
ประมวลรายวิชา
Course Syllabus

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา : คณะนิติศาสตร์ 

1. รหัสวิชา : 2102 307

2. ชื่อวิชาภาษาไทย : กฎหมายผังเมืองและการควบคุมอาคาร

3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ : Law Relating to Town and Country Planning and Construction

4. จำนวนหน่วยกิต : 3 (3-0-6)

                         (บรรยาย 3 ชั่วโมง ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง )

5. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

    

ปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาของเมืองและปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินอันนำไปสู่ทำให้ต้องมีการตรากฎหมายผังเมื

องและกฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร

ความเป็นมาและลักษณะสำคัญของกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

องค์กรที่เกี่ยวข้อง วิธีการและมาตรการบังคับทางผังเมืองและควบคุมอาคาร

ตลอดจนศึกษาความสัมพันธ์กับกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

    Problems of city development and land use leading to the promulgation of city planning and

construction control laws.  History and charactristics of city planning and construction control

laws Agencies relating to methods and compulsory of planning and construction control. 

Relationship between these laws and other relating statutes.

6. เงือนไขรายวิชา (Prerequisite)

                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :

                             ไม่มี

                รายวิชาที่ต้องการเรียนควบคู่ :

                             ไม่มี

7. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : เป็นรายวิชาในหลักสูตรวิชาชีพเลือกในกลุ่มวิชากฎหมายมหาชน

8. ภาคการศึกาาที่เปิดสอน : ภาคการศึกษาปลาย

9. ปีการศึกาาที่เปิดสอน : ปีการศึกษา 2559

10. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชา

    10.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

          1) นาย จิรศักดิ์ บางท่าไม้

              สถานที่ติดต่ออาจารย์ : ห้อง พักอาจารย์



              โทร. 081-9375471      E-mail. jirasak_bangtamai@hotmail.com

          2) รองศาสตราจารย์ ดร. สถาพร โภคา

               E-mail. sdhabhon@ubu.ac.th



11. ตารางแผนการสอน

สัปดาห์

ที่

วัตถุประสงค์

การเรียนรู้ หัวข้อ/รายละเอียด

ชั่วโมง

บรรยาย

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ

ชั่วโมง

ศึกษาด้วย

ตนเอง

วิธีสอน/กิจกรรมการเรียน

การสอนและสื่อที่ใช้ วิธีวัดและประเมินผล ชื่อผู้สอน

1 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4

1. ทั่วไป

องคาพยพของกฎหมายผังเมื

อง และกฎหมายอาคาร

ประวัติ พัฒนาการ

และแนวโน้มของกฎหมายผังเ

มือง กฎหมายอาคาร

และกฎหมายโรงงานอุตสาหก

รรม

องคาพยพของกฎหมายผังเมื

อง กฎหมายอาคาร

และกฎหมายโรงงานอุตสาหก

รรม นิติสัมพันธ์ของบุคคล

หรือนิติบุคคลในงานอาคาร

และโรงงานอุตสาหกรรม

(เจ้าของ ผู้ใช้ ผู้ประกอบการ

ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง

เจ้าพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสีย

ความสงบเรียบร้อย

และศีลธรรมของประชาชน

และสังคม) สหวิทยาการ

และบูรณาการของกฎหมายอ

าคาร 

3 0 6 -

สร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาเกี่ยวกับ

จุดประสงค์ มาตรฐานผลการเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการสอน

- การสืบค้น

- ทดสอบก่อนเรียน 

- บรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา 

- แบบทดสอบย่อยรายบุคคล 

- แบบทดสอบ

- สังเกตพฤติกรรม

- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย

รศ.ดร.สถาพร โภคา

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้



2 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4

2. กรรมสิทธิ์

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

หรือสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวเนื่องกั

บที่ดินกฎหมายที่ดิน

กฎหมายที่ดิน

กฎหมายผังเมือง

กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสั

งหาริมทรัพย์

กฎหมายพิเศษที่ออกโดยหน่ว

ยงานอื่นๆ

(กฎหมายทางหลวง

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ

ห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าภูมิภาค

การไฟฟ้านครหลวง

ประกาศกรมเจ้าท่า

ประกาศกองทัพอากาศ) 

3 0 6 - ใช้การบรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

- เทคนิคระดมสมอง

- สถานการณ์สมมติ

- แบบทดสอบ

- สังเกตพฤติกรรม

- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย 

รศ.ดร.สถาพร โภคา

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้

3 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4

2. กรรมสิทธิ์

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

หรือสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวเนื่องกั

บที่ดินกฎหมายที่ดิน

กฎหมายที่ดิน

กฎหมายผังเมือง

กฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสั

งหาริมทรัพย์

กฎหมายพิเศษที่ออกโดยหน่ว

ยงานอื่นๆ

(กฎหมายทางหลวง

3 0 6 - ใช้การบรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

- เทคนิคระดมสมอง

- สถานการณ์สมมติ

- แบบทดสอบ

- สังเกตพฤติกรรม

- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้



ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแ

ห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าภูมิภาค

การไฟฟ้านครหลวง

ประกาศกรมเจ้าท่า

ประกาศกองทัพอากาศ) (ต่อ)

4 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4 

3. สถาปัตยกรรม

และโครงสร้างอาคาร นิยาม

(อาคาร

ส่วนประกอบของอาคาร

อาคารประเภทต่างๆ

อาคารควบคุม

อาคารสาธารณะฯ)

สถาปัตยกรรมอาคาร

ระยะร่นทางราบ

ระยะร่นทางดิ่ง

ที่ว่างปราศจากหลังคาหลุม

(Open Space Ratio - OSR)

อัตราส่วนพื้นที่ใช้สอย

ต่อที่ดิน (Floor Area Ratio)

ถนน ทางเท้า พื้นที่สาธารณะ

ทางเข้าออก ขนาด

และจำนวนที่จอดรถ

และอื่นๆ อาคาร

และส่วนต่างๆ ของอาคาร

อาคาร วัสดุ (คอนกรีต เหล็ก

ไม้) น้ำหนักจร

น้ำหนักเครื่องจักร



หรืออุปกรณ์ แรงลม

กำลังแบกทานของดินประเภ

ทต่างๆ

การลดน้ำหนักบรรทุกจรในก

ารคำนวณน้ำหนักที่ถ่ายลงเสา

คาน

หรือโครงที่รับเสาและฐานราก

เสาเข็ม และอื่นๆ

กำหนดชนิดหรือประเภทของ

อาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการตรวจสอบง

านออกแบบและคำนวณส่วน

ต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร

กำหนดการรับน้ำหนัก

ความต้านทาน

ความคงทนของอาคาร

และพื้นดินที่รองรับอาคารใน

การต้านทานแรงสั่นสะเทือนข

องแผ่นดินไหว 

3 0 6 - ใช้การบรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

- เทคนิคระดมสมอง

- สถานการณ์สมมติ

- แบบทดสอบ

- สังเกตพฤติกรรม

- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย

รศ.ดร.สถาพร โภคา

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้

5 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4

3. สถาปัตยกรรม

และโครงสร้างอาคาร นิยาม

(อาคาร

ส่วนประกอบของอาคาร

อาคารประเภทต่างๆ

อาคารควบคุม

อาคารสาธารณะฯ)

สถาปัตยกรรมอาคาร

ระยะร่นทางราบ



ระยะร่นทางดิ่ง

ที่ว่างปราศจากหลังคาหลุม

(Open Space Ratio - OSR)

อัตราส่วนพื้นที่ใช้สอย

ต่อที่ดิน (Floor Area Ratio)

ถนน ทางเท้า พื้นที่สาธารณะ

ทางเข้าออก ขนาด

และจำนวนที่จอดรถ

และอื่นๆ อาคาร

และส่วนต่างๆ ของอาคาร

อาคาร วัสดุ (คอนกรีต เหล็ก

ไม้) น้ำหนักจร

น้ำหนักเครื่องจักร

หรืออุปกรณ์ แรงลม

กำลังแบกทานของดินประเภ

ทต่างๆ

การลดน้ำหนักบรรทุกจรในก

ารคำนวณน้ำหนักที่ถ่ายลงเสา

คาน

หรือโครงที่รับเสาและฐานราก

เสาเข็ม และอื่นๆ

กำหนดชนิดหรือประเภทของ

อาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการตรวจสอบง

านออกแบบและคำนวณส่วน

ต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร

กำหนดการรับน้ำหนัก

ความต้านทาน

3 0 6 - ใช้การบรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

- เทคนิคระดมสมอง

- แบบทดสอบ

- สังเกตพฤติกรรม

- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้



ความคงทนของอาคาร

และพื้นดินที่รองรับอาคารใน

การต้านทานแรงสั่นสะเทือนข

องแผ่นดินไหว (ต่อ)

- สถานการณ์สมมติ

6 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4 

4.

การกระทำที่เกี่ยวแก่อาคาร

และระเบียบวิธีปฏิบัติ

คณะกรรมการควบคุมอาคาร

เจ้าพนักงาน

อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น การอุทธรณ์

การกระทำที่เกี่ยวแก่อาคาร

หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการยื่นขออนุญ

าตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน

เคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนการใช้

อาคาร แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

และรายละเอียดที่ต้องยื่นฯ

การอนุญาต

การต่อใบอนุญาต

การออกใบรับรอง

การขอรับใบแทนใบอนุญาต

หรือใบแทนใบรับรอง

ผู้รับผิดชอบในการออกแบบ

หรือผู้รับผิดชอบในการออกแ

บบ และคำนวณ ใบอนุญาต

และอื่น ๆ



ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญ

าตฯ ใบรับรอง

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน

ใบรับรอง

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอ

นุญาตฯ

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแ

ปลนฯ

อาคารที่ยกเว้นค่าธรรมเนียม

การออกใบอนุญาตฯ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลงอาคาร

รื้อถอนอาคาร

หรือเคลื่อนย้ายอาคารที่อยู่ใน

เขตองค์การบริหารส่วนจังหวั

ดเฉพาะในเขตสภาตำบล

หรือเขตองค์การบริหารส่วนต

ำบล

แต่มิได้อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีก

ฎกระทรวง

หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นกำหนด

ฯ 

3 0 6 - ใช้การบรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

- เทคนิคระดมสมอง

- สถานการณ์สมมติ

- แบบทดสอบ

- สังเกตพฤติกรรม

- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย

รศ.ดร.สถาพร โภคา

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้

7 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4 

5. สุข อนามัย

และความปลอดภัยของผู้ใช้อ

าคาร ลักษณะของอาคาร

เนื้อที่ว่างภายนอกอาคาร

และแนวอาคาร

เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของรถ



ดับเพลิงฯ

ระยะห่างระหว่างขอบเขตนอ

กสุดของอาคารฯ

กับเขตที่ดินของผู้อื่น

หรือถนนสาธารณะ

อัตราพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้

นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดิ

นที่ว่าง ระบบระบายอากาศ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

การระบายน้ำทิ้ง

ของอาคารที่ต่ำกว่าระดับพื้น

ดินฯ ระบบลิฟต์ บันไดหนีไฟ

ระบบแสงสว่าง ระบบอัดลม

ผนังบันไดหนีไฟสำหรับอาคา

รที่ต่ำกว่าระดับถนนหน้าอาค

ารฯ

ผนังและประตูที่ทำด้วยวัสดุท

นไฟ

แผนผังของอาคารแต่ละชั้น

ส่วนประกอบของแผนผังฯ)

ระบบระบายอากาศ

ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกัน

เพลิงไหม้ฯ

(การระบายอากาศโดยวิธีธรร

มชาติหรือโดยวิธีกล

การระบายอากาศที่มีการปรับ

ภาวะอากาศด้วยระบบการปรั

บภาวะอากาศ



ระบบควบคุมการแพร่กระจา

ยของควันฯ

ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อแ

สงสว่าง หรือกำลังฯ

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้า

ผ่า

ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอ

งฯ

ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

ระบบท่อยืน ที่เก็บน้ำสำรอง

และหัวรับน้ำดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

บันไดหนีไฟ

ช่องระบายอากาศ

หรือระบบอัดลม ผนังกันไฟ

แสงสว่าง ป้ายฯ ประตูหนีไฟ

ช่องทางเฉพาะสำหรับบรรเท

าสาธารณภัย

ลิฟต์ดับเพลิงหรือช่องบันไดห

นีไฟ

ดาดฟ้าและพื้นที่บนดาดฟ้าเพื่

อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศ

ระบบบำบัดน้ำเสียและการระ

บายน้ำทิ้ง การระบายน้ำฝน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งรองรับน้ำทิ้ง

คุณภาพน้ำทิ้ง



ทางระบายน้ำทิ้ง

ระบบประปา

ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

แบบและวิธีติดตั้งระบบป้องกั

นอัคคีภัย แบบ

และจำนวนของห้องน้ำและห้

องส้วม

ระบบการจัดแสงสว่างและกา

รระบายอากาศ

อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอ

บด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจส

อบด้านสถาปัตยกรรม

ตรวจสอบสภาพอาคาร

โครงสร้างของตัวอาคาร

อุปกรณ์ประกอบต่างๆ

เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

และการจัดแสงสว่างระบบกา

รเตือน

การป้องกันและการระงับอัคคี

ภัย

การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุ

ชุลมุนวุ่นวาย

ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายน้ำ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบเครื่องกล

หรือระบบอื่นๆ

การรายงานผลการตรวจสอบ

3 0 6 - ใช้การบรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

- แบบทดสอบ

- สังเกตพฤติกรรม

- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย

รศ.ดร.สถาพร โภคา

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้



ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ผลการตรวจสอบสภาพอาคา

ร

ใบรับรองการตรวจสอบสภาพ

อาคาร ดุลยพินิจ

และคำสั่งเจ้าพนักงาน

หรืออื่นๆ 

รยายเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

- เทคนิคระดมสมอง

- สถานการณ์สมมติ

8 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4 

5. สุข อนามัย

และความปลอดภัยของผู้ใช้อ

าคาร ลักษณะของอาคาร

เนื้อที่ว่างภายนอกอาคาร

และแนวอาคาร

เพื่อใช้เป็นทางเข้าออกของรถ

ดับเพลิงฯ

ระยะห่างระหว่างขอบเขตนอ

กสุดของอาคารฯ

กับเขตที่ดินของผู้อื่น

หรือถนนสาธารณะ

อัตราพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้

นของอาคารทุกหลังต่อพื้นที่ดิ

นที่ว่าง ระบบระบายอากาศ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

การระบายน้ำทิ้ง

ของอาคารที่ต่ำกว่าระดับพื้น

ดินฯ ระบบลิฟต์ บันไดหนีไฟ

ระบบแสงสว่าง ระบบอัดลม

ผนังบันไดหนีไฟสำหรับอาคา

รที่ต่ำกว่าระดับถนนหน้าอาค



ารฯ

ผนังและประตูที่ทำด้วยวัสดุท

นไฟ

แผนผังของอาคารแต่ละชั้น

ส่วนประกอบของแผนผังฯ)

ระบบระบายอากาศ

ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกัน

เพลิงไหม้ฯ

(การระบายอากาศโดยวิธีธรร

มชาติหรือโดยวิธีกล

การระบายอากาศที่มีการปรับ

ภาวะอากาศด้วยระบบการปรั

บภาวะอากาศ

ระบบควบคุมการแพร่กระจา

ยของควันฯ

ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อแ

สงสว่าง หรือกำลังฯ

ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้า

ผ่า

ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรอ

งฯ

ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้

ระบบท่อยืน ที่เก็บน้ำสำรอง

และหัวรับน้ำดับเพลิง

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ

ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

บันไดหนีไฟ

ช่องระบายอากาศ



หรือระบบอัดลม ผนังกันไฟ

แสงสว่าง ป้ายฯ ประตูหนีไฟ

ช่องทางเฉพาะสำหรับบรรเท

าสาธารณภัย

ลิฟต์ดับเพลิงหรือช่องบันไดห

นีไฟ

ดาดฟ้าและพื้นที่บนดาดฟ้าเพื่

อใช้เป็นทางหนีไฟทางอากาศ

ระบบบำบัดน้ำเสียและการระ

บายน้ำทิ้ง การระบายน้ำฝน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

แหล่งรองรับน้ำทิ้ง

คุณภาพน้ำทิ้ง

ทางระบายน้ำทิ้ง

ระบบประปา

ระบบกำจัดขยะมูลฝอย

แบบและวิธีติดตั้งระบบป้องกั

นอัคคีภัย แบบ

และจำนวนของห้องน้ำและห้

องส้วม

ระบบการจัดแสงสว่างและกา

รระบายอากาศ

อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอ

บด้านวิศวกรรมหรือผู้ตรวจส

อบด้านสถาปัตยกรรม

ตรวจสอบสภาพอาคาร

โครงสร้างของตัวอาคาร

อุปกรณ์ประกอบต่างๆ



เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า

และการจัดแสงสว่างระบบกา

รเตือน

การป้องกันและการระงับอัคคี

ภัย

การป้องกันอันตรายเมื่อมีเหตุ

ชุลมุนวุ่นวาย

ระบบระบายอากาศ

ระบบระบายน้ำ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบเครื่องกล

หรือระบบอื่นๆ

การรายงานผลการตรวจสอบ

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ผลการตรวจสอบสภาพอาคา

ร

ใบรับรองการตรวจสอบสภาพ

อาคาร ดุลยพินิจ

และคำสั่งเจ้าพนักงาน

หรืออื่นๆ (ต่อ)

3 0 6 - ใช้การบรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

- เทคนิคระดมสมอง

- สถานการณ์สมมติ

- แบบทดสอบ

- สังเกตพฤติกรรม

- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย 

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้

9 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4 

6.

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ

บุคคลบางประเภทอาคาร

กฎหมายว่าด้วยสิ่งอำนวยควา

มสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุ

พพลภาพ และคนชรา ขนาด

และลักษณะของพื้นผิวต่างสัม

ผัสสำหรับคนพิการทางการม

3 0 6 - ใช้การบรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

- แบบทดสอบ

- สังเกตพฤติกรรม

- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้



องเห็น

ป้ายแสดงสิ่งอำนวยความสะด

วก ตำแหน่งติดตั้งฯ สี

สัญลักษณ์

เครื่องหมายแสดงทางไปสู่สิ่ง

อำนวยความสะดวก ทางลาด

และลิฟต์ บันได ที่จอดรถ

ทางเข้าอาคาร ทางเดิน

และทางเชื่อมระหว่างอาคาร

ประตู อัตราส่วน

และขนาดของพื้นที่เฉพาะสำ

หรับเก้าอี้ล้อ ในโรงมหรสพ

หรือหอประชุม อัตราส่วน

และตำแหน่งห้องพักที่ผู้พิการ

หรือทุพพลภาพ และคนชรา

ชนิด ขนาด

ลักษณะของสุขภัณฑ์ ราวจับ

ตำแหน่งเครื่องใช้

หรืออุปกรณ์ และอื่น ๆ 

- เทคนิคระดมสมอง

- สถานการณ์สมมติ

10 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4 

7. พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

กฎหมายส่งเสริมและรักษาคุ

ณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

นิยาม (มลพิษ

และแหล่งกำเนิดมลพิษ)เจ้าพ

นักงานคณะกรรมการสิ่งแวด

ล้อมแห่งชาติ

และเจ้าพนักงานควบคุมมลพิ

ษ



แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อ

มว่าด้วยการควบคุมมลพิษจา

กแหล่งกำเนิด

รายงานการวิเคราะห์ผลกระท

บสิ่งแวดล้อม

การกำหนดประเภทและขนา

ดของโครงการ

หรือกิจการของส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจั

ดทำรายงานการวิเคราะห์ผล

กระทบสิ่งแวดล้อม

กฎหมายส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน นิยาม

พนักงานเจ้าหน้าที่

การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร

หรือโรงงาน

หน้าที่ของเจ้าของอาคารควบ

คุม

การอนุรักษ์พลังงานในเครื่อง

จักร หรืออุปกรณ์

และส่งเสริมการใช้วัสดุหรืออุ

ปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงา

น

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรัก

ษ์พลังงาน

และคณะกรรมการกองทุนเพื่

อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

มาตรการส่งเสริม

3 0 6 - ใช้การบรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

- เทคนิคระดมสมอง

- แบบทดสอบ

- สังเกตพฤติกรรม

- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้



และช่วยเหลือ ค่าธรรมเนียม

การอุทธรณ์ บทกำหนดโทษ

และอื่น ๆ 

- สถานการณ์สมมติ

11 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4 

8. การขุดดิน หรือถมดิน

กฎหมายว่าด้วยการขุดดินแล

ะถมดิน นิยาม (ดินพื้นดิน

บ่อดิน ถมดิน เนินดิน

แผนผังบริเวณ รายการ

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

พนักงานเจ้าหน้าที่

และรัฐมนตรี)

อำนาจในการออกกฎกระทรว

งฯ (บริเวณห้ามขุดหรือถมดิน

ความลาดเอียงของบ่อดินหรือ

เนินดินตามชนิดของดิน

ความลึกและขนาดของบ่อดิน

ที่จะขุดดิน

ความสูงและพื้นที่ของเนินดิน

ที่จะถมดิน

ระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเ

นินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูก

สร้างฯ

วิธีป้องกันการพังทลายฯ

วิธีคุ้มครองความปลอดภัยแก่

คนงานและบุคคลภายนอก

หลักเกณฑ์ วิธีการ

เงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถ

มดิน)



อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้

องถิ่น คณะกรรมการขุดดิน

และถมดิน อำนาจหน้าที่

วาระ การขุดดิน กำหนดวิธี

มาตรการที่จำเป็น

และค่าธรรมเนียม

เอกสารแจ้งข้อมูล

รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระ

ทรวง

มาตรการที่จำเป็นระหว่างขุด

ดิน ข้อยกเว้น

การค้นพบโบราณวัตถุ

ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์

หรือแร่ที่มีคุณค่าฯ การถมดิน

พนักงานเจ้าหน้าที่

อำนาจหน้าที่ การอุทธรณ์

บทกำหนดโทษและอื่น ๆ 
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9. โรงงานอุตสาหกรรม นิยาม

(โรงงาน คั้งโรงงาน

ประกอบกิจการโรงงาน

เครื่องจักร คนงาน ผู้อนุญาต

ใบอนุญาต พนักงานเจ้าหน้าที่

การประกอบกิจการโรงงาน

กำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมกา

รประกอบกิจการโรงงาน

ที่ตั้งโรงงาน ลักษณะ

ประเภท ชนิดเครื่องจักร

เครื่องอุปกรณ์ฯ กรรมวิธีผลิต



อุปกรณ์

หรือเครื่องมืออื่นใดเพื่อป้องกั

น หรือระงับบรรเทาอันตราย

ความเสียหาย

หรือความเดือดร้อนฯ

มาตรฐาน

และวิธีควบคุมการปล่อยของเ

สีย มลพิษฯ

จัดให้มีเอกสารที่จำเป็นในโรง

งาน

ข้อมูลเกี่ยวแก่การประกอบกิจ

การที่ต้องแจ้งฯ การป้องกัน

ระงับ หรือบรรเทาอันตราย

หรือความเสียหายฯ

การตรวจสอบโรงงาน

การเลิกประกอบกิจการ

การโอน ให้เช่า

หรือให้เช่าซื้อโรงงาน

ใบอนุญาตตั้งโรงงาน

ขั้นตอนพิจารณา

และออกใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต

คำสั่งไม่ออกใบอนุญาต

หรือไม่ต่ออายุใบอนุญาต

การขยายโรงงาน

ใบอนุญาตขยายโรงงาน

ใบอนุญาตเพิ่มจำนวน เปลี่ยน

หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรฯ



ใบอนุญาตโอนการประกอบกิ

จการโรงงานให้เช่า ให้เช่าซื้อ

หรือขายโรงงาน

การย้ายเครื่องจักร

การย้ายโรงงาน

การเลิกประกอบกิจการโรงงา

น) การกำกับ

และดูแลโรงงาน

(อำนาจในการออกประกาศฯ

เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความมั่นคง

ความปลอดภัยของประเทศ

หรือสาธารณชน

อุบัติเหตุในโรงงาน

อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงาน

การกระทำผิดฯ ฝ่าฝืนฯ คำ

สั่งให้หยุดประกอบกิจการ

หรือคำสั่งปิดโรงงาน)

ใบอนุญาตโอนการประกอบกิ

จการโรงงานให้เช่า ให้เช่าซื้อ

หรือขายโรงงาน

การย้ายเครื่องจักร

การย้ายโรงงาน

การเลิกประกอบกิจการโรงงา

น) หมวด ๒ การกำกับ

และดูแลโรงงาน

(อำนาจรัฐมนตรี
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หรือคณะรัฐมนตรีในการออก

ประกาศฯ

เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความมั่นคง

ความปลอดภัยของประเทศ

หรือสาธารณชน

อุบัติเหตุในโรงงาน

อำนาจหน้าที่เจ้าพนักงาน

การกระทำผิดฯ การฝ่าฝืนฯ

คำสั่งให้หยุดประกอบกิจการ

หรือคำสั่งปิดโรงงาน) 
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10. อาคารอนุรักษ์

หรือโบราณสถาน

โบราณสถาน โดยอายุ หรือ

ลักษณะแห่งการก่อสร้าง

หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประ

วัติของ อสังหาริมทรัพย์

ประโยชน์ในทางศิลปะ

ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี

แหล่งโบราณคดี

แหล่งประวัติศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์

เขตของโบราณสถาน

การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

การปลูกสร้างอาคารในเขตขอ

งโบราณสถาน การซ่อมแซม

แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน



ต่อเติม ทำลาย

เคลื่อนย้ายโบราณสถาน

หรือส่วนต่างๆ

ของโบราณสถาน

การปลูกสร้างอาคารภายในบ

ริเวณโบราณสถาน

โบราณสถานชำรุด หักพังหรือ

เสียหาย การซ่อมแซมบูรณะ

หรือรักษาไว้ให้คงสภาพ

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโบร

าณสถาน เจ้าพนักงาน

อำนาจหน้าที่ 
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11.

ความปลอดภัยในการทำงาน

การก่อสร้างอาคาร

ให้เป็นไปตามเงื่อนไขฯ

ผู้ควบคุมงาน หรือตัวแทนฯ

คำสั่งของนายช่างหรือนายตร



วจฯ ขนาด

และตำแหน่งป้ายขนาดแสดง

ข้อความฯ

การก่อสร้างอาคารที่ติดต่อกับ

ที่สาธารณะ

สิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นฯ

สภาพเครื่องมือเครื่องใช้ในกา

รก่อสร้างฯ

การป้องกันภยันตรายฯ

วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคาร

การทำฐานรากโดยใช้เสาเข็ม

ด้วยการเจาะ กด หรือตอก

และการขุดดิน

การก่อสร้างอาคารที่ต้องจัดใ

ห้มีรั้วชั่วคราวฯ

และมีสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่น

ฯ

การรื้อถอนรั้วชั่วคราวและสิ่ง

ป้องกันวัสดุร่วง

การตรวจสอบความแข็งแรงแ

ละปลอดภัยของนั่งร้านฯ

ระหว่างก่อสร้าง

การต้องสำรวจรายละเอียดตำ

แหน่ง ความลึก

และขนาดของโครงสร้างใต้ดิน

ฐานรากอาคารข้างเคียง

หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

สิ่งกันตกหรือราวกั้นรอบบริเว



ณที่มีการขุดดิน

ป้ายเตือนอันตราย

ไฟให้แสงสว่าง

หรือไฟสัญญาณกะพริบเตือน

อันตราย

ห้ามกองดินบนที่สาธารณะแล

ะขุดเซาะดินลํ้าเขตที่สาธารณ

ะนั้นฯ คํ้ายัน เข็มพืด

หรือฐานรากเสริมตามความจ

ำเป็น

มีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรื

อชิดอาคาร

ถนนหรือกรณีกำแพงลึก

การกองวัสดุ หมวกแข็ง

เพื่อป้องกันภยันตรายต่อศีรษ

ะฯ

การใช้เครื่องมือที่เป็นสื่อไฟฟ้

าฯ การใช้โซ่ เชือก ลวดสลิง

รอก

ปั้นจั่นหรือลิฟต์ส่งของที่มีสภา

พแข็งแรงปลอดภัย

และการป้องกันภยันตรายเมื่อ

หยุดใช้ปั้นจั่นหรือลิฟต์ส่งของ

ประจำวัน

ผู้ควบคุมการใช้เครื่องมือกล

เครื่องกลจักรกล

การตรวจสอบและบำรุงรักษา

ฯ)



จำนวนและขนาดของช่องทาง

ที่เปิดออกสู่ภายนอก

กรณีติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด

ที่ประตูหน้าต่าง

หรือที่ด้านนอกหรือด้านในขอ

งอาคารตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นฯ

การดัดแปลงอาคาร (ให้นำ

หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการก่อสร้างอา

คาร มาใช้บังคับฯ

โดยอนุโลม)

การรื้อถอนอาคาร

(การศึกษารายละเอียดโครงส

ร้างอาคารที่จะรื้อถอน

สภาพแวดล้อม

การควบคุมการปฏิบัติงาน

การตรวจสอบและวิธีป้องกัน

สิ่งบริการสาธารณะฯ

และภยันตรายฯ

ป้ายเตือนอันตราย

แสดงขอบเขตการรื้อถอน

ไฟสัญญาณเตือนอันตราย

เวลา

และแสงสว่างในการรื้อถอนฯ

การป้องกันฝุ่นละอองและเศ

ษวัสดุร่วงหล่นฯ

การขนถ่ายวัสดุลงจากที่สูงมา

สู่ที่ตํ่า



โดยใช้รางหรือสายพานเลื่อน

การป้องกันภยันตรายกรณีลิฟ

ต์ส่งของหรือปั้นจั่น หรือโยน

หรือทิ้ง

การกองวัสดุหรือถอนไว้บนพื้

นหรือส่วนของอาคารที่สูงกว่า

พื้นดิน) การเคลื่อนย้ายอาคาร

(การศึกษารายละเอียดโครงส

ร้างของอาคารที่จะเคลื่อนย้า

ย สภาพแวดล้อม

การควบคุมการปฎิบัติงานขอ

งการแก้ไขกรณีมิได้ปฏิบัติตา

มขั้นตอน

การตรวจสอบและวิธีป้องกัน

สิ่งบริการสาธารณะและภยัน

ตรายฯ

ป้ายเตือนอันตรายไฟสัญญา

ณเตือนอันตราย การติดตั้ง

กอง

หรือเก็บเครื่องมือเครื่องใช้

วัสดุก่อสร้าง เวลา

และแสงสว่างในเคลื่อนย้ายอ

าคาร

การใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคา

ร

(การดูแลรักษาและซ่อมแซมอ

าคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง

แข็งแรง ปลอดภัย



ถูกสุขลักษณะ

และมิให้เกิดภยันตรายต่อสุข

ภาพชีวิต ร่างกาย

หรือทรัพย์สินฯ การใช้อาคาร

โดยมิให้มีการกระทำ

ที่อาจก่อให้เกิดเหตุรำคาญหรื

อกระทบกระเทือนต่อการรัก

ษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็น

ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต

ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ฯลฯ

ความปลอดภัยในการทำงานเ

กี่ยวกับเครื่องจักร

ความปลอดภัยในการทำงานเ

กี่ยวกับภาวะแวดล้อม

ความปลอดภัยในการทำงานไ

ฟฟ้า

ความปลอดภัยในการทำงานก่

อสร้างว่าด้วยลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่

วคราว

ความปลอดภัยในการทำงานก่

อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน

ความปลอดภัยในการทำงานก่

อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง

ความปลอดภัยในการทำงานเ

กี่ยวกับปั้นจั่น

ความปลอดภัยในการทำงานเ

กี่ยวกับการตอกเสาเข็ม

ความปลอดภัยในการทำงานใ

3 0 6 - ใช้การบรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา

-
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- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้



นสถานที่ที่มีอันตราย

จากการตกจากที่สูง

วัตถุกระเด็น ตกหล่น

และการพังทลาย

รยายเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

- เทคนิคระดมสมอง

- สถานการณ์สมมติ

15 1.1, 1.6, 1.7, 2.2,

2.3, 3.5, 3.6, 4.7,

5.4 

12. กฎหมายอาญา

กฎหมายแพ่ง

และกฎหมายวิชาชีพ

กฎหมายอาญา

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

กฎหมายวิชาชีพสถาปนิก

และวิศวกร

การกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวก

รรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบ

คุม

จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศว

กร และอื่น

ๆสรุปและทบทวน 

3 0 6 - ใช้การบรรยาย

- ใช้เทคโนโลยี

- กรณีศึกษา

-

ผู้สอนกำหนดประเด็นซักถามนักศึกษ

าและผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับและบร

รยายเพิ่มเติม

- อภิปรายกลุ่มใหญ่

- เทคนิคระดมสมอง

- สถานการณ์สมมติ

- แบบทดสอบ

- สังเกตพฤติกรรม

- การมีส่วนร่วม

- การแสดงออก

- งานที่มอบหมาย

นายจิรศักดิ์ บางท่าไม้



12. ตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน

    12.1 ตำราประกอบการสอน/หนังสือประกอบการสอน 

        พัทธ อาจองค์ และไชยยุทธ ณ นคร  รวมกฎหมายควบคุมอาคาร ซีเอ็ด

        สนอง แก่นแก้ว 2558 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารชุด

พร้อมคำพิพากษาฎีกา ลอว์บุ๊กส์

        กรมโยธาธิการและผังเมือง  หนังสือรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารปี 2545-2555 

        สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 2547

คู่มือกฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน (ปรับปรุงครั้งที่ 1) 

        ไพโรจน์ อาจรักษา 2559 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด นิติธรรม

    12.2 เอกสารและข้อมูลสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

        1) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 4 พ.ศ.2526 

2) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 5 พ.ศ.2527 

3) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 6 พ.ศ.2527 

4) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2527 

5) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 7 พ.ศ.2527 

6) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 10 พ.ศ.2528 

7) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 11 พ.ศ.2528 

8) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 12 พ.ศ.2528 

9) กฎกระทรวง มหาดไทยฉบับที่ 18 พ.ศ.2530 

10) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 21 พ.ศ.2532 

11) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 23 พ.ศ.2533 

12) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 33 พ.ศ.2535 

13) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 39 พ.ศ.2537 

14) กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 41 พ.ศ.2537 

15) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 42 พ.ศ.2537 

16) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 44 พ.ศ.2538 

17) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 47 พ.ศ.2540 

18) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 48 พ.ศ.2540 

19) กฎกระทรวง มหาดไทยฉบับที่ 50 พ.ศ.2540 

20) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 51 พ.ศ.2541 

21) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 55 พ.ศ.2543 

22) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 56 พ.ศ.2543 

23) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 57 พ.ศ.2544 

24) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 58 พ.ศ.2546 

25) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 60 พ.ศ.2549 

26) กฎกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 61 พ.ศ.2550 



27) กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 62 พ.ศ.2550 

28) กฎกระทรวงมหาดไทยฉบับที่ 63 พ.ศ.2551 

29) กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 

30) กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ

หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร

พ.ศ.2548 

31) กฎกระทรวง มหาดไทยกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2550 

32) กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดประเภท ชนิด

หรือลักษณะของอาคารที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนการสร้างหรือดัดแปลงต่อเติมภายในระยะไม่เกินสิบห้าเมตรจากเขต

ทางหลวง พ.ศ.2550 

33) กฎกระทรวง มหาดไทยกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 

34) กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร

และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550 

35) กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ

และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2550 

36) กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเป็นอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

พ.ศ.2544 

37) กฎกระทรวงมหาดไทย กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา

พ.ศ.2548 

38) กฎกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดินหรือถมดิน พ.ศ.2548 

39) กฎกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน

หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 

40) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2535) 

41) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2535 

42) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4 พ.ศ.2535 

43) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5 พ.ศ.2535 

44) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2535 

45) กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 9 พ.ศ.2538 

46) ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม

และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ.2543 

47) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 

48) ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานกับเกี่ยวกับเครื่องจักร (2519) 

49) ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานกับเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (2519) 

50) ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า (2522) 



51) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยลิฟท์ขนส่งวัสดุชั่วคราว (2524) 

52) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยนั่งร้าน (2552) 

53) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างว่าด้วยเขตก่อสร้าง (2528) 

54) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น (2530) 

55) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม (2531) 

56) ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตราย จากการตกจากที่สูง

วัตถุกระเด็น ตกหล่น และการพังทลาย (2534) 

57) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535

เรื่องกำหนดประเภทและขนาดของโครงการ หรือกิจการของส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจหรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

58)	ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง

กำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ

หรือเอกชนที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535 

59)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 พ.ศ.2538

60)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 9 พ.ศ.2538

61)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 พ.ศ.2539

62)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 พ.ศ.2540

63)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 6 พ.ศ.2540

64)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 พ.ศ.2541

65)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 2 พ.ศ.2542

66)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 3 พ.ศ.2542

67)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 12 พ.ศ.2543 

68)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 พ.ศ.2545

69)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง

กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิตหรือจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า พ.ศ.2544

70)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการประกอบกิจการโรงงานผลิตคอนกรีตผสม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดให้โรงงานประเภทต่าง ๆ ต้องติดตั้งเครื่องมือ

หรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติพ.ศ.2544

71)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน

กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสีย มลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำ

และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2545

72)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผา

สิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่เป็นอันตรายจากอุตสาหกรรม พ.ศ.2545

73)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง

กำหนดให้โรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องจักรพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม



พ.ศ.2547

74)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง

กำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานปูนซิเมนต์ พ.ศ.2547 

75)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  เรื่อง

มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2546

76)	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม

เรื่องกำหนดโรงงานที่ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียต้องติดตั้งเครื่องจักรพิเศษและเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์เพิ่มเติม

พ.ศ.2547 

77)	ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 214/ 2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม 

78)	ประกาศกรมเจ้าท่า ที่ 419/ 2540 เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย

น้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม

79)	ประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติฯ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2534 

80)	พระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ.2538

81)	พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ.2540

82)	พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

83)	พระราชบัญญัติจัดสรร ที่ดิน พ.ศ.2522

84)	พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2530

85)	พระราชบัญญัติอาคารชุด  พ.ศ.2530 

86)	พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535

87)	พระราชบัญญัติทางหลวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549

88)	พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

89)	พระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2525

90)	พระราชบัญญัติการผังเมือง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2535

91)	พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535

92)	พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550

93)	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552

94)	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535

95)	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

96)	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550

97)	พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542

98)	พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540

99)	พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ.2541

100)	พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535

101)	พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535

102)	คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา (2540), ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา, แก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1,

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.



103)	ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตรายการประเมินความเสี่ยง

และการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง พ.ศ.2543 

104)	สถาพร โภคา และกิตติศักดิ์ ขันติยวิชัย,

กฎกระทรวงว่าด้วยการตรวจสอบอาคารที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายอาคารในประเทศไทย, การประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 9 19-21

เมษายน 2547 

105)	สถาพร โภคา ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบและปรับปรุงอาคาร การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง

การตรวจสอบและปรับปรุงอาคารร้าง อาคารที่มีปัญหา อนุกรรมการหน่วยเฉพาะกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 11

ตุลาคม 2545

106)	สถาพร โภคา กฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับงานอาคาร การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง

การพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ด้านงานคำนวณออกแบบโครงสร้าง โดยกรรมการโครงการ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  19 กันยายน 2546

107)	สถาพร โภคา กฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับงานอาคาร การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง

การพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ด้านงานคำนวณออกแบบโครงสร้าง โดยกรรมการโครงการ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  14 พฤษภาคม 2547

108)	สถาพร โภคา กฎหมาย และมาตรฐานเกี่ยวกับงานอาคาร การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง

การพัฒนาการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ด้านงานคำนวณออกแบบโครงสร้าง โดยกรรมการโครงการ

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์  7 ตุลาคม 2548

109)	สถาพร โภคา กฎหมายควบคุมอาคาร การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง กฎหมายสำหรับวิศวกร

โดยกรรมการโครงการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 4 ตุลาคม 2548

110)	สถาพร โภคา กฎหมายควบคุมอาคาร การอบรมเชิงวิชาการเรื่อง กฎหมายสำหรับวิศวกร

โดยกรรมการโครงการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 23 มกราคม 2529.

    12.3 เอกสารและข้อมูลแนะนำที่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

        3.1 เอกสาร หรือสื่อที่แนะนำเพิ่มเติมโดยผู้สอน 

3.2 เวบไซท์ของผู้สอน และเวบไซท์ หรือสื่อ ที่แนะนำในในเวบไซท์ผู้สอน อาทิ 

1) กรมโยธาธิการและผังเมือง http://www.dpt.go.th 

2) กรุงเทพมหานคร

http://portal.bangkok.go.th/subsite/index.php?strOrgID=001061&strSection=services 

3) สมาคมสถาปนิกสยาม http://www.asa.or.th 

4) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา http://www.krisdika.go.th 

13. ตารางแผนประเมินผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้

Learning Outcome

วิธีการประเมินผล สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล

1.1, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 3.5, 3.6, 4.7, 5.4 - คะแนนสอบปลายภาคเรียน - สัปดาห์ที่ 16 80%

1.1, 1.6, 1.7, 2.2, 2.3, 3.5, 3.6, 4.7, 5.4 - - สัปดาห์ที่ 1-15 20%



ความตรงต่อเวลา/การแต่งกาย/งานที่มอบหม

าย

รวม 100%


