต่อ 

มาตรา 54 ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้บัญญัติให้การประกอบกิจการใดหรือการกระท าใด
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขอ และการออกใบอนุญาตในเรื่องนั้นได้ 

มาตรา 63 ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดค่าธรรมเนียม
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และไม่เกินอัตราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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4. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

 มาตรา 7 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจจัดเก็บภาษีจากท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ี
อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 24 ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยกเว้นกรุงเทพมหานครจัดส่งข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จ านวนภาษีท่ีจัดเก็บได้ มูลค่าท่ีดินและสิ่ งปลูกสร้างท่ีใช้เป็นฐานในการ
ค านวณภาษีให้แก่คณะกรรมการภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้างประจ าจังหวัด 

 มาตรา 26 เพื่อประโยชน์ในการจัดเก็บภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีการ
ส ารวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ท่ีอยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ในหมวดนี้ 

 มาตรา 37 วรรคหก ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีความประสงค์ท่ีจะจัดเก็บ
ภาษีในอัตราท่ีสูงกว่าอัตราภาษีท่ีก าหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามวรรรคห้า ให้มีอ านาจตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดอัตราภาษีท่ีใช้จัดเก็บภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้ แต่
ต้องไม่เกินอัตราท่ีก าหนดในวรรคหนึ่ง 

 มาตรา 39 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของท่ีดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง อัตราภาษีท่ีจัดเก็บ และรายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นในการจัดเก็บภาษีในแต่ ละปี ณ 
ส านักงานหรือท่ีท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันท่ี 1 กุมภาพันธ์ของปีนั้น ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 44 ในแต่ละปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งการประเมินภาษี โดยส่งแบบ
ประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษีตามมาตรา 9 ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 

 มาตรา 53 ในกรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่ามีการประเมินภาษีผิดพลาดหรือไม่
ครบถ้วน ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจทบทวนการประเมินภาษีให้ถูกต้องตามท่ีผู้เสีย
ภาษีมีหน้าท่ีต้องเสียได้ ท้ังนี้ ให้น าความในมาตรา 44 วรรคสอง และมาตรา 45 มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 มาตรา 60 ภายในเดือนมิถุนายนของปี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งรายการภาษี
ค้างช าระให้ส านักงานท่ีดินหรือส านักงานท่ีดินสาขา ซึ่งท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่ในเขตท้องท่ีของ
ส านักงานท่ีดินหรือส านักงานท่ีดินสาขานั้นทราบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจดทะเบียนสิทธิและนิติ
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กรรมโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในท่ีดินและอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เว้นแต่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและน านักงานท่ีดินหรือส านักงานท่ีดินสาขาจะตกลงก าหนดเวลาเป็นอย่างอื่น 

 มาตรา 61 เพื่อประโยชน์ในการเร่งรัดภาษีค้างช าระ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่มีภาษีค้างช าระภายในเดือนพฤษภาคมของปี เพื่อให้มาช าระภาษีค้าง
ช าระพร้อมท้ังเบี้ยปรับและเงินเพิ่มตามท่ีก าหนดในหมวด 9 
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5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552  

 มาตรา 9 ในกรณีท่ีได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามาตรา 8 แล้ว ให้ราชการ
ส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา 10  

 ในกรณีท่ียังมิได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 ให้ราชการส่วน
ท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรือ่งนั้นได้ 

 มาตรา 10 ในกรณีท่ีได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดเรื่องใดตามมาตรา 8 แล้ว ให้
ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจออกข้อบัญญัติท้องถิ่นในเรื่องนั้นได้ในกรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากท่ีก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงโดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว 

(2) เป็นการออกข้อบัญญัติท้องถิ่นก าหนดเรื่องนั้นขัดหรือแย้งกับกฎกระทรวงดังกล่าว
เนื่องจากมีความจ าเป็น หรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะท้องถิ่น 

มาตรา 13 ทว ิเพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก้ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(1) ให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายอื่นแจ้งข้อห้าม 
ข้อจ ากัด หรือข้อมูลอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร หรือการด าเนินการอย่างอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นท่ี
เกี่ยวข้องทราบเพื่อด าเนินการตาม (2) 

(2) ให้ราชการส่วนท้องถิ่นจัดให้มีเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ขออนุญาตและการอนุญาตด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนข้อมูลท่ี
ได้รับแจ้งตาม (1) ไว้จ าหน่ายหรือให้แก่ประชาชนซึ่งจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
นี้ 

(3) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งค าเตือนไว้ในใบอนุญาตท่ีได้ออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้ว่า 
ผู้ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ยังคงมีหน้าท่ีต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น
ตามกฎหมายอ่ืนในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไปด้วย 

(4) ราชการส่วนท้องถิ่นอาจจัดให้มีแบบแปลนอาคารต่าง ๆ ท่ีได้มาตรฐานและถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง และหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ไว้จ าหน่ายหรือให้แก่ประชาชนได้ 
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หมวด 4 อ านาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

มาตรา 40 ในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝุาฝืน
บทบญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจด าเนินการดังนี้ 

(1) มีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน ผู้ด าเนินการ ลูกจ้างหรือ
บริวารของบุคคลดังกล่าว ระงับการกระท าดังกล่า 

(2) มีค าสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของอาคาร หรือบริเวณท่ีมีการ
กระท าดังกล่าว และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้
ง่าย ณ อาคาร หรือบริเวณดังกล่าว และ 

(3) พิจารณามีค าสั่งตามมาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่
วันท่ีได้มีค าส่ังตาม (1)  

มาตรา 41 ถ้าการกระท าตามมาตรา 40 เป็นกรณีท่ีสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของอาคารยื่นค าขออนุญาต หรือด าเนินการแจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ หรือด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ต้องไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาดังกล่าว
ออกไปอีกก็ได้ และให้น ามาตรา 27 มาใช้บังคับโอยอนุโลม 

มาตรา 42 ถ้าการกระท าตามมาตรา 40 เป็นกรณีท่ีไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้
ถูกต้องได้ หรือเจ้าของอาคารมิได้ปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 41 ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ด าเนินการรื้อ
ถอนอาคารนั้นท้ังหมดหรือบางส่วนได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดย
ให้ด าเนินการรื้อถอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา 8 (11) หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10  

มาตรา 43 ถ้าไม่มีการร้ือถอนอาคารตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42 ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(1) ยื่นค าขอฝุายเดียวโดยท าเป็นค าร้องตต่อศาล นับแต่ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ตามมาตรา 
42 ได้ล่วงพ้นไป ขอให้ศาลมีค าสั่งจับและกักขังบุคคลซึ่งมิได้ปฏิบัติการตามค าสั่ งของ
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เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 42 โดยให้น าประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

(2) ด าเนินการหรือจัดให้มีการรื้อถอนอาคารดังกล่าวได้เอง โดยจะต้องปิดประกาศ
ก าหนดการรื้อถอนไว้ในบริเวณนั้นแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน และเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและ
ค านวณอาคาร ผู้ควบคุมงาน และผู้ด าเนินการจะต้องร่วมกันเสียค่าใช้จ่ายในการนั้น 
เว้นแต่บุคคลดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้เป็นผู้กระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าท่ี
เป็นการฝุาฝืนกฎหมาย 

ในการด าเนินการรื้อถอนอาคารตามวรรคหนึ่ง เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง
ด าเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์
แล้ว บุคคลตามวรรคหนึ่งจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่ง
ด าเนินการแทนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่ได้ 

วัสดุก่อสร้างท่ีถูกรื้อถอนและสิ่งของที่ขนออกจากอาคารส่วนท่ีมีการรื้อถอน ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจยึดและเก็บรักษาไว้ หรือขายและถือเงินไว้แทนได้ ท้ังนี้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง และถ้าเจ้าของมิได้เรียกเอา
ทรัพย์สินหรือเงินนั้นคืนภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีมีการรื้อถอน ให้ทรัพย์สินหรือเงิน
นั้นตกเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนั้น เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนอาคาร
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา 44 ในกรณีท่ีมีการฝุาฝืนมาตรา 32 วรรคสาม หรือมาตรา 33 ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารระงับการอาคารส่วนท่ียังไม่ได้รับใบรับรอง 
ใบอนุญาต หรือท่ีไม่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ จนกว่าจะได้รับใบรับรอง ใบอนุญาต หรือได้แจ้ง
ตามาตรา 39 ทวิ แล้ว 

  มาตรา 45 ในกรณีท่ีมีการฝุาฝืนมาตรา 34 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของ
หรือผู้ครอบครองอาคาร ผู้ครอบครองพื้นท่ีหรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นดังกล่าว หรือผู้ท่ีกระท าการฝุาฝืน
มาตรา 34 ระงับการกระท านั้น และสั่งให้บุคคลดังกล่าวด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นท่ีหรือสิ่
ท่ีสร้างขึ้นให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด และให้น ามาตรา 43 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
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 มาตรา 46 ในกรณีท่ีอาคารซึ่งก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาตตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ มี
สภาพหรือมีการใช้ท่ีอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่
ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ด าเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

 ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และถ้าอาคารนั้น
อาจเป็นภยันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจสั่งให้รื้อถอนอาคารนั้นได้โดยให้น ามาตรา 42 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 มาตรา 46 ทวิ ในกรณีท่ีอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบไฟูฟูาและการจัดแสงสว่าง 
ระบบการเตือน การปูองกันและการระงับอัคคีภัย การปูองกันอันตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุ่นวาย 
ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน้ า ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบเครื่องกล หรือระบบอื่น ๆ ของ
อาคารตามมาตรา 32 ทวิ มีสภาพหรือมีการใช้ท่ีอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือกระทกระเทือนต่อการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ ดังนี้ 

(1) มีค าสั่งห้ามมิให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารใช้ หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ และจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ท่ีอุปกรณ์หรือ
บริเวณท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่ายท่ีอยู่ใกล้กับอุปกรณ์นั้น 

(2) มีค าสั่งให้เจ้าของอาคารด าเนินการแก้ไขอุปกรณประกอบต่าง ๆ นั้น ให้อยู่ในสภาพท่ี
ปลอดภัยหรือสามารถใช้งานได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบ
วัน ในกรณีมีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ 
ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง และหาก
อุปกรณ์ดังกล่าวมีผลท าให้อาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้ท่ีอาจเป็นภยันตรายอย่างร้าย
แร่งต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามใช้อาคารนั้น
ท้ังหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนก็ได้และต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงการห้ามนั้นไว้ในท่ี
เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ บริเวณอาคาร หรือบริเวณดังกล่าว  

 มาตรา 47 การสั่งหรือการแจ้งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้นอกจาก
กรณีตามมาตรา 40 (2) และมาตรา 47 ทวิ ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
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ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
ผู้ด าเนินการ หรือผู้ควบคุมงาน แล้วแต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น หรือจะท าเป็นบันทึกและให้
บุคคลดังกล่าวลงลายมือชื่อรบทราบก็ได้ 

 ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ ให้ปิดประกาศส าเนา
ค าส่ังหรือหนังสือแจ้ง แล้วแต่กรณี ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคาร
ท่ีท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้นั้น และให้ถือว่าผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
ผู้ด าเนินการหรือผู้ควบคุมงานได้ทราบค าสั่งหรือหนังสือแจ้งนั้นแล้ว เมื่อพ้นก าหนดเจ็ดวันนับแต่
วันท่ีได้มีการปิดประกาศดังกล่าว 

 มาตรา 47 ทวิ การแจ้งค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นท่ีสั่งให้ระงับการกระท าท่ีเป็นการฝุา
ฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้หรือให้รื้อถอนอาคาร ให้ท าเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ซึ่งจะต้องรับค าสั่งดังกล่าว ณ ภูมิล าเนาของผู้นั้น และให้ปิดประกาศค าสั่ง
ดังกล่าวไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารหรือบริเวณท่ีมการกระท าดังกล่าว และให้ถือว่าผู้
ซึ่งจะต้องรับค าสั่งได้ทราบค าสั่งนั้นแล้วเมื่อพ้นก าหนดสามวันนับแต่วันท่ได้มีการปิดประกาศ
ดังกล่าว 

 มาตรา 48 ในการปฏิบัติหน้าท่ีตามพระราชบัญญัตินี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจเข้าไป
ในอาคารหรือบริ เวณท่ีตั้ งอาคารทีมี เหตุอันควรสงสัยว่ามีการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหนือในเวลาท าการของสถานท่ี
นั้นและเพื่อการนี้ให้มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นท่ี
เกี่ยวข้องจากบุคคลท่ีอยู่หรือ างานในสถานท่ีนั้น 

 มาตรา 49 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจแต่งตั้งข้าราชกาหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
ความรู้หรือคุณวุฒิตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงให้เป็นนายตรวจหรือนายช่างได้ 

 ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือได้รับการร้องขอจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการ
และผังเมือง มีอ านาจแต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างได้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 มาตรา 49 ทวิ ในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารโดยฝาฝืน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
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และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ด าเนินการตามมาตรา 40 มาตรา 41 หรือมาตรา 42 แล้วแต่กรณี 
แต่มิได้มีการปฏิบัติตามค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น และมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้รับผิดชอบงาน
ออกแบบและค านวณอาคาร หรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน อาจเป็น
ผู้กระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าดังกล่าว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้บุคคลเช่นว่านั้นทราบ
และให้มีหนังสือแสดงหลักฐานภายในสามสบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นการกระท า
ของผู้อื่น หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระท าของผู้อื่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ
แจ้งชื่อและการกระท าของบุคคลเช่นว่านั้นให้คณะกรรมการควบคุมอาคารทราบ และให้แจ้งสภา
วิศวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและกฎหมายว่า
ด้วยสถาปนิก 

 มาตรา 64 ทวิ ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารท่ีได้รับจากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ไว้ได้ไม่
เกินร้อยละสิบของเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว เพื่อน ามาจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร นายช่าง และนายตรวจได้ตามเกณฑ์และอัตราท่ี
ก าหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น 

 
 

 

 

 


