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 ในการศึกษาเร่ืองการจดัท าตวัช้ีวดัประสิทธิผลการปฏิบติังานข องทีมผูต้รวจสอบ อาคาร
เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ   มีวตัถุประสงค์ เพ่ือออกแบบและก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) เพ่ือน าไปใชใ้นการ
ประเมินผลการปฏิ บติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคาร  โดยก าหนดตวัช้ีวดัตามมุมมองของ Balance Score 
Card  เป็น 3 มุมมอง ไดแ้ก่ มุมมองดา้นการเงิน   ตวัช้ีวดั คือ ตน้ทุนค่าจา้ง /ค่าบริการของทีมผูต้รวจสอบ
อาคาร   โดยพิจารณาการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในอดีต ท่ีเสนอราคาในอตัราต ่าอยา่งต่อเน่ือง  คือ ตน้ทุนของ
โครงการไม่เกินร้อยละ 40 ของรายไดค่้าบริการ  มุมมองดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ าร โดย
พิจารณาจากเป้าหมายขององคก์ ารและการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในอดีตจากโครงการแลว้เสร็จในปีก่อนๆ  
ตวัช้ีวดั คือ ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  โดยใช้จ านวนวันของการปฏิบติังาน  ในแต่ละโครงการ
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ประเมินผลของส านกังานสถิติแห่งชาติ  คือ ทีมผูต้รวจสอบอาคารจะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจจากลกูคา้ไม่
ต ่ากวา่ร้อยละ 80   และมีการก าหนด เกณฑก์ารใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั คือผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่า
เป้าหมายมาก  ผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมาย  ผลการปฏิบติังานตามค่าเป้าหมาย  ผลการปฏิบติังานต ่า
กวา่ค่าเป้าหมายและผลการปฏิบติังานต ่ากวา่ค่าเป้าหมายมาก 
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คือ ตวัช้ีวดับางตวัยากต่อการก าหนดเป้าห มายท่ีแน่นอนได ้ เน่ืองจากไม่มีขอ้มลูในอดีตเป็นค่ามาตรฐาน  
และยากต่อการแปลความหมายและก าหนดตวัช้ีวดัใหไ้ดต้รงตามวตัถุประสงคข์องการน าไปใช ้  เน่ืองจาก
ตวัช้ีวดัเป็นเร่ืองใหม่ท่ีองคก์ารน ามาใช ้ อีกทั้งขาดการส่ือสาร การท าความเขา้ใจ และการถ่ายทอดตวัช้ีวดั
ภายในองคก์ารอยา่งเพียงพอ  และจากผลการศึกษาผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะวา่ต้ องมีการช้ีแจงและท าความ
เขา้ใจเก่ียวกบัตวัช้ีวดัระหวา่งผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมิน  ก่อนท่ีจะมีการประเมินผลการปฏิบติังาน 

 
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม               บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร                  ปีการศึกษา 2553 
ลายมือช่ือนกัศึกษา...................................................... 
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ................................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 จ 

50055308 : MAJOR : CONSTRUCTION PROJECT MANAGEMENT 
KEY WORD :  BUILDING INSPECTION / PROFESSIONAL / BUILDING    
  INSPECTORS / KEY PERFORMANCE INDICATOR    
 WIKIT  HINKAEW : KEY PERFORMANCE INDICATOR FOR 
BUILDING AUDITOR. INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSOC. PROF. 
JARAPAT   PUWANAN.  122 pp. 
 
 The objective of this independent study is to design and identify key 
performance indicators (KPIs) for measuring building inspectors’ performance. 
This type of research is a qualitative research. Key performance indicators are 
identified according to three aspects of  Balance Score Card. Firstly, KPI in 
financial aspect is building inspectors wage/ service cost, considering 
historical data collection of service cost i.e. cost of project is not less than 
40% of income from delivery of service. Secondly, aspect of working process 
within organization is considered by organization goal and data collection of 
completed projects in previous years. KPI in working process is building 
inspection i.e. each project must finish its building inspection within 35 days. 
KPI in quality of building inspection is considered from not less than 90 
percent of the total  number of projects that building inspectors finished their 
job within 35 days. KPI in experience of building inspection is considered from 
not less than 5 projects that inspectors have inspection experience. Thirdly, 
KPI in customer aspect is customer satisfaction, considering percent of 
satisfaction level of customer towards service. Specified goal based on 
evaluation standard of National Statistical Office of Thailand is that building 
inspectors must gain not less than 80 percent in customer satisfaction. Score 
criterion is divided into five levels namely, highest performance, high 
performance, fair performance, low performance and lowest performance 
relative to specified goal.   
 Results found that overall, KPIs application in each aspect to 
performance evaluation in building inspection department is successful. The 
objective of KPIs application is achieved.  It can be said that KPIs application 
to performance evaluation of building inspectors is effective. However, there 
are some limitations in KPIs application. Limitations of the study include that it 
is difficult to set certain goal for some KPIs because historical data is 
insufficient. For some KPIs, it is hard to interpret their meanings and it’s 
difficult to identify some KPIs to meet the objective. For many organizations, 
KPI is a new issue. Moreover, organizations lack proper communication, 
understanding and interpretation of KPIs within organization. The suggestion 
of the author is that understanding about KPIs between those who evaluate 
performance and those who are evaluated is important before evaluating 
performance.             
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ประเทศไทยมีการบงัคบัใชก้ฎหมายการตรวจสอบอาคา รตามกฎกระทรวง ท่ีตอ้งจดัใหมี้
ผูต้รวจสอบอาคาร  ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 มาตรา 32 ทวิ(3) 
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร(ฉบบัท่ี3) พ.ศ. 2543 เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2548 
โดยมีวตัถุประสงค์ ของกฎหมายเพื่อเป็นการตรวจสอบความมัน่คงของอาคาร  ระบบอุปกรณ์
ประกอบของอาคาร สมรรถภาพของระบบอุปกรณ์เพื่ออพยพผูใ้ช้ หรือผูอ้ยูอ่าศยัใน อาคาร  และ
ระบบบริหารจดัการความปลอดภยัในอาคารเพื่อความปลอดภยัและ ให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านได้
ตลอดเวลา   โดยเจา้ของอาคารจะไดรั้บ ประโยชน์จากการด าเนินการตรวจสอบอาคาร ในดา้นต่างๆ 
เช่น มีการอพัเดทขอ้มูลอาคารใหเ้ป็นปัจจุบนัตลอดเวลา ซ่ึงจะสะดวกต่อการดูแลรักษา หรือ
ซ่อมแซมอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคาร   ผูใ้ชอ้าคารมีความปลอดภยัมากข้ึน ซ่ึงสามารถล ด
ความสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น  ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์  การดูแลรักษาอาคารและ
อุปกรณ์ประกอบอาคารเป็นระบบและต่อเน่ืองสามารถยดือายกุารใชง้านของอาคาร และอุปกรณ์
ประกอบอาคารใหย้าวนานข้ึน   สามารถขอลดหยอ่นเบ้ียประกนัภยัลงได้   และมีความน่าเช่ือถือใน
กรณีท่ีใชอ้าคารเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัสินเช่ือต่อสถาบนัการเงิน   

เม่ือกฎหมายบงัคบัใหมี้การตรวจสอบอาคาร   จึงท าใหมี้การด าเนินธุรกิจ ในรูปแบบของ
บริษทัรับ ตรวจสอบอาคารตามมา  ซ่ึงในปัจจุบนั มีหลายบริษทัดว้ยกนั โดยบริษทัรับตรวจสอบ
อาคารส่วนใหญ่จะมีทีมผูต้รวจสอบอาคารท่ี เป็นพนกังานของบริษทัเอง  และบางส่วนจะเป็นการ
วา่จา้งทีมผูต้รวจสอบอาคารมาจากภายนอก (Outsource)  เหตุผลท่ีหลายบริษทัท าสัญญาวา่จา้งทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารจากภายนอก คือ สามารถวา่จา้งตามสัญญาเป็นงานๆ ไป  ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนผนัแปร  
และเป็นการลดตน้ทุนในการด าเนินงานของบริษทั  ท่ีเกิดจากการจ่ายเงินเดือนใหพ้นกังานซ่ึงเป็นผู ้
ตรวจสอบอาคาร ซ่ึงถือเป็นตน้ทุนคงท่ี หรือรายจ่ายประจ าของบริษทั   หรืออีกเหตุผลหน่ึง คือ 
บุคลากรทีมผูต้รวจสอบอาคารของบริษทัมีไม่เพียงพอ ในขณะท่ีบริษทัมีงานตรวจสอบอาคาร
ใหก้บัลูกคา้เป็นจ านวนมาก  บริษทัฯ  จึงมีค วามจ าเป็นในการวา่จา้งทีมผูต้รวจสอบอาคารจาก
ภายนอก   และตอ้งมีการประเมินผลการด าเ นินงานของทีมผูต้รวจสอบดงักล่าว   ประกอบกบั ใน
ปัจจุบนัหลายๆ หน่วยงานไม่วา่จะเป็นภาครัฐและภาคเอกชน  ไดมี้การน าระบบตวัช้ีวดัผลการ
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ด าเนินงาน (Key Performance Indicator: KPI) มาใชอ้ยา่งแพร่หลาย  ซ่ึงถือเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญั
ประการหน่ึง ในการวดัผลส าเร็จของการปฏิบติังาน ทั้งน้ีในการก าหนดตวัช้ีวดันั้น จะตอ้ง
ก าหนดใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์าร  ซ่ึงตวัช้ีวดัเหล่านั้นสามารถบอกใหรู้้วา่การด าเนินงาน
ขององคก์ ารสามารถบรรลุ ตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไวห้รือไ ม่  ผูศึ้กษาซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบอาคาร และ
ด าเนินธุรกิจในรูปแบบของ บริษทัรับตรวจสอบอาคาร   และมีการวา่จา้งทีมผูต้รวจสอบอาคารจาก
ภายนอก  จึงไดน้ าระบบตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานมาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของทีม ผู ้
ตรวจสอบอาคารจากภายนอก  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะพฒันากระบวนการการตรวจสอบอาคาร ของ
บริษทัฯ ในมุมมอง ดา้นการเงิน (Financial Perspective)  และมุมมอง ดา้นลูกคา้ (Customer 
Perspective) เป็นหลกั  ส าหรับทางดา้นการเงิน  ผูศึ้กษาตอ้งการทราบผลรวมรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ในแต่ละกิจกรรมของกระบวนการตรวจสอบอาคาร  ส่วนมุมมองดา้นลูกคา้ผูศึ้กษาตอ้งการทราบวา่
ลูกคา้มีมุมมองต่อทีมผูต้รวจสอบอาคารของบริษทัฯ อยา่งไร (How customer see us?) (Robert Kaplan 
& David Norton, 1992) จึงเป็นท่ีมาของการ ศึกษา เร่ืองการจดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จการด าเนินงาน
ของทีมผูต้รวจสอบของบริษทัตรวจสอบอาคารของผูศึ้กษาในคร้ังน้ี  เพื่อใชเ้ป็น เคร่ืองมือในการวดั  
การประเมินผล  การพฒันากระบวนการ และผลลพัธ์ของการด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อไป  
 

2.  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
1.  เพื่อออกแบบและก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผู ้

ตรวจสอบอาคารของบริษทัฯ  
2.  เพื่อการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารของบริษทัฯ และน าผลท่ีได้

ไปใชใ้นการคดัเลือกทีมผูต้รวจสอบอาคารในการท าสัญญาคร้ังต่อไป 
ขอบเขตการศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการออกแบบและก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) ของทีมผูต้รวจสอบอาคาร   
โดยใชข้อ้มูลของทีมผูต้รวจสอบท่ีได ้ท าสัญญาวา่จา้งเพื่อใชใ้นการตรวจสอบอาคารของลูกคา้ของ
บริษทัของผูท้  าการศึกษา  ระหวา่งปี 2552-2553   ประเภทอาคารโรงงานท่ีมีความสูงมากกวา่ 1 ชั้น 
และมีพื้นท่ีตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
 

3.  วธีิการศึกษา 
วธีิการศึกษามีล าดบัขั้นตอนไดแ้ก่ 
1.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
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 3.  การวเิคราะห์ขอ้มูลและก าหนดตวัช้ีวดั 
 4.  วธีิด าเนินการตรวจสอบอาคารและการสรุปผลของทีมงานตรวจสอบอาคาร 
 5.  ขั้นตอนการก าหนดตวัช้ีวดั และสรุปผลการศึกษา 
4.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.  สามารถก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) การปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารจากกระบวนการ การ
ตรวจสอบอาคาร และสามารถวดัผลไดท้ั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ  

2.  การก าหนดดชันีตวัช้ีวดั (KPI) การปฏิบติังานของผูต้รวจสอบอาคารและการประเมินผล
ตามตวัช้ีวดัจะสามารถสะทอ้นประสิทธิภาพของทีมผูต้รวจสอบอาคาร 

3.  สามารถก าหนดขอบเขตและหนา้ท่ีการปฏิบติังานของทีม ผูต้รวจสอบอาคารจากผลการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของผูต้รวจสอบอาคาร ตามตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้

4.  สามารถน าผลท่ีไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดั  ไปพฒันาและ
ปรับปรุงการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารใหมี้ประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

การศึกษาน้ีไดด้ าเนินการใชช่้วงเดือนกั นยายน พ .ศ.2551- กุมภาพนัธ์ 2553 ขอ้มูลของ
บริษทับริษทัมลัทิ สทรัคเซรัล อินสเปคชัน่ จ  ากดั  
 
5.  นิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 

1.  การตรวจสอบอาคาร  (Building Inspection)  หมายถึง การตรวจสอบเก่ียวกบัโครงสร้าง  
อาคาร ความปลอดภยัในการใชอ้าคาร การดดัแปลงต่อเติม ระบบแจง้เหตุเพลิง ไหม ้ระบบดบัเพลิง 
ป้ายทางออกฉุกเฉิน ทางหนีไฟ ระบบไฟฟ้า และแผนบริหารจดัการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ 
ตามท่ีก าหนดในกฎทรวงโดยผูต้รวจสอบอาคาร   

2.  ผูต้รวจสอบอาคาร (Auditor) หมายถึง วศิวกร หรือสถาปนิก ท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้ป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกรหรือเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก  โดยจะตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรเก่ียวกบั
วธีิการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของ อาคารตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคาร
รับรอง และเป็นผูท่ี้ไดรั้บการรับรองการข้ึนทะเบียนจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร 

3.  ผูป้ระกอบการวชิาชีพเฉพาะ (Inspector) หมายถึง หมายถึงการตรวจสอบแบบวเิคราะห์
หาสาเหตุท่ีตอ้งเป็นผูเ้ช่ียวชาญในระบบอุปกรณ์นั้น ๆ หรือตรวจโดยใชเ้คร่ืองมือพิเศษ  
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4.  ทีมผูต้รวจสอบอาคาร จากภายนอก  (Outsource) หมายถึงทีมผูต้รวจสอบอาคาร  ซ่ึง
บริษทัฯ ไดท้  าสัญญาวา่ จา้งจากภายนอก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการตรวจสอบอาคารของ
ลูกคา้ของบริษทัฯ   

5.  KPI (Key Performance Indicator) หมายถึง  เคร่ืองมือท่ีใชว้ดัผลการด าเนิ นงานหรือ
ประเมินผลการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ขององคก์ าร ซ่ึงสามารถแสดงผลของการวดัหรือการ
ประเมินในรูปขอ้มูลเชิงประมาณเพื่อสะทอ้นประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลในการปฏิบติังานของ
องคก์รหรือหน่วยงานภายในองคก์ร 

6.  Balanced Scorecard หมายถึง ระบบการจดัการขององคก์ร โดย Robert Kaplan และ 
David Norton ไดพ้ฒันาระบบน้ีข้ึนมาเพื่อใหเ้ป็นเคร่ืองมือในการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัอยา่งเป็น
รูปธรรม และยงัเป็นเคร่ืองมือในการบริหารท่ีช่วยท าใหอ้งคก์รมุ่งเนน้และใหค้วามส าคญักบักลยทุธ์
มากข้ึน 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

การตรวจสอบอาคาร โดยผูต้รวจสอบอาคาร  เป็นการตรวจสอบ ภายหลงัจากท่ีได้มีการใช้
งานอาคารมาเป็นระยะเวลาหน่ึง มีวตัถุประสงคห์ลกัคือเพื่อความปลอดภยั ของผูใ้ชอ้าคาร  อาคารท่ี 
ผา่นการตรวจสอบ มาแลว้จะท าให้ ผูป้ระกอบการ  เจา้ของกิจการ และผูใ้ชง้านอาคารจะมีความ
มัน่ใจในความปลอดภยัของการใชง้านอาคารมากข้ึน  ซ่ึงอาจจะส่งผลใหมี้ผูม้าใชบ้ริการอาคารมาก
ข้ึน ในการศึกษาศึกษาเร่ือง  “การจดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จการด าเนินงานของ ทีมผูต้รวจสอบของ
บริษทัตรวจสอบอาคาร”  นั้น  เพื่อใหผ้ลของการ ศึกษาเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวอ้ยา่งมี
ประสิทธิผลและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  ผูศึ้กษา ได้มีการน าแนวคิดทฤษฏี และขอ้
กฎหมาย รวมถึงงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใชป้ระกอบการศึกษา  มีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบอาคาร 
2.  ทฤษฎีระบบวดัผลดุลยภาพ (Balance Scorecard: BSC) 
3.  ทฤษฎีตวัช้ีวดัความส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI) 
4.  แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน 
5.  แนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
6.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

1.  กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบอาคาร 
 กฎหมายท่ีมีผลบั งคบัใชเ้ก่ียวกบัการตรวจสอบ อาคารในประเทศไทย ในปัจจุบนั  ผูศึ้กษา
ไดน้ ามารวบรวมไวพ้อสังเขป  มีดงัน้ี   

1.  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 32 ทว ิ(3) แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2543 

2.  กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารท่ีตอ้งจดัใหมี้ผูต้รวจสอบอาคาร  พ.ศ.2548 
3.  กฎกระทรวงก าหนดคุณสมบติัของผูต้รวจสอบอาคาร พ.ศ.2548 

 ประเภทของอาคารทีต้่องมีการตรวจสอบ 
ตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารท่ีตอ้งจดัใหมี้ผูต้รวจสอบอาคารพ .ศ. 2548  แบ่ง

ประเภทของอาคารท่ีตอ้งด าเนินการตรวจสอบ และส่งร่ายงานผลการตรวจสอบ ต่อใหก้บัทอ้งถ่ิน   
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เป็น 9 ประเภท คือเป็นอาคารท่ีการก่อสร้างไดด้ าเนินการแลว้เสร็จหรือไดรั้บใบรับรองตามมาตรา  
32 มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงปี ดงัน้ี  (กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2010: http://www.dpt.go.th) 

1. อาคารสูง ความสูงตั้งแต่ 23 เมตร ข้ึนไป  โดยวดัความสูงของอาคา รจากระดบัพื้นดิน
จนถึงพื้นดาดฟ้า หรือถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุดกรณีเป็นหลงัคาทรงจัว่  

2. อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  มีพื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นหรือชั้นใดชั้นหน่ึงในหลงัเดียวกนัตั้งแต่ 
10,000 ตารางเมตรข้ึนไป  

3. อาคารชุมนุมคน  เป็นอาคารท่ีจดัใหบุ้คคลเขา้ไปภายในเพื่อการชุมนุมคนมีพื้ นท่ีตั้งแต่ 
1,000 ตารางเมตรข้ึนไป หรือชุมนุมคนไดต้ั้งแต่ 500 คนข้ึนไป  

4. โรงมหรสพ อาคารหรือส่วนใดส่วนหน่ึงของอาคารท่ีใชเ้ป็นสถานท่ีส าหรับฉาย
ภาพยนตร์  แสดงละคร แสดงดนตรี หรือแสดงการร่ืนเริง และมีวตัถุประสงคเ์พื่อเปิดใหส้าธารณะ
ชนเขา้ชมการแสดง  

5. โรงแรม เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงแรม ท่ีมีจ  านวนหอ้งพกัตั้งแต่ 80 หอ้งข้ึนไป  
6. สถานบริการ เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 200 ตารางเมตรข้ึนไป  
7. อาคารชุดหรืออาคารอยูอ่าศยัรวม เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุดและอาคารท่ีอยู่

อาศยัรวม ท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป  
หมายเหตุ ส าหรับอาคารชุดหรืออาคารอยูอ่าศยัรวมไดรั้บการผอ่นผนัดงัน้ี  
1.  อาคารท่ีมีพื้นท่ีไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร  ใหไ้ดรั้บการยกเวน้การจดัใหมี้การ

ตรวจสอบอาคารเป็นเวลา 7 ปี นบัตั้งแต่วนัท่ีกฎกระทรวงใชบ้งัคบั (28 ต.ค. 2548)  
2.  อาคารท่ีมีพื้นท่ี เกิน 5,000 ตารางเมตร ใหไ้ดรั้บการยกเวน้การจดัใหมี้การ

ตรวจสอบอาคารเป็นเวลา 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีกฎกระทรวงใชบ้งัคบั (28 ต.ค. 2548)  
8. อาคารโรงงาน เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงงาน ท่ีมีความสูงมากกวา่ 1 ชั้นและมี

พื้นท่ีใชส้อยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป  
9. ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย สูงจากพื้นดิน 15 เมตรข้ึนไป  หรือมีพื้นท่ี

ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรข้ึนไป  หรือป้ายท่ีติดหรือตั้งบนหลงัคาหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่ีมี
พื้นท่ีตั้งแต่ 25 ตารางเมตรข้ึนไป  

ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร 
การตรวจสอบอาคาร  กฎหมายไดก้  าหนดขอบเขตการตรวจสอบอาคารใหค้รอบคลุมถึงส่วน

ส าคญัต่าง  ๆ ดงัน้ี  (ปัญจะ  ห่ิงหิรัญ, 2010: http://www.eptg-acsc.co.th) 
1. การตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของอาคาร  ซ่ึงจะมุ่งเนน้ท่ีความปลอดภยัของ

โครงสร้างอาคารเป็นส าคญั ประกอบดว้ย 
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(ก)  การต่อเติมดดัแปลงปรับปรุงตวัอาคาร 
(ข)  การเปล่ียนแปลงน ้าหนกับรรทุกบนพื้นอาคาร 
(ค)  การเปล่ียนสภาพการใชอ้าคาร 
(ง)  การเปล่ียนแปลงวสัดุก่อสร้างหรือวสัดุตกแต่งอาคาร 
(จ)  การช ารุดสึกหรอของอาคาร 
(ฉ)  การวบิติัของโครงสร้างอาคาร 
(ช)  การทรุดตวัของฐานรากอาคาร 

2. การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของ อาคาร เป็นการตรวจสอบท่ีมุ่งเนน้การ
ตรวจประเมินความสามารถในการท างานของระบบและการมีระบบการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมภายในอาคาร ประกอบดว้ย 

(ก) ระบบบริการและอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่  
 ระบบลิฟต ์  
 ระบบบนัไดเล่ือน   
 ระบบไฟฟ้า   
 ระบบปรับอากาศ   
(ข) ระบบสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  
 ระบบประปา   
 ระบบระบายน ้าเสีย 
 ระบบบ าบดัน ้าเสีย   
 ระบบระบายน ้าฝน   
 ระบบจดัการมูลฝอย   
 ระบบระบายอากาศ   
 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 
(ค) ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  ไดแ้ก่  
 บนัไดหนีไฟและทางหนีไฟ   
 เคร่ืองหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน   
 ระบบระบายควนัและควบคุมการแพร่กระจายควนั   
 ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน   
 ระบบลิฟตด์บัเพลิง   
 ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้  
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 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิง   
 ระบบการจ่ายน ้าดบัเพลิง  
 เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิงและหวัฉีดน ้าดบัเพลิง   
 ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั   
 ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

3. การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่างๆ  ของอาคารเพื่ออพยพผูใ้ชอ้าคาร   
เป็นการตรวจสอบท่ีมุ่งเนน้การตรวจสอบเส้นทางการหนีไฟ และระบบสนบัสนุนการหนีไฟเพื่อให้
ผูใ้ชง้านอาคารมีความปลอดภยัเม่ือมีเหตุเพลิงไหมใ้นอาคารประกอบดว้ย 

(ก)  สมรรถนะบนัไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
(ข)  สมรรถนะเคร่ืองหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน 
(ค)  สมรรถนะระบบแจง้สัญญาณเหตุเพลิงไหม ้

4.  การตรวจสอบระบบบริหารจดัการความปลอดภยัในอาคาร  เป็นการตรวจสอบท่ี
มุ่งเนน้ตรวจสอบประเมินระบบการจดัการความปลอดภยัของอาคารใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและ
ขอ้กฎหมายก าหนดโดยเฉพาะตอ้งจดัใหมี้การซอ้มหนีไฟทุกปี  ประกอบดว้ย 

(ก)  แผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในอาคาร 
(ข)  แผนการซอ้มอพยพผูใ้ชอ้าคาร 
(ค)  แผนการบริหารจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัในอาคาร 
(ง)  แผนการบริหารจดัการของผูต้รวจสอบอาคาร 

ประเภทของการตรวจสอบอาคาร 
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ  

(ปัญจะ ห่ิงหิรัญ, 2010: http://www.eptg-acsc.co.th) 
1. การตรวจสอบใหญ่  เป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตาม

รายละเอียดท่ีก าหนดใหก้ระท าทุกระยะหา้ปี  ในการตรวจสอบใหญ่ทุกคร้ัง ผูต้รวจสอบตอ้งจดัใหมี้  
แผนปฏิบติัการการตรวจบ ารุงรักษาอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร  รวมทั้งคู่มือปฏิบติัการ
ตามแผนดงักล่าวใหแ้ก่เจา้ของอาคาร   เพื่อเป็นแนวทางการตรวจบ ารุงรักษาและการบนัทึกขอ้มูล
การตรวจบ ารุงรักษาอาคาร   นอกจากนั้นตอ้งจดัท าแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบ
ของอาคารประจ า ปี  รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดงักล่าวใหแ้ก่เจา้ของอาคาร  เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจ าปี 
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2. การตรวจสอบประจ าปี  เป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตาม
แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจ าปีท่ีผูต้รวจสอบไดจ้ั ดท าข้ึน โดย
ใหก้ระท าในช่วงปีระหวา่งการตรวจสอบใหญ่เป็นประจ าทุกปี 

 
กระบวนการตรวจสอบอาคาร 
กระบวนการตรวจสอบอาคารในปัจจุบนั ผูต้รวจสอบตอ้งตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์

ประกอบของอาคารโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑห์รือมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี   (ปัญจะ ห่ิงหิรัญ , 2010: 
http://www.eptg-acsc.co.th) 

1. หลกัเกณฑต์ามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะท่ีมีการก่อสร้างอาคารนั้น  

2. มาตรฐานความปลอดภยัของสถาบนัของทางราชการ สภาวศิวกร หรือสภาสถาปนิก 
ทั้งน้ี ณ สถานท่ี วนั และเวลาท่ีท าการตรวจสอบตามท่ีระบุในรายงานเท่านั้น 
 ขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร 
 กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารท่ีตอ้งจดัใหมี้ผูต้รวจสอบอาคาร   พ.ศ. 2548  ก าหนด
ขั้นตอนการตรวจสอบอาคารไวด้งัน้ี (กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2010:http://www.dpt.go.th) 

1. เจา้ของอาคารประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด ตอ้งจดัหาผูต้รวจสอบซ่ึงข้ึนทะเบียนกบั
กรมโยธาธิการและผงัเมืองมาเป็นผูต้รวจสอบอาคาร 

2. เจา้ของอาคารตอ้งจดัหา หรือจดัท าแบบแปลนอาคารเพื่อใชส้ าหรับการตรวจสอบ 
3.  ผูต้รวจสอบท าการตรวจสอบอาคารคร้ังแรกเป็นการตรวจสอบใหญ่  
4.  ผูต้รวจสอบท ารายงานการตรวจใหเ้จา้ของอาคาร 
5.  เจา้ของอาคารแจง้ทอ้งถ่ินใหอ้อกหนงัสือรับรองการตรวจสอบอาคาร  
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ภาพท่ี 1 ขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร 
 
2. ทฤษฎรีะบบวดัผลดุลยภาพ (Balance Score Card: BSC) 

ปัจจุบนัหลายๆ หน่วยงานไดน้ า Balanced Score Card มาใช้เป็นเคร่ืองมือทางการจดัการท่ี
ช่วยในการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั  โดยอาศยัการวดัหรือประเมินท่ีช่วยใหอ้งคก์ารเกิดความ
สอดคลอ้งเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมุ่งเนน้ในส่ิงท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององคก์ร   ซ่ึงมี
รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

บรรลุขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการตรวจสอบ 

สรุประดบัความ
ปลอดภยั 

เจา้ของอาคาร ผูต้รวจสอบอาคาร ผูป้ระกอบวิชาชีพเฉพาะทาง 

ก าหนดแผนการตรวจสอบอาคาร 

ประชุ่มร่วมกนัเพ่ือรับทราบแผนงานหรือปรับปรุงแผนงาน 

รับค าส่ังซ้ือจากเจา้ของอาคาร 

เตรียมความพร้อมผูต้รวจสอบ Check List/
เอกสาร 

ท าการตรวจสอบระบบเอกสาร/แบบแปลน/อาคาร 

เตรียมความพร้อมตามแผนงาน 

ส่งมอบแบบแปลน/ระบบ
เอกสาร 

รายงานขอ้บกพร่องและส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข 
รับการวา่จา้ง 

สรุปผลการ
ตรวจสอบ 

ท าการแกไ้ข 

จดัหาจดัจา้งผูป้ระกอบวิชาชิพเฉพาะ
ทาง 

ประเมินผลตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 

ด าเนินการตรวจสอบ 
ทดสอบรายงานผล 

รายงานขอ้บกพร่องและส่ิงท่ีตอ้งแกไ้ข 

จดัท ารายงานผลการตรวจสอบอาคาร ท าการแกไ้ขปรับปรุง 

ได ้

ไม่ไ
ด ้

ได ้

ได ้

ได ้

ไม่ไ
ด ้

ไม่ไ
ด ้
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ความหมายของ Balance Scorecard 
ผศ.ดร.พสุ  เดชะรินทร์  ไดใ้หค้วามหมาย Balance Score Card (BSC) ไวว้า่ หมายถึง  การ

แปลวสิัยทศัน์ ภารกิจ และกลยทุธ์องคก์รไปสู่ชุดของการวดัผลส าเร็จท่ีก าหนดกรอบส าหรับการวดั
กลยทุธ์และระบบการจดัการ โดยในการวดัผลส าเร็จขององคก์รจะมี 2 มิติทั้งวตัถุประสงคด์า้นการเงิน  
และไม่ใช่การเงินท่ีสมดุลกนั (ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์, 2547, หนา้ 1) 

BSC : “The Balanced Score Card as a Strategic Management System” คือ การแปล
วสิัยทศัน์  ภารกิจ  และกลยทุธ์องคก์รไปสู่ชุดของการวดัผลส าเร็จท่ีก าหนดกรอบส าหรับการวดั    
กลยทุธ์และระบบการจดัการ  โดยในการวดัผลส าเร็จขององคก์รจะมี  2 มิติทั้งวตัถุประสงคด์า้น
การเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีสมดุลกนั  

Kaplan และ Norton (1992) ไดใ้หค้วามหมายของ Balanced Score Card หรือ BSC วา่เป็น
เคร่ืองมือท่ีสะทอ้นภาพในการด าเนินงานของธุรกิจใหก้บัผูบ้ริหาร เพือ่จะประเมินผลการท างาน และ
ตดัสินใจด าเนินงานบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่องคก์ร  และยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีจะใช้
ถ่ายทอดและแปลงวสิัยทศัน์ (Vision) ลงสู่เป้าหมายในระดบัต่างๆ  จนถึงการปฏิบติังาน (Action) 
รวมทั้งใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการควบคุมและติดตามผลการด าเนินงานทางธุรกิจในทุกขั้นตอนดว้ย   

Kaplan และ Norton ไดอ้ธิบายถึงระบบ Balanced Score Card ท่ีคิดคน้ข้ึนมาใหม่น้ีวา่
Balanced Score Card จะยงัคงค านึงถึงมุมมองของการวดัผลทางการเงิน (Financial measures) อยู่
เหมือนเดิม แต่ผลลพัธ์ทางการเงินท่ีเกิดข้ึนจะบอกถึงส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัองคก์รในช่วงท่ีผา่นมา บอกถึง
เร่ืองราวของความสามารถกบัอายขุองบริษทัท่ีอยูใ่นอุตสาหกรรมน้ี แต่มนัไม่ไดบ้อกถึงความส าเร็จ
ขององคก์ร ท่ีจะมีต่อผูล้งทุนท่ีจะมาลงทุนระยะยาวโดยการซ้ือหุน้ของบริษทั และความสัมพนัธ์
ของลูกคา้ (Customer relationships) แต่อยา่งใด จะเห็นไดว้า่เพียงการวดัผลทางการเงินดา้นเดียวไม่
เพียงพอ แต่อยา่งไรก็ตามมนัก็ใชเ้ป็นแนวทางและการตีค่าของผลการประกอบการขององคก์รใช้
เป็นขอ้มูลท่ีจะเพิ่มมูลค่าขององคก์รในอนาคตและสร้างแนวทางส าหรับ ลูกคา้ (Customers) ผูข้าย
วตัถุดิบหรือสินคา้ (Suppliers) ลูกจา้ง (Employees) การปฏิบติังาน (Processes)  เทคโนโลย ี
(Technology)  และ การคิดคน้นวตักรรมใหม่  ๆ  Balance Score Card จะท าใหเ้ราไดเ้ห็นภาพของ
องคก์รใน 4 มุมมอง และน าไปสู่การพฒันาเคร่ืองมือวดัผล โดยวธีิการรวบรวมขอ้มูลและน าผลท่ีไดม้า
วเิคราะห์ มุมมองทั้ง 4 ดงักล่าว ประกอบดว้ย 

1.  The Learning and Growth Perspective เป็นมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต เช่น 
การพฒันาความรู้ความสามารถของพนกังาน  ความพึงพอใจของพนกังาน   การพฒันาระบบอ านวย
ความสะดวกในการท างาน เป็นตน้ 
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2.  The Business Process Perspective เป็นมุมมองดา้นกระบว นการท างานภายในองคก์ร
เอง เช่น การคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ   การจดัโครงสร้างองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพ   การประสานงาน
ภายในองคก์ร  การจดัการดา้นสายงานผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นตน้ 

3.  The Customer Perspective เป็นมุมมองดา้นลูกคา้ เช่น ความพึงพอ ใจของลูกคา้   
ภาพลกัษณ์  กระบวนการดา้นการตลาด  การจดัการดา้นลูกคา้สัมพนัธ์ เป็นตน้ 

4.  The Financial Perspective เป็นมุมมองดา้นการเงิน เช่น การเพิ่มรายได้   ประสิทธิภาพ
ในการผลิตท่ีมีตน้ทุนต ่าและมีการสูญเสียระหวา่งผลิตนอ้ย   การหาแหล่งเงินทุนท่ีมีตน้ทุนต ่า เป็น
ตน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 มุมมอง 4 ดา้นของ Balanced Score Card 
ท่ีมา: Kaplan และ Norton, Balance Score Card: BSC. 
 

ประเด็นหลกัในการน า BSC ไปใช้  
Kaplan และ Norton ไดม้องประเด็นหลกัท่ีจะน ามาช่วยในการวเิคราะห์ Balanced Score 

Card  และน าไปใชใ้นการประเมินผล  ซ่ึงประกอบดว้ย 4 หวัขอ้หลกัๆ คือ 
1.  วตัถุประสงค ์(Objective) หมายถึงส่ิงท่ีองคก์รมุ่งหวงัหรือตอ้งการเพื่อบรรลุมุมมองใน

แต่ละดา้น  

Financial  
Perspective 

Internal Business 
Process Perspective 

Learning and 
Growth 

perspective 

Customer 
Perspective 

Balance 
Scorecard 
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2.  ตวัช้ีวดั (Measures หรือ Key Performance Indicators : KPIs)  หมายถึงเคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวดัวา่องคก์รบรรลุวตัถุประสงคใ์นมุมมองแต่ละดา้นหรือไม่   

3.  เป้าหมาย (Target)   หมายถึงตวัเลขเป้าหมายท่ีองคก์รใชช้ี้วดัในมุมมองแต่ละดา้น 
4.  แผนงานท่ีจะจดัท า (Initiatives) หมายถึงแผนงาน หรือกิจกรรมเบ้ืองตน้ของมุมมองแต่

ละดา้น ซ่ึงยงัไม่ใช่เป็นแผนปฏิบติัการท่ีมีรายละเอียดในการปฏิบติัจริง ๆ 
 ทั้ง 4 หวัขอ้น้ี จะมีความสั มพนัธ์ เป็นเหตุผลซ่ึงกนัและกนั กล่าวคือ เม่ือ มีการก าหนด
วตัถุประสงค ์(Objective) ตามวสิัยทศัน์หรือกลยทุธ์ของผูบ้ริหารแลว้ ก็ จะตอ้งมีการก าหนดตวัช้ีวดั 
(Key Performance Indicators) และวธีิการวดัผลเพื่อตรวจสอบวา่การด าเนินงานบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์ และเป้าหมาย (Target) หรือไม่ โดยไดก้ าหนดแผนงานท่ีจดัท า (Initiatives) ข้ึนมา จดั
ไดว้า่ เป็นการจดัการท่ีสร้างความสมดุลในการด าเนินงานเพราะทั้งเหตุและปัจจยัต่างๆ ทั้ง 4 ขอ้ใน
แต่ละมุมมอง (Perspective) สามารถตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
 
3. ทฤษฎตีัวช้ีวดัความส าเร็จ (Key Performance Indicators: KPI)                                                                                                                                                              

ความหมายของตัวช้ีวดั  (Key Performance Indicator) 
KPI  ยอ่มาจากค า วา่ Key Performance Indicator  ซ่ึงประกอบดว้ย Key คือ ส่ิงส าคญั 

ส่ิงจ าเป็น  Indicator  คือ ตวัช้ีวดั ดชันีช้ีวดั เคร่ืองบ่งบอก  และ Performance  คือ  สมรรถนะ ขีด
ความสามารถ ส่ิงท่ีแสดงออก ผลการด าเนินการ  ส าหรับค าวา่ “Indicator” ในภาษาไทยมีการใชค้  า
อยา่งหลากห ลาย   เช่น ตวัช้ีวดั  ตวัช้ี ตวัช้ีน า   ดชันี และเคร่ืองช้ีวดั เป็นตน้  ค าเหล่าน้ีถูกใชเ้ป็น
มาตรฐานทางสถิติ  หรือเคร่ือง  ช้ีสภาวะบางอยา่งเพื่อใชว้เิคราะห์เก่ียวกบัสภาพการณ์หรือ
ภาวะการ ณ์เปล่ียนแปลงต่างๆ  ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวกบัปัจจยัการผลิต กระบวนการด าเนินงาน  การใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูห่รือผลผลิต หรือผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึน ในท่ีน้ีขอใชค้  าวา่  “ตวัช้ีวดั” ซ่ึงเป็นค ากลางๆ 
ส าหรับส่ือความหมายถึง “Indicator” มีผูใ้หค้  านิยามของ “ตวัช้ีวดั” กนัอยา่งหลากหลาย  ขอยก 
ตวัอยา่งเป็นแนวทางของความหมายของตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

KPI  หมายถึง เป้าหมายท่ี ก าหนดไวเ้ฉพาะเจาะจง วดัไดช้ดัเจน และระบุวา่ถา้บรรลุ
เป้าหมายตามท่ีคาดหวงัไวแ้ลว้องคก์ารจะไดรั้บอะไร  เท่าไหร่ 

เมธี ครองแกว้ (2540) ไดใ้หค้วามหมายของตวัช้ีวดัวา่เป็นเคร่ืองมือบอกทิศทางวา่การ
พฒันาหรือการด าเนินกิจกรรมท่ีเป็นนโยบายสาธารณะของรัฐในแต่ละเร่ืองได้ ไปถึงจุดใด  บรรลุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายแค่ไหน ซ่ึงเป็นเร่ืองของการดูสัมฤทธ์ิผลของงานหรือระบุผลส าเร็จของงาน  
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ลกัษณะส าคัญของตัวช้ีวดั 
จากความหมายของตวัช้ีวดัท่ีมีผูใ้หไ้วต่้างๆ กนั พอจะสรุปไดว้า่  “ตวัช้ีวดั” มีลกัษณะท่ี

ส าคญั 2 ประการ ไดแ้ก่  
1.  ตวัช้ีวดัจะตอ้งสามารถใหค้่าหรือบ่งบอกคุณลกัษณะของส่ิงท่ี ท าการวดัวา่  มีปริมาณ

หรือคุณลกัษณะเช่นไร  ส่วนจะมีความหมายอยา่งไรจะตอ้งน าไปตีค่าหรือเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
หรือมาตรฐาน จึงจะทราบไดว้า่ส่ิงนั้นมีค่าสูงหรือต ่า ไดม้าตรฐานหรือไม่ เพียงใด  

2.  ค่าหรือคุณลกัษณะท่ีไดจ้ากตวัช้ีวดัมีความหมายภายใตเ้ง่ือนไข 2 ประการ คือ  
2.1  เง่ือนไขของเวลา กล่าวคือ  ตวัช้ีวดัจะบ่งบอกสถานภาพของส่ิงท่ีมุ่งวดัเฉพาะ

ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง เช่น ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 3 เดือน 1 ปี ข้ึนอยูก่บัระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล
มาใชแ้ละการตีความหมาย  

2.2  เง่ือนไขของสถานท่ี กล่าวคือ ตวัช้ีวดัจะบ่งบอกสถานภาพของส่ิงท่ีมุ่งวดัเฉพาะใน
เขตพื้นท่ี หรือบริเวณ  หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของระบบท่ีท าการตรวจสอบ เช่น ระดบัต าบล อ าเภอ 
จงัหวดั ดา้นปัจจยั กระบวนการ หรือผลลพัธ์ เป็นตน้  

ตวัช้ีวดัจะถูกพฒันาข้ึนมาจากประเด็นท่ีตอ้งการประเมิน โดยตวัช้ีวดัน้ีจะแสดงใหท้ราบถึง
สภาพการณ์ท่ีเป็นอยูห่รือท่ีเกิดข้ึนในประเด็นท่ีตอ้งการประเมิน  (สุวมิล ติรกานนัท์ , 2539) ตวัช้ีวดั
ท่ีพฒันาข้ึนมานั้น  จะตอ้งมีความเหมาะสมกบัประเด็นท่ีตอ้งการประเมินสามารถวดัไดแ้ม่นย  า
ถูกตอ้งและท่ีส าคญัตอ้งก าหนดเกณฑห์รือ ค่า เป้าหมา ยท่ีตอ้งการบรรลุส าหรับตวัช้ีวดันั้นๆ   
โดยทัว่ไป KPI สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ KPI ท่ีวดัเชิงปริมาณ และ KPI ท่ีวดัเชิง
คุณภาพ  โดยสามารถแยกไดง่้ายๆ วา่ก าลงัวดัเร่ืองท่ีเป็นตวัเลขนบัได ้ หรือก าลงัวดัส่ิงท่ีเป็นค าพดู
หรือนามธรรม (วรภทัร์ ภู่เจริญ และคณะ, 2551)  ซ่ึงมกัจะใชก้ารวดัแบบเชิงปริมาณเพราะสามารถ
สรุปและเขา้ใจไดง่้าย  เน่ืองจากการวดัแบบเชิงคุณภาพหรือแบบนามธรรม ค่อนขา้งหาขอ้สรุปท่ี
หลายฝ่ายคิดเห็นตรงกนัไดย้าก 

ประเภทของตัวช้ีวดัและค่าเป้าหมาย 
ส านกัวจิยัและพฒันาระบบงานบุคคล  ส านกังานขา้ราชการพลเรือน แบ่งตวัช้ีวดัท่ีใชใ้น

การวดัผลการปฏิบติังานเป็น 3 ประเภทใหญ่ ดงัน้ี  (ส านกังานขา้ราชการพลเรือน, 2552, หนา้ 5-10) 
1. ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณ   คือตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใชว้ดัส่ิงท่ีนบัได ้ หรือส่ิงท่ีมีลกัษณะ

เชิงกายภาพ  โดยมีหน่วยในการวดั เช่น จ านวน ร้อยละและระยะเวลา เป็นตน้ ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณจะ  
เหมาะส าหรับการวดัส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม จบัตอ้งไดแ้ละมีความชดัเจน 

2. ตวัช้ีวดัเชิงปริมาณท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม   การวดัในกรณีน้ีจะเป็นการวดัในส่ิงท่ี
เป็นนามธรรมหรือส่ิงท่ีจบัตอ้งไม่ได ้เช่น การวดัความพึงพอใจ ระดบัความ เขา้ใจของผูเ้ขา้รับการ
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ฝึกอบรม เป็นตน้  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่มีลกัษณะทางกายภาพท่ีสามารถนบัไดเ้ป็นจ านวนไดอ้ยา่งชดัเจน  
แต่สามารถวดัเชิงปริมาณไดโ้ดยการสร้างเคร่ืองมือเพื่อใชว้ดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม เช่น เคร่ืองมือท่ีใช้
วดัความพึงพอใจคือแบบสอบถามความพึงพอใจ  เพื่อใ หผู้รั้บบริการเป็นผูบ้ริการผูใ้หบ้ริการ  โดย
การใหค้ะแนนความพึงพอใจ เป็นตน้  ซ่ึงวธีิการวดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรมดงักล่าวเป็นการวจิยัเชิง
สังคม (Social Science Research)  โดยสามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดด้งัน้ี 

 2.1  พิจารณาส่ิงท่ีเป็นนามธรรมท่ีตอ้งการวดั  จากนั้นจึงก า หนดตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นถึง
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมนั้นๆ 

 2.2  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใชใ้นการวดั  จ  านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการใช ้และ
วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มเป้าหมายนั้น 

 2.3  พฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดั  โดยเคร่ืองมื อดงักล่าวจะตอ้งมีคุณลกัษณะส าคญั  
2 ประการคือ ความตรง (Validity) คือสามารถวดัไดจ้ริง  และความเท่ียง (Reliability) คือมีความคง
เส้นคงวาและไม่ท าใหผ้ลคาดเคล่ือน  กระบวนการในการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดันั้น  
ผูจ้ดัท าจะตอ้งท าความเขา้ใจตวัช้ีวดัและแนวคิดเชิงนามธรรม ตลอดจนนิยามต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั
ตวัช้ีวดั  หลงัจากนั้นจึงมีการตีความแนวคิดท่ีเป็นนามธรรมของตวัช้ีวดันั้นออกเป็นมิติต่างๆ  และ
การก าหนดขอ้ค าถามท่ีจะใชว้ดัในแต่ละมิติ 

3. ตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพ คือตวัช้ีวดัท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีไม่มีค่าเชิงปริมาณหรือเป็นหน่วยวดัใดๆ แต่
จะเป็นการวดัท่ีอิงค่าเป้าหมายในลกัษ ณะพรรณนา  หรือเป็นค าอธิบายเกณฑก์ารประเมินในระดบั
ค่าเป้าหมายต่างๆ ตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายน้ีจึงท าหนา้ท่ีเสมือนเกณฑห์รือกรอบก ากบัการใช้
วจิารณญาณของผูป้ระเมิน  โดยทัว่ไปการก าหนดตวัช้ีวดัเชิงคุณภาพจะตอ้งพิจารณาค่าเป้าหมายไป
พร้อมกนั 

วธีิการก าหนดตัวช้ีวดั 
การก าห นดตวัช้ีวดัตามแนวทาง การก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย ของส านกัวจิยัและ

พฒันาระบบงานบุคคล  ส านกังานขา้ราชการพลเรือน แบ่งเป็น 4 ประเภท ดงัน้ี   (ส านกังาน
ขา้ราชการพลเรือน, 2552, หนา้ 11-19) 

1. การถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดัผลงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) เป็น
การก าหนดตวัช้ีวดัโดยมีหลกัการวา่ เป้าหมายและตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานของผูรั้บการประเมิน
จะตอ้งสอดรับหรือสะทอ้นภาระหนา้ท่ีท่ีผูป้ระเมนพึงกระท าไดส้ าเร็จ 

2. การสอบถามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ (Customer Focused Method) เป็นวธีิการ
ก าหนดตวัช้ีวดัโดยใชค้วามคาดหวงัหรือความตอ้งการของผูรั้บบริการเป็นตวัตั้ง  โดยมีหลกัการวา่
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ความคาดหวงัหรือความตอ้งการของผูรั้บบริการเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะบ่งช้ีถึงผลการปฏิบติังานของ
ผูรั้บการประเมินวา่ท าไดดี้เพียงใด 

3. การไล่เรียงตามผงัการเคล่ือนของงาน (Workflow Charting Method) เป็นการก าหนด
ตวัช้ีวดัโดยอาศยัการไล่เรียงกระบวนการหรือเน้ืองานท่ีผูรั้บการประเมินรับผดิชอบ โดยพิจารณา
จากผลลพัธ์หรือผลส าเร็จในเน้ืองานนั้นๆ 

4. การประเมินความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน  เป็นการก าหนดตวัช้ีวดั
จากความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังานของผูรั้บการประเมินโดยตรง 

ระดับของตัวช้ีวดั 
ส าหรับระดบัของตวัช้ีวดันั้น ดร. วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์  ไดก้ าหนดแบ่งระดบัของตวัช้ีวดัได้

เป็น 5 ระดบั  ดงัน้ี คือ  (ดร. วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์, หนา้ 7-8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
ภาพท่ี  3 ระดบัของตวัช้ีวดั                                                                              
ท่ีมา:  วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์. ระดบัของตวัช้ีวดั, 2541. 
 

การก าหนดตวัช้ีวดัในรูปแบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Result Base Management: RBM) 
จะวดัท่ีตวัช้ีวดัผลผลิตจากกระบวนการ (Output Indicator) และตวั ช้ีวดัความส าเร็จของ โครงการ 
(Outcome Indicator) ซ่ึงอยูใ่นบนัไดขั้นท่ี 3 และ 4 โดย Output indicator จะวดัวา่ด าเนินการแลว้เสร็จ

Input Indicator 
ตวัช้ีวดัปัจจยัน าเขา้

กระบวนการ 

Process Indicator 
ตวัช้ีวดักระบวนการ 

Output Indicator 
ตวัช้ีวดัผลผลิตจาก

กระบวนการ 

Outcome Indicator 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของ

โครงการ 

Impact Indicator 
ตวัช้ีวดัความส าเร็จของ

แผนงาน 

2 

 3 

4 

5 

1 
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ร้อยละเท่าไหร่ของเป้าหมาย ส่วน outcome Indicator จะวดัวา่ใครไดป้ระโยชน์จาก โครงการ ดงันั้น 
ตวัช้ีวดัปัจจยัน าเขา้กระบวนการ (Input Indicator) และตวัช้ีวดักระบวนการ (Process Indicator) ซ่ึงอยู่
ในบนัไดขั้นท่ี 1 และ 2 จะไม่ถูกน ามาใชใ้นการประเมินผลโครงการ เน่ืองจาก Input Indicator จะ
วดัวา่ใชง้บประมาณหมดหรือไม่ ส่วน  Process Indicator จะวดัปริมาณวา่ท าอะไรบา้ง ซ่ึงเป็นการ
เนน้ท่ีการรายงานการใชง้บประมาณ ในส่วนของบนัไดขั้นท่ี 5 เป็นตวัช้ีวดัความส าเร็จของแผนงาน 
(Impact Indicator) ถือวา่เป็น Policy indicator ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัในระดบัยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ 

Output และ Outcome มีความแตกต่างกนัโดย Output คือส่ิงท่ีท าออกมาเป็นผลิตผล (Product) 
ซ่ึงวดัไดเ้ม่ือส้ินสุดการกรท า แต่ Outcome คือผลประโยชน์ท่ีไดจ้าก Product ซ่ึงตอ้งทอดระยะเวลา
ไวช่้วงหน่ึง (ประมาณ 6 เดือน) จึงจะวดัได ้การก าหนดตวัช้ีวดัในระยะเร่ิมแรกนั้นเป็นการก าหนด
ตวัช้ีวดัแบบอุดมคติท่ีไม่สามารถประเมินผลการท างานไดจ้ริง และมีการใชต้วัช้ีวดัระดบั Output 
Indicator มาก ซ่ึงมกัจะเป็นการลงบนัทึกของผูป้ฏิบติังานวา่ไดท้  ากิจกรรมนั้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ 
อยา่งไรก็ตามตวัช้ีวดัระดบั Output Indicator นั้น ยงัไม่สามารถตอบไดว้า่กิจกรรมนั้นตอบสนองแผน
ยทุธศาสตร์ของหน่วยงานไดม้ากนอ้ยเพียงใด จึงควรพฒันาใหเ้ป็น Outcome Indicator มากข้ึน 

ขั้นตอนในการจัดท าตัวช้ีวดั 
การก าหนดตวัช้ีวดัควรเร่ิมจากการพิจารณาวา่หน่วยงานตอ้งการตวัช้ีวดัในระดบัใด และ

ตอ้งการท่ีจะใชต้วัช้ีวดันั้นประเมินผลในประเด็นใด แลว้จึงก าหนดตวัช้ีวดัข้ึนใหมี้ลกัษณะเป็น
รูปธรรมตามลกัษณะของตวัช้ีวดัท่ีดีท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ในกรณีท่ีเป็นตวัช้ีวดัระดบั  Output ให้
ค  านึงถึงการวดัผลจาก ปริมาณผลผลิต (Quantity) คุณลกัษณะ (Quality) ตน้ทุน (Cost) และ เวลา (Time) 
จากนั้นใหต้รวจสอบวา่ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึนมานั้นมีคุณสมบติัครบถว้นหรือไม่ รวมถึงก าหนดค่า
ของตวัช้ีวดัวา่จะใหอ้อกมาในลกัษณะใด และมีเกณฑเ์ท่าใด (ดร. วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์, หนา้ 8) 

1. ก าหนดวตัถุประสงคห์รือผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการ (What to measure?) 
2.  ก าหนดปัจจยัสู่ความส าเร็จหรือปัจจยัวกิฤต (Key Success Factor or Critical Success 

Factor) ท่ีสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคห์รือผลลพัธ์ท่ีองค์ กรตอ้งการ เช่น  ปัจจยัดา้นคุณภาพ ปริมาณ 
ตน้ทุน การส่งมอบ ความพึงพอใจ ความปลอดภยั และการเพิ่มผลผลิต 

3.  ก าหนดตวัดชันีช้ีวดัท่ีสามารถบ่งช้ีความส าเร็จ /ประสิทธิภาพ /ประสิทธิผลจากการ
ด าเนินการตามวตัถุประสงคห์รือผลลพัธ์ท่ีองคก์รตอ้งการ (How to measure?) ซ่ึงสามารถแสดงเป็น
ขอ้มูลในเชิงปริมาณและก าหนดสูตรในการค านวณรวมทั้งหน่วยของดชันีช้ีวดัแต่ละตวั 

4.   กลัน่กรองดชันีช้ีวดัเพื่อหาดชันีช้ีวดัหลกั โดยจดัล าดบัและก าหนดน ้าหนกัความส าคญั
ของดชันีช้ีวดัแต่ละตวั 

5.  กระจายดชันีช้ีวดัสู่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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6.  จดัท า KPI Dictionary โดยระบุรายละเอียดท่ีส าคญัของดชันีช้ีวดัแต่ละตวั เช่น  ช่ือของ
ดชันีช้ีวดั  ค  าจ  ากดัความหรือนิยามของดชันีช้ีวดั สูตรในการค านวณ  หน่วยของดชันีช้ีวดั ผูเ้ก็บ
ขอ้มูล ความถ่ีในการรายงานผล เพื่อสร้างความเขา้ใจร่วมกนัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการน าดชันีช้ีวดัไป
ใชใ้นการปฏิบติังาน 

การก าหนดตัวช้ีวดัตามแนวทางของ SMART Objective 
การก าหนดตวัช้ีวดัตามแนวทางของ SMART Objective ของส านกัวจิยัและพฒันา

ระบบงานบุคคล  ส านกังานขา้ราชการพลเรือน ก าหนดไวว้า่ตวัช้ีวดัท่ีดีตอ้งมีลกัษณะ S M A R T มี
รายละเอียดดงัน้ี  (ส านกังานขา้ราชการพลเรือน, 2552) 

1. Specific คือมีความเฉพาะเจาะจงชดัเจนวา่ตอ้งการวดัอะไร  
2. Measurable คือสามารถวดัไดจ้ริง 
3. Agreed Upon  คือผูป้ระเมินและผูรั้บการประเมินมีความเห็นชอบร่วมกนั  
4. Realistic & Relevant คือมีความเป็นไปไดท่ี้จะท าใหส้ าเร็จไดจ้ริง  เก่ียวขอ้งกบังาน

หรือหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูรั้บการประเมิน  และไม่อยูน่อกเหนือการควบคุม  
5. Time bound คืออยูใ่นกรอบระยะเวลาท่ีเหมาะสม 
คุณสมบัติของตัวช้ีวดั 
ตวัช้ีวดัท่ีดี (Characteristics of a Good Key Performance Indicators)  นั้นควรมีลกัษณะเป็น

รูปธรรมท่ีชดัเจน สามารถวดัผลจาก การกระท าได ้และไม่ก่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือน โดยตวัช้ีวดั
ท่ีพิสูจน์ไดเ้ชิงรูปธรรม ไดแ้ก่ ตวัช้ีวดัทางดา้นปริมาณ  (Quantity) คุณลกัษณะ  (Quality) เวลา 
(Time) กลุ่มเป้าหมาย (Target Group) และสถานท่ี (Place) และจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีดีคือ (การจดัท า
ตวัช้ีวดั KPI, 2010: http://www.moac.go.th) 

1.  มีความสอดคลอ้งกบั วสิัยทศัน์ ภารกิจ และยทุธศาสตร์ขององคก์ร 
2.  ควรแสดงถึงส่ิงท่ีมีความส าคญัเท่านั้น ซ่ึงตวัช้ีวดัท่ีมีความส าคญันั้นจะมี 2 ลกัษณะ 

ไดแ้ก่ตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึงผลการด าเนินงานท่ีส าคญัขององคก์ร หรือท่ีเรียกวา่  Performance Indicators 
และตวัช้ีวดัท่ีใชว้ดักิจกรรมหรืองานท่ีมีความส าคญัแต่อาจจะไม่ค่อยผดิพลาด  แต่ถา้กิจกรรมเหล่าน้ี
มีความผดิพลาดเม่ือไรจะก่อใหเ้กิดปัญหาอยา่งใหญ่หลวงแก่องคก์ร  ซ่ึงตวัช้ีวดัในลกัษณะน้ีเรียกวา่ 
Danger Indicators ตวัอยา่งเช่น ในการขบัรถยนต์ ตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึง Performance ของรถยนตไ์ดแ้ก่
ในเร่ืองของความเร็ว อตัราเร่ง  อตัราการใชน้ ้ามนั  แต่ภายในรถยนตแ์ต่ละคนัยงัมีตวัช้ีวดัท่ีแสดงถึง
การด าเนินงานของรถยนตท่ี์ไม่ไดเ้ป็นลกัษณะของ  Performance แต่เป็นการด าเนินงานท่ีมี
ความส าคญัและมีความผดิพลาดเม่ือไรยอ่มจะส่งผ ลต่อรถยนตท์ั้งคนั  เช่น ท่ีวดัความร้อนของ
เคร่ืองยนต ์หรือ ไฟสัญญาณเตือนในเร่ืองของน ้ามนัเคร่ือง เป็นตน้ 
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3.  ประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีเป็นเหตุ (Leading Indicators) และ ผล (Lagging Indicators)  
4.  ประกอบดว้ยมิติหรือมุมมองท่ีหลากหลาย เช่น  ในการใหบ้ริการ มิไดว้ดั ผลจากผลการ

ส ารวจกบัผูรั้บบริการเท่านั้น  แต่ควรรวมถึงมุมมองดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ  และมุมมองดา้นการ
พฒันาองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

5.  ตวัช้ีวดัท่ีสร้างข้ึนจะตอ้งมีบุคคลหรือหน่วยงานท่ีรับผดิชอบทุกตวั 
6.  ตวัช้ีวดัท่ีสร้างข้ึนมา ควรเป็นตวัช้ีวดัท่ีองคก์รสามารถควบ คุมไดอ้ยา่งนอ้ยร้อยละ  80 

ของตวัช้ีวดัทั้งหมด ทั้งน้ีเน่ืองจากถา้ภายในองคก์รประกอบดว้ยตวัช้ีวดัท่ีไม่สามารถควบคุมไดม้าก
เกินไป จะท าใหต้วัช้ีวดันั้นไม่สามารถแสดงถึงความสามารถในการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงขององคก์ร 

7.  เป็นตวัช้ีวดัท่ีสามารถวดัไดแ้ละเป็นท่ีเขา้ใจของ บุคคลทัว่ไป  ไม่ใช่ตวัช้ีวดัท่ีผูท่ี้เขา้ใจมี
เพียงแค่ผูจ้ดัท าตวัช้ีวดัเท่านั้น 

8.  จะตอ้งช่วยใหผู้บ้ริหารและบุคลากรสามารถติดตามการเปล่ียนแปลงต่างๆไดดี้  ในการ
ใชต้วัช้ีวดัใหเ้กิดประโยชน์นั้น  ไม่ใช่ใชต้วัช้ีวดัเม่ือตอ้งการประเมินผลเท่านั้น  แต่ควรจะใชต้วัช้ีวดั
ในการติดตามการเปล่ียนแปลงต่างๆท่ีส าคญัส าหรับองคก์ร  องคก์รบางแห่งน าผลของตวัช้ีวดัใส่ไว้
ในระบบ Internet ภายในองคก์ร  โดยเป็นรูปกร๊าฟฟิคท่ีเขา้ใจง่าย และประกอบดว้ยสีท่ีเขา้ใจทัว่ไป
ในระดบัสากล ไดแ้ก่  สีเขียว ซ่ึงแสดงวา่ตวัช้ีวดันั้นบรรลุเป้าหมาย ปลอดภยั สีเหลือ ง ซ่ึงแสดงวา่
ผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดันั้นเร่ิมท่ีจะมีปัญหา และสีแดง  ซ่ึงแสดงวา่ตวัช้ีวดันั้นมีปัญหาเกิดข้ึน  
ผูบ้ริหารและบุคลากรสามารถท่ีจะเขา้มาตรวจสอบตวัช้ีวดัแต่ละตวั  ท าใหส้ามารถทราบวา่การ
ด าเนินงานของตนเอง หน่วยงานของตนเองและองคก์รเป็นอยา่งไร 

9.  ตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ภายในองคก์ร  ซ่ึงเป็นขอ้ท่ีควรระวงัในการ
จดัท าตวัช้ีวดั เน่ืองจาก 

เม่ือมีตวัช้ีวดั  โดยเฉพาะตวัช้ีวดัของหน่วยงานแต่ละหน่วยงานจะท าใหแ้ต่ละหน่วยงาน
ตอ้งมีการแยง่ชิงทรัพยากรภายในองคก์รกนั  เพื่อท่ีจะท าใหแ้ต่ละฝ่ายบรรลุถึงเป้า หมายของตวัช้ีวดั
ของตนเอง  และการมีตวัช้ีวดัของแต่ละหน่วยงาน ท าใหเ้กิดการไม่ร่วมมือกนัระหวา่งหน่วยงานแต่
ละหน่วยงาน  เน่ืองจากหน่วยงานทั้งหลายจะไม่ร่วมมือหรือช่วยเหลือกนั  เพราะการช่วยเหลือ
หน่วยงานอ่ืนจะท าใหห้น่วยงานของตนเองไม่บรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดข้ึน 

นอกจากนั้นขอ้มูลท่ีสนบัสนุนตวัช้ีวดัควรอยูใ่นรูปของตวัเลข ซ่ึงสามารถปรากฏออกมา
ไดใ้นหลายลกัษณะคือ จ านวน สัดส่วน อตัราส่วน อตัรา ร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยขอ้มูลตวัเลข
เหล่านั้นสามารถน ามาใชใ้นการประเมินตามเกณฑไ์ด ้ดงัน้ี 

1. การเปรียบเทียบเกณฑส์ัมบูรณ์ เพื่อใชว้ดัวา่ กิจกรรมนั้นสามารถท าไดส้มบูรณ์
ครบถว้นหรือไม่ 
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2. การเปรียบเทียบเกณฑม์าตรฐานเชิงวทิยาศาสตร์ เพื่อใชว้ดัวา่กิจกรรมนั้นสามารถท า
ไดใ้กลเ้คียงค่ามาตรฐานกลาง เช่น สูงกวา่ เท่ากบั หรือต ่ากวา่ค่ามาตรฐานกลาง 

3. การเปรียบเทียบเกณฑม์าตรฐานเชิงนโยบาย เพื่อใชว้ดัวา่กิจกรร มนั้นสามารถท าได้
ใกลเ้คียงปริมาณความตอ้งการท่ีก าหนดนโยบายของรัฐบาลหรือแผนของกระทรวง เช่น สูงกวา่
แผน เท่ากบัแผน หรือต ่ากวา่แผน 

4. การเปรียบเทียบการเคล่ือนไหวเชิงพฒันา เพื่อใชว้ดัวา่กิจกรรมนั้นสามารถท าได้ ดีข้ึน
กวา่เดิมหรือไม่ เช่น เร่ืองร้องเรียนลดลงจาก 50 เร่ืองเป็น 25 เร่ือง คิดเป็นลดลงร้อยละ 50 ซ่ึงมกัใชใ้น
กรณีท่ีไม่มีหน่วยงานอ่ืน หรือมาตรฐานอ่ืนเพื่อเปรียบเทียบผลงาน จึงตอ้งเปรียบเทียบกบัผลงานเดิม 

ทั้งน้ี การเก็บขอ้มูลตวัช้ีวดัสามารถท าไดโ้ดยสัมภาษณ์ (Interview) สอบถาม (Questionnaire) 
สังเกตการณ์ (Observation) และจากเอกสาร  (Document) โดยมีแหล่งท่ีมาของขอ้มูล  3 ระดบั คือ 
ระดบัโครงการ ระดบัทอ้งถ่ิน และระดบัชาติ 

การทดสอบคุณภาพของตัวช้ีวดั 
ในการทดสอบคุณภาพของตวัช้ีวดันั้น  มีเกณฑใ์นการทดสอบคุณภาพหรือประเมินตวัช้ีวดั

ในเร่ืองต่อไปน้ี  (สัญชยั  ลงัแท,้ หนา้ 14) 
1. ความพร้อมของขอ้มูล (Data Availability) โดยประเมินวา่ภายใตต้วัช้ีวดัแต่ละตวัมี

ขอ้มูลเพียงพอหรือไม่ 
2. ความถูกตอ้งของขอ้มูล (Data Accuracy) เป็นการประเมินวา่ขอ้มูลท่ีมีอยูข่องตวัช้ีวดั

แต่ละตวัมีความถูกตอ้งและแม่นย  าเพียงใด 
3. ความทนัสมยัของขอ้มูล (Timeliness of Data) เป็นการประเมินวา่ขอ้มูลท่ีมีอยูข่อง

ตวัช้ีวดัแต่ละตวัมีความทนัสมยัหรือไม่ ทั้งน้ีเน่ืองจากบางคร้ังขอ้มูลท่ีมีอยูมี่พร้อมและถูกตอ้ง แต่
ปรากฏวา่เป็นขอ้มูลเก่าของ 2 ปีท่ีแลว้  

4.  ตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูล (Cost of Data Collection) เป็นการประเมินวา่ถา้ต้ องการ
ขอ้มูลมาส าหรับตวัช้ีวดัแต่ละตวั  มีตน้ทุนในการจดัหามากหรือนอ้ยเพียงใด  และมีความคุม้หรือไม่
ท่ีจะหาตวัช้ีวดันั้นๆ 

5. ความชดัเจนของตวัช้ีวดั (Clarity of KPI) เป็นการประเมินวา่ตวัช้ีวดันั้นๆ มีความ
ชดัเจน และเป็นท่ีเขา้ใจร่วมกนัของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ 

6. ความมีอยูจ่ริงของตวัช้ีวดั (Validity of KPI) เป็นการประเมินวา่ ตวัช้ีวดันั้นสามารถ
สะทอ้นใหผ้ลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงหรือไม่ หรือแสดงใหเ้ห็นถึงส่ิงท่ีตอ้งการจะวดัจริงหรือไม่ 
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7. การเปรียบเทียบไดข้องตวัช้ีวดั (Comparability of KPI) เป็นการประเมินวา่ตวัช้ี วดันั้น
สามารถน าไปใชใ้นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกบัองคก์รหรือหน่วยงานอ่ืน หรือกบัผลการ
ด าเนินงานในอดีตไดห้รือไม่ 

8. ความสัมพนัธ์ของตวัช้ีวดั (Relationship with other KPIs)  เป็นการประเมินวา่ตวัช้ีวดั
นั้นมีความสัมพนัธ์กบัตวัช้ีวดัอ่ืนในเชิงเหตุและผลหรือไม่ 

การก าหนดค่าเป้าหมาย 
ภายหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการก าหนดตวัชีวดัแลว้  จะตอ้งมีการก าหนดค่าเป้าหมาย ซ่ึงจะเป็น

ตวัแสดงรายละเอียดเป้าหมายหรือผลลพัธ์ท่ีมุ่งหวงัเอาไว ้ โดยค่าเป้าหมายดงักล่าวจะเป็นเกณฑใ์น
การใหค้ะแนนการประเมินผลการปฏิบติังานต่อไป 

ระดับของค่าเป้าหมาย 
การก าหนดคะแนนระดบัค่าเป้าหมาย  เป็นการน าตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไวใ้นผลการปฏิบติังานมา

ก าหนดคะแนนของค่าเป้าหมาย  ซ่ึงตามแนวทางการก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมาย ของส านกัวจิยัและ
พฒันาระบบงานบุคคล  ส านกังานขา้ราชการพลเรือน แบ่งเป็น 5 ระดบัดงัน้ี  (ส านกังานขา้ราชการพล
เรือน, 2552, หนา้ 2-3)  ดงัต่อไปน้ี 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพท่ี 4  ระดบัค่าเป้าหมาย 

ท่ีมา: ส านกังานขา้ราชการพลเรือน. ระดบัค่าเป้าหมาย, 2545. 
 

ความหมายของค่าเป้าหมายในแต่ละระดบัมีดงัน้ี 
ระดบั 1 : ค่าเป้าหมายระดบัต ่าสุดท่ียอมรับได ้ ผลการประเมินผลในระดบั น้ีจะไดห้น่ึง  

คะแนน 

 
ค่าเป้าหมายต ่าสุดท่ีรับได ้

ค่าเป้าหมายในระดบัทา้ทาย 
มีความยากค่อนขา้งมาก 
โอกาสส าเร็จ < 50 % 

ค่าเป้าหมายในระดบั 
ต ่ากวา่มาตรฐาน 

ค่าเป้าหมายท่ีมีความยาก 
ปานกลาง 

ค่าเป้าหมายท่ีเป็น 
ค่ามาตรฐานโดยทัว่ไป 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 22 

 ระดบั 2 : ค่าเป้าหมายระดบัต ่ากวา่มาตรฐาน  ผลการประเมินผลในระดบัน้ีจะไดส้องคะแนน 
 ระดบั 3 : ค่าเป้าหมายระดบัมาตรฐาน  ผลการประเมินผลในระดบัน้ีจะไดส้ามคะแนน 
 ระดบั 4 : ค่าเป้าหมายระดบัยากปานกลาง  ผลการประเมินผลในระดบัน้ีจะไดส่ี้คะแนน 
 ระดบั 5 : ค่าเป้าหมายระดบัยากมาก  ผลการประเมินผลในระดบัน้ีจะไดห้า้คะแนน 

ข้อแนะน าในการก าหนดตัวช้ีวดั 
นกัวจิยัและพฒันาระบบงานบุคคล  ส านกังานขา้ราชการพลเรือน  ไดใ้หข้อ้แนะน าในการ

ก าหนดตวัช้ีวดัเอาไวด้งัน้ี  (ส านกังานขา้ราชการพลเรือน, 2552, หนา้ 25) 
1. ค านึงถึงเกณฑใ์นการพิจารณาคุณภาพตวัช้ีวดัตาม SMART  การก าหนดตวัช้ีวดัตอ้ง

พิจารณาวา่มีลกัษณะ SMART หรือไม่ หากไม่เป็นไปตามเกณฑจ์ะตอ้งมีการพิจารณาปรับแก้
ตวัช้ีวดั 

2. ค านึงถึงการมอบหมายงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูรั้บการประเมิน   เป็นการ
ก าหนดตวัช้ีวดัโดยค านึงถึงงานและหนา้ท่ีความรับผดิชอบเป็นปัจจยัส าคญั 

3. ค านึงถึงอ านาจจ าแนก ความสอดค ลอ้งกบัเป้าหมายของผูบ้งัคบับญัชา หรือองคก์ าร 
รวมถึงกรอบเวลา   คือสามารถจ าแนกระดบัของผลงานไดอ้ยา่งชดัเจน และมีความสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายรวมขององคก์าร  และภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้

4. มีจ านวนเหม าะสมและครอบคลุมเน้ืองานท่ีมีความส าคญั   ตวัช้ีวดัควรมีจ านวนท่ี
เหมาะสม  ไม่มากหรือนอ้ยเกินไป  และตวัช้ีวดัแต่ละตวัควรมีน ้าหนกัไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10  การ
ก าหนดน ้าหนกัคะแนนควรค านึงถึง ปริมาณงาน  ผลกระทบกบัความส าเร็จ และระยะเวลาท่ีใช ้

5. ค านึงถึงความเป็นไปไดใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  เป็นการพิจารณาความเป็นไปไดใ้น
การเก็บขอ้มูล โดยค านึงถึงขอ้จ ากดัในการเก็บขอ้มูลและภาระตน้ทุนในการเก็บขอ้มูล  หากการเก็บ
ขอ้มูลเป็นไปไดย้ากหรือตอ้งใชต้น้ทุนสูง  ผูจ้ดัท าตวัช้ีวดัควรพิจารณาปรับเปล่ียนตวัช้ีวดัโดยใช้
ตวัช้ีวดัเทียบเคียงแทน เป็นตน้ 

6. เลือกวธีิท่ีเหมาะสมในการวดัความพึงพอใจ   การวดัความพึงพอใจเป็นการวดัในส่ิงท่ี
เป็นนามธรรม  ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการวดัระดบัความพึงพอใจต่อหน่วยงานหรือต่อองคก์าร 

 
ตัวอย่างตัวช้ีวดั 
ตวัช้ีวดั (Key Performance Indicators: KPI) จะเป็นเคร่ืองมือท่ีท าใหท้ราบวา่มุ มมองแต่ละ

ดา้นนั้นมีปัจจยัใดท่ีองคก์รใหค้วามส าคญัในการประเมินผล   ตวัอยา่งตวัช้ีวดัส าหรับ มุมมองต่างๆ 
เช่น 
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1.  มุมมองดา้นการเงิน (Financial Perspectives) เป็นมุมมองท่ีมีความส าคญั ต่อองคก์ าร
อยา่งยิง่เพราะสามารถท าใหท้ราบวา่กิจการขณะน้ีมีผลการด าเนินงานเป็นอยา่งไร  ดา้นการเงินจะมี
การพิจารณาตวัช้ีวดั (KPI) ในดา้น 

1.1  การเพิ่มข้ึนของก าไร  (Increase Margin) 
1.2  การเพิ่มข้ึนของรายได ้ (Increase Revenue) 
1.3  การลดลงของตน้ทุน  (Reduce Cost) และ อ่ืนๆ  

2.  มุมมองดา้นลูกคา้ (Customer Perspectives) เป็นมุมมองวา่ลูกคา้มององคก์ารในรูปแบบ
ไหน  โดยจะมีการพิจารณาตวัช้ีวดั (KPI) ในดา้น 

2.1  ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction)  
2.2  ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 
2.3  การรักษาฐานลูกคา้เดิม (Customer Retention) 
2.4  การเพิ่มลูกคา้ใหม่ (Customer Acquisition) และ อ่ืน ๆ 

3.  มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspectives) เป็นกระบวนการ
ภายในองคก์รท่ีมี ส่วนท่ีช่วยท าใหอ้งคก์รสามารถน าเสนอคุณค่า (Value) ท่ีลูกคา้ตอ้งการได ้โดยมี
การพิจารณาตวัช้ีวดั (KPI) ในดา้น 

3.1  ผลิตภาพ (Productivity) 
3.2  ทกัษะของพนกังาน (Employee Skill) 
3.3  คุณภาพ (Quality) 
3.4  วงจรเวลา (Cycle Time) 
3.5  การปฏิบติังาน  (Operations) และ อ่ืน ๆ     

4.  มุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโตขององคก์ร (Learning and Growth Perspectives) 
มุมมองน้ีจะใหค้วามส าคญักบับุคลากรในองคก์ร  โดยมีการพิจารณาตวัช้ีวดั  (KPI) ในดา้น 

 4.1  ความพึงพอใจและทศันคติของพนกังาน (Satisfaction and Attitude of employee)    
  4.2  ทกัษะ (Skill) ของพนกังาน 
 4.3  อตัราการเขา้ออกของพนกังาน (Turnover) และอ่ืน ๆ 
 

4.  แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ความหมายของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
การประเมิน การปฏิบติังาน  คือ กระบวนการประเมินผลส่ิงท่ีพนกังานประพฤติปฏิบติั

ใหแ้ก่ องคก์ร หรือส่ิงท่ีองคก์รไดรั้บจากพนกังานภายในช่วงเวลาท่ีก าหนด จากนั้นป้อนกลบัผลการ  
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ประเมินการปฏิบติังาน  เพื่อท าใหพ้นกังานไดท้ราบวา่ตนปฏิบติังานไดผ้ลดีมากนอ้ยเพียงใด  และ 
แนะน าใหพ้นกังานรู้ถึงวธีิการท่ีพวกเขาจะตอ้งปฏิบติังานใหไ้ดดี้  

การประเมินผลการปฏิบติังาน   (Performance Appraisals)  หมายถึง  กระบวนการท่ีเป็น
ระบบ ซ่ึงถูกพฒันาข้ึน เพื่อท าการวดัคุณค่าของบุคคลในการปฏิบติังานภายในช่วงระยะเวลาท่ี
ก าหนดวา่เหมาะสมกบัมาตรฐานท่ีก าหนด และ รายไดท่ี้บุคคลไดรั้บจากองคก์ารหรือไม่ ตลอดจน
ใชป้ระกอบการพิจารณาศกัยภาพของบุคคลในการปฏิบติังานในต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

วตัถุประสงค์ของการประเมินการปฏิบัติงาน  
ผสุดี รุมาคม  (2551) ไดก้ล่าววา่  การประเมินการปฏิบติังานถูกน ามาใชเ้ก่ียวกบัการ

ตดัสินใจและการใหแ้นวทางกบัการปฏิบติังานของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามปกติ  ก าหนดวตัถุประสงค์
ของการประเมินการปฏิบติังาน ดงัน้ี  

1.  วตัถุประสงค์ดา้นการประเมิน  (Evaluative Objectives) การตดัสินใจท่ีปกติธรรมดา
ท่ีสุดตามวตัถุประสงคด์า้นการประเมินเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองค่าตอบแทน  การประเมินการปฏิบติั งาน
มกัจะมีผลกระทบสองส่วนต่อค่าตอบแทนในอนาคตในระยะสั้นการประเมินการปฏิบติังานจะ
ก าหนดความสามารถท่ีจะตอ้งมีเพิ่มข้ึนในปีต่อไป  ส่วนในระยะยาวการประเมินการปฏิบติังานจะ
ก าหนดวา่พนกังานคนใดจะไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งซ่ึงไดรั้บค่าตอบแทนเพิ่มข้ึน  การตดัสินใจเร่ือง
การเปล่ี ยนแปลงต าแหน่งงานจะไดรั้บผลกระทบจากการประเมินการปฏิบติังานเช่นเดียวกนั  
เน่ืองจากผูบ้ริหารจะตอ้งตดัสินใจเก่ียวกบัการเล่ือนต าแหน่ง  การลดต าแหน่ง  การโยกยา้ย  และการ
ใหอ้อกจากงาน  การประเมินการปฏิบติังานยงัสามารถถูกน าไปใชใ้นการประเมินระบบการสรรหา  
การคดัเลือก และการบรรจุพนกังานโดยการเปรียบเทียบผลการประเมินการปฏิบติังานของพนกังาน
กบัคะแนนสอบคดัเลือกในขณะท่ีเป็นผูส้มคัรงาน  

2.  วตัถุประสงคด์า้นการพฒันา  (Developmental Objectives)  การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
เก่ียวกบัการปฏิบติังานเป็นความตอ้งการดา้นการพฒันาในเบ้ืองตน้  เน่ืองจากพนกังานเกือบทุกคง
ตอ้งการท่ีจะทราบวา่ผูบ้งัคบับญัชารู้สึกอยา่งไรเก่ียวกบัการปฏิบติังานของพวกเขา  แรงจูงใจท่ีจะ
ปรับปรุงการปฏิบติังานจะเพิ่มข้ึน  เม่ือพนกังานไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีเสนอแนะเป้าหมายซ่ึง
ส่งเสริมความกา้วหนา้ของงานอาชีพในอนาคต  การประเมินการปฏิบติั งานดา้นการพฒันาจะมุ่งไป
ท่ีการใหทิ้ศทางกบัการปฏิบติังานในอนาคตแก่พนกังานเป็นส าคญั  ขอ้มูลยอ้นกลบัดงักล่าวจะ
ตระหนกัถึงจุดแขง็และจุดอ่อนในการปฏิบติังานท่ีผา่นมาและก าหนดวา่พนกังานควรจะใชแ้นวทาง
ใดเพื่อท่ีจะปรับปรุงใหดี้ข้ึน   ผลท่ีไดจ้ากการประเมินการป ฏิบติังานท่ีจะมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เก่ียวกบัการฝึกอบรมและการพฒันาพนกังาน  การประเมินการปฏิบติังานท่ีต ่ากวา่ค่าเฉล่ียอาจจะส่ง
สัญญาณใหเ้ห็นถึงพฤติกรรมของพนกังานท่ีจะตอ้งท าใหมี้จุดแขง็โดยอาศยัการฝึกอบรมในขณะ
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ปฏิบติังานและนอกการปฏิบติังาน  ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งแยกปัญหาเก่ี ยวกบัการปฏิบติังานซ่ึงเป็น
ผลจากการขาดความสามารถหรือทกัษะออกจากปัญหาท่ีมีสาเหตุมาจากการขาดแรงจูงใจ  

วตัถุประสงคร์วมๆ ของการประเมินผลการปฏิบติังานคือการวดัวา่คนหน่ึงคนท างานไดดี้
แค่ไหนเพียงไร ผลการประเมินอนัน้ีจะเป็นตวัก าหนดการตดัสินใจเก่ียวกบัอนาคตของพนกังาน    
นอกจากนั้นการประเมินผลงานมกัจะถูกน าไปเป็นตวัวดัเทคนิคการเลือกสรรพนกังานอยูเ่สมอวา่
เหมาะสมหรือไม่ ดว้ยเหตุน้ีวตัถุประสงคก์วา้งๆ ของการประเมินผลการปฏิบติังานจึงมีอยู ่ 2 
ประการดว้ยกนั  คือ  เพื่อการจดัการ ซ่ึงหมายถึงไปใชใ้นทางการในการบริหารคน ไดแ้ก่ การข้ึน
ค่าจา้งและการเล่ือนขั้นเล่ือนต าแหน่ง และการวจิยัโดยมากมกัจะเป็นไปเพื่อสนบัสนุนความมี
ประสิทธิผลของเคร่ืองมือการเลือกสรร 

เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบัติงานสมัยใหม่  
เคร่ืองมือการประเมินผลการปฏิบติังานสมยัใหม่  ประกอบดว้ย  ศูนยก์ารประเมินผล  

(Assessment Center)   ตวัช้ีวดัผลงานหลกั  (Key Performance Indicators : KPIs)   ความสามารถ  
(Competencies)   การประเมินผลแบบ 360 องศา (360 Degree-Feedback)  และการประเมินผลแบบ  
540 องศา (540 Degree- Feedback)  (ศิริพร  เพช็รมณี, 2553) 

1.  ศูนยก์ารประเมินผล  (Assessment Center)  เป็นเทคนิคและกระบวนการท่ีใชใ้นการ
ประเมินศกัยภาพของบุคคลเพื่อเขา้สู่สายงานในระดบับริหาร โดยรวมเทคนิคการประเมินผลหลาย ๆ 
อยา่งเขา้ดว้ยกนั  การประเมินผลโดยวธีิน้ี  ผูป้ระเมินและผูถู้กประเมินตอ้งใชเ้วลาร่วมกนัหลายวนั  
การใชแ้บบทดสอบข้ึนอยูก่บัลกัษณะขององคก์าร  งานหรือต าแหน่งนั้น  ๆ วตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ด้
คนท่ีมีศกัยภาพสูงและมีคุณสมบติัตรงกบัความตอ้งการขององคก์าร  

2.  ตวัช้ีวดัผลงานหลกั (Key Performance Indicator : KPI)  หมายถึง ตวับ่งช้ีถึงผลงานหลกั
ท่ีมีความส าคญัและส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของผลงานท่ีตอ้งการในต าแหน่งงา นนั้นๆ  ซ่ึงมีระ
บวนการก าหนดตวัช้ีวดัผลงานหลกั (KPI)  

2.1 ระบุกิจกรรมของต าแหน่งงาน  เพื่อใหท้ราบต าแหน่งนั้น  ๆ มีกิจกรรมใดบา้ง  ซ่ึง
สามารถพิจารณาจากลกัษณะงาน  

2.2 ก าหนดผลงานท่ีตอ้งการ  การพิจารณาผ ลงานท่ีองคก์ารตอ้งการจากงานหรือ
กิจกรรมนั้นๆ คืออะไร งานหน่ึงๆ อาจมีผลงานท่ีตอ้งการมากกวา่หน่ึงอยา่งก็ได ้ 

2.3 การจดักลุ่มของผลงาน เป็นการจดักลุ่มผลงานท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั เป็น 3-7 กลุ่ม  
2.4 การก าหนดช่ือของกลุ่มผลงาน เม่ือจดักลุ่มผลงานแลว้  ขั้นต่อไปคือการก าหนดช่ือ  

KPI  ส าหรับกลุ่มผลงานนั้นๆ โดยใชค้  าหรือขอ้ความท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงผลงานในภาพรวม  
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2.5 การก าหนดตวัช้ีวดัยอ่ย  (Objectives) ของ KPI  เป็นการก าหนดตวัช้ีวดัยอ่ยหลกั  ท่ี
มี ความเฉพาะเจาะจง   สามารถวดัได ้ มีความเป็นไปได ้ มีก าหนดเวลา และสามารถตรวจสอบได ้ 

2.6 ก าหนดตวัช้ีวดัผลการปฏิบติังานประจ าปี  การน า KPI  และตวัช้ีว ัดยอ่ยไปตั้งเป็น
เป้าหมายในการประเมินผลงานประจ าปี  ทั้งน้ี KPI ของแต่ละต าแหน่งงานและตวัช้ีวดัยอ่ยสามารถ
เปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ และเป้าหมายของแต่ละองคก์ร  

3.  ความสามารถ (Competencies)  หมายถึง ความรู้ ความสามารถ  พฤติกรรม  ทกัษะแรงจูง  
ใจท่ีมีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของเป้าหมายในต าแหน่งนั้นๆ   โดยมีแนวคิด
การจดัท า Competencies ดงัน้ี 

 3.1 การวจิยั  (Research-Based Approach) การจดัท า  competencies โดยการวจิยั
พฤติกรรมของผูป้ระสบความส าเร็จมาแลว้ เพื่อคน้หาพฤติกรรมอะไร  ท าใหเ้ขาประสบความ ส าเร็จ 
โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  

 3.2 กลยทุธ์ขององคก์าร  (Strategy-Based Approach) การจดัท า  competencies โดย
พิจารณาจากกลยทุธ์ขององคก์ารในอนาคตวา่  competencies ใดส าคญั  และจ าเป็น  จากการเก็บ
ขอ้มูลโดยสัมภาษณ์ผูบ้ริหารหรือน าขอ้มูลพฤติกรรมในอดีตมาท านายอนาคต  

 3.3 คุณค่าขององคก์าร  (Value-Based Approach) การก าหนด  competencies โดย
พิจารณาจากคุณค่าขององคก์าร  ผูบ้ริหารระดบัสูง  อาจเป็นผูก้  าหนดเพียงผูเ้ดียว  วสิัยทศัน์(vision) 
ของผูบ้ริหารน าไปสู่กรอบของภารกิจ (Mission) และกลยทุธ์ขององคก์ารต่อไป  

3.4 การประเมินผลแบบ  360 องศา (360 Degree-Feedback) การประเมินผลแบบ  360 
องศา หมายถึง  วธีิการประเมินผลความสามารถ  (competencies) ผูป้ฏิบติังาน  โดยอาศยัมุมมองของ
บุคคลรอบขา้งท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น หวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตนเอง  

4.  การประเมินผลแบบ  360 องศา (360 Degree-Feedback) หมายถึง วธีิการประเมินผล
ความสามารถ  (Competencies) ผูป้ฏิบติังาน  โดยอาศยัมุมมองของบุคคลรอบขา้งท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น 
หวัหนา้งาน เพื่อนร่วมงาน ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตนเอง  โดยแบ่งประเภทของการประเมินไดด้งัน้ี 

4.1 การประเมินผลการปฏิบติังาน (Competencies-Based Performance) ใชส้ าหรับการ
ประเมินพฤติกรรมและผลส าเร็จงานของบุคคลนั้นๆ  โดยเฉพาะ  จึงไม่มีผูใ้ตบ้งัคบับญัชามา
เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 27 

  
 
 
 
 
 

ประเมินตนเอง 
 
ภาพท่ี 5  การประเมินผลการปฏิบติังาน 
ท่ีมา: ศิริพร  เพช็รมณี, การประเมินผลการปฏิบติังาน. 

4.2 การประเมินภาวะผูน้ า  (Competencies-Based Leadership) เป็นการการประเมิน
พฤติกรรมหรือความสามารถของหวัหนา้ตั้งแต่ระดบัหวัหนา้งานข้ึนไป  เพื่อประเมินภาวะผูน้ า  และ
น าไปเป็นขอ้มูลการพฒันาภาวะผูน้ า การเล่ือนขั้น เล่ือนต าแหน่งต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

 
ประเมินตนเอง 

 
ภาพท่ี 6 การประเมินภาวะผูน้ า 
ท่ีมา: ศิริพร  เพช็รมณี, การประเมินผลการปฏิบติังาน. 

 
 
 
 

ผูบ้งัคบับญัชา 

เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงาน ผูป้ฏิบติังาน 

ผูบ้งัคบับญัชา 

เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมงาน หวัหนา้ 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
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4.3 การประเมินผูน้ าทีม  (Competencies-Based Team Leader) เป็นการประเมิน
พฤติกรรมหรือความสามารถของผูน้ าทีมงานของโครงการหรือคณะกรรมการหวัหนา้ทีมไม่ใช่
หวัหนา้งานประจ า  และน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินไปพฒันาภาวะผูน้ าที มและแต่ตั้งหวัหนา้
โครงการในอนาคต  

 
 
 
 
 

    ประเมินตนเอง 
          

 
ภาพท่ี 7 การประเมินผูน้ าทีม 
ท่ีมา: ศิริพร  เพช็รมณี, การประเมินผลการปฏิบติังาน. 

4.4 การประเมินความสัมพนัธ์ของทีมงาน  (Competencies-Based Team Relationship)  
เหมาะส าหรับการวดัระดบัความสามารถของทีมงานโดยมุ่งเนน้ความสัมพนัธ์ของสมาชิกในทีมงาน
นั้นๆ เพราะจะส่งผลต่อความส าเร็จของเป้าหมาย  เป็นการประเมินภาพรวมของทีม  ความแขง็แกร่ง
ของทีมงาน เหมาะสมกบัโครงการเพียงใด จุดอ่อนท่ีตอ้งแกไ้ขปรับปรุง เพื่อประโยชน์ต่อโครงการใน
อนาคต  

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 การประเมินความสัมพนัธ์ของทีมงาน 
ท่ีมา: ศิริพร  เพช็รมณี, การประเมินผลการปฏิบติังาน. 

ผูบ้ริหาร 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หวัหนา้ทีม 

สมาชิกทีม 
 

สมาชิกทีม 

ทีม A 

ทีม B 

ทีมC ทีม D 

ทีม E 
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5.  การประเมินผลแบบ  540 องศา (540 Degree-Feedback)  เป็นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานท่ีมีมุมมองของผูเ้ก่ียวขอ้ง  ไดแ้ก่ ผูบ้งัคบับญัชา  เพื่อนร่วมงาน  ตนเอง  
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ลุกคา้หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  การประเมินแบบน้ีจะไดข้อ้มูลท่ีค่อนขา้ง
ครอบคลุมเกือบทุกดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูป้ฏิบติังาน  โดยเฉพาะมุมมองของลูกคา้  หรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งจะช่วยใหผู้ป้ฏิบติังานน ามาพฒันาหรือปรับปรุงแกไ้ขพฤติกรรมหรือการปฏิบติังานท่ีดีข้ึน  

 
 
 
 
                                                 
 
                                                     
                         

ประเมินตนเอง 
 
ภาพท่ี 9 การประเมินผลแบบ 540 องศา 
ท่ีมา: ศิริพร  เพช็รมณี, การประเมินผลการปฏิบติังาน. 
 
5.  แนวความคิดเกีย่วกบัความพงึพอใจ 

ความหมายของความพงึพอใจ 
ความหมายของ “ความพึงพอใจ” ไดมี้ผูใ้หค้  าจ  ากดัความหรือค านิยามไวห้ลายนิยามดว้ยกนั  

ผูศึ้กษาขอยกมาเป็นตวัอยา่งดงัน้ี   

Shelley  (อา้งใน วรรณรงค ์แควน้นอ้ย , 2543) กล่าววา่ ความพึงพอใจ คือทฤษฎีวา่ดว้ย
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก คือ 
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท าใหมี้ความสุข  ส่วนความรู้สึกทางลบ คือ ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนแลว้จะท า
ใหเ้กิดความไม่สบายใจ  ความรู้สึกสองแบบน้ีมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งสลบัซบัซอ้น  ระบบ
ความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้ งสองเรียกวา่ ระบบความพึงพอใจ  ซ่ึงความพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือ
ความรู้สึกทางบวกมากกวา่ทางลบ  ส่ิงท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึก ความคิดเห็น หรือความพอใจของ
มนุษยไ์ดแ้ก่ ทรัพยากร  (Resource) หรือส่ิงเร้า (Stimuli) การวเิคราะห์ระบบความพึงพอใจ คือ  
การศึกษาทรัพยากรหรือส่ิงเร้า แบบใดท่ีตอ้งการท่ีจะท าใหเ้กิดความพึงพอใจแก่มนุษย ์

ผูบ้งัคบับญัชา 

เพื่อนร่วมงาน 

 

เพื่อนร่วมงาน ผูป้ฏิบติังาน 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ลูกคา้ 
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อรพรรณ  สุดใจ (2545) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกหรือทศันคติของบุคคล
ท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง  โดยอาจจะเป็นไปในเชิงประเมินค่าวา่ความรู้สึกหรือทศันติต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง
นั้นเป็นไปในทางบวกหรือทางลบ 

สายจิตร  (2546)  กล่าววา่  ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงเป็นไปได้
ทั้งทางบวกและทางลบ  แต่ถา้เม่ือใดท่ีส่ิงนั้นสามารถตอบสนองความ ตอ้งการหรือท าใหบ้รรลุ
จุดมุ่งหมายได ้ ก็จะเกิดความรู้สึกทางบวกแต่ในทางตรงกนัขา้ม ถา้ส่ิงใดสร้างความรู้สึก
ผดิหวังไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะท าใหเ้กิดความรู้สึก ทางลบเป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2553) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ  หมายถึง  
พอใจ  ชอบใจ 

แนวทางในการวดัความพงึพอใจ 
แนวทางในการวดัความพึงพอใจจากประสบการณ์การท างานของรศ .วทิวสั  รุ่งเรือง ผล  

ก าหนดรายละเอียดไวด้งัน้ี (รศ.วทิวสั  รุ่งเรืองผล, 2553) 
1.  การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการวดัความพึงพอใจ  วา่ตอ้งการประเมินความพึงพอใจเพื่อ

ใชป้ระโยชน์อะไร  เช่น ใชว้ดัความพึงพอใจในปัจจุบนั หรือท าการเปรียบเทียบกบัขอ้มูลในอดีต 
การก าหนดวตัถุประสงคจึ์งตอ้งมีความชดัเจน  

2.  การก าหนดปัจจยัท่ีใชใ้นการวดัความพึงพอใจ  เป็นการก าหนดวา่ควรจะใชปั้จจยัหรือ
กิจกรรมใดบา้งเป็นตวัวดัความพึงพอใจตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ ซ่ึงการไดม้าของปัจจยัท่ีใช้
วดัความพึงพอใจ เป็นขั้นตอนของความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย 

3.  ก าหนดเกณฑท่ี์ใชใ้นการว ัดความพึงพอใจ  โดยทัว่ไปจะใชเ้กณฑก์ารประเมินผลของ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ โดยใชม้าตรวดัระดบั  Likert Scale ในการใหค้ะแนนเป็น 5 ระดบั คือ  1  
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  2  พึงพอใจนอ้ย  3  พึงพอใจปานกลาง  4  พึงพอใจมาก  5  พึงพอใจมากท่ีสุด  

4.  ก าหนดวธีิการวดัความพึงพอใ จ ในส่วนของขั้นตอนน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัการวจิยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research)  ซ่ึงจะเก่ียวกบัการก าหนดกลุ่มตวัอยา่ง  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
สถิติท่ีจะใช ้เป็นตน้  ซ่ึงเป็นเร่ืองของเทคนิคการวจิยั 

 
6.  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 วราทิตย ์ กฤตผล  (2544)  ศึกษาเร่ือง การออกแบบใหม่ใหก้บักระบวนการด าเนินงานของ
ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ  ผลการศึกษาพบวา่ การออกแบบโมเดลการด าเนินงานในขั้นแรกท า
โดยการสร้างโมเดลการด าเนินงานท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  (AS-IS Model) ข้ึนมา  จากนั้นท าการ
วเิคราะห์โครงสร้าง TO-BE Model โดยวเิคราะห์ถึง Value Added Activity และ Non-Value Added 
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Activity  ส่งผลใหเ้กิดกิจกรรมใหม่ข้ึน 2 กิจกรรม คือ การค านวณตน้ทุนฐานกิจกรรม  (ABC) และ
การใชด้ชันีตวัช้ีวดั  (KPI)วดัสมรรถนะการด าเนินงานของภาควชิา   ต่อมา น า AS-IS Model มา
วเิคราะห์ถึงกิจกรรมท่ีควรปรับปรุงและกิจกรรมท่ีตอบสน องกบันโยบายท่ีวเิคราะห์  พร้อมทั้งระบุ
ระบบสนบัสนุนเพื่อแกไ้ขปัญหารวมทั้งส้ิน 4 ระบบ คือ Budgeting System Asset System ABC 
System และ KPI System  สุดทา้ยน าเอาโครงสร้างเบ้ืองตน้ TO-BE Model ท่ีวเิคราะห์ได้  และ
วธีิการด าเนินงานแบบใหม่ท่ีน าเอาระบบสนบัสนุนเขา้มาใ ช ้มาสร้างเป็นโมเดลการด าเนินงานของ
ภาควชิาท่ีควรจะเป็นในอนาคต (TO-BE Model)  สรุปผลการออกแบบ TO-BE Model ไดโ้มเดล
การด าเนินงานท่ีมีโครงสร้างกิจกรรมแบ่งตาม Core process และ Support process เพื่อสนบัสนุน
การท า ABC จ านวนกิจกรรมทั้งหมดมีความครบถว้น  กิจกรรมการประกันคุณภาพขยายขอบเขต
ครอบคลุมทุกส่วนของการด าเนินการ  และมีกิจกรรมวดัสมรรถนะของภาควชิา พร้อมทั้งระบุ
กิจกรรมท่ีใหข้อ้มูลส าหรับค านวณค่า  KPI ครบถว้น การด าเนินงานแสดงใหเ้ห็นการน าเอาระบบ
สนบัสนุนเขา้มาใชเ้พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน  ซ่ึงเป็นแนวทางในการพฒันาการด าเนิน งาน
ของภาควชิาในอนาคต 

วโิรจน์  ตนัติวรรณ (2544)  ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบส าหรับวดัผลการด าเนินกิจกรรม
ดว้ยดชันีช้ีวดัหลกั  ผลการศึกษาพบวา่ รายการโดเมนส าหรับสะทอ้นสมรรถนะการด าเนินงานของ
ภาควชิาจ านวน 4 โดเมน  ดชันีช้ีวดัหลกั (KPI) ส าหรับวดัผลการด าเนินงานโดยรวมจ านว น 19 
รายการ ดชันีช้ีวดั  (PI) ส าหรับวดัผลการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จ านวน 68 รายการ  และรายงาน
สรุปผลดชันีช้ีวดัซ่ึงประกอบไปดว้ย รายงานดชันีช้ีวดัหลกั (KPI) แยกตามโดเมนรายงานดชันีช้ีวดั 
(PI) แยกตามโดเมน และรายงานเรดาร์ชาร์ท 

เสาวณีย ์โกวทิเทวาวงศ์  (2544)  เร่ืองการ ศึกษาตวัช้ีวดัประสิทธิผลของระบบงานการ
บริการพยาบาลในศูนยบ์ริการสาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร  ผลการวจิยัพบวา่  ตวัช้ีวดัประสิทธิผล
ของระบบงานการบริการพยาบาลในศูนยบ์ริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร  ท่ีผูเ้ช่ียวชาญให้
ความเห็นทั้งหมด 234 รายการ และผูเ้ช่ียวชาญมีความเห็นสอด คลอ้งมีทั้งหมด 128 รายการ โดยจดั
กลุ่มได ้4 กลุ่ม ประกอบดว้ย 1) การบริหารจดัการทางการพยาบาล 2) การบริการพยาบาลในศูนย ์  
3) การบริการพยาบาลในชุมชน และ 4) การพิทกัษสิ์ทธิผูใ้ชบ้ริการ  รายการตวัช้ีวดัการบริหาร
จดัการทางการพยาบาล จ านวน 57 รายการ จ าแนกเป็นกลุ่มตวัช้ีวดัยอ่ยได ้8 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) นโยบาย
องคก์ร 2) การจดัองคก์ร 3) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์4) เคร่ืองมือ อุปกรณ์ 5) ส่ิงแวดลอ้ม อาคาร
สถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก 6) การประสานงาน 7) ขอ้มูลข่าวสารและการรายงาน และ     
8) งบประมาณ รายการตวัช้ีวดัการบริการพยาบาลในศู นย ์จ  านวน 30 รายการ จ าแนกเป็นตวัช้ีวดั
ยอ่ยได ้5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) การใหบ้ริการพยาบาลท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชีพ 2) การพฒันาการ
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จดัระบบการดูแลผูใ้ชบ้ริการ 3) กิจกรรมพฒันาคุณภาพ 4) พฤติกรรมผูใ้หบ้ริการ และ 5) การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน  รายการตวัช้ีวดัการบริการพ ยาบาลในชุมชน จ านวน 28 รายการ จ าแนก
เป็นกลุ่มตวัช้ีวดัยอ่ยได ้ 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) เป้าหมายเชิงกิจกรรมบริการพยาบาล  2) บริการท่ีต่อเน่ือง 
3) การเพิ่มศกัยภาพของชุมชนในการดูแลตนเอง และ 4) การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
รายการตวัช้ีวดัการพิทกัษผ์ูใ้ชบ้ริการ จ านว น 13 รายการ จ าแนกเป็นกลุ่มตวัช้ีวดัยอ่ยได ้ 2 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 1) การเฝ้าระวงัในการคุม้ครองสิทธิในระดบันโยบาย และ 2) การเฝ้าระวงัในการคุม้ครอง
สิทธิในระดบัปฏิบติัการ  ผลการประเมินตวัช้ีวดัประสิทธิผลของระบบงานการบริการพยาบาลใน
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข จากการสนทนากลุ่มพยาบาลศูนยบ์ริการสาธารณสุขมีความเห็นสอดคลอ้ง
กนักบัตวัช้ีวดัประสิทธิผลของระบบงานการบริการพยาบาลในศูนยบ์ริการสาธารณสุข  
กรุงเทพมหานคร 

ชาญเวช โชติกิจสมบูรณ์ (2545)  ศึกษาเร่ือง การประเมินการใชแ้ละประสิทธิภาพตวัช้ีวดั
ส่ิงแวดลอ้มชุมชนอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา : เขตเทศบาลเมืองกระบ่ี จงัหวดักระบ่ี  ผลการศึกษาพบวา่
ตวัช้ีวดัท่ีมีการด าเนินการน าไปใชมี้จ านวน 17 ตวั และอีก 16 ตวัไม่ไดมี้การ  น าไปด าเนินการใช ้
และการประเมินประสิทธิภาพตวัช้ีวดัจากจ านวนตวัช้ีวดั 17 ตวัช้ีวดั  ท่ีมีการด าเนินการน าไปใช ้
พบวา่มีจ านวนตวัช้ีวดัเพียง 6 ตวัช้ีวดัเท่านั้นท่ีผา่น  เกณฑก์ารประเมินประสิทธิภาพ ไดแ้ก่             
1) จ านวนกิจกรรมหรือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ  ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ 2) จ านวนนกัท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวเชิงอนุรักษ ์3) รายจ่าย ของนกัท่องเท่ียว 4) รายไดข้องประชาชนในชุมชน 5) จ านวนนกัเรียนท่ี
จบมธัยมปลาย  สามารถเรียนต่อและมีงานท าและ 6) อตัราส่วนพื้นท่ีสวนสาธารณะต่อประชากร 
ส าหรับตวั ช้ีวดัท่ีไม่มีการน าไปด าเนินการใชห้รือไม่ผา่นเกณฑป์ระเมินนั้นส่วนหน่ึงสาเหตุมาจาก  
ตวัช้ีวดับางตวัไม่มีการจดัเก็บขอ้มูล การจดัเก็บขอ้มูลยุง่ยาก ประชาชนในชุมชนไม่มี  ความรู้ความ
เขา้ใจดา้นตวัช้ีวดัส่ิงแวดลอ้มชุมชนอยา่งย ัง่ยนื และพบวา่การมีส่วนร่วม  ในกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชต้วัช้ีวดัส่ิงแวดลอ้มยงัคงมีนอ้ย การรับรู้ข่าวสาร  ของประชาชนในทอ้งถ่ินรวมถึงการ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานภาครัฐและประชาชนยงัคง  อยูใ่นระดบัท่ีนอ้ย ซ่ึงเ ป็นผลใหต้วัช้ีวดั
เหล่านั้นไม่มีการน าไปใชร้วมถึงไม่มี  ประสิทธิภาพในการใชอ้ยา่งเตม็ท่ีกบัชุมชนในทอ้งถ่ิน  
ขอ้เสนอแนะจากผลการวจิยัในคร้ังน้ี คือ ควรใหห้น่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทุกฝ่าย  เช่น เทศบาล
เมืองกระบ่ี ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กบัตวัช้ีวดั เขา้มาท าความรู้ความ
เขา้ใจในเร่ืองการใชต้วัช้ีวดัส่ิงแวดลอ้มชุมชน  อยา่งย ัง่ยนืใหก้บัชุมชนในทอ้งถ่ิน โดยช้ีใหเ้ห็นถึง
ประโยชน์ในการใชต้วัช้ีวดัส่ิง  แวดลอ้มชุมชนอยา่งย ัง่ยนืท่ีจดัท าข้ึน ในการใชติ้ดตามตรวจสอบ
ดูแลส่ิงแวดลอ้มชุมชน  ใหมี้ความย ัง่ยนื รวม ถึงหามาตรการการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง มีการ
ร่วมมืออยา่ง  จริงจงัทั้งประชาชนและภาครัฐในการใชต้วัช้ีวดัอยา่งสม ่าเสมอและครบถว้นทุก
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ตวัช้ีวดั  ตลอดจนรัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหามาตรการทางกฎหมายใหเ้ขม้งวดเพื่อเพิ่มการ  
ด าเนินการใชต้วัช้ีวดัส่ิงแวดลอ้มชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

สุพณัณิกา  ทรงประสิทธ์ิ (2545)  ศึกษาเร่ือง แนวทางในการประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อ
การจ่ายโบนสัดว้ยดชันีช้ีวดั (Key Performance Indicator) กรณีศึกษา : ธนาคารเอเชีย จ ากดั 
(มหาชน)  ผลการศึกษาพบวา่ธนาคารเอเชียน า KPI มาใชเ้พื่อการประเมินการปฏิบติังานเพื่อการจ่าย
โบนสัของพนกังานในปี 2544  โดยมีการแบ่งมุมมองในการวดัออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการเงิน  
ดา้นลูกคา้  ดา้นกระบวนการภายใน และดา้นการขาย  โดยก าหนดคะแนนรวมเท่ากบั 100%  
น ้าหนกัของแต่ละดา้นจะข้ึนอยูก่บักลยทุธ์ของธนาคาร  หลงัจากนั้นจึงมีการก าหนดตั ววดัผล (KPI) 
ในแต่ละมุมมอง  และท าการวดัผลการปฏิบติังานโดยแบ่งเป็น ผลการด าเนินงานของธนาคารของ
ทีม และของพนกังาน  เม่ือวดัผลการปฏิบติัเรียบร้อยแลว้ก็จะน าคะแนนรวมท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบั
ค่ามาตรฐานหรือค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยแบ่งเป็น 3 ระดบั คือ ต ่ากวา่เป้าหมา ย  ตามเป้าหมาย  
และสูงกวา่เป้าหมาย  ส าหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการน า KPI ไปใชใ้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังานจะเป็นเร่ืองเก่ียวกบั ความยากในการแปลความจากวสิัยทศัน์ไปสู่รูปแบบ
กลยทุธ์แลว้น ามาสู่การสร้างตวัช้ีวดั (KPI) ใหส้อดคลอ้งกนั  หรือมีขอ้จ ากดัดา้นระยะเวลา  และเกิด
การต่อตา้นการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่การไม่ใหค้วามร่วมมือในการจดัท า KPI  เป็นตน้ 

สาครินทร์ รัตนวภิาคกุล (2547) ศึกษา เร่ือง “การบริหารงานบุคคลของขา้ราชการศาล
ยติุธรรม : ศึกษาเฉพาะกรณีการประเมินเพื่อเล่ือนต าแหน่งในระดบัควบ ” โดยสรุปไดว้า่ การ
ประเมินเพื่อเล่ือนต าแหน่งในระดบัควบมีเกณฑใ์นการพิจารณา ไดแ้ก่ ระยะเวลาในการด ารง
ต าแหน่ง คุณวฒิุ อตัราเงินเดือน และผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงพบปัญหาเก่ียวกบัการ
ประเมินเพื่อเล่ือนต าแหน่งในระดบัควบคือยงัไม่มีการน าหลกัสมรรถนะมาใช ้และแบบประเมินฯ 
มิไดแ้สดงใหเ้ห็นถึงระดบัผลการปฏิบติังานจริงของผูรั้บการประเมิน สรุปในภาพรวม ขา้ราชการ
ศาลยติุธรรม ต าแหน่งเจา้หน้ีท่ีศาลยติุธรรม ระดบั 1-3 และ 4 มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมิน
เพื่อเล่ือนต าแหน่งในระดบัควบ ทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นหลกัเกณฑก์ารประเมิน ดา้นผูป้ระเมิน แล ะ
ดา้นผลการประเมินอยูใ่นระดบัดีและดา้นวธีิการประเมินอยูใ่นระดบัปานกลาง 

สรุปทฤษฎีระบบวดัผลดุลยภาพ  (Balance Score Card: BSC) มีการก าหนดวตัถุประสงค ์
(Objective) ตามวสิัยทศัน์หรือกลยทุธ์ของผูบ้ริหารแลว้ ก็ จะตอ้งมีการ ก าหนด ตวัช้ีวดั (Key 
Performance Indicators) และวธีิการวดัผลเพื่อตรวจสอบวา่การด าเนินงานบรรลุผลตาม
วตัถุประสงค ์ และเป้าหมาย (Target) หรือไม่ โดยไดก้ าหนดแผนงานท่ีจดัท า (Initiatives) ข้ึนมา จดั
ไดว้า่ เป็นการจดัการท่ีสร้างความสมดุลในการด าเนินงานเพราะทั้งเหตุและปัจจยัต่างๆ ทั้ง 4 ขอ้ใน
แต่ละมุมมอง (Perspective) สามารถตรวจสอบซ่ึงกนัและกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม  
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บทที ่3 

วธีิด าเนินการศึกษา 
 

การจดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จการด าเนินงานของทีมผูต้รวจสอบในคร้ังน้ีนั้น  เป็นการศึกษา
ท่ีใหค้วามส าคญัในการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ ในลกัษณะการวเิคราะห์ ขอ้มูล เชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากหน่วยงานท่ีเก่ีย วขอ้ง  และน าเสนอต่อ
ผูบ้ริหารของบริษทัฯ รวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งและมีความเช่ียวชาญเก่ียวกบังานตรวจสอบอาคาร  
ส าหรับระเบียบวธีิการศึกษามีล าดบัขั้นตอนไดแ้ก่ 

1.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.  วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.  การวเิคราะห์ขอ้มูลและก าหนดตวัช้ีวดั 
 4.  วธีิด าเนินการตรวจสอบอาคารและการสรุปผลของทีมงานตรวจสอบอาคาร 
 5.  ขั้นตอนการก าหนดตวัช้ีวดั และสรุปผลการศึกษา 

 

1.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ก่อนท่ีจะมีการจดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จการด าเนินงานของทีมผูต้รวจสอบ  ผูศึ้กษาได้
ท าการศึกษากฎหมายท่ีเก่ีย วขอ้งกบัการตรวจสอบอาคาร  ศึกษาทฤษฎีระบบวดัผลดุลยภาพ 
(Balance Scorecard: BSC)  ศึกษาทฤษฎีตวัช้ีวดัความส าเร็จ  (Key Performance Indicators: KPI)  
ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังาน ศึกษาแนวคิดเก่ียวกบัความพึงพอใจ  และศึกษา
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  หลงั จากนั้นจึงท าการศึกษาโครงสร้าง ขององคก์รและขอบเขตการปฏิบติังาน
ของทีมงานผูต้รวจสอบอาคาร โดยละเอียด   เพื่อใหส้ามารถ ก าหนดตวัช้ีวดัการประเมินการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ตรงตามวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ท่ีก าหนดไว ้
 

2.  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าตวัช้ีวดัความส าเร็จการด าเนินงาน

ของทีมผูต้รวจสอบของบริษทัฯ  โดยมีแหล่งขอ้มูลในการศึกษา 2 ประเภท คือ 
1. ขอ้มูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวม เอกสาร 

(Documentary) จากการสอบถามบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งของบ ริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นผูบ้ริหารและ
พนกังานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบอาคาร  รวมถึงลูกคา้ของบริษทัฯ  
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2.  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) แยกออกไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ 
2.1  ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการการตรวจสอบอาคาร ซ่ึงเป็นขอ้มูลภายในของบริษทัฯ ท่ี

สามารถเปิดเผยได ้เช่น รายงานประจ าปี รายงานการประชุม สรุปผลการปฏิบติังาน ปฏิทินกิจกรรม
ของบริษทัฯ และเอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 

2.2  ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการการตรวจสอบอาคารและแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลท่ีไดจ้ากภายนอก เช่น การศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลทางวารสาร หนงัสือ บทความวชิาการต่างๆ  ขอ้
กฎหมาย อินเทอร์เน็ตและงานวจิยั  และการสอบถามบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวกบัการ
ตรวจสอบอาคาร  เป็นตน้ 
 ข้อจ ากดัในการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

 ในการศึกษาคร้ังน้ีนั้น  ขอ้มูลบางส่วนของบริษทัฯ ถือเป็นความลบั  ไม่อาจน ามา
เผยแพร่ได ้ ดงันั้นในการศึกษ าอาจกล่าวถึงไดเ้ฉพาะในภาพรวมหรือหลกัการโดยทัว่ไปเท่านั้น  
ส าหรับผลท่ีไดจ้ากการประเมินผลอยา่งละเอียดจะไม่สามารถน ามาเผยแพร่ได ้ แต่สามารถน าเสนอ
ผลท่ีไดจ้ากการประเมินมาท าการวเิคราะห์และสรุปผลโดยภาพรวมได ้
 
3.  การวเิคราะห์ข้อมูลและก าหนดตัวช้ีวดั 

หลงัจากท่ีผูศึ้ กษาไดท้  าการศึกษา ขอ้มูลทัว่ไปของบริษทัฯ   ตลอดจนศึกษาแนวคิดและ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลทั้งหมดมาท าการประมวลผลและวเิคราะห์ กระบวนการ
และขั้นตอนการจดัท าตวัช้ีวดัโดยละเอียด   เพื่อ ท าการก าหนดตวัช้ีวดั Key Performance Indicator 
(KPI) พร้อมทั้งปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อท าการ กลัน่กรองตวัช้ีวดัเพื่อหาตวัช้ีวดัหลกั โดย
จดัล าดบัและก าหนดน ้าหนกัความส าคญัของตวัช้ีวดัแต่ละตวั ใหส้ามารถวดัผลไดต้ามวตัถุประสงค์   
ตลอดจนรวบรวมปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการจดัท าตวัช้ีวดั  เพื่อน าไปปรับปรุงและ
น าตวัช้ีวดัท่ีไดไ้ปประเมินผลการด าเนินงานของทีมผูต้รวจสอบ หลงัจากนั้นจึงน าผลท่ีไดจ้ากการ
ประเมินผลดงักล่าวมาปรับปรุงและประยกุตใ์ชใ้นบริษทัฯ เก่ียวกบัการวา่จา้งทีมผูต้รวจสอบอาคาร
จากภายนอกอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป   
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ขั้นตอนของการท าการศึกษา 

                                    

                      
                     

                           
                  

                 
                       

   
   

    
   

                              

           

              

  
   

  
  

   
  

  
   

   
   
    

  
  

       

       

    
    
 

    
    
 

    
    
   

    
    

    
    
 

                   
                     

 

ภาพ 10  ขั้นตอนของการศึกษา 

 
4.  วธีิด าเนินการตรวจสอบอาคารและการสรุปผลของทมีงานตรวจสอบอาคาร 

ผูศึ้กษาไดท้  าการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัรายละเอียด โครงสร้างและขอบเขตการปฏิบติังาน
ของทีมงานผูต้รวจสอบอาคาร ของบริษทัฯ  โดยอาศยัขอ้มูลจากบุคคลท่ีเก่ียวข้ องทั้งในระดบั
ปฏิบติัการ ระดบัหวัหนา้งาน  และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งจากภาครัฐ  จนสามารถสรุปรายละเอียด
เพื่อน าเสนอต่อผูบ้ริหารของบริษทัฯ  ไดด้งัน้ี คือ 
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บุคคลทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบอาคาร 
ในการด าเนินงานตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามกฎกระทรวงของ

บริษทัฯ นั้น มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายฝ่ายดว้ยกนั ประกอบดว้ย เจา้ของอาคาร บริษทัผูต้รวจสอบอาคาร  
ทีมผูต้รวจสอบ  ผูป้ระกอบวชิาชีพเฉพาะทาง  และเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 
 

 

 

 

 

 

ภาพ 11 เป้าหมายการตรวจสอบอาคาร 
 

ท่ีมา: http://www.safetytoyou.com., เป้าหมายการตรวจสอบอาคาร 
 

ขอบเขตการด าเนินงานการตรวจสอบอาคาร 
ในการด าเนินงานตรวจสอบอาคารของบริษทัฯ มีขอบเขตดงัน้ี 
1.  จดัท าคู่มือการตรวจสอบอาคารส าหรับการตรวจสอบใหญ่ในคร้ังแรกและทุก ๆ 5 ปี) 
2.  จดัท าแผนการต รวจสอบ คู่มือการตรวจบ ารุงรักษาระบบและอุปกรณ์ประกอบของ

อาคารใหก้บัเจา้ของอาคารหรือผูดู้แลอาคาร  หรือท่ีเรียกวา่คู่มือผูดู้แลอาคาร 
3.  จดัท าแผนการตรวจสอบประจ าปี ในระหวา่งการรอตรวจสอบใหญ่ 
4.  ตรวจสอบตวัอาคาร อุปกรณ์ประกอบของอาคาร  สมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์

ต่าง ๆ เพื่อการอพยพและระบบบริหารจดัการเพื่อความปลอดภยัในอาคาร 
5.  ใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อเจา้ของอาคาร 
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ปลอดภยั 
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ขอบเขตการปฏิบัติงานของทมีผู้ตรวจสอบอาคาร 
การปฏิบติังานตรวจสอบอาคารของทีมผูต้รวจสอบอาคารมีขอบเขตดงัน้ี  
1.  การก าหนดขอ้ตกลงและเง่ือนไขการตรวจสอบระหวา่งบริษทัฯ และทีมผูต้รวจสอบ

อาคาร 
2.  การจดัท าแผนการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร 
3.  การจดัเตรียมเอกสารประกอบการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร 
4.  การตรวจสอบเอกสารของอาคารท่ีตอ้งท าการตรวจสอบ 
5.  การตรวจสอบอาคารของทีมผูต้รวจสอบ 
6.  การประเมินผลการตรวจสอบอาคารตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
7.  การสรุปผลการตรวจสอบอาคาร 
8.  การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบอาคาร 
การประเมินผลการตรวจสอบ 

ตาราง 1 การประเมินผลการตรวจสอบ 
 

รายการทีต้่องตรวจสอบตามกฎหมาย คะแนนระดับความ
ปลอดภัย 

คะแนนรวม 

ความมัน่คงแขง็แรงของอาคาร 15 15 
ระบบบริการและอ านวยความสะดวก 8 

30 
ระบบสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 8 
ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 14 
สมรรถนะบนัไดหนีไฟและทางหนีไฟ 12 
สมรรถนะเคร่ืองหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน 5 

25 สมรรถนะระบบแจง้เหตุเพลิงไหม้ 8 
แผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 8 
แผนการซอ้มอพยพผูใ้ชอ้าคาร 10 

30 แผนการบริหารจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัในอาคาร 8 
แผนการบริหารจดัการของผูต้รวจสอบอาคาร 4 
  100 
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การปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร 
ขั้นตอนการตรวจสอบอาคารไวด้งัน้ี  

1. เจา้ของอาคารประเภทตามท่ีกฎหมายก าหนด ตอ้งจดัหาผูต้รวจสอบซ่ึงข้ึนทะเบียนกบั
กรมโยธาธิการและผงัเมืองมาเป็นผูต้รวจสอบอาคาร 

2. เจา้ของอาคารตอ้งจดัหา หรือจดัท าแบบแปลนอาคารเพื่อใชส้ าหรับการตรวจสอบ 
3.  ผูต้รวจสอบท าการตรวจสอบอาคารคร้ังแรกเป็นการตรวจสอบใหญ่  
4.  ผูต้รวจสอบท ารายงานการตรวจใหเ้จา้ของอาคาร 
5.  เจา้ของอาคารแจง้ทอ้งถ่ินใหอ้อกหนงัสือรับรองการตรวจสอบอาคาร  
การสรุปผลของการตรวจสอบอาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 การสรุปผลของการตรวจสอบอาคาร 
ท่ีมา: http://www.safetytoyou.com., การสรุปผลของการตรวจสอบอาคาร 

 
5.  ข้ันตอนการก าหนดตัวช้ีวดั และสรุปผลการศึกษา 
 ในการก าหนดตัวช้ีวดั ได้ด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ รวมทั้งมีการประเมินผลตัวช้ีวดัดังนี ้

1.  ก าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัวสิัยทศัน์และเป้าหมายของบริษทัฯ  
2.  ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการประเมินผลการปฏิบติังานและการจดัท า

ตวัช้ีวดัเพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน 

  ่          ดภ   
      ฑ  

                    

          ดภ   
      ฑ         ่       

          ดภ   
      ฑ          

  ่          ดภ   
      ฑ          

               
              

             
  ่            

                  
              

ควร                           ่      ด  ต้อง                       
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3.  ศึกษารายละเอียดของการปฏิบติังานการตรวจสอบอาคารโดยละเอียด  เพื่อใหส้ามารถ
ก าหนดประเด็นท่ีใชใ้นการจดัท าตวัช้ีวดั 

4.  ร่วมกนัวเิคราะห์ขอ้มูลและจดัท าตวัช้ีวดัและน าเสนอขอ้มูลต่อผูบ้ริหาร  และทบทวน
ตวัช้ีวดัเพื่อหาตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดมาใชใ้นการประเมินผลงาน 

5.  น าตวัช้ีวดัไปประเมินผลการปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้  
6.  สรุปผลและขอ้เสนอแนะ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 ขั้นตอนการด าเนินการศึกษา 
 

    ตวัช้ีวดัท่ีผา่นการประเมินผลเบ้ืองตน้แลว้  เม่ือตรวจสอบกบักระบวนการศึกษาทั้งหมด ก็
จะไดเ้ป็นผลคการศึกษา ซ่ึงจะน าไปทดลองใชแ้ละประเมินผลคร้ังต่อไป 

           ด    
 ฤ ฎ               

                   
         ฯ 

     ด             
            

                       ด
        ด KPI 

             ฏ        
           ด 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์และผลการศึกษา 
 

หลงัจากท่ีไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ตลอดจนวธีิการศึกษาดงัได้
กล่าวไวใ้นบทท่ี 2-3 แลว้  ผูศึ้กษาไดน้ า มาประยกุตใ์ชก้บั ขอ้มูลของบริษทัฯ เพื่อท าการก าหน ด
ตวัช้ีวดั (KPI) ผลการปฏิบติังาน ซ่ึงในการศึกษาค ร้ังน้ีจะเป็นจดัท าตวัช้ีวดัเพื่อการประเมินผล
เฉพาะดา้นหรือเฉพาะแผนกเท่านั้น  โดยเป็นการจดัท าตวัช้ีวดัเพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของทีม
ผูต้รวจสอบอาคารของบริษทัฯ เน่ืองจากเป็นหน่วยงานหลกัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
โดยตรงมีวตัถุประสงค์ เพื่อออกแบบและก าหนด ตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีใชใ้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารของบริษทัฯ และเพื่อการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารของบริษทัฯ และน าผลท่ีไดไ้ปใชใ้นการคดัเลือกทีมผูต้รวจสอบอาคารในการท า
สัญญาคร้ังต่อไป  ซ่ึงจะส่งผลต่อมาตรฐานการตรวจสอบและผลก ารด าเนินงานของบริษทัฯ ต่อไป
ในอนาคต  โดยผูศึ้กษาไดน้ าเสนอขั้นตอนและแนวทางในการจดัท าตวัช้ีวดั ตลอดจนปรึกษากบั
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของตวัช้ีวดัและท าการคดักรองตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการประเมินผลมากท่ีสุด 

 

1.  ข้อมูลทัว่ไปของบริษัท 
บริษทัฯ เป็นนิติ บุคคลท่ีเป็ นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม   ซ่ึงมีคุณสมบติัตามท่ี

สภาวศิวกรก าหนด  และข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบอาคารประเภทนิติบุคคลต่อ กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง ประกอบกิจการเก่ียวกบัการตรวจสอบอาคาร  งานออกแบบ ควบคุม งานก่อสร้างอาคาร 
โรงงาน ตลอดจนงานออกแบบและตรวจประเมินดา้นความปลอดภยั   จึงมีประสบการณ์ในการท างาน
ดา้นการตรวจสอบอาคารโรงงาน  บริษทัฯ มีความมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างมาตรฐานการใหบ้ริการตรวจ  
สอบอาคารตามท่ีกฎหมายก าหนดใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

วสัิยทศัน์ (Vision) 
“วสิัยทศัน์ของบริษทัฯ   คือ เป็นผูน้ าดา้นการตรวจสอบอาคารท่ีมีความเป็นเลิศดา้นคุณภาพ 

การใหบ้ริการ  โดยค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นประโยชน์สูงสด” 
ภารกจิ (Mission) 
ภารกิจของบริษทัฯ คือ ด าเนินธุรกิจดว้ยความซ่ือสัตย ์ ใหบ้ริการอยา่งมีคุณภาพและราคา

เป็นธรรมแก่ลูกคา้  
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เป้าหมาย (Goal) 
1. เพิ่มก าไรจากการด าเนินงานใหไ้ด้มากกวา่  10 % ภายในปี 2010 
2. ลดตน้ทุนในการใหบ้ริการลงอยา่งนอ้ย  10% ภายในปี 2010 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการและความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งนอ้ย 85% 

ภายในปี 2010 
4. เพิ่มยอดรายไดอ้ยา่งนอ้ย 10% ภายในปี 2012 

กลยุทธ์ของบริษัท 
กลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจมุ่งเนน้การตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  โดยเนน้การ

ใหบ้ริการโดยทีมงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  เพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการและสร้างความพึง
พอใจสูงสุดใหก้บัลูกคา้  ซ่ึงจะส่งผลให้ ลูกคา้มีความจงรักภกัดีต่อการใหบ้ริการขององคก์ร ท าให้
องคมี์การเจริญเติบโตอยา่งมัน่คงและต่อเน่ือง  

แผนผงัองค์กร 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 14 แผนผงัองคก์าร 
ท่ีมา : บริษทัมลัทิ สทรัคเซรัล อินสเปคชัน่ จ  ากดั, แผนผงัองคก์าร. 

 
การออกแบบและจดัท าตวัช้ีวดัในการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคาร

ในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดย้ึดหลกัการน า  Balanced Scorecard  มาใชต้ามแนวคิดดั้งเดิมของ Kaplan & 
Norton ซ่ึงประกอบดว้ย 4  มุมมอง คือ กลุ่มตวัช้ีวดัทางดา้นการเงิน (Financial Perspective) เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของเจา้ของกิจการและผูบ้ริหาร กลุ่มตวัช้ีวดัทางดา้นลูกคา้ (Customer 
Perspective) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  กลุ่มตวัช้ีวดัดา้นกระบวน การภายใน (Internal 
Business Perspective) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร   และกลุ่มตวัช้ีวดั
ดา้นการเรียนรู้และพฒันา (Learning and Growth Perspective) เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
บุคลากรขององคก์ร ประกอบกบัขั้นตอนการจดัท าตวัช้ีวดัของ ดร.วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์ คุณสมบติั
ของตวัช้ีวดั  การทดสอบคุณภาพของตวัช้ีวดัของ สัญชยั  ลงัแท้  การประเมินผลการปฏิบติังานของ 

กรรมการผูจ้ดัการ 

ผูจ้ดัการแผนกขาย 
และการตลาด 

ผูจ้ดัการแผนก
การเงินและบญัชี 

ผูจ้ดัการแผนก
ทรัพยากรบุคลคล 

ผูจ้ดัการแผนก
ตรวจสอบอาคาร 
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ศิริพร เพช็รมณี  ตลอดจนหลกัเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานและแนวทางการจดัท าตวัช้ีวดัของ
หน่วย งานต่างๆ เช่น ตวัอยา่งการจดัท าตวัช้ีวดัจากคู่มือการประเมินผลการปฏิบติัราชการ  : แนว
ทางการก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายของส านกัวจิยัและพฒันาระบบงานบุคคล  ส านกังาน
ขา้ราชการพลเรือน (http://www.ocsc.go.th)  คู่มือการจดัท าค ารับรองการปฏิบติัราชการระดบั
บุคคลและการรายงานผลตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ของ กลุ่มพฒันาระบบบริหาร  
(http://www.cpd.go.th)  แบบฟอร์มรายละเอียดตวัช้ีวดั  เพื่อประกอบขอ้ตกลงการปฏิบติัราชการ  
(http://www.dopa.go.th) เป็นตน้  ซ่ึงปรากฏรายละเอียดการศึกษา ดงัน้ี 

 

2.  ขั้นตอนการในการจัดท าตัวช้ีวดั 
การก าหนดตวัช้ีวดัในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดร่้วมกบับุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน

ผูบ้ริหาร  และผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงไดใ้หค้  าแนะน าวา่  การก าหนดตวัช้ีวดัควร เร่ิม ตน้วา่หน่วยงาน
ตรวจสอบอ าคารเป็นหน่วยงานระดบัแผนก  จึงตอ้งจดัท าเป็นตวัช้ีวดัระดบัแผนก  และก าหนด
ประเด็นท่ีใชใ้นการประเมินผล  จากนั้นจึงก าหนดตวัช้ีวดัข้ึนใหมี้ลกัษณะเป็นรูปธรรมตามลกัษณะ
ของตวัช้ีวดัท่ีดี   โดยค านึงถึง ตน้ทุน (Cost) และเวลา (Time) ของตวัช้ีวดั  เม่ือไดต้วัช้ีวดัท่ีมีรูปธรรม
แลว้จากนั้นผูศึ้กษาจึงไดต้รวจสอบวา่ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึนมานั้นมีคุณสมบติัครบถว้นหรือไม่ รวมถึง
ก าหนดค่าของตวัช้ีวดัวา่จะใหอ้อกมาในลกัษณะใด และมีเกณฑเ์ท่าใด โดยสรุปแลว้มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ก าหนดระดบัของตวัช้ีวดั ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการประเมินผลระดั บแผนก ตวัช้ีวดั  
ท่ีจดัท าข้ึน  จึงเป็นตวัช้ีวดัระดบัแผนก คือ แผนกตรวจสอบอาคารเท่านั้น 
 2.  ก าหนดประเด็นตวัช้ีวดั  ประเด็นท่ีจะใชเ้ป็นตวัช้ีวดั คือ ประเด็นท่ีมีความเก่ียวขอ้งและ
มีความส าคญัต่อแผนกตรวจสอบอาคาร   

3.  ก าหนดตวัช้ีวดัเป็นรูปธรรม  และสามารถน ามาเปรียบเทียบได ้
4.  ตรวจสอบคุณสมบติัของตวัช้ีวดั เก่ียวกบัความสมเหตุสมผล ความมีอยูข่องขอ้มูล ความ 

เช่ือถือไดข้องขอ้มูล และความเคล่ือนไหวต่อการเปล่ียนแปลง 
 5.  ก าหนดค่าของตวัช้ีวดั  ค่าของตวัช้ีวดัจะข้ึนอยูก่บัล าดบัความส าคญัของประเด็นท่ีใช้
เป็นตวัช้ีวดัของแผนกตรวจสอบอาคาร 
 6.  ก าหนดเกณฑข์องตวัช้ีวดั  เป็นการพิจารณาจากปริมาณงานท่ีตอ้งท า  ระยะเวลา  และ
ผลส าเร็จของงาน 
 

3.  แนวทางในการจัดท าตัวช้ีวดั 
การออกแบบและจดัท าตวัช้ีวดัระดบัผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารของ

บริษทัฯ มีแนวทางด าเนินการ โดยอาศยัหลกัในการไล่เรีย งตามผงัการเคล่ือนของงาน  (Workflow 
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Charting Method) การสอบถามความคาดหวงัของผูรั้บบริการ (Customer Focused Method) การ
ประเมินความรู้ความสามารถและทกัษะในการปฏิบติังาน  และการถ่ายทอดเป้าหมายและตวัช้ีวดั
ผลงานจากบนลงล่าง (Goal Cascading Method) น ามาบูรณาการร่วมกั นในการออกแบบและ
ก าหนดตวัช้ีวดั โดยมีขั้นตอนการจดัท าตวัช้ีวดั ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 ยนืยนัหนา้ท่ีของทีมตรวจสอบอาคาร  เป็นการไล่เรียงเน้ืองานในความ
รับผดิชอบของทีมตรวจสอบอาคาร โดยเร่ิมจากกระบวนการท างาน การระบุเน้ืองานท่ีตอ้ง
รับผดิชอบของทีมตรวจสอบอาคารตามท่ีไดร้ ะบุไวใ้นรายละเอียดการตรวจสอบอาคาร เพื่อแสดง
รายละเอียดหนา้ท่ี ความรับผดิชอบหลกัๆ และปริมาณงานของทีมตรวจสอบอาคาร หลงัจากนั้นจึง
สรุปเน้ืองานท่ีส าคญัใหมี้ความชดัเจน  เพื่อใหส้ะดวกต่อการก าหนดตวัช้ีวดัและการก าหนดค่า
เป้าหมายในมิติต่างๆ   

ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัช้ีว ัดและก าหนดค่าเป้าหมายท่ีใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน
ตามกระบวนงานท่ีส าคญัในความรับผดิชอบของทีมผูต้รวจสอบอาคาร ตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึนนั้นตอ้ง
สามารถวดัและก าหนดค่าเป้าหมายของความส าเร็จไดอ้ยา่งชดัเจน  โดยพิจารณาวา่ผลลพัธ์หรือ
ผลส าเร็จของงานในความรับผดิชอบของทีมผูต้รวจสอบอาคารควรเป็นเช่นใด   และควรใชต้วัช้ีวดั
และค่าเป้าหมายใดเป็นตวัก าหนด 

ขั้นตอนท่ี 3 พิจารณาสรุปตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายร่วมกนัระหวา่งผูป้ระเมินและผูรั้บการ
ประเมิน  จากนั้นจึงบนัทึกตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายลงในแบบประเมินผลการปฏิบติังานของทีม
ตรวจสอบอาคาร 

 

4. เกณฑ์การจัดท าตัวช้ีวดั 
 จากหลกัทฤษฎีระบบวดัผลดุลยภาพ  (Balance Scorecard: BSC) ของ Kaplan และ Norton  
ประกอบกบัลกัษณะงาน  หนา้ท่ีความรับผดิชอบ ขอบเขตการปฏิบติังาน  ปริมาณงาน ผลกระทบ
และความส าเร็จ ตลอดจนระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน การตรวจสอบอาคารของทีมผู ้ ตรวจสอบ
อาคาร พบวา่มีปัจจยัท่ีมีความส าคญัซ่ึงสามารถน ามาก าหนดประเด็นท่ีใชใ้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของแผนกตรวจสอบอาคารในมิติต่างๆ ได ้ 3 มุมมองดว้ยกนั   สาเหตุท่ี ไม่สามารถน า
หลกัการ BSC มาใชใ้นการประเมินผลไดค้รบทุก มุมมอง   เน่ืองจากการประเมินผลของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารนั้นเป็นการประเมินผลในระดบัแผนกไม่ใช่เป็นการประเมินผลระดบัองคก์าร  

1.  กลุ่มตวัช้ีวดั มุมมองทางดา้นการเงิน (Financial Perspective) เป็นการตอบสนองความ
ตอ้งการของบริษทัผูต้รวจสอบอาคาร ท่ีตอ้งการลดตน้ทุนค่าบริการลงอยา่งนอ้ย  10% และเพิ่มก าไร
จากการด าเนินงานใหไ้ด้มากกวา่ 10% ซ่ึงก็คือค่าจา้งทีมผูต้รวจสอบอาคารจากภายนอก  ผูศึ้กษาจึง
พิจารณาก าหนดตวัช้ีวดัในกลุ่มน้ีจาก ประสิทธิภาพของตน้ทุน ค่าจา้ง/ค่าบริการของทีมผูต้รวจสอบ
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อาคาร เพื่อวดัตน้ทุนของแต่ละโครงการของทีมผูต้รวจสอบอาคาร  เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์บริษทัฯ 
ก าหนดไว ้

2. กลุ่มตวัช้ีวดัมุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Business Perspective) เป็นการ
ตอบสนองความตอ้งการของผูป้ฏิบติังานในองคก์ร  โดยค านึงถึงเป้าหมายขององคก์รคือการเพิ่ม
ยอดรายได ้ 10% และเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการไม่ต ่ากวา่ 80%  ผูศึ้กษาจึงพิจารณาก าหนด
ตวัช้ีว ัดจากปริมาณงาน ผลกระทบและความส าเร็จ ตลอดจนระยะเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังาน การ
ตรวจสอบอาคารของทีมผูต้รวจสอบอาคาร ประกอบดว้ย 

2.1 ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร เป็นการพิจารณากระบวนการการปฏิบติังาน
ของทีมผูต้รวจสอบอาคารตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆ หลายขั้นตอน 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินระยะเวลาการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคาร เปรียบเทียบกบั
เกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดไว ้

2.2 ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร  เป็นการพิจารณาถึงคุณภาพการตรวจสอบ
อาคารของทีมผูต้รวจสอบอาคารในแต่ละโครงการ  เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดไว ้

2.3 ดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  เป็นการพิจารณาถึงประสบการณ์การ
ท างานของทีมผูต้รวจสอบอาคาร เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดไว ้

3.  กลุ่มตวัช้ีวดัทางดา้นลูกคา้ (Customer Perspective) เป็นการตอบสนองความตอ้งการของ
ลูกคา้ โดยค านึงถึงเป้าหมายของบริษทัฯ ท่ีตอ้งการสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ไม่นอ้ยกวา่ 80% ผู้
ศึกษาจึงพิจารณาก าหนดตวัช้ีวดัในดา้นน้ีจากความพึงพอใจของลูกคา้ 

 3.1  ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ เป็นการพิจารณาผลส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้
หรือผูรั้บบริการของบริษทัฯ ท่ีมีต่อการปฏิบติังานขอ งทีมผูต้รวจสอบอาคาร เก่ียวกบักระบวนการ
หรือขั้นตอนการใหบ้ริการ  เจา้หนา้ท่ีทีมผูต้รวจสอบอาคาร และคุณภาพการตรวจสอบอาคาร 

 

5. วธีิการจัดท าตัวช้ีวดั 
 หลงัจากท่ีไดมี้การก าหนดประเด็นท่ีใชส้ าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารในมุมมองดา้นต่างๆ ตาม ทฤษฎีระบบวดัผลดุลยภาพ  (Balance Scorecard: BSC) 
ของ Kaplan และ Norton เรียบร้อยแลว้  ผูศึ้กษาจึงด าเนินการก าหนดตัวช้ีวดัและก าหนดค่าเป้าหมาย  
ก าหนดวตัถุ ประสงคใ์นการวดัผลการปฏิบติังานในแต่ละดา้น  โดยอาศยัหลกัเกณฑก์ารประเมินผล
การปฏิบติังานและแนวทางการจดัท าตวัช้ีวดัของส านกังานขา้ราชการพลเรือน  และขั้นตอนการจดัท า
ตวัช้ีวดัของ ดร. วฒันา  วงศเ์กียรติรัตน์  มีรายละเอียดดงัน้ี 
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1.  วตัถุประสงค ์ (Objective) เป็นการก าหนดความคาดหวงัหรือจุดมุ่งหมายของบริษทัฯ 
ในการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารในแต่ละดา้น โดยค านึ งถึงเป้าหมายของ
บริษทัฯ เป็นส าคญั  

1.1  ดา้นตน้ทุนค่าจา้ง/ค่าบริการของทีมผูต้รวจสอบอาคาร  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
ก าหนดตน้ทุนของโครงการใหเ้หมาะสมกบังานและระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบ   และเป็นไป
ตามเป้าหมายขอ งบริษทัฯ ในเร่ืองของการบริหารต้ นทุนเพื่อใหไ้ดก้  าไรจากการ ด าเนินงานตามท่ี
ก าหนดไว ้ 

1.2 ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคารเป็นไปอยา่งรวดเร็ว  และเป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัฯ ในเร่ืองของ
กระบวนการท างานของแผนกตรวจสอบอาคาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการและการบริหาร
ตน้ทุนของบริษทั 

1.3  ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร   มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารปฏิบติังานตรวจ  
สอบอาคารมีคุณภาพมากข้ึน  และเป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัฯ ในเร่ืองของคุณภาพการ
ตรวจสอบอาคารของแผนกตรวจสอบอาคาร เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบ้ริการและสร้างฐานลูกคา้ท่ี
ย ัง่ยนืใหก้บับริษทัฯ 

1.4  ดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร มีวตัถุประสงคเ์พื่อการจดัหาผูต้รวจสอบ
อาคารท่ีมีความเช่ียวชาญใน การปฏิบติังาน  และเป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัฯ ในเร่ืองของการ
ใหบ้ริการโดยทีมงานท่ีมีความเช่ียวชาญ  และค านึงถึงความปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกัในการ
ใหบ้ริการ 

1.5  ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้  มีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมี
ต่อการบริการของบริษทัฯ  และเป็นไปตามเป้าหมายของบริษทัฯ  ท่ีตอ้งการเพิ่มความพึงพอใจของ
ลูกคา้จากการใหบ้ริการของทีมผูต้รวจสอบอาคารของบริษทัฯ 

2.  ตวัช้ีวดั (Measures หรือ Key Performance Indicators)  เป็นการก าหนดเคร่ืองมือหรือ
ดชันีท่ีใชใ้นการวดัความกา้วหนา้ตามวตัถุประสงคใ์นแต่ละดา้นท่ีก าหนดไว ้ ซ่ึงจะตอ้งสามารถ
วดัผลตามวตัถุประสงคใ์นดา้นนั้นไดจ้ริง  และสามารถ ก าหนด ค่าเป้าหมายของความส าเร็จได ้  
ส าหรับแผนกตรวจสอบอาคาร ผูศึ้กษาไดมี้การก าหนดตวัช้ีว ั ดท่ีใชใ้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังานในแต่ละดา้นเอาไว ้5 ตวัช้ีวดัดว้ยกนั ดงัน้ี 

2.1  ดา้นตน้ทุนค่าจา้ง/ค่าบริการของทีมผูต้รวจสอบอาคาร  ตวัช้ีวดัท่ีน ามาใชคื้อ อตัรา
ตน้ทุนของโครงการ เป็นตวัช้ีวดัเชิงปริมาณและตรงกบัวตัถุประสงคข์องตวัช้ีวดัท่ีก าหนดไว ้คือ
ตอ้งการวดัประสิทธิภาพของตน้ทุนในการใหบ้ริการ 
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2.2  ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  ตวัช้ีวดัท่ีน ามาใชคื้อ จ านวนวนัท่ีใชใ้นการ
ปฏิบติังานตรวจสอบอาคารตั้งแต่เร่ิมโครงการจนส้ินสุดโครงการ   เป็นตวัช้ีวดัเชิงปริมาณเช่น  
เดียวกนั คือสามารถนบัจ านวนวนัท่ีใชใ้นการปฏิบติังานของทีม ผูต้รวจสอบอาคารจนแลว้เสร็จได ้
เป็นตวัช้ีวดัท่ีบ่งช้ีถึงประสิทธิภาพในการปฏิบติังานทางดา้นระยะเวลา 

2.3  ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร ตวัช้ีวดัท่ีน ามาใชคื้อ  ร้อยละของจ านวน
โครงการท่ีทีมผูต้รวจสอบไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการและแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้   
หมายถึงความไวว้างใจท่ีบริษทัฯ มีต่อทีมผูต้รวจสอบอาคารทีมใดทีมหน่ึง  ซ่ึงจะสามารถบ่งช้ีไดถึ้ง
คุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบติังานของทีมตรวจสอบอาคารนั้นๆ 

2.4  ดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  ตวัช้ีวดัท่ีน ามาใชคื้อ จ านวนโครงการท่ี
ทีมผูต้รวจสอบเคยมีประสบการณ์การปฏิบั ติงานตรวจสอบอาคาร   เป็นการก าหนดตวัช้ีวดัโดย
พิจารณาจากประสบการณ์ของทีมผูต้รวจสอบอาคาร  ซ่ึงจะสามารถบ่งช้ีไดถึ้งความสามารถและ
ความช านาญงานของทีมผูต้รวจสอบอาคาร 

2.5  ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ ตวัช้ีวดัท่ีน ามาใชคื้อ ร้อยละของระดบัความพึงพอใจ
ของลูกคา้ท่ีมีต่อการใหบ้ริการของบริษทัฯ  เน่ืองจากลูกคา้คือหวัใจหลกัของการใหบ้ริการและเป็น
ท่ีมาของรายไดข้องบริษทัฯ  ความพึงพอใจของลูกคา้จึงเป็นตวัช้ีวดัท่ีดีต่อการใหบ้ริการของบริษทัฯ  

3.  เป้าหมาย (Target) เป็นการก าหนดปริมาณ  หรือจ านวนส่ิงท่ีตอ้งการใหบ้รรลุผลภายใน
เวลาท่ีก าหนด  มีเกณฑก์ารก าหนดจากการเก็บขอ้มูลในอดีตของบริษทัฯ ประกอบกบัเป้าหมายและ
การคาดการณ์ความน่าจะเป็นของการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษทัฯ โดยอาศยัหลกัเกณฑก์าร
ก าหนดค่าเป้าหมายจากแนวทางการจดัท าตวัช้ีวดัและการก าหนดค่าเป้าหมายของ ส านกังาน
ขา้ราชการพลเรือน 

3.1  ดา้นตน้ทุนค่าจา้ง/ค่าบริการของทีมผูต้รวจสอบอาคาร มีเป้าหมายท่ีก าหนดไวคื้อ 
ตน้ทุนของโครงการ ไม่ เกินร้อยละ  40 ของรายไดค้่าบริการตรวจสอบอาคาร เป็นการก าหนด
เป้าหมายโดยมีเกณฑก์ารพิจารณาจากขอ้มูลตน้ทุนการใหบ้ริการในอดีต  ซ่ึงบริษทัฯ มีอตัราตน้ทุน
เฉล่ียอยูร่ะหวา่งร้อยละ  60-80   

3.2  ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  มีเป้าหมายท่ีก าหนดไวคื้อ ทีมผูต้รวจสอบ
อาคารจะตอ้งด าเนินงานแต่ละโครงการใหแ้ลว้เสร็จภายใน 35 วนั  เป็นการก าหนดเป้าหมายโดยมี
เกณฑก์ารพิจารณาจากการเก็บขอ้มูลระยะเวลาการปฏิบติังานจริงในแต่ละโครงการท่ีแลว้เสร็จในปี
ก่อนๆ  ท่ีทีมผูต้รวจสอบอาคารมีระยะเวลาการปฏิบติังานจริงอยูร่ะหวา่ง  29-41  วนั   

3.3  ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร  มีเป้าหมายท่ีก าหนดไวคื้อ  ร้อยละจ านวน
โครงการท่ีทีมผูต้รวจสอบไดรั้บความไวว้างใจใหม้อบหมายใหเ้ป็นผูด้  าเนินงาน แลว้เสร็จภายใน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 48 

ก าหนดเวลาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 เป็นการก าหนดเป้าหมายโดยมีเกณฑก์ารพิจารณาจากขอ้มูล
ผลส าเร็จของงานของทีมผูต้รวจสอบอาคารในอดีต  ซ่ึงโดยส่วนใหญ่ทีมผูต้รวจสอบอาคารสามารถ
ปฏิบติังานไดแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดคิดเป็นร้อยละ  80-100 

3.4  ดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร มีเป้าหมายท่ีก าหนดไวคื้อ  ทีมผูต้รวจสอบ
อาคารท่ีจะมาร่วมงานกบับริษทัฯ จะตอ้งมีประสบการณ์การปฏิบติังานมาแลว้ ไม่นอ้ยกวา่ 5 
โครงการ เป็นการก าหนดเป้าหมายโดยมีเกณฑก์ารพิจารณาจากประสบการณ์การปฏิบติังานของทีม
ผูต้รวจสอบอาคารในอดีต ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 1-9 โครงการ 

3.5  ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้  มีเป้ าหมายท่ีก าหนดไวคื้อ ทีมผูต้รวจสอบอาคาร
จะตอ้งไดรั้บความพึงพอใจจากลูกคา้ของบริษทัฯ ไม่ต ่ากวา่ ร้อยละ 80  เป็นการก าหนดเป้าหมาย
โดยอาศยัหลกัเกณฑก์ารประเมินผลของ ส านกังานสถิติแห่งชาติ   ซ่ึงอยูร่ะหวา่งร้อยละ 70-90 และ
จากการศึกษาในบทท่ี 2 นั้นก าหนดไวว้า่ตวัช้ีวดัท่ีดีจะตอ้งสามารถควบคุมไดไ้ม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

 
6. ตัวช้ีวดัทีก่ าหนดขึน้ 

จากรายละเอียดการจดัท าตวัช้ีวดัดงักล่าวขา้งตน้  เม่ือไดมี้การก าหนดประเด็น หรือปัจจยัท่ี
ใชใ้นการประเมินผล การปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารเรียบร้อยแลว้  จึงไดท้  าการ ก าหนด
วตัถุประสงค ์ ก าหนดตวัช้ีวดั และก าหนดค่าเป้าหมาย  ซ่ึงสามารถน ามาสรุปไดด้งัน้ี 

 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึน 

 
รายการ วตัถุประสงค์ 

(Objective) 
ตัวช้ีวดั 

(Measurement) 
เป้าหมาย 
(Target) 

ผู้รับผดิชอบ 

1. ดา้นอตัรา
ค่าจา้ง/
ค่าบริการของ
ทีมผูต้รวจสอบ
อาคาร 

มีตน้ทุนของ
โครงการท่ีเหมาะสม
กบังานและระยะเวลา
ท่ีใชใ้นการตรวจสอบ 

อตัราตน้ทุน ตน้ทุนไม่
เกินร้อยละ 
40 ของ
รายได ้

แผนกบญัชี/
แผนกตรวจสอบ
อาคาร 

2. ดา้นการ
ปฏิบติังาน
ตรวจสอบ
อาคาร 

ปฏิบติังานตรวจสอบ
อาคารอยา่งรวดเร็ว 

จ านวนวนัท่ีใชใ้น
การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 
 

ภายใน 35 
วนั 

แผนกตรวจสอบ
อาคาร 
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ตารางท่ี 2  (ต่อ) 
     

รายการ วตัถุประสงค์ 
(Objective) 

ตัวช้ีวดั 
(Measurement) 

เป้าหมาย 
(Target) 

ผู้รับผดิชอบ 

3. ดา้นคุณภาพ
ของการ
ตรวจสอบ
อาคาร 

ปฏิบติังานตรวจสอบ
อาคารอยา่งมีคุณภาพ 

ร้อยละของ
โครงการท่ีไดรั้บ
มอบหมายและ
แลว้เสร็จภายใน
ก าหนดเวลา 

ไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 90 

แผนกตรวจสอบ
อาคาร 

4. ดา้น
ประสบการณ์
การตรวจสอบ
อาคาร 

ผูต้รวจสอบอาคารมี
ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังาน 

จ านวนโครงการท่ี
เคยปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

ไม่นอ้ยกวา่ 
5 โครงการ 

แผนกตรวจสอบ
อาคาร 

5.ดา้นความพึง
พอใจของลูกคา้ 

ลูกคา้มีความพึงพอใจ
ในการใหบ้ริการ 

ร้อยละของระดบั
ความพึงพอใจของ
ลูกคา้ 

ไม่ต ่ากวา่
ร้อยละ 80 

แผนกบุคลากร/
แผนกตรวจสอบ
อาคาร 

 
7.  เกณฑ์การก าหนดน า้หนักคะแนนของตัวช้ีวดัและแบบส ารวจ 

ในการก าหนดปัจจยัท่ีใชใ้นการวตัผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารทั้ง 5 
ตวัช้ีวดั   คือ ตวัช้ีวดัดา้นราค่าจา้ง /ค่าบริการของที มผูต้รวจสอบอาคาร  ตวัช้ีวดัดา้นการปฏิบติังาน
ตรวจสอบ ตวัช้ีวดัดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร   ตวัช้ีวดัดา้นประสบการณ์การตรวจสอบ
อาคาร  และตวัช้ีวดัดา้นความพึงพอใจของลูกคา้ นั้น  ผูศึ้กษาไดมี้การก าหนด น ้าหนกัคะแนนของ
แต่ละตวัช้ีวดัตามความเหมาะสมกบัลกัษณะงาน   โดยอา ศยัหลกัเกณฑใ์นการก าหนดน ้าหนกั
คะแนนจากแนวทางการจดัท าตวัช้ีวดัและการก าหนดค่าเป้าหมายของส านกังานขา้งราชการพล
เรือน  ซ่ึงก าหนดไวว้า่น ้าหนกัคะแนน แต่ละตวัช้ีวดัจะตอ้ง ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 10  โดยก าหนดใหมี้
น ้าหนกัรวมทั้งหมดร้อยละ 100  และจากการจดัล าดบัความส าคญัของปัจจั ยโดยพิจารณาจาก
ปริมาณงาน ผลกระทบและความส าเร็จ รวมถึงเวลาท่ีใชใ้นการปฏิบติังานจากขอ้มูลในอดีต   จึง
สามารถก าหนดน ้าหนกัคะแนนในแต่ละตวัช้ีวดัไดด้งัน้ี 

1.  ตวัช้ีวดัดา้นราค าจา้ง /ค่าบริการ  เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแผนกตรวจสอบอาคาร
โดยตรง  จึงก าหนดน ้าหนกัคะแนนไวร้้อยละ 20 
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2.  ตวัช้ีวดัดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ  เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแผนกตรวจสอบ
อาคารมากท่ีสุดเป็นอนัดบัหน่ึง  จึงก าหนดน ้าหนกัคะแนนไวร้้อยละ 25 

3. ตวัช้ีวดั ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร   เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแผนก
ตรวจสอบอาคารรองลงมาจากดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ จึงก าหนดน ้าหนกัคะแนนไวร้้อยละ 25 

4.  ตวัช้ีวดั ดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแผนก
ตรวจสอบอาคารนอ้ยท่ีสุด  จึงก าหนดน ้าหนกัคะแนนไวร้้อยละ 10 

5.  ตวัช้ีวดั ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้  เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อแผนกตรวจสอบ
อาคารเช่นเดียวกนั  จึงก าหนดน ้าหนกัคะแนนไวร้้อยละ 20 

หลงัจากท่ีไดมี้การออกแบบและจดัท าตวัช้ีวดัตั้งแต่เร่ิมกระบวนการจนส้ินสุดกระบวนการ
แลว้  ไม่วา่จะเป็น  การก าหนดตวัช้ีวดั  การก าหนดวตัถุประสงค ์ การก าหนดค่าเป้าหมาย  การ
ทดสอบตวัช้ีวดั  การกลัน่กรองตวัช้ีวดั เป็ นตน้  ผูศึ้กษาจึงสามารถออกแบบและจดัท าตวัช้ีวดัใน
การวดัผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารของบริษทัฯ  โดยอาศยัแนวคิดทฤษฏีและ
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งและสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 
8. รายละเอยีดของตัวช้ีวดัและแบบส ารวจ 
ตัวช้ีวดัที ่1 อตัราต้นทุนของการตรวจสอบอาคารแต่ละโครงการ 

หน่วยวดั : ร้อยละ 

น า้หนัก : ร้อยละ 20 

ค่าเป้าหมาย : อตัราตน้ทุนไม่เกินร้อยละ 40 ของรายไดค้่าบริการ 

ค าอธิบาย  : เป็นการวดัผลส าเร็จตามค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดัระดบัแผนก  โดยวดัจากอตัรา ตน้ทุน
ของแต่ละโครงการท่ีแผนกตรวจสอบอาคารด าเนินงานแลว้เสร็จ  

สูตรการค านวณ :                 ตน้ทุนของโครงการ X 100 
                 รายไดจ้ากการตรวจสอบอาคารแต่ละโครงการ 

เกณฑ์การให้คะแนน :ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 10 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑ์
การใหค้ะแนน ดงัน้ี 
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ตารางท่ี  3 เกณฑก์ารใหค้ะแนนอตัราตน้ทุนของการตรวจสอบอาคาร   
 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
อตัราตน้ทุนร้อยละ 60 1 
อตัราตน้ทุนร้อยละ 50 2 
อตัราตน้ทุนร้อยละ 40 3 
อตัราตน้ทุนร้อยละ 30 4 
อตัราตน้ทุนร้อยละ 20 5 

 

เงื่อนไขตัวช้ีวดั :  งานตรวจสอบอาคารท่ีแลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน 

ตารางท่ี  4  แบบส ารวจอตัราต้นทุนของการตรวจสอบอาคาร 

รายการ วนัที่
เร่ิมต้น 

วนัที่
ส้ินสุด 

จ านวน
วนัจริง 

ค่า
เป้าหมาย 

คะแนน
น า้หนัก 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
เฉลีย่ 

ทีมเอ 
    โครงการท่ี 1 
    โครงการท่ี 2 

        

ทีมบี 
    โครงการท่ี 1 
    โครงการท่ี 2 

        

ทีมซี 
    โครงการท่ี 1 
    โครงการท่ี 2 

        

ทีมดี 
    โครงการท่ี 1 
    โครงการท่ี 2 

        

ทีมอี 
    โครงการท่ี 1 
    โครงการท่ี 2 
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ตารางท่ี  5  รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานอตัราตน้ทุนของการตรวจสอบอาคาร  

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 
ร้อยละของตน้ทุนค่าจา้งของโครงการโดยเฉล่ีย ร้อยละ 62.12   66.25 
ท่ีมา : บริษทัมลัทิ สทรัคเซรัล อินสเปคชัน่ จ  ากดั,2553 
 

ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวดั : นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. 
ต าแหน่ง : ..................................................................... เบอร์ติดต่อ : ................................................. 
 
ตัวช้ีวดัที ่2  จ านวนวนัทีใ่ช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร 

หน่วยวดั : จ านวนวนั 

น า้หนัก : ร้อยละ 25 

ค่าเป้าหมาย : ปฏิบติังานตรวจสอบอาคารแลว้เสร็จภายใน 35 วนั  

ค าอธิบาย : เป็นการวดัผลการปฏิบติังานตรวจสอบอาคารแต่ละโครงการ เก่ียวกบัระยะเวลาท่ีใชใ้น
การปฏิบติังานจริง   โดยวดัจากจ านวนวนัท่ีเร่ิมด าเนินการจน ถึงวนัท่ี ปฏิบติังานแลว้เสร็จ ตาม
ขั้นตอนการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร ดงัน้ี 

1. การก าหนดขอ้ตกลงและเง่ือนไขการตรวจสอบระหวา่งบริษทัฯ และทีมผูต้รวจสอบอาคาร 
2. การจดัท าแผนการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  
3.  การจดัเตรียมเอกสารประกอบการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  
4.  การตรวจสอบเอกสารของอาคารท่ีตอ้งท าการตรวจสอบ 
5.  การตรวจสอบอาคารของทีมผูต้รวจสอบ 
6.  การประเมินผลการตรวจสอบอาคารตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
7.  การสรุปผลการตรวจสอบอาคาร 
8.  การจดัท ารายงานผลการตรวจสอบอาคาร 
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ตารางท่ี  6  เกณฑก์ารใหค้ะแนนจ านวนวนัท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร   ช่วงปรับเกณฑ์ 
                   การใหค้ะแนน +/- 3 วนั ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
แลว้เสร็จภายใน 41 วนั 1 
แลว้เสร็จภายใน 38 วนั 2 
แลว้เสร็จภายใน 35 วนั 3 
แลว้เสร็จภายใน 32 วนั 4 
แลว้เสร็จภายใน 29 วนั 5 

เงื่อนไขตัวช้ีวดั :  งานตรวจสอบอาคารท่ีแลว้เสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน 
ตารางท่ี  7 แบบส ารวจจ านวนวนัท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร    แบบส ารวจท่ีใช ้: 

รายการ วนัที่
เร่ิมต้น 

วนัที่
ส้ินสุด 

จ านวน
วนัจริง 

ค่า
เป้าหมาย 

คะแนน
น า้หนัก 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
เฉลีย่ 

ทีมเอ 
    โครงการท่ี 1 
    โครงการท่ี 2 

        

ทีมบี 
    โครงการท่ี 1 
    โครงการท่ี 2 

        

ทีมซี 
    โครงการท่ี 1 
    โครงการท่ี 2 

        

ทีมดี 
    โครงการท่ี 1 
    โครงการท่ี 2 

        

ทีมอี 
    โครงการท่ี 1 
    โครงการท่ี 2 
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ตารางท่ี  8 รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานจ านวนวนัท่ีใชใ้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร   

ท่ีมา : บริษทัมลัทิ สทรัคเซรัล อินสเปคชัน่ จ  ากดั,2553 
ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวดั : นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. 
ต าแหน่ง : ..................................................................... เบอร์ติดต่อ : ................................................. 
ตัวช้ีวดัที ่ 3 ร้อยละของโครงการทีไ่ด้รับมอบหมายและด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 35 วนั 
หน่วยวดั : ร้อยละ น า้หนัก : ร้อยละ  25 ค่าเป้าหมาย : ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 
ค าอธิบาย : วดัผลความส าเร็จจากจ านวนโครงการท่ี ทีมผูต้รวจสอบอาคาร ไดรั้บมอบหมายงานจาก
บริษทัฯ และสามารถด าเนินการได้ แลว้เสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด   เม่ือเทียบกบัจ านวน
โครงการทั้งหมด 

สูตรการค านวณ : จ านวนโครงการท่ีส าเร็จตามค่าเป้าหมาย X 100 
                                               จ านวนโครงการทั้งหมด 

ตารางท่ี  9 เกณฑก์ารใหค้ะแนนโครงการท่ีไดรั้บมอบหมายและด าเนินการ  : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
ร้อยละ 80 ของโครงการท่ีส าเร็จตามค่าเป้าหมาย  1 
ร้อยละ 85 ของโครงการท่ีส าเร็จตามค่าเป้าหมาย  2 
ร้อยละ 90 ของโครงการท่ีส าเร็จตามค่าเป้าหมาย  3 
ร้อยละ 95 ของโครงการท่ีส าเร็จตามค่าเป้าหมาย  4 
ร้อยละ 100 ของโครงการท่ีส าเร็จตามค่าเป้าหมาย 5 

 
เงื่อนไขตัวช้ีวดั : โครงการส าคญั หมายถึง โครงการท่ีบริษทัฯ รับตรวจสอบอาคารของลูกคา้ภายใน
ระยะเวลา 12 เดือน  และทีมผูต้รวจสอบอาคารสามารถด าเนินการไดแ้ลว้เสร็จตามค่าเป้าหมายของ
โครงการ คือ ภายใน 35 วนั 
 
 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั 
หน่วย
วดั 

ผลการด าเนินงานในอดีต 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 
จ านวนวนัท่ีปฏิบติัแลว้เสร็จของโครงการโดยเฉล่ีย วนั 42 39 
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ตารางท่ี  10  แบบส ารวจโครงการท่ีไดรั้บมอบหมายและด าเนินการ   แบบส ารวจท่ีใช ้: 
ทมี โครงการ 

ทีไ่ด้รับ 
โครงการ
แล้วเสร็จ 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย 

คะแนน
น า้หนัก 

คะแนน
ทีไ่ด้ 

ค่า
คะแนน 

ทีมเอ        
ทีมบี        
ทีมซี        
ทีมดี        
ทีมอี        
 
ตารางท่ี  11  รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานโครงการท่ีไดรั้บมอบหมายและด าเนินการ  รายละเอียด
ขอ้มูลพื้นฐาน: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 
ร้อยละของโครงการท่ีไดรั้บมอบหมายและ
ด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 35 วนั 

ร้อยละ 89 87 

ท่ีมา : บริษทัมลัทิ สทรัคเซรัล อินสเปคชัน่ จ  ากดั,2553 
ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวดั : นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. 
ต าแหน่ง : ..................................................................... เบอร์ติดต่อ : ................................................. 
 
ตัวช้ีวดัที ่ 4  จ านวนของโครงการที่เคยปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร 

หน่วยวดั : จ านวน 

น า้หนัก :  ร้อยละ 10 

ค่าเป้าหมาย : ไม่ต ่ากวา่ 5 โครงการ  ใช้เฉพาะการตรวจสอบอาคารโร งงานท่ีมีมูลค่าระหวา่ง 
25,000.00-50,000.00 บาท ต่ออาคารต่อทีมผูต้รวจสอบอาคาร 

ค าอธิบาย  : วดัผลความส าเร็จจากจ านวนโครงการท่ี ทีมผูต้รวจสอบอาคารเคยมีประสบการณ์การ
ตรวจสอบอาคารในรอบระยะเวลา 12 เดือน 
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ตารางท่ี  12  เกณฑก์ารใหค้ะแนนจ านวนของโครงการท่ีเคยปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร    

ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 2 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
มีประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  1 โครงการ  1 
มีประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  3 โครงการ 2 
มีประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  5 โครงการ 3 
มีประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  7 โครงการ 4 
มีประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  9 โครงการ 5 

 
เงื่อนไขตัวช้ีวดั : ประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  หมายถึง โครงการท่ีทีมผูต้รวจสอบอาคารเคย
ปฏิบติังานตรวจสอบอาคารยอ้นหลงัไป 12 เดือน  
ตารางท่ี  13  แบบส ารวจจ านวนของโครงการท่ีเคยปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  แบบส ารวจท่ีใช ้: 

ทมี โครงการที่ 
เคยปฏิบัติงาน 

ค่าเป้าหมาย คะแนน
น า้หนัก 

คะแนนทีไ่ด้ ค่า
คะแนน 

ทีมเอ      
ทีมบี      
ทีมซี      
ทีมดี      
ทีมอี      

 

ตารางท่ี 14 รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานจ านวนของโครงการท่ีเคยปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 
จ านวนโครงการของแต่ละทีมท่ีเคยมีประสบการณ์ จ านวน 3.5 4.2 
ท่ีมา : บริษทัมลัทิ สทรัคเซรัล อินสเปคชัน่ จ  ากดั,2553 
 

ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวดั : นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. 
ต าแหน่ง : ..................................................................... เบอร์ติดต่อ : ................................................. 
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ตัวช้ีวดัที ่5 ร้อยละของความพงึพอใจของลูกค้าทีม่ีต่อการปฏิบัติงานตรวจสอบอาคาร 

หน่วยวดั : ร้อยละ 

น า้หนัก : ร้อยละ 20 

เป้าหมาย : ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการปฏิบติังานตรวจสอบอาคารของทีมผูต้รวจสอบ
อาคารไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 

ค าอธิบาย  :  ผูรั้บบริการ  หมายถึง  ลูกคา้ท่ีใชบ้ริกา รงานตรวจสอบอาคารของบริษทัฯ ทั้งท่ีเป็น
บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  โดยเป็นการ พิจารณาจากผลส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  
ส าหรับประเด็นการส ารวจประกอบดว้ยประเด็นส าคญัในดา้นต่างๆ  ต่อไปน้ี 

1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการและขั้นตอนการใหบ้ริการ 
2. ความพึงพอใจดา้นเจา้หน้าท่ีผูใ้หบ้ริการ 
3. ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ 

สูตรการค านวณ :  คะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีตอบแบบส ารวจ X 100 
                                         คะแนนเตม็ของแบบส ารวจความพึงพอใจ 

ตารางท่ี  15  การใหค้ะแนนความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  
                      เกณฑ์การให้คะแนน : 

ช่วงปรับเกณฑก์ารใหค้ะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน 
ความพึงพอใจร้อยละ 70  1 
ความพึงพอใจร้อยละ 75  2 
ความพึงพอใจร้อยละ 80  3 
ความพึงพอใจร้อยละ 85  4 
ความพึงพอใจร้อยละ 90 5 

เงื่อนไขตัวช้ีวดั  :  เป็นการส ารวจความพึงพอใจจากลูกคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงเคยใชบ้ริการงาน
ตรวจสอบอาคารในช่วงระยะเวลา 12 เดือน  

แบบส ารวจทีใ่ช้ :  ใชแ้บบเดียวกบัของส านกังานสถิติแห่งชาติ  ซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน
ระดบัความพึงพอใจ โดยใชม้าตรวดัระดบัของ Like Scale ซ่ึงเป็นมาตรวดั 5 ระดบั ไวด้งัน้ี 
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1   มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด  
2   มีความพึงพอใจนอ้ย   
3   มีความพึงพอใจ   
4   มีความพึงพอใจมาก   
5   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  
 

ตารางท่ี 16  แบบส ารวจเกณฑก์ารก าหนดความพึงพอใจของลูกคา้ 
 

การปฏิบัติงาน 
ระดับความพงึพอใจ 

1 2 3 4 5 
1. ความพึงพอใจดา้นกระบวนการและขั้นตอนการใหบ้ริการ      
2. ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ      
3. ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก      
4. ความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ      

รวม      
 

ตารางท่ี  17  แบบส ารวจความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร 
 

ทมี ระดับ
คะแนนทีไ่ด้ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ค่า
เป้าหมาย 

คะแนน
น า้หนัก 

คะแนน 
ทีไ่ด้ 

ค่า 
คะแนน 

ทีมเอ       
ทีมบี       
ทีมซี       
ทีมดี       
ทีมอี       
 
ตารางท่ี 18  รายละเอียดขอ้มูลพื้นฐานจ านวนของโครงการท่ีเคยปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร
รายละเอยีดข้อมูลพืน้ฐาน: 

ข้อมูลพืน้ฐานประกอบตัวช้ีวดั หน่วยวดั 
ผลการด าเนินงานในอดีต 

พ.ศ.2551 พ.ศ.2552 
ร้อยละของระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ ร้อยละ - - 
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ผู้รับผดิชอบตัวช้ีวดั : นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................. 
ต าแหน่ง : ..................................................................... เบอร์ติดต่อ : ................................................. 
 
9. แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จากรายละเอียดวธีิการจดัท าตวัช้ีวดัของแผนกตรวจสอบอาคารในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย  
ตวัช้ีวดัดา้นตน้ทุนค่าจา้ง/ค่าบริการ ตวัช้ีวดัดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร ตวัช้ีวดัดา้นคุณภาพ
ของการตรวจสอบอาคาร ตวัช้ีวดัดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  และตวัช้ีว ัดดา้นความพึง
พอใจของลูกคา้ ดงักล่าวขา้งตน้  สามารถน ามาสรุปและแปลผล การประเมินผลการปฏิบติังานของ
ทีมผูต้รวจสอบอาคารในแต่ละดา้นไดด้งัน้ี 

 

ตารางท่ี  19  สรุปแบบประเมินผลการปฏิบติังานของทีมงานผูต้รวจสอบอาคารแบบประเมินผลการ 
                     ปฏิบติังาน 

 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้า 
หมาย 

คะแนน
น า้หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
ทีไ่ด้ 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
เฉลีย่ 1 2 3 4 5 

1. ตน้ทุนค่าจา้ง/ค่า 
บริการของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคาร 

  40 20 60 50 40 30 20    

2 การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

35 25 41 38 35 32 29    

3. คุณภาพการ
ตรวจสอบอาคาร 

 90 25 80 85 90 95 100    

4.ประสบการณ์
การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

 5 10 1 3 5 7 9    

5.ความพึงพอใจ 
การใหจ้ากลูกคา้ 

 80 20 70 75 80 85 90    

รวม 100   
ผู้ประเมินผล ....................................................................................................................................... 
ผลการประเมินผล................................................................................................................................ 
ความเห็น............................................................................................................................................. 
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10.  การแปลผล 

การแปลผลการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคาร มีเกณฑก์ารให้
คะแนนการประเมินผลตามวธีิ Like Scale ดงัน้ี 

สูตรความกวา้งของแต่ละอนัตรภาพชั้น  =   (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด) 
                                                                                    จ านวนชั้น 
 =       (5 -1)             =        0.80 
                                                                                   5 
ค่าเฉล่ียของคะแนน ความหมาย 
ค่าเฉล่ีย 4.21  -  5.00 มีผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมายมาก 
ค่าเฉล่ีย 3.41  -  4.20 มีผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
ค่าเฉล่ีย 2.61  -  3.40 มีผลการปฏิบติังานตามค่าเป้าหมาย 
ค่าเฉล่ีย 1.81  -  2.60 มีผลการปฏิบติังานต ่ากวา่ค่าเป้าหมาย 
ค่าเฉล่ีย 1.00  -  1.80 มีผลการปฏิบติังานต ่ากวา่ค่าเป้าหมายมาก 

 
ตารางท่ี  20   ตวัอยา่งวธีิการหาค่าคะแนนของตวัช้ีวดั 

(1)  (2)  
น ้าหนกั 

(3) 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน 

(4)  
คะแนน 

(5) 
ค่า 

(6) 
คะแนน 

ตวัช้ีวดั (ร้อยละ) 1 2 3 4 5 ร้อยละ คะแนน เฉล่ีย 
คุณภาพการ
ตรวจสอบอาคาร 

25 80 85 90 95 100 92 3.40  0.85  

 
ขั้นตอนท่ี 1 น าผลงานสะสมจากช่องท่ี (4) ไปเปรีบเทียบกบัเกณฑก์ารใหค้ะแนนวา่ผลงานอยู่

ในช่วงใดของเกณฑ ์(ตามตวัอยา่งอยูใ่นระหวา่งเกณฑท่ี์ 3 และ 4) 
ขั้นตอนท่ี 2  แบ่งผลงานเป็น 2 ส่วน  คือ  90 + 2  
 ส่วนท่ี 1 :  90  อยูใ่นระดบัคะแนนท่ี 3  คะแนน  
 ส่วนท่ี 2 :  2  อยูใ่นระหวา่งเกณฑท่ี์ 3 -4   
                    ช่วงห่างของเกณฑ ์คือ 5  คิดเป็น  1  คะแนน  ดงันั้น ผลงาน 2 คิดเป็น 1 x 2 = 0.4   
                                                         5  

สรุป  ตวัช้ีวดัน้ี มีค่าคะแนนเท่ากบั  3 + 0.4 = 3.4  คะแนน 
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ตัวอย่างวธีิการหาค่าคะแนนเฉลีย่ 
วธีิการค านวณค่าคะแนนเฉล่ียมีสูตรการค านวณดงัน้ี  
 ค านวณโดยใชสู้ตร  = น ้าหนกั (ร้อยละ) ของตวัช้ีวดั x ค่าคะแนน  
        น ้าหนกัรวม = 100  
 จากตวัอยา่งค่าคะแนนเฉล่ีย = 25 x 3.4   = 0.85 คะแนน 
                           100      
 สรุป คะแนนเฉล่ียของตวัช้ีวดัน้ี คือ  0.85 คะแนน 
ตารางท่ี  21    ตวัอยา่งวธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน ทีมเอ 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ช่ือ/หน่วยงาน  ทีมเอ  แผนกตรวจสอบอาคาร    วนัที ่ 30 สิงหาคม  25539 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้า 
หมาย 

คะแนน
น า้หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
ทีไ่ด้ 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
เฉลีย่ 1 2 3 4 5 

1. ตน้ทุนค่าจา้ง/ค่า 
บริการของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคาร 

  40 20 60 50 40 30 20 44    2.60     0.52  

2 การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

35 25 41 38 35 32 29 36    2.67     0.67  

3. คุณภาพการ
ตรวจสอบอาคาร 

 90 25 80 85 90 95 100 92    3.40     0.85  

4.ประสบการณ์
การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

 5 10 1 3 5 7 9 6    3.50     0.35  

5.ความพึงพอใจ 
การใหจ้ากลูกคา้ 

 80 20 70 75 80 85 90 83    3.60     0.72  

รวม 100  3.11 
ผู้ประเมินผล   ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบอาคาร 
ผลการประเมินผล   มีผลการปฏิบติังานตามค่าเป้าหมาย 
ความเห็น
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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จากตาราง พบวา่ทีม เอมีผลการปฏิบติังาน โดยเฉล่ียเป็นไป ตามค่าเป้าหมาย  คือ มี ค่าเฉล่ีย   
3.11  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีผลการปฏิบติั งานสูงกวา่ค่าเป้าหมายใน 3 ดา้น คือ  ดา้น
คุณภาพของการตรวจสอบอาคาร ดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  และดา้นความพึงพอใจ
ของลูกคา้  ส่วนดา้นตน้ทุนค่าจา้ง/ค่าบริการและดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  ทีมเอมีผลการ
ปฏิบติังานต ่ากวา่ค่าเป้าหมาย 

 

ตารางท่ี  22  ตวัอยา่งวธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน ทีมบี 
 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ช่ือ/หน่วยงาน  ทีมบี  แผนกตรวจสอบอาคาร   วนัที ่ 30 สิงหาคม  2553 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้า 
หมาย 

คะแนน
น า้หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
ทีไ่ด้ 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
เฉลีย่ 1 2 3 4 5 

1. ตน้ทุนค่าจา้ง/ค่า 
บริการของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคาร 

  40 20 60 50 40 30 20 30    4.00     0.80  

2 การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

35 25 41 38 35 32 29 31    4.33     1.08  

3. คุณภาพการ
ตรวจสอบอาคาร 

 90 25 80 85 90 95 100 95    4.00     1.00  

4.ประสบการณ์
การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

 5 10 1 3 5 7 9 5    3.00     0.30  

5.ความพึงพอใจ 
การใหจ้ากลูกคา้ 

 80 20 70 75 80 85 90 85    4.00     0.80  

รวม 100  3.98 
ผู้ประเมินผล   ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบอาคาร 
ผลการประเมินผล   มีผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
ความเห็น
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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จากตาราง พบวา่ทีม บีมีผลการปฏิบติังานโดยเฉล่ียสูงกวา่ค่าเป้าหมาย  คือ มี ค่าเฉล่ีย  3.98  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีผลการปฏิบติังาน สูงกวา่ค่าเป้าหมายใน 4 ดา้น คือ  ดา้น ตน้ทุน
ค่าจา้ง/ค่าบริการ   ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร และ
ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้  ส่วนดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  ทีมบีมีผลการปฏิบติังาน
เป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

 

ตารางท่ี  23   ตวัอยา่งวธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน ทีมซี 
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ช่ือ/หน่วยงาน  ทีมซี  แผนกตรวจสอบอาคาร   วนัที ่ 30 สิงหาคม  2553 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้า 
หมาย 

คะแนน
น า้หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
ทีไ่ด้ 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
เฉลีย่ 1 2 3 4 5 

1. ตน้ทุนค่าจา้ง/ค่า 
บริการของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคาร 

  40 20 60 50 40 30 20 54    1.60     0.32  

2 การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

35 25 41 38 35 32 29 37    2.33     0.58  

3. คุณภาพการ
ตรวจสอบอาคาร 

 90 25 80 85 90 95 100 85    2.00     0.50  

4.ประสบการณ์
การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

 5 10 1 3 5 7 9 7    4.00     0.40  

5.ความพึงพอใจ 
การใหจ้ากลูกคา้ 

 80 20 70 75 80 85 90 88    4.60     0.92  

รวม 100  2.72 
ผู้ประเมินผล   ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบอาคาร 

ผลการประเมินผล   มีผลการปฏิบติังานตามค่าเป้าหมาย 

ความเห็น    ตน้ทุนค่าบริการค่อนขา้งสูง 
จากตาราง พบวา่ทีมซี มีผลการปฏิบติังานโดยเฉล่ียเป็นไปตามค่า เป้าหมาย  คือ มี ค่าเฉล่ีย  

2.72  เม่ือพิจารณาเป็ นรายดา้น พบวา่ มีผลการปฏิบติังานสูงกวา่ ค่าเป้าหมายใน 2 ดา้น คือ  ดา้น
ประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  และดา้น ความพึงพอใจของลูกคา้   ส่วนอีก 3 ดา้น คือ ดา้น
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คุณภาพของการตรวจสอบอาคาร ดา้นตน้ทุนค่าจา้ง /ค่าบริการ และดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบ
อาคาร ทีมซีมีผลการปฏิบติังานต ่ากวา่ค่าเป้าหมาย  และมีตน้ทุนค่าบริการค่อนขา้งสูง 
 
ตารางท่ี  24   ตวัอยา่งวธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน ทีมดี 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ช่ือ/หน่วยงาน  ทีมดี แผนกตรวจสอบอาคาร   วนัที ่ 30 สิงหาคม  2553 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้า 
หมาย 

คะแนน
น า้หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
ทีไ่ด้ 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
เฉลีย่ 1 2 3 4 5 

1. ตน้ทุนค่าจา้ง/ค่า 
บริการของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคาร 

  40 20 60 50 40 30 20 24    4.60     0.92  

2 การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

35 25 41 38 35 32 29 32    4.00     1.00  

3. คุณภาพการ
ตรวจสอบอาคาร 

 90 25 80 85 90 95 100 94   3.80     0.95  

4.ประสบการณ์
การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

 5 10 1 3 5 7 9 4    2.50     0.25  

5.ความพึงพอใจ 
การใหจ้ากลูกคา้ 

 80 20 70 75 80 85 90 85    4.00     0.80  

รวม 100  3.92 
ผู้ประเมินผล   ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบอาคาร 
ผลการประเมินผล   มีผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 
ความเห็น............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

จากตาราง พบวา่ ทีมดีมีผลการปฏิบติังานโดยเฉล่ียสูงกวา่ ค่าเป้าหมาย  คือ มี ค่าเฉล่ีย  3.92  
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีผลการปฏิบติังาน สูงกวา่ค่าเป้าหมายใน 4 ดา้น คือ  ดา้น ตน้ทุน
ค่าจา้ง/ค่าบริการ   ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร และ
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ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้  ส่วนดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  ทีมดีมีผลการปฏิบติังาน
ต ่ากวา่ค่าเป้าหมาย 
 
ตารางท่ี  25   ตวัอยา่งวธีิการประเมินผลการปฏิบติังาน ทีมอี 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ช่ือ/หน่วยงาน  ทีมอี  แผนกตรวจสอบอาคาร             วนัที ่ 30 สิงหาคม  2553 

ตัวช้ีวดั ค่าเป้า 
หมาย 

คะแนน
น า้หนัก 

เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน
ทีไ่ด้ 

ค่า
คะแนน 

คะแนน
เฉลีย่ 1 2 3 4 5 

1. ตน้ทุนค่าจา้ง/ค่า 
บริการของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคาร 

  40 20 60 50 40 30 20 50   2.00     0.40  

2 การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

35 25 41 38 35 32 29 33    3.67     0.92  

3. คุณภาพการ
ตรวจสอบอาคาร 

 90 25 80 85 90 95 100 86    2.20     0.55  

4.ประสบการณ์
การปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร 

 5 10 1 3 5 7 9 3    2.00     0.20  

5.ความพึงพอใจ 
การใหจ้ากลูกคา้ 

 80 20 70 75 80 85 90 85    4.60     0.92  

รวม 100  2.99 

ผู้ประเมินผล   ผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบอาคาร 

ผลการประเมินผล   มีผลการปฏิบติังานตามค่าเป้าหมาย 

ความเห็น  ตน้ทุนค่อนขา้งสูง 
จากตาราง พบวา่ทีมอี มีผลการปฏิบติังาน โดยเฉล่ียเป็นไปตามค่า เป้าหมาย  คือ มี ค่าเฉล่ีย   

2.99  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมายใน 2 ดา้น คือ  ดา้นการ
ปฏิบติังานตรวจสอบอาคารและดา้นความพึงพอใจของลูกคา้  ส่วนอีก 3 ดา้น คือ ดา้นตน้ทุนค่าจา้ง/
ค่าบริการ   ดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร และดา้นประสบการณ์การปฏิบติังานตรวจสอบ
อาคาร ทีมอีมีผลการปฏิบติังานต ่ากวา่ค่าเป้าหมาย  และมีตน้ทุนค่าบริการค่อนขา้งสูง 
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ตารางท่ี  26  ตวัอยา่งสรุปผลการประเมินผลการปฏิบติังาน 

ทมี ค่าคะแนน ผลการประเมิน ล าดับที ่ หมายเหตุ 
ทีมเอ 3.11 มีผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 3  
ทีมบี 3.98 มีผลการปฏิบติังานตามค่าเป้าหมาย 1  
ทีมซี 2.72 มีผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมาย 5  
ทีมดี 3.92 มีผลการปฏิบติังานตามค่าเป้าหมาย 2  
ทีมอี 2.99 มีผลการปฏิบติังานตามค่าเป้าหมาย 4  

 
จากการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบ  พบวา่ทีมผูต้รวจสอบอาคารมีผล

การปฏิบติังานโดยเฉล่ียสูงกวา่ค่าเป้าหมายทุกทีม  แต่ทีมท่ีมีผลการปฏิบติังานสูงกว่ าค่าเป้าหมาย
เป็นอนัดบั 1 คือทีมบี  รองลงมาคือทีมดี  และอนัดบัสามคือทีมเอ  ส่วนทีมท่ีมีผลการปฏิบติังานต ่า
กวา่ทีมอ่ืนๆ คือ ทีมอีและทีมซี  ซ่ึงสามารถน าไป ใช้ เป็นเกณฑใ์นการพิจารณา คดัเลือกทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารในการท าสัญญาวา่จา้งคร้ังต่อไป 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
การศึกษาการ จดัท าตวัช้ีวดัความส าเร็จการด าเนินงานของ ทีมผูต้รวจสอบของ บริษทั

ตรวจสอบอาคาร  มีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและก าหนดตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีใชใ้นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน และเพื่อประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาค ารของบริษทัฯ ซ่ึงเป็นการ
วจิยัเชิงคุณภาพ  กระบวนการและขั้นตอนการน า KPI มาใชว้ดัผลการปฏิบติังาน เร่ิมตั้งแต่
ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎี ตวัอยา่งการจดัท าตวัช้ีวดั  ตลอดจนขอ้มูลของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งพร้อม
ทั้งปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ  แลว้ท าการก าหนดปัจจยัส าคญัสู่ความส าเร็ จ (Critical Success Factor) ในแต่
ละมุมมองวา่ควรมีอะไรบา้ง แบ่งตามลกัษณะงานหรือหนา้ท่ีของแต่ละหน่วยงานเป็นส าคญั  และ
น าไปสู่การจดัท าตวัช้ีวดั  ทดสอบตวัช้ีวดั และคดักรองตวัช้ีวดั  เพื่อใหไ้ดต้วัช้ีวดัท่ีเหมาะสมในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารมากท่ีสุด  หลงัจากนั้นจึงน า ตวัช้ีวดั (KPI) ท่ีได ้
ไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของแผนกตรวจสอบอาคาร  ซ่ึงจากการศึกษาสามารถก าหนด
ตวัช้ีวดัตามมุมมองของ BSC ไดเ้ป็น 3 มุมมองคือ มุมมองดา้นการเงิน ตวัช้ีวดั คือ ตน้ทุน ค่าจา้ง /
ค่าบริการของทีมผูต้รวจสอบอาคาร   มุมมองดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ าร ตวัช้ีวดั คือ
ตวัช้ีวดัดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร   ตวัช้ีวดัดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร   และ
ตวัช้ีวดัดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร   ส่วนมุมมองดา้นลูกคา้ ตวัช้ีวดั คือ ความพึงพอใจ
ของลูกคา้  ส าหรับผลการศึกษาสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 
1.  สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษาการออกแบบและจดัท าตวัช้ีวดัเพื่อใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารของบริษทัฯ นั้น สรุปไดด้งัน้ี 

1.  มุมมองดา้นการเงิน (The Financial Perspective ) ตวัช้ีวดัท่ีใชคื้อตน้ทุนค่าจา้ง/ค่าบริการ
ของทีมผูต้รวจสอบอาคาร  ซ่ึงบริษทัฯ ใหค้ว ามส าคญัและถือเป็นตน้ทุนหลกัของการปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคาร  มีวตัถุประสงคเ์พื่อการก าหนดตน้ทุนของโครงการใหเ้หมาะสมกบังานและ
ระยะเวลาท่ีใชใ้นการตรวจสอบ   มีการก าหนดน ้าหนกัคะแนนไวร้้อยละ 20  เป็นการวดัผลส าเร็จ
ตามค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดัโดยวั ดจากอตัรา ตน้ทุนของแต่ละโครงการท่ีแผนกตรวจสอบอาคาร
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ด าเนินงานแลว้เสร็จ  ซ่ึงเกณฑก์ารประเมินผลของบริษทัฯ ก าหนดไวว้า่ตน้ทุนการวา่จา้งทีม
ตรวจสอบอาคารนั้นไม่ควรเกินร้อยละ 40 จากการน าตวัช้ีวดัโดยใชอ้ตัราตน้ทุนของแต่ละโครงการ
มาก าหนดเป็นตวัช้ีวดัในการประเมินผลการปฏิ บติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคารของบริษทัฯ  
พบวา่โดยส่วนใหญ่ทีมผูต้รวจสอบอาคารของบริษทัฯ มีอตัราตน้ทุนของค่าจา้งหรือค่าบริการแต่ละ
โครงการโดยมีอตัราตน้ทุนต่อรายไดอ้ยูร่ะหวา่งร้อยละ 24-54  และเม่ือท าการเปรียบเทียบกบัเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว ้คือ ตน้ทุนการวา่จา้งทีมตรวจสอบอาคารไม่ควรเกินร้อยละ 40  ผลการประเมินพบวา่มี
ทีมผูต้รวจสอบอาคารท่ีผา่นเกณฑแ์ละไม่ผา่นเกณฑด์งักล่าว  ส าหรับทีมตรวจสอบท่ีมีตน้ทุนเกิน
เกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ พบวา่ส่วนหน่ึงเกิดจากการลดรายรับหรือค่าบริการจากลูกคา้เพื่อรักษาฐาน
ลูกคา้เดิมของบริษทัฯ  และเพื่อการแข่งขั นกบับริษทัฯ อ่ืนๆ  ท่ีประกอบกิจการประเภทเดียวกนั 
เป็นตน้  ซ่ึงผูป้ระเมินผลการปฏิบติังานไดน้ าปัจจยัเหล่าน้ีมาพิจารณาประกอบการประเมินผลใน
ดา้นน้ีไวด้ว้ยแลว้ 

2.  มุมมองดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ าร  (The Business Process Perspective) มี
การก าหนดตวัช้ีวดัใน 3 ดา้นคือตวัช้ีวดัดา้น การปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร   ตวัช้ีวดัดา้น คุณภาพ
ของการตรวจสอบอาคาร  และตวัช้ีวดัดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร 

 2.1  ตวัช้ีวดัดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจหลกัของการ
ปฏิบติังาน  เป็นการพิจารณากระบวนการการปฏิบติังานของทีม ผูต้รวจสอบอาคารตั้งแต่เร่ิม
โครงการ จนส้ินสุดโครงการ   มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารปฏิบติังานตรวจสอบอาคารเป็นไปอยา่ง
รวดเร็ว  จึงมีการก าหนดน ้าหนกัคะแนนไวร้้อยละ 25  และวดัผลการปฏิบติังานตรวจสอบอาคารแต่
ละโครงการจากจ านวนวนัท่ีเร่ิมด าเนินการจน ถึงวนัท่ี ปฏิบติังานแลว้ เสร็จ ตามขั้นตอน การ
ปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร  ซ่ึงแต่เดิมบริษทัฯ ไดก้  าหนดขอบเขตระยะเวลาการท างานไวต้าม
ปริมาณงานท่ีรับตรวจสอบ  แต่บริษทัฯ มิไดน้ ามาเป็นตวัช้ีวดัในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ทีมผูต้รวจสอบอาคารแต่อยา่งใด แต่เม่ือไดน้ า KPI มาใชป้ระเมินผลการปฏิบติั งาน  จึงมีการ
ก าหนดเกณฑก์ารประเมินผลไวว้า่ผูต้รวจสอบอาคารจะตอ้งปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จภายใน 35 วนั  
ซ่ึงหลงัจากการเก็บขอ้มูลเพื่อการประเมินผลการปฏิบติังาน  พบวา่ทีมตรวจสอบอาคารสามารถ
ปฏิบติังานแลว้เสร็จอยูร่ะหวา่ง 31-37 วนั  ระยะเวลาการปฏิบติังานเพิ่มข้ึนหรือ นอ้ยลงอาจข้ึนอยู่
กบัปัจจยัภายนอก  เช่น ความสะดวกของลูกคา้ และปริมาณงานของบริษทัฯ  เป็นตน้ ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัในดา้นน้ี  จึงมีทั้งทีมผูต้รวจสอบอาคารท่ีผา่นและไม่ผา่น
เกณฑด์งักล่าว  แต่ผูป้ระเมินผลก็ไดน้ าปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดข้้ างตน้  มา
ประกอบการพิจารณาดว้ยแลว้เช่นกนั  เพื่อใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังานมีความเป็นธรรมกบัทุก
ฝ่าย  นอกจากน้ีบริษทัฯ สามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลเก่ียวกบัระยะเวลาการปฏิบติังาน  
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มาใชใ้นการปรับปรุงและก าหนดระยะเวลาการปฏิบติังานใหเ้หมาะสมกบังานมากยิง่ข้ึ น  และ
สามารถก าหนดไดแ้ต่ละขั้นตอนควรจะแลว้เสร็จภายในก่ีวนั  ควรจะเพิ่มหรือลดระยะเวลาใน
ขั้นตอนใดลงบา้ง  จากการน าตวัช้ีวดัมาใชด้งักล่าวท าใหบ้ริษทัฯ ลดเวลาสูญเสียไปไดห้ลาย
ขั้นตอน  ท าใหร้ะยะเวลาในการปฏิบติังานกระชบัข้ึน  และสามารถลดตน้ทุนลงไปไดด้ว้ย   

2.2  ตวัช้ีวดัดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร   การตรวจสอบอาคารเป็นงาน
บริการอยา่งหน่ึง  การบริการอยา่งมีคุณภาพจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัของการใหบ้ริการ  ใน
ขณะเดียวกนัก็หมายถึงมาตรฐานการปฏิบติังานของบริษทัฯ ดว้ยเช่นกนั ในการน า KPI มาใชใ้น
การประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผูต้ รวจสอบอาคาร  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ใหก้ารปฏิบติังาน
ตรวจสอบอาคารมีคุณภาพมากข้ึน   จึงก าหนดน ้าหนกัคะแนน ในดา้นน้ี ไวร้้อยละ 25  และวดัผล
ความส าเร็จจากจ านวนโครงการท่ี ทีมผูต้รวจสอบอาคาร ไดรั้บมอบหมาย งานจากบริษทัฯ และ
สามารถด าเนินการได้ แลว้เสร็จ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดเ ม่ือเทียบกบัจ านวนโครงการทั้งหมด   
และก าหนดค่ามาตรฐานไวว้า่ร้อยละของ จ านวนโครงการท่ีทีมผูต้รวจสอบไดรั้บความไวว้างใจให้
มอบหมายใหเ้ป็นผูด้  าเนินงานแลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 90  ซ่ึงเป็นมุมมองท่ีวา่
หากทีมผูต้รวจสอบอาคารไดรั้บงานอยา่งสม ่าเสมอ  หมายความถึงไดรั้บความไวว้างใจจากบริษทัฯ  
เพราะนโยบายของบริษทัฯ นั้น เนน้คุณภาพของงานบริการเป็นส าคญั  หากเป็นทีมงานตรวจสอบ
อาคารท่ีไม่มีคุณภาพยอ่มไดรั้บการวา่จา้งจากบริษทัฯ เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น  โดยส่วนใหญ่ทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารจะไดรั้บงานจากบริษทัฯ และสามารถปฏิบติั งานแลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวอ้ยูร่ะหวา่งร้อยละ 86-95 ถา้ในสถานการณ์ปกติ  บริษทัฯ จะวา่จา้งทีมผูต้รวจสอบอาคาร
ทีมเดิมๆ ท่ีเคยใชบ้ริการและมีความคุน้เคยกนัอยูแ่ลว้  แต่ก็มีบางคร้ังท่ีบริษทัฯ มีผูว้า่จา้งหรือมี
ลูกคา้เป็นจ านวนมาก ท าใหมี้ความจ าเป็นตอ้งใชบ้ริการจากทีมผูต้รวจสอบอาคารรายใหม่ๆ  ในการ
ประเมินผลการปฏิบติังานในดา้นน้ี ทีมผูต้รวจสอบอาคารจึงผา่นเกณฑก์ารประเมินเป็นส่วนใหญ่ 

 2.3  ตวัช้ีวดัดา้นประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร  เป็นการพิจารณาถึงประสบการณ์
การท างานของทีมผูต้รวจสอบอาคาร เปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์บริษทัฯ ก าหนดไว้   หากทีมผูต้รวจ
สอบอาคารมีประสบการณ์ในการท างาน  นัน่หมายความถึงความสามารถและความช านาญในการ
ปฏิบติังานก็จะมีมากข้ึนดว้ยเช่นกนั  การไดร่้วมงานกบัทีมผูต้รวจสอบอาคารท่ี มีประสบการณ์  
บริษทัฯ มัน่ใจไดใ้นระดบัหน่ึงวา่จะมีการใหบ้ริการแก่ลูกคา้อยา่งมีคุณภาพ  และสร้างความ
น่าเช่ือถือจากทั้งตวัลูกคา้และบริษทัฯ เอง  ในการน า KPI มาใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานจึง
น าประสบการณ์การท างานของทีมผูต้รวจสอบอาคาร  มาเป็นตวัช้ีวดัตวัหน่ึงใ นการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ จดัหาผูต้รวจสอบอาคารท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน   มี
การก าหนดน ้าหนกัคะแนนไวร้้อยละ 10  และวดัผลความส าเร็จจากจ านวนโครงการท่ี ทีมผู ้
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ตรวจสอบอาคารเคยมีประสบการณ์การตรวจสอบอาคารในรอบระยะเวลา 12 เดือน   จากการ
ประเ มินผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัในดา้นน้ี  พบวา่ทีมผูต้รวจสอบอาคารส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์การปฏิบติังานตรวจสอบอาคารมีตั้งแต่ 3 โครงการจนถึง 7 โครงการ  ถา้เป็นทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารเดิมๆ ท่ีบริษทัฯ เคยใชบ้ริการกนัอยูเ่ป็นประจ า  ก็จะมีประสบการณ์การปฏิบติังาน
มากกวา่ทีม ผูต้รวจสอบอาคารรายใหม่ๆ  ซ่ึงยงัขาดประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  แต่ก็มีทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารบางรายท่ีเป็นทีมงานใหม่ของบริษทัฯ  แต่มีประสบการณ์การปฏิบติังานมาแลว้
จากท่ีอ่ืนๆ เป็นตน้  ส าหรับการประเมินผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัดา้นประสบการณ์การท างาน
ของทีมผูต้รวจส อบอาคาร  จึงมีทีมผูต้รวจสอบอาคารท่ีผา่นเกณฑก์ารประเมินดงักล่าวเป็นส่วน
ใหญ่ 

3.  มุมมองดา้นลูกคา้ (The Customer Perspective) ตวัช้ีวดัของมุมมองดา้นน้ี คือ ความพึง
พอใจของลูกคา้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อวดัความพึงพอใจของลูกคา้ท่ีมีต่อการบริการของบริษทัฯ  เป็น
การพิจารณาผลส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ หรือลูกคา้ของบริษทัฯ ท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
ของทีมผูต้รวจสอบอาคาร เก่ียวกบักระบวนการหรือขั้นตอนการใหบ้ริการ  เจา้หนา้ท่ีทีมผู ้
ตรวจสอบอาคาร และคุณภาพการตรวจสอบอาคาร  จึงก าหนดน ้าหนกัคะแนนไวร้้อยละ 20  โดย
วดัผลความส าเร็จจากผลส ารวจความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ในดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ความพึง
พอใจดา้นกระบวนการ และขั้นตอนการใหบ้ริการ  ความพึงพอใจดา้นเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ   ความ
พึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  และความพึงพอใจดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ   และก าหนดค่า
เป้าหมายไวว้า่ ระดบัความพึงพอใจของ ลูกคา้ท่ีมีต่อการปฏิบติังานตรวจสอบอาคารของทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80  การประเมินผลการปฏิบติังานตามตวัช้ีวดัในดา้นน้ี  เป็นการ
วดัส่ิงท่ีไม่เป็นรูปธรรมเพียงดา้นเดียวจากปัจจยัทั้งหมด จึงไม่มีฐานขอ้มูลปีก่อนเป็นค่ามาตรฐาน  
เน่ืองจากบริษทัฯ ไม่เคยมีการประเมินผลในเร่ืองดงักล่าวมาก่อน  ซ่ึงจากการประเมินผลพบวา่ทีมผู ้
ตรวจสอบอาคารมีระดบัความพึงพอใจจากลูกคา้ต่อการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร ผา่นเกณฑห์รือ
ค่าเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้คืออยูร่ะหวา่งร้อยละ  83-88  แต่ก็มีทีมผูต้รวจสอบอาคารบางทีมท่ีลูกคา้
แสดงความคิดเห็นใหมี้การปรับปรุงการใหบ้ริการในเร่ืองเล็กๆ นอ้ยๆ   

จากการน าตวัช้ีวดัท่ีไดอ้อกแบบและจดัท าข้ึน  ไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ของ
ทีมผูต้รวจสอบอาคาร  โดยใชต้วัช้ีวดัดา้นตน้ทุนค่าจา้ง/ค่าบริการของทีมผูต้รวจสอบอาคาร  ตวัช้ีวดั
ดา้นการปฏิบติังานตรวจสอบอาคาร   ตวัช้ีว ัดดา้นคุณภาพของการตรวจสอบอาคาร   ตวัช้ีวดัดา้น
ประสบการณ์การตรวจสอบอาคาร   และตวัช้ีวดั ดา้นความพึงพอใจของลูกคา้   ดงักล่าวขา้งตน้  
หลงัจากท่ีไดมี้การประเมินผลครบทุกดา้นแลว้  ผูป้ระเมินผลจึงน าคะแนนรวมท่ีไดรั้บจาก KPI ใน
แต่ละดา้นไปแปลผลตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้ ซ่ึงมี การก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนการประเมินผล
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ไวเ้ป็น 5 ระดบั คือผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมายมาก  ผลการปฏิบติังานสูงกวา่ค่าเป้าหมาย  
ผลการปฏิบติังาน ตามค่าเป้าหมาย  ผลการปฏิบติังาน ต ่ากวา่ค่าเป้าหมาย  และ ผลการปฏิบติังานต ่า
กวา่ค่าเป้าหมายมาก  ซ่ึงท าใหผู้ป้ระเมินผลและผูรั้บการประเมิน  มองเห็นผลการปฏิบติังานของทีม
ผูต้รวจสอบอาคารครบทุกดา้น  และสามารถท าการเปรียบเทียบไดว้า่แต่ละทีมมีผลการปฏิบติังาน
อยูร่ะดบัใด  ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการประเมินผลการปฏิบติังานดงักล่าว  จะถูกน าไปใชเ้ป็นขอ้มูล
ส าหรับการพิจารณาวา่จา้งทีมผูต้รวจสอบอาคารของบริษทัฯ  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป  จากเดิม
ท่ีบริษทัฯ พิจารณาจากใบเสนอราคาประกอบกบัความน่าเช่ือถือของทีมผูต้รวจสอบอาคารเป็นหลกั  
ดงันั้นการน าหลกัเกณฑห์รือตวัช้ีวดัดงักล่าวไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังานของแผนก
ตรวจสอบอาคาร  จึงเป็นการเปล่ียนแปลง ท่ีส าคญัท่ีเกิดข้ึนในองคก์ร  และโดยภาพรวมประสบ
ความส าเร็จเป็นอยา่งดี  เน่ืองจากบรรลุวตัถุประสงคข์องการน าตวัช้ีวดัมาใช ้  

 
2.  ปัญหาและอุปสรรค 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนในการ ก าหนด และจดัท าตวัช้ีวดั  เพื่อน าไป ใชใ้นการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของทีมผูต้รวจสอบอาคาร  แผนกตรวจสอบอาคารของบริษทัฯ สามารถ
สรุปปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขั้นไดด้งัน้ี  

1.  ผูรั้บการประเมินผลไม่มีความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัช้ีวดัอยา่งเพียงพอ  และไม่เช่ือถือใน
หลกัเกณฑท่ี์บริษทัฯ น ามาใชใ้นการประเมินผล   

2.  ผูรั้บการประเมิน ไม่ใหข้อ้มูลหรือขอ้เทจ็จริงท่ีเพี ยงพอ  ต่อการน าไปใชใ้นการจดัท า
ตวัช้ีวดัในการประเมินผลการปฏิบติังาน 

3.  กระบวนการการจดัท า ตวัช้ีวดัเป็นหนา้ท่ีของผูบ้ริหารหรือพนกังานท่ีเก่ียวขอ้งเพียง
บางส่วนเท่านั้น  ก่อใหเ้กิดการต่อตา้นหรือไม่ยอมรับผลการประเมินผลการปฏิบติังาน 

4.  ขาดการส่ือสารอยา่งมีประสิ ทธิภาพภายในบริษทัฯ  ท าใหเ้ป็นการยากท่ีจะท าให้
พนกังานหรือบุคคลอ่ืนๆ สามารถท าความเขา้ใจกบัตวัช้ีวดัท่ีก าหนดข้ึนได ้

5.  การประเมินผลการปฏิบติังานมีความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากความเขา้ใจท่ีไม่ตรงกนั
ระหวา่งผูป้ระเมินผลคือบริษทัฯ และตวัผูรั้บการประเมิน คือ ทีมผูต้รวจสอบอาคาร   

 
3.  ข้อเสนอแนะ 

ในการน า KPI ไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน จึงควรมี
การปรับปรุงกระบวนการบางประการท่ีส าคญั  ซ่ึงจากการศึกษาสามารถสรุปขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
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1.  ตอ้งมีการช้ีแจงและท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัช้ีวดัระหวา่งผูป้ระเมิ น คือบริษทั ผู ้
ตรวจสอบอาคาร  และผูรั้บการประเมิน คือ ทีมผูต้รวจสอบอาคาร ก่อนท่ีจะมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  

2.  ตอ้งมีการส่ือสารท่ีเพียงพอภายในองคก์าร  เพื่อท าความเขา้ใจเก่ียวกบัตวัช้ีวดั โดยตอ้ง มี
การถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายจากผูจ้ดัท าตวัช้ีวดัไปสู่ระดบัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจะท าให้การ
น า KPI ไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบติังาน มีประสิทธิภาพมากข้ึน  และสร้างความรู้สึกมีส่วน
ร่วมในการท างาน 

3.  ตอ้งใหค้วามส าคญักบัพนกังานทุกระดบั  และเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมในทุก
กระบวนการของการน า KPI ไปใชใ้นการประเมินผลการปฏิบั ติงาน  เพื่อจะท าใหไ้ดแ้นวความคิด
หลากหลาย และไดข้อ้มูลหรือแนวความคิดท่ีไดอ้าจน าไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงการจดัท า
ตวัช้ีวดัได ้  

4.  ตอ้งมีการพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงอาจเป็นปัจจยัภายนอกท่ีไม่
สามารถควบคุมได ้ เช่นความล่าชา้เก่ียวกบัร ะยะเวลาการปฏิบติังานท่ีเกิดจากปัญหาภายในของ
ลูกคา้   เพื่อใหก้ารประเมินผลการปฏิบติังานตามหลกัเกณฑด์งักล่าว  มีความยติุธรรม มีความ
น่าเช่ือถือ  และไดรั้บการยอมรับจากผูถู้กประเมินผล   
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ภาคผนวก 
คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

แนวทางในการจัดท าตัวช้ีวดัและการก าหนดค่าเป้าหมาย 
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พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 
                    

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

เป็นปีท่ี ๓๔ ในรัชกาลปัจจุบนั 
  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯ 

ใหป้ระกาศวา่ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร  และ

กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม  ้และรวมเป็นกฎหมายฉบบัเดียวกนั 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและ

ยนิยอมของสภานิติบญัญติัแห่งชาติ ท าหนา้ท่ีรัฐสภา ดงัต่อไปน้ี 
มาตรา ๑ พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 มาตรา ๒ พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศใ นราชกิจจา

นุเบกษา และจะใชบ้งัคบัในทอ้งท่ีใด มีบริเวณเพียงใด ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกา 
ส าหรับเขตทอ้งท่ีท่ีไดมี้การประกาศใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ย

การผงัเมืองหรือเขตทอ้งท่ีท่ีไดเ้คยมีการประกาศดงักล่าว ใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีบงัคบัตามเขตของ
ผงัเมืองรวมนั้นโดยไม่ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

ส าหรับอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ  ใหใ้ช้
บทบญัญติัแห่ง พระราชบญัญติัน้ีบงัคบัไม่วา่ทอ้งท่ีท่ีอาคารนั้นตั้งอยูจ่ะไดมี้พระราชกฤษฎีกาใหใ้ช้
บงัคบัพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ก็ตาม 

 มาตรา ๓ ใหย้กเลิก 
(๑) พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ 
(๒) พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๐๔ 
(๓) ประกาศของคณะปฏิวติั ฉบบัท่ี ๑๙๒ ลงวนัท่ี ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๔) พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้พุทธศกัราช ๒๔๗๖ 
(๕) พระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๖ 
 มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
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“อาคาร” หมายความวา่ ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังานและส่ิงท่ี
สร้างข้ึนอยา่งอ่ืน ซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้และหมายความรวมถึง 

(๑) อฒัจนัทร์หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนเพื่อใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของประชาชน 
(๒) เข่ือน สะพาน  อุโมงค ์ทางหรือท่อระบายน ้า อู่เรือ คานเรือ ท่าน ้า ท่าจอดเรือ 

ร้ัว ก าแพง  หรือประตู  ท่ีสร้างข้ึนติดต่อหรือใกลเ้คียงกบัท่ีสาธารณะหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหบุ้คคล
ทัว่ไปใชส้อย 

(๓) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย 
(ก) ท่ีติดหรือตั้งไวเ้หนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร  หรือมี

น ้าหนกัรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 
(ข) ท่ีติดหรือตั้งไวใ้นระยะห่างจากท่ีสาธารณะซ่ึงเม่ือวดัในทางราบแลว้  

ระยะห่างจากท่ีสาธารณะมีนอ้ยกวา่ความสูงของป้ายนั้ นเม่ือวดัจากพื้นดิน  และมีขนาดหรือมี
น ้าหนกัเกินกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(๔) พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออกของรถ
ส าหรับอาคารท่ีก าหนดตามมาตรา ๘ (๙) 

(๕) ส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งน้ี ใหห้มายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารดว้ย 
“อาคารสูง” หมายความวา่ อาคารท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยไดท่ี้มีความสูง

ตั้งแต่ยีสิ่บสามเมตรข้ึนไป การวดัความสูงของอาคารใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า  
ส าหรับอาคารทรงจัว่หรือป้ันหยาใหว้ดัจากระดบัพื้นดินท่ีก่อสร้างถึงยอดผนงัของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ” หมายความวา่  อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนเพื่อใชพ้ื้นท่ีอาคาร
หรือส่วนใดของอาคารเป็นท่ีอยูอ่าศยัหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท  โดยมี
พื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัตั้งแต่หน่ึงหม่ืนตารางเมตรข้ึนไป 

“อาคารชุมนุมคน” หมายความถึง อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเขา้ไป
ภายในเพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนท่ีมีพื้นท่ีตั้งแต่หน่ึงพนัตารางเมตรข้ึนไป  หรือชุมนุมคนได้
ตั้งแต่หา้ร้อยคนข้ึนไป 

“โรงมหรสพ " หมายความวา่  อาคารหรือส่วนใดของอาคารท่ีใชเ้ป็นสถานท่ี
ส าหรับฉายภาพยนตร์ แสดงละคร แสดงดนตรี  หรือการแสดงร่ืนเริงอ่ืนใด  และมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
เปิดใหส้าธารณชนเขา้ชมการแสดงนั้นเป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
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“ท่ีสาธารณะ” หมายความวา่ ท่ีซ่ึงเปิดหรือยนิยอมใหป้ระชาชนเขา้ไปหรือใชเ้ป็น
ทางสัญจรได ้ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 

“แผนผงับริเวณ” หมายความวา่ แผนท่ีแสดงลกัษณะ ท่ีตั้ง และขอบเขตของท่ีดิน
และอาคารท่ีก่อสร้าง  ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย ใชห้รือเปล่ียนการใช้  รวมทั้งแสดงลกัษณะและ
ขอบเขตของท่ีสาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดินท่ีติดต่อโดยสังเขปดว้ย 

“แบบแปลน” หมายความวา่ แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน 
เคล่ือนยา้ย  ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคญั  ขนาดเคร่ืองหมาย
วสัดุและการใชส้อยต่าง ๆ ของอาคาร อยา่งชดัเจนพอท่ีจะใชใ้นการด าเนินการได ้

“รายการประกอบแบบแปลน ” หมายความวา่ ขอ้ความช้ีแจง รายละเอียดเก่ียวกบั
คุณภาพและชนิดของวสัดุ  ตลอดจนวธีิปฏิบติัหรือวธีิการส าหรับการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน 
เคล่ือนยา้ย ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารเพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบแปลน 

“รายการค านวณ ” หมายความวา่ รายการแสดงวธีิการค านวณ ก าลงัของวสัดุการ
รับน ้าหนกั และก าลงัตา้นทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

“ก่อสร้าง” หมายความวา่  สร้างอาคารข้ึนใหม่ทั้งหมด  ไม่วา่จะเป็นการสร้างข้ึน
แทนของเดิมหรือไม่ 

“ดดัแปลง” หมายความวา่ เปล่ียนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซ่ึงลกัษณะขอบเขต 
แบบ รูปทรง สัดส่วน น ้าหนกั  เน้ือท่ี ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่า ง ๆ ของอาคารซ่ึงได้
ก่อสร้างไวแ้ลว้ใหผ้ดิไปจากเดิม และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดดัแปลงท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“ซ่อมแซม” หมายความวา่ ซ่อมหรือเปล่ียนส่วนต่าง ๆ ของอาคารใหค้งสภาพเดิม 
“ร้ือถอน” หมายความวา่  ร้ือส่วนอนัเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา 

คาน ตง หรือส่วนอ่ืนของโครงสร้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
“เขตเพลิงไหม้” หมายความวา่  บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมอ้าคารตั้งแต่สามสิบหลงัคา

เรือนข้ึนไปหรือมีเน้ือท่ีตั้งแต่หน่ึงไร่ข้ึนไป  รวมทั้งบริเวณท่ีอยูติ่ดต่อภายในระยะสามสิบเมตร  
โดยรอบบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมด้ว้ย 

“ผูค้วบคุมงาน” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งรับผดิชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแล
การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร 

“ผูด้  าเนินการ ” หมายความวา่ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารซ่ึงกระท าการ
ก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคารดว้ยตนเอง  และหมายความรวมถึงผูซ่ึ้งตกลงรับ
กระท าการดงักล่าวไม่วา่จะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม และผูรั้บจา้งช่วง 
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“ผูค้รอบครองอาคาร ” หมายความรวมถึง  ผูจ้ดัการของนิติบุคคลอาคารชุดส าหรับ
ทรัพยส่์วนกลางตามกฎหมายวา่ดว้ยอาคารชุดดว้ย 

“ผูต้รวจสอบ ” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุม หรือผูซ่ึ้งไดรั้บใบอนุญาตประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
นั้น แลว้แต่กรณี ซ่ึงไดข้ึ้นทะเบียนไวต้ามพระราชบญัญติัน้ี 

“นายตรวจ” หมายความวา่ ผูซ่ึ้งเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหเ้ป็นนายตรวจ 
“นายช่าง” หมายความวา่  ขา้ราชการหรือพนกังานของราชการส่วนทอ้งถ่ิ น ซ่ึงเจา้

พนกังานทอ้งถ่ินแต่งตั้งใหเ้ป็นนายช่าง  หรือวศิวกรหรือสถาปนิกซ่ึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผงั
เมือง*แต่งตั้งใหเ้ป็นนายช่าง 

“ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ” หมายความวา่ เทศบาล สุขาภิบาล องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยา และองคก์ารปกครองทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้
เป็นราชการส่วนทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี 

“ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน ” หมายความวา่ กฎซ่ึงออกโดยอาศยัอ านาจนิติบญัญติัของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน เช่น  เทศบญัญติั ขอ้บงัคบัสุขาภิบาล ขอ้บญัญติัจงัหวดั ขอ้บญัญติั
กรุงเทพมหานคร หรือขอ้บญัญติัเมืองพทัยา เป็นตน้ 

“เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน” หมายความวา่ 
(๑) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(๒) นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
(๓) ประธานกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ส าหรับในเขตองคก์าร

บริหารส่วนต าบล 
(๔) ผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(๕) นายกเมืองพทัยา ส าหรับในเขตเมืองพทัยา 
(๖) ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีรัฐมนตรีประกาศ

ก าหนด ส าหรับในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๕ ใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี

และใหมี้อ านาจออกกฎกระทรวง 
(๑) ก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอตัราทา้ยพระราชบญัญติัน้ี  หรือยกเวน้

ค่าธรรมเนียม 
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(๒) ก าหนดแบบค าขออนุญาต  ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบแทน  ตลอดจนแบบของ
ค าสั่งหรือแบบอ่ืนใดท่ีจะใชใ้นการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) ก าหนดกิจการอ่ืนเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวงนั้น เม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ใหใ้ชบ้งัคบัได ้
  

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

                    
 มาตรา ๖ พระราชบญัญติัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่พระท่ีนัง่หรือพระราชวงั 
 มาตรา ๗ ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงยกเวน้ ผอ่นผนั หรือก าหนด

เง่ือนไขในการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนเก่ียวกบัอาคาร  ดงัต่อไปน้ี 
(๑) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีใชใ้นราชการหรือใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
(๒) อาคารของราชการส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีใชใ้นราชการหรือใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
(๓) อาคารขององคก์ารของรัฐท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ท่ีใชใ้นกิจการขององคก์าร

หรือใชเ้พื่อสาธารณประโยชน์ 
(๔) โบราณสถาน วดัวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ท่ีใชเ้พื่อการศาสนาซ่ึงมีกฎหมาย

ควบคุมการก่อสร้างไวแ้ลว้โดยเฉพาะ 
(๕) อาคารท่ีท าการขององคก์ารระหว่ างประเทศ  หรืออาคารท่ีท าการของ

หน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตามความตกลงระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลต่างประเทศ 
(๖) อาคารท่ีท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
(๗) อาคารชัว่คราวเพื่อใชป้ระโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวรหรืออาคารเพื่อใช้

ประโยชน์เป็นการชัว่คราว ท่ีมีก าหนดเวลาการร้ือถอน 
(๘) อาคารท่ีกระทรวง  ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ องคก์ารของ

รัฐท่ีจดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ จดัใหมี้หรือพฒันาเพื่อเป็นท่ีอยูอ่าศยัส าหรับผู ้
มีรายไดน้อ้ย  ทั้งน้ี ตอ้งมิใช่การยกเวน้หรือผอ่นผนัเง่ือนไขเก่ียวกบัความมัน่คงแขง็ แรงและความ
ปลอดภยัของอาคารหรือความปลอดภยัของผูซ่ึ้งอยูอ่าศยัหรือใชอ้าคาร 

มาตรา ๘ เพื่อประโยชน์แห่งความมัน่คงแขง็แรง ความปลอดภยั  การป้องกนั
อคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง  การสถาปัตยกรรม และการ
อ านวยความสะดวกแก่การจราจร  ตลอดจนการอ่ื นท่ีจ าเป็นเพื่อปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  ให้
รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนด 
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(๑) ประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน ขนาด เน้ือท่ี และท่ีตั้งของอาคาร 
(๒) การรับน ้าหนกั  ความตา้นทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบติั

ของวสัดุท่ีใช ้
(๓) การรับน ้าหนกั  ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับ

อาคาร 
(๔) แบบและวธีิการเก่ียวกบัการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เคร่ืองกล  ความ

ปลอดภยัเก่ียวกบัอคัคีภยัหรือภยัพิบติัอยา่งอ่ืน และการป้องกนัอนัตรายเม่ือมีเหตุชุลมุนวุน่วาย 
(๕) แบบ และจ านวนของหอ้งน ้าและหอ้งส้วม 
(๖) ระบบการจดัการเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของอาคาร เช่น ระบบการจดัแสง

สวา่ง การระบายอากาศ  การปรับอากาศ การฟอกอากาศ การระบายน ้า การบ าบดัน ้าเสีย  และการ
ก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 

(๗) ลกัษณะ ระดบั ความสูง เน้ือท่ีของท่ีวา่งภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร 
(๘) ระยะหรือระดบัระหวา่งอาคารกบัอาคารหรือเขตท่ีดินของผูอ่ื้น หรือระหวา่ง

อาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ ทาง หรือท่ีสาธารณะ 
(๙) พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออกของรถ

ส าหรับอาคารบางชนิดหรือบางประเภท  ตลอดจนลกัษณะและขนาดข องพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึน
ดงักล่าว 

(๑๐) บริเวณหา้มก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย  และใชห้รือเปล่ียนการใช้
อาคารชนิดใดหรือประเภทใด 

(๑๑) หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย  
ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคาร 

(๑๒) หลกัเกณฑ ์วิ ธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๑๓) หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูอ้อกแบบ ผูค้วบคุมงาน  ผูด้  าเนินการผู ้
ครอบครองอาคารและเจา้ของอาคาร 

(๑๔) คุณสมบติัเฉพาะและลกัษณะตอ้งห้ ามของผูต้รวจสอบ ตลอดจนหลกัเกณฑ์  
วธีิการและเง่ือนไขในการขอข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ 

(๑๕) หลกัเกณฑ ์วธีิการ  และเง่ือนไขในการตรวจสอบอาคาร  ติดตั้งและ
ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบของอาคาร 
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(๑๖) ชนิดหรือประเภทของอาคารท่ีเจา้ของอาคารหรือผูค้รอบคร องอาคารหรือ
ผูด้  าเนินการตอ้งท าการประกนัภยัความรับผดิตามกฎหมายต่อชีวติ  ร่างกาย และทรัพยสิ์นของ
บุคคลภายนอก 

 มาตรา ๘ ทวิ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภยัของประชาชน  ใหรั้ฐมนตรีโดย
ค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลกัษณะ
ของส่ิงท่ีสร้าง ข้ึนเพื่อใชใ้นการขนส่งบุคคลในบริเวณใดในลกัษณะกระเชา้ไฟฟ้าหรือส่ิงอ่ืนใดท่ี
สร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงคอ์ยา่งเดียวกนั หรือออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือลกัษณะของส่ิง
ท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองเล่นในสวนสนุกหรือในสถานท่ีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ในลกัษณะเดียวกนั
เป็นอาคารตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงตามวรรคหน่ึงตอ้งก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ  และเง่ือนไขในการ
ก่อสร้าง การอนุญาตใหใ้ช ้การตรวจสอบ มาตรฐานการรับน ้าหนกั  ความปลอดภยั  และคุณสมบติั
ของวสัดุหรืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงนั้น  ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมของส่ิงท่ีสร้า งข้ึนแต่ละ
ประเภทหรือแต่ละลกัษณะโดยอาจก าหนดใหแ้ตกต่างจากบทบญัญติัของพระราชบญัญติัน้ีได ้

 มาตรา ๙ ในกรณีท่ีไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๘ แลว้ 
ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติัตามกฎกระทรวงนั้น เวน้แต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ 

ในกรณีท่ียงัมิไดมี้การออกกฎ กระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา  ๘ ใหร้าชการ
ส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นได ้

ในกรณีท่ีไดมี้การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองใดตามวรรคสองแลว้  ถา้
ต่อมามีการออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองนั้น ใหข้อ้ก าหนดของขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในส่วนท่ีขดัหรือ
แยง้กบักฎกระทรวงเป็นอนัยกเลิก และใหข้อ้ก าหนดของขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในส่วนท่ีไม่ขดัหรือแยง้
กบักฎกระทรวงยงัคงใชบ้งัคบัต่อไปไดจ้นกวา่จะมีการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใหม่ตามมาตรา ๑๐ แต่
ตอ้งไม่เกินหน่ึงปี นบัแต่วนัท่ีกฎกระทรวงนั้นใชบ้งัคบั 

การยกเลิกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตา มวรรคสามยอ่มไม่กระทบกระเทือนต่อการ
ด าเนินการท่ีไดก้ระท าไปแลว้โดยถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น 

 มาตรา ๑๐ ในกรณีท่ีไดมี้การออกกฎกระทรวงก าหนดเร่ืองใดตามมาตรา ๘ แลว้ 
ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินในเร่ืองนั้นไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดรายละเอียดในเร่ืองนั้นเพิ่มเติมจากท่ี
ก าหนดไวใ้นกฎกระทรวงโดยไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงดงักล่าว 

(๒) เป็นการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดเร่ืองนั้นขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวง
ดงักล่าวเน่ืองจากมีความจ าเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทอ้งถ่ิน 
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การออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตาม (๒) ใหมี้ผลใชบ้งัคบัไดเ้ม่ือไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรั้บอนุมติัจากรัฐมนตรี 

คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตอ้งพิจารณาใหค้วามเห็นชอบหรือไม่ใหค้วาม
เห็นชอบในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตาม (๒) ใหเ้สร็จภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน
นั้น ถา้ไม่ใหค้วามเห็นชอบ ใหแ้จง้เหตุผลใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นทราบดว้ย 

ถา้คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้นไม่เสร็จภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม  ใหถื้อวา่คณะกรรมการควบคุมอาคารไดใ้หค้วามเห็นชอบในขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินนั้นแลว้  และใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไป  ถา้รัฐมนตรีไม่สั่งการ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น ใหถื้อวา่รัฐมนตรีไดอ้นุมติัตามวรรคสอง 

 มาตรา ๑๐ ทวิ ในกรณีท่ีรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
เห็นวา่ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินใ ดท่ีออกตามมาตรา  ๑๐ (๑) ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 
๘ หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๑๐ (๒) มีขอ้ก าหนดท่ีก่อภาระหรือความยุง่ยากใหแ้ก่
ประชาชนเกินความจ าเป็นหรือก่อใหเ้กิดภยนัตรายต่อ สุขภาพ  ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์นของ
ประชาชน ใหรั้ฐมนตรีมีอ านาจแจง้ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นด าเนินการยกเลิกหรือแกไ้ขขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินดงักล่าวเสียใหม่ได ้

ในกรณีตามวรรคหน่ึง  ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จภายในหน่ึง
ร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัรับแจง้จากรัฐมนตรี  ก าหนดวนัดงักล่าวใหห้มายถึงวนัในสมยัประชุมของ
ราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

การยกเลิกหรือแกไ้ขขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึงยอ่มไม่กระทบกระเทือนต่อ
การด าเนินการท่ีไดก้ระท าไปแลว้โดยถูกตอ้งตามขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินนั้น 

 มาตรา ๑๑ ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ เม่ือประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

 มาตรา ๑๒ กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๘ หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตาม
มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ ถา้ขดัหรือแยง้กบักฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองใหบ้งัคบัตามกฎหมายวา่ดว้ย
การผงัเมือง 

 มาตรา ๑๓ ในกรณีท่ีสมควรหา้มการก่อสร้างดดัแปลง ร้ือถอน  เคล่ือนยา้ยและใช้
หรือเปล่ียนการใช้ อาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหน่ึงบริเวณใด  แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวง 
หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินก าหนดการ ตามมาตรา ๘ (๑๐) ใหรั้ฐมนตรีโดยค าแนะน าของอธิบดีกรม
โยธาธิการและผงัเมือง*หรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หา้มการก่อสร้าง ดดัแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยา้ย และใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารในบริเวณนั้นเป็น
การชัว่คราวได ้และใหด้ าเนินการออกกฎกระทรวง หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ี
ประกาศนั้นมีผลใชบ้งัคบั 

ถา้ไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินภายในก าหนดเวลาตามวรรค
หน่ึง ใหป้ระกาศดงักล่าวเป็นอนัยกเลิก 

 มาตรา ๑๓ ทวิ เพื่อประโยชน์ในการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนซ่ึงจะตอ้ง
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๑) ใหส่้วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมายอ่ืนแจง้ขอ้
หา้ม ขอ้จ ากดั หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ื อถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร 
หรือการด าเนินการอยา่งอ่ืนตามพระราชบญัญติัน้ี  ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งทราบเพื่อ
ด าเนินการตาม (๒) 

(๒) ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินจดัใหมี้เอกสารเผยแพร่หลกัเกณฑ์  วธีิการและเง่ือนไข
ในการขออนุญาตและการอนุญาตด าเนินการต่าง ๆ ตามพระราช บญัญติัน้ี  ตลอดจนขอ้มูลท่ีไดรั้บ
แจง้ตาม (๑) ไวจ้  าหน่ายหรือใหแ้ก่ประชาชนซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ค าเตือนไวใ้นใบอนุญาตท่ีไดอ้อกใหต้าม
พระราชบญัญติัน้ีวา่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ียงัคงมีหนา้ท่ีตอ้งขออนุญาตเก่ี ยวกบั
อาคารนั้นตามกฎหมายอ่ืนในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปดว้ย 

(๔) ราชการส่วนทอ้งถ่ินอาจจดัใหมี้แบบแปลนอาคารต่าง ๆ  ท่ีไดม้าตรฐานและ
ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี  กฎกระทรวงและหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัน้ีไวจ้  าหน่ายหรือใหแ้ก่ประชาชนได ้

 มาตรา ๑๓ ตรี ถา้ผูซ่ึ้งจะตอ้งปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีมีขอ้สงสัยเก่ียวกบั 
(๑) การก าหนดระยะหรือระดบัระหวา่งอาคารกบัอาคาร  หรือเขตท่ีดินของผูอ่ื้น

หรือระหวา่งอาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ หรือท่ีสาธารณะ หรือ 
(๒) การก าหนดบริเวณหา้มก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ื อนยา้ย  และใชห้รือ

เปล่ียนการใชอ้าคารชนิดใดหรือประเภทใด 
ผูน้ั้นมีสิทธิหารือไปยงัเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดโ้ดยท าเป็นหนงัสือ  และใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถ่ินตอบขอ้หารือนั้นภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือ  แต่ถา้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินเห็นวา่มีความจ าเป็นตอ้งขอค าปรึกษา จากคณะกรรมการควบคุมอาคารเสียก่อนหรือมีเหตุ
จ าเป็นอ่ืนใด  ก็ใหข้ยายก าหนดเวลาดงักล่าวออกไปอีกไดไ้ม่เกินสองคราว  คราวละไม่เกินสามสิบ
วนั 
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ในกรณีท่ีผูห้ารือตามวรรคหน่ึงไดด้ าเนินการก่อสร้าง  ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือ
เคล่ือนยา้ยอาคารโดยถือปฏิบติัตามค าตอบขอ้หารือของเจา้พนกั งานทอ้งถ่ิน  ถา้ต่อมาปรากฏวา่เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินไดต้อบขอ้หารือไปโดยผดิพลาดเป็นเหตุใหผู้ห้ารือไดด้ าเนินการดงักล่าวไปโดย
ไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี  กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ผูน้ั้นไม่ตอ้งรับโทษ 

  
หมวด ๒ 

คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
 

 มาตรา ๑๔ ใหมี้คณะกรรมการควบคุมอาคาร  ประกอบดว้ยอธิบดีกรมโยธาธิการ
และผงัเมือง *เป็นประธานกรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข  ผูแ้ทนกระทรวงอุตสาหกรรม 
ผูแ้ทนกรมการปกครอง ผูแ้ทนกรมทางหลวง ผูแ้ทนกรมอยัการ  ผูแ้ทนส านกัผงัเมือง ผูแ้ทน
ส านกังานคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร  ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุม
การประกอบวชิาชีพวศิวกรรมและผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม  
แห่งละหน่ึงคน และผูท้รงคุณวฒิุอีกไม่เกินส่ีคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ  และใหห้วัหนา้
ส านกังานคณะกรรมการควบคุมอาคาร เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  
มาตรา ๑๕ กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี 
ในกรณีมีการแต่งตั้งกรรมการในระหวา่งท่ีกรรมการซ่ึงแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยู่

ในต าแหน่ง  ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้งซ่อม  ใหผู้ไ้ดรั้บแต่งตั้งนั้นอยูใ่นต าแหน่ง
เท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการซ่ึงไดแ้ต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น 

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได้  แต่ตอ้งไม่เกินสองคราว
ติดต่อกนั  

 มาตรา  ๑๖ นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๑๕ กรรมการซ่ึง
รัฐมนตรีแต่งตั้งพน้จากต าแหน่ง เม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหอ้อก 
(๔) เป็นบุคคลลม้ละลาย 
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(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดหรือค าสั่งท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหจ้ าคุก  

เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีกระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 
 มาตรา  ๑๗ การประชุมของคณะกรรมการควบคุมอาคาร  ตอ้งมีกรรมการมา

ประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองคป์ระชุม ถา้ประธานกรรมการไม่
อยูห่รือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานใน
ท่ีประชุม 

การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก 
กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั  ให้

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 
 มาตรา ๑๘ ใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) ใหค้  าแนะน าแก่รัฐมนตรีในการด าเนินการตามมาตรา ๘ หรือมาตรา ๑๐ ทว ิ
(๒) ใหค้วามเห็นชอบในการออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินตามมาตรา ๑๐ (๒) 
(๓) ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือส่วนราชการในการปฏิบติัการ

ตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๔) ก ากบัดูแลและตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและผู ้ ซ่ึงมี

หนา้ท่ีปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๕) รับข้ึนทะเบียนและเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ 
(๖) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัน้ี 
  
มาตรา ๑๙ คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมายได ้
ใหน้ ามาตรา ๑๗ มาใชบ้งัคบัแก่การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
  
มาตรา ๒๐ ใหจ้ดัตั้งส านกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารข้ึนในกรมโยธาธิการ

และผงัเมือง* มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
(๑) ปฏิบติังานธุรการและงานวชิาการใหแ้ก่คณะกรรมการควบคุมอาคาร 
(๒) ปฏิบติังานธุรการ ตรวจสอบขอ้เทจ็จริง และเสนอความเห็นแก่คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ 
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(๓) ประสานงานและใหค้วามช่วยเหลือแก่ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี ตลอดจนใหค้ าแนะน าแก่ภาคเอกชน 

(๔) ปฏิบติังานตามท่ีคณะกรรมการควบคุมอาคารมอบหมาย 
  

หมวด ๓ 
การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย 

และใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคาร 
 

มาตรา ๒๑  ผูใ้ดจะก่อสร้าง ดดัแปลง  หรือเคล่ือนยา้ยอาคารตอ้งไดรั้บใบอนุญาต
จากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน หรือแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทว ิ

 มาตรา ๒๑ ทวิ การก่อสร้าง ดดัแปลง  หรือเคล่ือนยา้ยอาคารชนิดหรือประเภทท่ี
กฎกระทรวงก าหนดใหมี้การตรวจสอบงานออกแบบและค านวณส่วนต่าง  ๆ ของโครงสร้างอาคาร 
ผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบงานออกแบบและ
ค านวณดงักล่าวตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา  ๒๒  ผูใ้ดจะร้ือถอนอาคารดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน หรือแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทว ิ

(๑) อาคารท่ีมีส่วนสูงเกินสิบหา้เมตรซ่ึงอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่
ความสูงของอาคาร 

(๒) อาคารท่ีอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่สองเมตร 
 มาตรา ๒๓ (ยกเลิก) 
 มาตรา ๒๔ (ยกเลิก) 
 มาตรา ๒๕ ในกรณีท่ีเป็นการยืน่ค าขอรับใบอนุญาต ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ

พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผล  ใหผู้ข้อ รับ
ใบอนุญาตทราบภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกินสองคราว 
คราวละไม่เกินส่ีสิบหา้วนั  แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้ก ารขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้อรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึงหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ั้น แลว้แต่กรณี 
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ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีค าสั่งไม่อนุญาตใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบโดยไม่ชกัชา้ 

 มาตรา  ๒๖ ในกรณีท่ีการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารท่ีขอ
อนุญาตนั้น  มีลกัษณะหรืออยูใ่นประเภทท่ีไดก้ าหนดเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่
ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรมหรือเป็นวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพ
สถาปัตยกรรม ถา้วศิวกรหรือสถาปนิกผูรั้บผดิชอบในการนั้นตามท่ีระบุไวใ้นค าขอมิไดเ้ป็นผูไ้ดรั้บ
ใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ดงักล่าว แลว้แต่กรณี ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินปฏิเสธไม่รับพิจารณาค าขอนั้น 

 มาตรา  ๒๗ ในการตรวจพิจารณาค าขอรับใบอนุญาต  ใหเ้จา้พนกังาน ทอ้งถ่ินมี
อ านาจสั่งใหผู้ข้อรับใบอนุญาตแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนผงับริเวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน หรือรายการค านวณท่ีไดย้ืน่ไว้  เพื่อใหถู้กตอ้งและเป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 
๘ หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ และใหน้ ามาตรา ๒๕ วรรคสาม  มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

เม่ือผูข้อรับใบอนุญาตไดแ้กไ้ขเปล่ียนแปลงแผนผงับริเวณ  แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน  หรือรายการค านวณตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตใหภ้ายในสามสิบวนั  แต่ถา้ผูข้อรับใบอนุญาตไดแ้กไ้ข
เปล่ียนแปลงในสาระส าคญัผดิจากค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ในกรณีน้ีใหถื้อวา่เป็นการยืน่ค  า
ขอใหม่และใหด้ าเนินการตามมาตรา ๒๕ ต่อไป 

 มาตรา  ๒๘ ในกรณีท่ีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  และรายการ
ค านวณท่ีไดย้ืน่มาพร้อมกบัค าขอรับใบอนุญาตกระท าโดยผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแต่เฉพาะ
ในส่วนท่ีไม่เก่ียวกบัรายการค านวณ 

 มาตรา ๒๘  ทวิ  ในกรณีท่ีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  และ
รายละเอียดดา้นสถาปัตยกรรมของอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใชท่ี้ไดย้ืน่มาพร้อม
กบัค าขอรับใบอนุญาตกระท าโดยผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแต่เฉพาะในส่วนท่ีไม่
เก่ียวกบัรายละเอียดดา้นสถาปัตยกรรมส่วนภายในอาคาร เวน้แต่ทางหนีไฟและบนัไดหนีไฟ 

 มาตรา  ๒๙ เม่ือไดรั้บใบอนุญาตแลว้  ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตมีหนงัสือแจง้ช่ือผู ้
ควบคุมงานกบัวนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการด าเนินการตามท่ีไดรั้บอนุญาตใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ทราบพร้อมทั้งแนบหนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานมาดว้ย 
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ผูค้วบคุมงานจะเป็นบุคคลใดหรือเป็นเจา้ของอาคารก็ได้  เวน้แต่จะเป็นการ
ตอ้งหา้มตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรมหรือกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพสถาปัตยกรรม 

 มาตรา ๓๐ ถา้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตจะบอกเลิกตวัผูค้วบคุมงานท่ีไดแ้จง้ช่ือไว้  หรือผู ้
ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผูค้วบคุมงาน  ใหมี้หนงัสือแจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบ  แต่ทั้งน้ี
ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหนา้ท่ีทางแพง่ระหวา่งผูไ้ดรั้บใบอนุญาตกบัผูค้วบคุมงานนั้น 

ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกตามวรรคหน่ึง  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งระงบัการด าเนินการ
ตามท่ีไดรั้บอนุญาตไวก่้อนจนกวา่จะไดมี้หนงัสือแจง้ช่ือและส่งหนงัสือแสดงความยนิยอมของผู ้
ควบคุมงานคนใหม่ใหแ้ก่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้ 

 มาตรา ๓๑ หา้มมิใหผู้ใ้ดจดัใหมี้หรือด าเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือ
เคล่ือนยา้ยอาคารใหผ้ดิไปจากแผนผงับริเวณ แบบแปลน  และรายการประกอบแบบแปลนท่ีไดรั้บ
อนุญาต ตลอดจนวธีิการหรือเง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นใบอ นุญาต หรือใหผ้ดิไป
จากท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิเวน้แต่ 

(๑) เจา้ของอาคารนั้นไดย้ืน่ค  าขออนุญาตและไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินใหท้ าการแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้

(๒) เจา้ของอาคารนั้นไดแ้จง้การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบ
แลว้ หรือ 

(๓) การด าเนิ นการดงักล่าวไม่ขดัต่อกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือเป็นกรณีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ใหน้ ามาตรา ๒๕ หรือมาตรา ๓๙ ทว ิมาใชบ้งัคบัแก่การด าเนินการตาม (๑) หรือ 
(๒) แลว้แต่กรณี โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง  ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร  เป็นการฝ่าฝืน
ความในวรรคหน่ึง  ใหถื้อวา่เป็นการกระท าของผูค้วบคุมงาน  เวน้แต่ผูค้วบคุมงานจะพิสูจน์ไดว้า่
เป็นการกระท าของผูอ่ื้นซ่ึงผูค้วบคุมงานไดมี้หนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งการกระท าดงักล่าวใหเ้จา้ของ
หรือผูค้รอบครองอาคาร และผูด้  าเนินการทราบแลว้ แต่บุคคลดงักล่าวไม่ยอมปฏิบติัตาม 

 มาตรา ๓๒ อาคารประเภทควบคุมการใช ้คือ อาคารดงัต่อไปน้ี 
(๑) อาคารส าหรับใชเ้ป็นคลงัสินคา้ โรมแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
(๒) อาคารส าหรับใชเ้พื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การ

สาธารณสุข หรือกิจการอ่ืน ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหก่้อสร้าง ดดัแปลง  หรือเคล่ือนยา้ยอาคารประเภทควบคุม
การใช ้หรือผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไดก้ระท าการดงักล่าวเสร็จแลว้  ใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินทราบตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด  เพื่อท าการตรวจสอบการก่อสร้าง 
ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารนั้นใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 

หา้มมิใหบุ้คคลใดใชอ้าคารนั้นเพื่อกิจการดงัท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาต  หรือท่ีไดแ้จง้
ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง 

ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดท้  าการตรวจสอบแลว้เห็นวา่การก่อสร้างดดัแปลง  หรือ
เคล่ือนยา้ยอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกตอ้งตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา  ๓๙ ทว ิ
แลว้ ก็ใหอ้อกใบรับรองใหแ้ก่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อใหมี้การใชอ้าคาร
นั้นตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทวิ ได ้แต่ถา้เจา้พนกั งานทอ้งถ่ินมิไดท้  า
การตรวจสอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารนั้นใชห้รือ
ยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอ้าคารนั้นเพื่อกิจการดงัท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา  ๓๙ 
ทว ิต่อไปได ้

หา้มมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชห้รือ ยนิยอมให้
บุคคลใดใชอ้าคารนั้นเพื่อกิจการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา  ๓๙ 
ทว ิ

 มาตรา ๓๒ ทว ิเจา้ของอาคาร ดงัต่อไปน้ี 
(๑) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(๒) อาคารชุมนุมคน 
(๓) อาคารตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ตอ้งจดัใหมี้ผูต้รวจสอบดา้นวศิวกรร มหรือผูต้รวจสอบดา้นสถาปัตยกรรม  แลว้แต่กรณี ท าการ
ตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของตวัอาคาร อุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  เก่ียวกบัระบบไฟฟ้า และ
การจดัแสงสวา่ง ระบบการเตือน การป้องกนัและการระงบัอคัคีภยั  การป้องกนัอนัตรายเม่ือมีเหตุ
ชุลมุนวุน่วาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน ้า  ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบ
อ่ืนๆ  ของอาคารท่ีจ าเป็นต่อการป้องกนัภยนัตรายต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย  หรือ
ทรัพยสิ์น แลว้รายงานผลการตรวจสอบต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ์  วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ใหเ้จา้พนกังานท้องถ่ินพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพอาคารตามวรรคหน่ึงโดยมิ
ชกัชา้  เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารหรือด าเนินการตามมาตรา ๔๖ หรือ
มาตรา ๔๖ ทว ิแลว้แต่กรณี ต่อไป 
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 มาตรา  ๓๓ หา้มมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภท
ควบคุมการใช้  ใชห้รือยนิยอมให้ บุคคลใดใชอ้าคารดงักล่าวเพื่อกิจการตามมาตรา ๓๒ เวน้แต่จะ
ไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือไดแ้จง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบแลว้  และใหน้ า
มาตรา ๒๕ และมาตรา ๒๗ หรือมาตรา ๓๙ ทว ิแลว้แต่กรณี มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ใหน้ าความในวรรคหน่ึงมาใชบ้งัคบัแก่การเปล่ีย นการใชอ้าคารประเภทควบคุม
การใชส้ าหรับกิจการหน่ึงไปใชเ้ป็นอาคารประเภทควบคุมการใชส้ าหรับอีกกิจการหน่ึงโดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔ หา้มมิใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารท่ีตอ้งมีพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้าง
ข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ  ท่ีกลบัรถ และทางเขา้ออกของรถตามท่ีระบุไวใ้นมา ตรา ๘ (๙) ดดัแปลง  
หรือใชห้รือยนิยอมใหบุ้คคลอ่ืนดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถ ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออกของรถนั้นเพื่อ
การอ่ืน ทั้งน้ี ไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ขอ้หา้มตามวรรคหน่ึงใหถื้อวา่เป็นภาระติดพนัในอสังหาริมทรัพยน์ั้ นโดยตรง
ตราบท่ีอาคารนั้นยงัมีอยู่  ทั้งน้ี ไม่วา่จะมีการโอนท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ  และทางเขา้ออกของรถนั้น
ต่อไปยงับุคคลอ่ืนหรือไม่ก็ตาม 

 มาตรา  ๓๕ ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒ ใหใ้ชไ้ดต้าม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไวใ้นใบอนุญาต  ถา้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายุ ใบอนุญาตจะตอ้ง
ยืน่ค  าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอายุ  และเม่ือไดย้ืน่ค  าขอดงักล่าวแลว้  ใหด้ าเนินการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินจะสั่งไม่อนุญาตใหต่้ออายใุบอนุญาตนั้น 

มาตรา ๓๖ ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ จะโอน
แก่กนัมิได ้เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

  
มาตรา ๓๗ ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา 

๓๓ ตาย ทายาทหรือผูจ้ดัการมรดกของบุคคลดงักล่าวซ่ึงประสงคจ์ะท าการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือ
ถอน เคล่ือนยา้ย ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารนั้นต่อไป  ตอ้งมีหนงัสือแจง้ใหเ้จ้ าพนกังานทอ้งถ่ิน
ทราบภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตาย  ในกรณีเช่นวา่น้ีใหถื้อวา่ทายาทหรือ
ผูจ้ดัการมรดกดงักล่าวเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตนั้นแทน 

 มาตรา ๓๘ ในระหวา่งการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร 
แลว้แต่กรณี ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตตอ้งเก็ บใบอนุญาตแผนผงับริเวณ  แบบแปลน  และรายการประกอบ
แบบแปลนไวใ้นบริเวณท่ีไดรั้บอนุญาตใหก้ระท าการดงักล่าวหน่ึงชุด  และพร้อมท่ีจะใหน้ายช่าง
หรือนายตรวจตรวจดูได ้
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ใหผู้ค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้  แสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ 
หรือใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ อาคารนั้น 

 มาตรา ๓๙ ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลาย  หรือช ารุดใน
สาระส าคญั  ใหผู้ไ้ดรั้บใบอนุญาตหรือใบรับรองยืน่ค าขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรองต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีไดท้ราบถึงการสูญหาย ถูกท าลาย หรือ
ช ารุด 

การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  และการออกใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ใหมี้ผลตามกฎหมายเช่นเดียวกบั
ใบอนุญาตหรือใบรับรอง แลว้แต่กรณี 

มาตรา ๓๙ ทวิ ผูใ้ดจะก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคารโดยไม่ยืน่
ค  าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก็ไดโ้ดยการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินและตอ้ง
ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

(๑) แจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดพร้อม
ทั้งแจง้ขอ้มูลและยืน่เอกสารดงัต่อไปน้ีดว้ย 

(ก) ช่ือของผูรั้บผดิชอบงานออกแบบอาคารซ่ึงจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวฒิุสถาปนิกตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพ
สถาปัตยกรรม และจะตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการแจง้เวยีนช่ือตามมาตรา ๔๙ ทว ิ

(ข) ช่ือของผูรั้บผดิชอบงา นออกแบบและค านวณอาคารซ่ึงจะตอ้งเป็นผู ้
ไดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมประเภทวฒิุวศิวกรตามกฎหมายวา่ดว้ย
วชิาชีพวศิวกรรม และจะตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บการแจง้เวยีนช่ือตามมาตรา ๔๙ ทว ิ

(ค) ช่ือของผูค้วบคุมงานซ่ึงจะตอ้งเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหเ้ป็นผู ้ ประกอบ
วชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
ใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพวศิวกรรม  และจะตอ้งไม่เป็น
ผูไ้ดรั้บการแจง้เวยีนช่ือตามมาตรา ๔๙ ทว ิ

(ง) ส าเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) 
(จ) หนงัสือรับรองของบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) วา่ตนเป็นผูอ้อกแบบ

อาคาร เป็นผูอ้อกแบบและค านวณอาคาร หรือจะเป็นผูค้วบคุมงาน แลว้แต่กรณี  พร้อมทั้งรับรองวา่
การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารนั้นถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติั
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น้ี กฎกระทรวงและขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี  และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทุก
ประการ 

(ฉ) แผนผงับริเวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการ
ค านวณของอาคารท่ีจะก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยซ่ึงมีค ารับรองของบุคคลตาม (ก) 
และ (ข) วา่ตนเป็นผูอ้อกแบบอาคารและเป็นผูอ้อกแบบและค านวณอาคารนั้น 

(ช) วนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการด าเนินการดงักล่าว 
(๒) ช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารในกรณีท่ี

เป็นการแจง้การก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 
ถา้ผูแ้จง้ไดด้ าเนินการตามท่ีระบุไวใ้นวรรคหน่ึงครบถว้นแลว้  ใหเ้จา้พนกัง าน

ทอ้งถ่ินออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั้น
ภายในวนัท่ีไดรั้บแจง้  และใหผู้แ้จง้เร่ิมตน้ด าเนินการก่อสร้างดดัแปลง  ร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ย
อาคารตามท่ีไดแ้จง้ไวไ้ดต้ั้งแต่วนัท่ีไดรั้บใบแจง้ 

ใหน้ ามาตรา ๓๘ และมาตรา  ๓๙  มาใชบ้งัคบัแก่ใบรับแจง้ตามมาตราน้ีโดย
อนุโลม 

 มาตรา ๓๙ ตรี ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้
ขอ้มูลหรือยืน่เอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา  ๓๙ ทวิ ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้แ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขให้ ถูกตอ้งหรือครบถว้นภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ี
ไดรั้บแจง้ค าสั่งดงักล่าว 

ภายในหน่ึงร้อยยีสิ่บวนันบัแต่วนัท่ีไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา  ๓๙ ทว ิหรือนบั
แต่วนัท่ีเร่ิมการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารตามท่ีไดแ้จง้ไว ้แลว้แต่กรณี  ถา้เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินได้ ตรวจพบวา่การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคารท่ีไดแ้จง้ไว ้
แผนผงับริเวณ แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีไดย้ืน่ไว้
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง  หรือขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญั ญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือ
แจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็วและใหมี้อ านาจด าเนินการตามมาตรา ๔๐ 
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ หรือมาตรา ๔๓ แลว้แต่กรณี 

ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมิไดมี้หนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตา มมาตรา  ๓๙ ทว ิ
ทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหถื้อวา่การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ย
อาคารดงักล่าวไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้ เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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(๑) การกระท าดงักล่าวเป็นการรุกล ้าท่ีสาธารณะ 
(๒) การกระท าดงักล่าวท่ีเก่ียวกบัระยะหรือ ระดบัระหวา่งอาคารกบัถนน ตรอก 

ซอย ทางเทา้  หรือท่ีสาธารณะ เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ  หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออก
ตามพระราชบญัญติัน้ี หรือ 

(๓) การกระท าดงักล่าวท่ีเก่ียวกบับริเวณหา้มก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย 
และใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารชนิดใดหรือ ประเภทใด เป็นการฝ่าฝืน กฎกระทรวง ประกาศ  หรือ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
หมวด ๓ ทว ิ

การอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบกิจการเก่ียวกบัโรงมหรสพ  
 

 มาตรา ๓๙ จตัวา การก่อสร้าง ดดัแปลง เคล่ือนยา้ย ร้ือถอน  หรือตรวจสอบอาคาร
ท่ีใชเ้พื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี
ดว้ย 

 มาตรา ๓๙ เบญจ หา้มมิใหเ้จา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารใชห้รือยนิยอม
ใหผู้ใ้ดใชอ้าคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นโรงมหรสพ  เวน้แต่จะไดรั้บใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพจากคณะกรรมการท่ีมีอ านาจพิจารณาตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี 

ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพมีอ านาจพิจารณาออก
ใบอนุญาต  เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายใุบอนุญาต โอนใบอนุญาต  และออกใบแทนใบอนุญาตเพื่อ
ประกอบกิจการโรงมหรสพ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในเขตกรุงเทพมหานค ร ประกอบดว้ยอธิบดี กรมโยธาธิการและผงัเมือง เป็น
ประธานกรรมการ ผูแ้ทนกรุงเทพมหานคร  ผูแ้ทนกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทน
ส านกังานต ารวจแห่งชาติเป็นกรรมการ และใหผู้อ้  านวยการกองควบคุมการก่อสร้าง กรมโยธาธิการ
และผงัเมือง*เป็นกรรมการและเลขานุการ 

(๒) ในเขตจงัหวดัอ่ืน ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ  เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง สาธารณสุขจงัหวดั  หวัหนา้ต ารวจภูธรจงัหวดัเป็นกรรมการ  
และใหโ้ยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั*เป็นกรรมการและเลขานุการ 

ในการวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก และใหป้ระธานคณะกรรม การ
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพตามวรรคสอง แลว้แต่กรณี  เป็นผูมี้อ านาจลงนามออก
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ใบอนุญาต เพิกถอนใบอนุญาต ต่ออายใุบอนุญาต โอนใบอนุญาต  และออกใบแทนใบอนุญาตตาม
วรรคสอง 

ประเภทของโรงมหรสพ ระบบความปลอดภยัและการป้องกนัอนัตรายอนัอาจเกิด
ข้ึนกบัคนดูและจ านวนและระยะห่างของส่ิงของหรือส่วนต่าง ๆ ภายในและภายนอกอาคารท่ีใชเ้ป็น
โรงมหรสพ เช่น หอ้งฉาย ทางเขา้ออก ประตู ท่ีนัง่คนดู ทางเดิน เป็นตน้ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๓๙ ฉ ใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหมี้อายสุอง
ปี โดยใหใ้ชไ้ดจ้นถึงวนัท่ี ๓๑ ธนัวาคม ของปีท่ีสองนบัแต่ปีท่ีออกใบอนุญาต 

หลกัเกณฑ ์วธีิการ  และเง่ือนไขในการขออนุญาต การอนุญาต การต่ออายุ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตส าหรับโรงมหรสพ  ใหเ้ป็นไปตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 

เจา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารผูใ้ดประสงคจ์ะขอต่ ออายใุบอนุญาตใหใ้ช้
อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  ใหย้ืน่ค  าขอต่ออายใุบอนุญาตก่อนใบอนุญาตเดิมส้ินอายุ  
และเม่ือไดย้ืน่ค  าขอดงักล่าวแลว้ใหป้ระกอบกิจการต่อไปไดจ้นกวา่ผูมี้อ  านาจอนุญาตตามมาตรา  
๓๙ เบญจ จะมีค าสั่งไม่อนุญาต 
  

หมวด ๔ 
อ านาจหนา้ท่ีของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 
มาตรา ๔๐ ในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารโดยฝ่า

ฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง  หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติั
น้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจด าเนินการดงัน้ี 

(๑) มีค  าสั่งให้ เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผูค้วบคุมงาน ผูด้  าเนินการลูกจา้ง  
หรือบริวารของบุคคลดงักล่าว ระงบัการกระท าดงักล่าว 

(๒) มีค  าสั่งหา้มมิใหบุ้คคลใดใชห้รือเขา้ไปในส่วนใด ๆ  ของอาคารหรือบริเวณท่ี
มีการกระท าดงักล่าว  และจดัใหมี้เคร่ืองหมายแสดงการหา้มนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยแ ละเห็นไดง่้าย ณ  
อาคารหรือบริเวณดงักล่าว และ 

(๓) พิจารณามีค าสั่งตามมาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ แลว้แต่กรณี  ภายในสามสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีไดมี้ค าสั่งตาม (๑) 
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มาตรา ๔๑ ถา้การกระท าตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีท่ีสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงให้
ถูกตอ้งได้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่ งใหเ้จา้ของอาคารยืน่ค าขออนุญาตหรือด าเนินการแจง้
ตามมาตรา ๓๙ ทว ิหรือด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงใหถู้กตอ้งภายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งไม่
นอ้ยกวา่สามสิบวนั ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควร เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไป
อีกก็ได ้และใหน้ ามาตรา ๒๗ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๔๒ ถา้การกระท าตามมาตรา ๔๐ เป็นกรณีท่ีไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลง
ใหถู้กตอ้งได ้หรือเจา้ของอาคารมิไดป้ฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๑ ใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผูค้วบคุมงาน  หรือผูด้  าเนินก ารร้ือ
ถอนอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนดแต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  
โดยใหด้ าเนินการร้ือถอนตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ  และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๘ (๑๑) หรือ ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามมาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ 

 มาตรา ๔๓  ถา้ไม่มีกา รร้ือถอนอาคารตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม
มาตรา ๔๒ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(๑) ยืน่ค  าขอฝ่ายเดียวโดยท าเป็นค าร้องต่อศาล นบัแต่ระยะเวลาท่ีก าหนดไวต้าม
มาตรา ๔๒ ไดล่้วงพน้ไป  ขอใหศ้าลมีค าสั่งจบักุมและกกัขงับุคคลซ่ึงมิไดป้ฏิบติัการตามค าสั่งขอ ง
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตรา  ๔๒ โดยใหน้ าประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่มาใชบ้งัคบั
โดยอนุโลม 

(๒) ด าเนินการหรือจดัใหมี้การร้ือถอนอาคารดงักล่าวไดเ้องโดยจะตอ้งปิด
ประกาศก าหนดการร้ือถอนไวใ้นบริเวณนั้นแลว้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่เจด็วนั  และเจา้ของหรือผู ้
ครอบครองอาคาร ผูรั้บผดิชอบงานออกแบบอาคาร  ผูรั้บผดิชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร ผู ้
ควบคุมงาน และผูด้  าเนินการ  จะตอ้งร่วมกนัเสียค่าใชจ่้ายในการนั้นเวน้แต่บุคคลดงักล่าวจะพิสูจน์
ไดว้า่ตนมิไดเ้ป็นผูก้ระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าท่ีเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ในการด าเนินการร้ือถอนอาคารตา มวรรคหน่ึง  เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  หรือผูซ่ึ้ง
ด าเนินการแทนเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดใ้ชค้วามระมดัระวงัตามสมควรแก่พฤติการณ์แลว้  บุคคลตาม
วรรคหน่ึงจะเรียกร้องค่าเสียหายจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือผูซ่ึ้งด าเนินการแทนเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินไม่ได ้

วสัดุก่อสร้างท่ีถูกร้ือถ อนและส่ิงของท่ีขนออกจากอาคารส่วนท่ีมีการร้ือถอนให้
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจยดึและเก็บรักษาไวห้รือขายและถือเงินไวแ้ทนได้  ทั้งน้ี ตามหลกัเกณฑ ์
วธีิการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  และถา้เจา้ของมิไดเ้รียกเอาทรัพยสิ์นหรือเงินนั้นคืน
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ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการร้ือถอน ใหท้รัพยสิ์นหรือเงินนั้นตกเป็นของราชการส่วนทอ้งถ่ิน
นั้นเพื่อน ามาเป็นค่าใชจ่้ายในการร้ือถอนอาคารตามพระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๔๔ ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนมาตรา ๓๒ วรรคสาม หรือม าตรา ๓๓ ใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารระงบัการใชอ้าคารส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บ
ใบรับรอง  ใบอนุญาต หรือท่ีไม่ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิจนกวา่จะไดรั้บใบรับรอง ใบอนุญาต  
หรือไดแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิแลว้ 

 มาตรา ๔๕ ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนมา ตรา ๓๔ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่ง
ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร  ผูค้รอบครองพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนดงักล่าวหรือผูท่ี้กระท าการ
ฝ่าฝืนมาตรา ๓๔ ระงบัการกระท านั้น  และสั่งใหบุ้คคลดงักล่าวด าเนินการแกไ้ขเปล่ียนแปลงพื้นท่ี
หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหก้ลบัคืนสู่ สภาพเดิมไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด  และใหน้ ามาตรา ๔๓ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๔๖  ในกรณีท่ีอาคารซ่ึงก่อสร้าง ดดัแปลง  หรือเคล่ือนยา้ยโดยไดรั้บ
อนุญาตตามพระราชบญัญติัน้ี หรือไดก่้อสร้าง ดดัแปลง  หรือเคล่ือนยา้ยก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบั มีสภาพหรือมีการใชท่ี้อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น  หรืออาจ
ไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยัหรือก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ  
ส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหด้ าเนินการแกไ้ขตามหลกัเกณฑ์  วธีิการ และ
เง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง  และถา้
อาคารนั้นอาจเป็นภยนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น  ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหร้ื้อถอนอาคารนั้นไดโ้ดยใหน้ ามาตรา ๔๒ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๔๖ ทวิ ในกรณีท่ีอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ  เก่ียวกบัระบบไฟฟ้าและการจดั
แสงสวา่ง ระบบการเตือน การป้องกนัและการระงบัอคัคีภยั  การป้องกนัอนัตรายเม่ือมีเหตุชุลมุน
วุน่วาย ระบบระบายอากาศ ระบบระบายน ้า  ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบเคร่ืองกล หรือระบบอ่ืน ๆ 
ของอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ มีสภาพหรือมีการใชท่ี้อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย  
หรือทรัพยสิ์นหรืออาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั  หรือก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อ
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจดงัน้ี 

(๑) มีค  าสั่งหา้มมิใหเ้จา้ของอาคารหรือผูค้รอบครองอาคารใช้ หรือยนิยอมให้
บุคคลใดใชอุ้ปกรณ์ประกอบต่าง  ๆ และจดัใหมี้เคร่ืองหมายแสดงการหา้มนั้นไวท่ี้อุปกรณ์  หรือ
บริเวณท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้ายท่ีอยูใ่กลก้บัอุปกรณ์นั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 100 

(๒) มีค  าสั่งใหเ้จา้ของอาคารด าเนินการแกไ้ขอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ นั้น  ใหอ้ยูใ่น
สภาพท่ีปลอดภยัหรือสามารถใช้ งานไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด  แต่ตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามสิบวนั  
ในกรณีมีเหตุอนัสมควรเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะขยายระยะเวลาดงักล่าวออกไปอีกก็ได ้

ในกรณีท่ีไม่มีการปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามวรรคหน่ึง  และ
หากอุปกรณ์ดงักล่าวมีผลท าใหอ้าคารนั้นมีสภาพหรือการใชท่ี้ อาจเป็นภยนัตรายอยา่งร้ายแรงต่อ
สุขภาพ  ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพยสิ์น  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินสั่งหา้มใชอ้าคารนั้นทั้งหมดหรือ
บางส่วนไวก่้อนก็ได้  และตอ้งจดัใหมี้เคร่ืองหมายแสดงการหา้มนั้นไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย 
ณ บริเวณอาคารหรือบริเวณดงักล่าว 

 มาตรา ๔๗ การสั่งหรือการแจง้ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี  
นอกจากกรณีตามมาตรา ๔๐ (๒) และมาตรา ๔๗ ทว ิใหท้  าเป็นหนงัสือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตอบรับใหผู้ข้อรับใบอนุญาต ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิเจา้ของหรือผูค้รอบครอง
อาคาร ผูด้  าเนินการหรือผูค้วบคุ มงาน แลว้แต่กรณี ณ ภูมิล าเนาของผูน้ั้น  หรือจะท าเป็นบนัทึกและ
ใหบุ้คคลดงักล่าวลงลายมือช่ือรับทราบก็ได ้

ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจด าเนินการตามวรรคหน่ึงได้  ใหปิ้ดประกาศ
ส าเนาค าสั่งหรือหนงัสือแจง้ แลว้แต่กรณี ไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย  ณ อาคารหรือบริ เวณท่ีตั้ง
อาคารท่ีท าการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย  ใชห้รือเปล่ียนการใชน้ั้นและใหถื้อวา่ผูข้อรับ
ใบอนุญาต ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต  ผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร 
ผูด้  าเนินการ  หรือผูค้วบคุมงานไดท้ราบค าสั่งหรือหนงัสือแจง้นั้นแลว้เม่ือพน้ก า หนดเจด็วนันบัแต่
วนัท่ีไดมี้การปิดประกาศดงักล่าว 

มาตรา ๔๗ ทวิ การแจง้ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีสั่งใหร้ะงบัการกระท าท่ี
เป็นการฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีหรือใหร้ื้อถอนอาคาร  ใหท้  าเป็นหนงัสือส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับใหผู้ซ่ึ้งจะตอ้งรับค าสั่งดั งกล่าว ณ  ภูมิล าเนาของผูน้ั้น และใหปิ้ด
ประกาศค าสั่งดงักล่าวไวใ้นท่ีเปิดเผยและเห็นไดง่้าย ณ  อาคารหรือบริเวณท่ีมีการกระท าดงักล่าว  
และใหถื้อวา่ผูซ่ึ้งจะตอ้งรับค าสั่งไดท้ราบค าสั่งนั้นแลว้เม่ือพน้ก าหนดสามวนันบัแต่วนัท่ีไดมี้การ
ปิดประกาศดงักล่าว 

 มาตรา ๔๘ ในการป ฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมี
อ านาจเขา้ไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี  ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์ก หรือในเวลาท าการของสถานท่ี
นั้น และเพื่อการน้ีใหมี้อ า นาจสอบถามขอ้เทจ็จริงหรือสั่งใหแ้สดงเอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งจากบุคคลท่ีอยูห่รือท างานในสถานท่ีนั้น 
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 มาตรา ๔๙ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจแต่งตั้งขา้ราชการหรือพนกังานส่วน
ทอ้งถ่ินซ่ึงมีความรู้หรือคุณวฒิุตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงใหเ้ป็นนายตรวจหรือนายช่างได ้

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นหรือไดรั้บการร้องขอจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  อธิบดีกรม
โยธาธิการและผงัเมือง *มีอ านาจแต่งตั้งวศิวกรหรือสถาปนิกเป็นนายช่างไดต้ามหลกัเกณฑท่ี์
ก าหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา ๔๙ ทวิ ในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร
โดยฝ่าฝื นบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี  กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัน้ี และเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดด้ าเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ หรือมาตรา ๔๒ 
แลว้แต่กรณี  แต่มิไดมี้การปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  และมีเหตุอนัควรสงสัยวา่
ผูรั้บผดิชอบงานออกแบบและค านวณอาคาร  หรือผูรั้บผดิชอบงานออกแบบอาคาร หรือผูค้วบคุม
งาน อาจเป็นผูก้ระท าหรือมีส่วนร่วมในการกระท าดงักล่าว ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหบุ้คคลเช่น
วา่นั้นทราบ  และใหมี้หนงัสือแสดงหลกัฐานภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้  เพื่อพิสูจน์วา่
เป็นการกร ะท าของผูอ่ื้น  หากไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่เป็นการกระท าของผูอ่ื้น  ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินด าเนินการแจง้ช่ือและการกระท าของบุคคลเช่นวา่นั้นใหค้ณะกรรมการควบคุมอาคารทราบ
และใหแ้จง้สภาวศิวกรและสภาสถาปนิกทราบเพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยวศิวกร
และกฎหมายวา่ดว้ยสถาปนิก 

  
หมวด ๕ 

การอุทธรณ์ 
 

มาตรา ๕๐ ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  ประกอบดว้ย

ปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง * ผูแ้ทน
ส านกังานอยัการสูงสุด ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีก า ผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการ
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม  และผูแ้ทนคณะกรรมการควบคุมการประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม 
เป็นกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีกไม่เกินหกคนซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผูท้รงคุณวฒิุ  ในจ านวนน้ีให้
มีผูท้รงคุณวฒิุจากภาคเอกชนไม่นอ้ยกวา่สองคน  และใหห้วัหนา้ส านกังาน คณะกรรมการควบคุม
อาคารเป็นกรรมการและเลขานุการ 
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กรรมการซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหน่ึง (๑) ตอ้งไม่เป็นผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการของกรุงเทพมหานครหรือองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
หรือสภาจงัหวดั 

(๒) ในเขตเทศบาล  เขตเมืองพทัยา หรือเขตราชการส่ วนทอ้งถ่ินอ่ืนประกอบดว้ย  
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเป็นประธานกรรมการ  อยัการจงัหวดัซ่ึงเป็นหวัหนา้ท่ีท าการอยัการจงัหวดั  และ
บุคคลอ่ืนอีกไม่เกินหกคนซ่ึงปลดักระทรวงมหาดไทยเป็นผูแ้ต่งตั้ง  ในจ านวนน้ีใหแ้ต่งตั้งจาก
ภาคเอกชนไม่นอ้ยกวา่สองคนเป็นกรรมการ  และใหโ้ยธาธิการและผั งเมืองจงัหวดั*เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 

กรรมการและเลขานุการตามวรรคหน่ึง (๒) ตอ้งไม่เป็นผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ
ของราชการส่วนทอ้งถ่ินหรือสมาชิกสภาทอ้งถ่ิน 

ใหน้ ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๑๗ มาใชบ้งัคบัแก่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โดยอนุโลม 

 มาตรา ๕๑ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
(๑) พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ี 
(๒) มีหนงัสือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาใหถ้อ้ยค าหรือสั่งใหบุ้คคลดงักล่าวส่ง

เอกสาร หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
(๓) สอบถามขอ้เทจ็จริงหรือกระท าการใด ๆ  เท่าท่ีจ  าเป็นเพื่อประกอบการ

พิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม  (๓) กรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือผูซ่ึ้งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์มอบหมายจะเขา้ไปในอาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารอนัเป็นมูลกรณีแห่งการ
อุทธรณ์ในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กก็ได ้

  
มาตรา ๕๑ ทวิ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึน

คณะหน่ึงหรือหลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบติัการอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีมอบหมายก็ได ้
ใหน้ ามาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๑ มาใชบ้งัคบัแก่การปฏิ บติั

หนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 
 มาตรา ๕๒ ผูข้อรับใบอนุญาต ผูไ้ดรั้บใบอนุญาต ผูแ้จง้ตามมาตรา  ๓๙ ทวิ และผู ้

ไดรั้บค าสั่งจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัน้ีมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าวต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไดภ้ายในสามสิบวนันบัแต่วนัทราบค าสั่ง 
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การอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงใหท้  าเป็นหนงัสือและยืน่ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินผูอ้อก
ค าสั่งดงักล่าว และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินจดัส่งอุทธรณ์และเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดไป
ยงัคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ 

ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงภายในหกสิบ
วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ แลว้แจง้ค าวนิิจฉยัพร้อมดว้ยเหตุผลเป็นหนงัสือไปยงัผูอุ้ทธรณ์และเจา้
พนกังานทอ้งถ่ิน 

ถา้ผูอุ้ทธรณ์ไม่เห็นดว้ยกบัค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ ใหเ้สนอคดีต่อศาลภายในสามสิบวนั
นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือศาลไดมี้ค าวนิิจฉยั  หรือค าพิพากษา
เป็นประการใด ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินปฏิบติัตามนั้น 

ในระหวา่งอุทธรณ์  หา้มมิใหผู้อุ้ทธรณ์หรือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินกระท าการใดแก่
อาคารอนัเป็นมูลกรณีแห่งการอุทธรณ์  เวน้แต่อาคารนั้นจะเป็ นภยนัตรายต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์น
หรือมีลกัษณะซ่ึงไม่อาจรอได ้

ใหน้ ามาตรา ๔๗ มาใชบ้งัคบัแก่การแจง้ค าวนิิจฉยัอุทธรณ์โดยอนุโลม 
  

หมวด ๖ 
นายช่าง นายตรวจ และผูต้รวจสอบ 

                    
 มาตรา ๕๓ ใหน้ายช่างหรือนายตรวจมีอ านาจเขา้ไปในบริเวณท่ีมีการก่อสร้าง  

ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร  เพื่อตรวจสอบวา่ไดมี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ และเพื่อการน้ีใหมี้อ านาจสอบถามขอ้เทจ็จริงหรือสั่งใหแ้สดงเอกสารหรือ
หลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจากบุคคลท่ีอยูห่รือท างานในสถานท่ีนั้น 

มาตรา ๕๔ เม่ือมีเหตุอนัควรสงสั ยวา่อาคารใดซ่ึงไดก่้อสร้าง  ดดัแปลง ร้ือถอน 
หรือเคล่ือนยา้ยเสร็จแลว้นั้น ไดก้ระท าข้ึนโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี  หรือมีเหตุ
อนัควรสงสัยวา่อาคารใดมีการใชห้รือเปล่ียนการใชโ้ดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๓๒ มาตรา 
๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา ๔๖ ใหน้ายช่างมีอ านาจเขา้ไปตรวจอาคาร
และบริเวณท่ีตั้งอาคารนั้นได ้และเพื่อการน้ีใหมี้อ านาจสอบถามขอ้เทจ็จริงหรือสั่งใหแ้สดงเอกสาร
หรือหลกัฐานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งจากบุคคลท่ีอยูห่รือท างานในสถานท่ีนั้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 104 

 มาตรา ๕๕  ในการปฏิบติัการตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔  นายช่างหรือ
นายตรวจตอ้งกระท าการในเวลาระหวา่งพระอาทิตยข้ึ์นถึงพระอาทิตยต์กหรือในเวลาท าการของ
สถานท่ีนั้น และในการน้ีใหน้ายช่างหรือนายตรวจแสดงบตัรประจ าตวัเม่ือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งร้องขอ 

บตัรประจ าตวัใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา ๕๕ ทวิ หา้มมิใหผู้ใ้ดท า การตรวจสอบตามมาตรา ๓๒ ทวิ เวน้แต่ผูน้ั้น

เป็นผูต้รวจสอบตามพระราชบญัญติัน้ี 
 มาตรา ๕๕ ตรี ในกรณีท่ีผูต้รวจสอบท าการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ๓๒ ทวิ 

โดยฝ่าฝืนบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี  หรือกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัน้ี ใหน้ ามาตรา ๔๙ ทว ิมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

  
หมวด ๗ 

เขตเพลิงไหม ้
 

 มาตรา ๕๖ เม่ือเกิดเพลิงไหมใ้นบริเวณใดอนัเขา้ลกัษณะเป็นเขตเพลิงไหม้  ใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินประกาศแสดงเขตเพลิงไหมไ้ว ้ณ  ส านกังานของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้น  และ
บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมโ้ดยมีแผนท่ีสังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไ หม้ พร้อมทั้งระบุใหท้ราบถึงการ
กระท าอนัตอ้งหา้มตามพระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๕๗ ภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเพลิงไหม้  หา้มมิใหผู้ใ้ดก่อสร้าง 
ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารในเขตเพลิงไหม้  และใหผู้รั้บใบอนุญาตใหท้ าการก่อสร้าง 
ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคารหรือผูแ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ในเขตดงักล่าวอยูแ่ลว้ก่อน
วนัท่ีเกิดเพลิงไหมร้ะงบัการกระท าตามท่ีไดรั้บอนุญาต  หรือท่ีไดแ้จง้ไวน้ั้นตามระยะเวลาดงักล่าว
ดว้ย 

ใหน้ ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบ้งัคบัแก่การฝ่าฝืนบทบญัญติั
ในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

บทบญัญติัในวรรคหน่ึงไม่ใชบ้งัคบัแก่ 
(๑) การก่อสร้างอาคารชัว่คราวเพื่อประโยชน์ในการบรรเทาทุกข์  ซ่ึงจดัท าหรือ

ควบคุมโดยทางราชการ 
(๒) การดดัแปลงหรือซ่อมแซมอาคารเพียงเท่าท่ีจ  าเป็นเพื่ออยูอ่าศยัหรือใชส้อย

ชัว่คราว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

105 

 มาตรา ๕๘ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาวา่สมควรจะมีการปรับป รุงเขตเพลิง
ไหมห้รือไม่  โดยค านึงถึงประโยชน์ในการป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม  การผงัเมือง การสถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร  และใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินเสนอความเห็นพร้อมดว้ยแผนท่ีสังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมต่้อคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร ในกรณีท่ีเขตเพลิงไหมอ้ยูใ่นเขตอ านาจของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมากกวา่หน่ึงทอ้งท่ี  
ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเป็นผูร่้วมกนัพิจารณาและเสนอความเห็น  ทั้งน้ี ภายใน
สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเพลิงไหม ้

เม่ือคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาความเห็น ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้  
ใหเ้สนอความเห็นพร้อมทั้งขอ้สังเกตต่อรัฐมนตรีเพื่อสั่งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินประกาศให้
ประชาชนในเขตเพลิงไหมท้ราบวา่  จะมีการปรับปรุงหรือไม่ ประกาศดงักล่าวใหป้ระกาศไว ้ณ  
ส านกังานของราชการส่วนทอ้งถ่ินนั้นและบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมภ้ายในส่ี สิบหา้วนันบัแต่วนัท่ีเกิด
เพลิงไหม ้

 มาตรา ๕๙ ในกรณีท่ีมีการประกาศไม่ปรับปรุงเขตเพลิงไหมแ้ลว้  ใหก้ารหา้มตาม
มาตรา ๕๗ วรรคหน่ึง เป็นอนัยกเลิก 

ในกรณีท่ีมีการประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหมแ้ลว้  ใหก้ารหา้มตามมาตรา ๕๗ 
วรรคหน่ึง  ยงัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไปอีกเป็นเวลาหกสิ บวนันบัแต่วนัท่ีมีประกาศปรับปรุงเขตเพลิง
ไหมน้ั้น และใหส้ านกังานคณะกรรมการควบคุมอาคารจดัท าแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหมเ้สนอ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อประกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหมใ้นราชกิจจานุเบกษาภายใน
ก าหนดเวลาดงักล่าว 

 มาตรา ๖๐ เม่ือมีประกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรั บปรุงเขตเพลิงไหมแ้ลว้  หา้มมิให้
ผูใ้ดก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือเคล่ือนยา้ยอาคารในเขตตามแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหมใ้ห้
ผดิไปจากท่ีก าหนดในแผนผงันั้น  และบรรดาใบอนุญาตใหท้ าการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน  หรือ
เคล่ือนยา้ยอาคารหรือใบรับแจง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ท่ีไดอ้อกไวก่้อนวนัประกาศใชบ้งัคบัแผนผงั
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมซ่ึ้งขดักบัแผนผงัดงักล่าว ใหเ้ป็นอนัยกเลิก 

ใหน้ ามาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ มาใชบ้งัคบัแก่การฝ่าฝืนบทบญัญติั
ในวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 
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มาตรา ๖๐ ทว ิใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินเร่ิมตน้ด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมต้า ม
ประกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหมต้ามมาตรา  ๖๐ ภายในสองปี นบัแต่วนัใชบ้งัคบั
ประกาศดงักล่าว 

ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการเวนคืนท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยใ์ด  เพื่อใช้
ประโยชน์ตามท่ีก าหนดในแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหม้  ใหจ่้ายเงินค่าทดแทนใหแ้ก่ผูมี้สิทธิ ไดรั้บ
เงินค่าทดแทนก่อนเร่ิมตน้ด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมโ้ดยก าหนดตามราคาประเมินทุนทรัพย์
ตามประมวลกฎหมายท่ีดินท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ีมีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม้  แต่ถา้ไม่สามารถ
จ่ายเงินค่าทดแทนไดภ้ายในสองปีนบัแต่วนัใชบ้งัคบัประกาศดงักล่าว  ใหก้ าหนดตามราค าประเมิน
ทุนทรัพยด์งักล่าวท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นวนัท่ี ๑ มกราคมของปีท่ีมีการจ่ายเงินค่าทดแทน 

ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมิไดเ้ร่ิมตน้ด าเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหมภ้ายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศดงักล่าวเป็นอนัยกเลิก 

 มาตรา ๖๑ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจดัใหไ้ดม้าซ่ึงท่ีดินหรืออสังหาริมทรัพยใ์ด
เพื่อใชป้ระโยชน์ตามท่ีก าหนดในแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิงไหม้  ใหด้ าเนินการเวนคืนท่ีดินหรือ
อสังหาริมทรัพยน์ั้นโดยใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยม์าใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๖๒ เม่ือเกิดเพลิงไหมใ้นทอ้งท่ีใดอนัเขา้ลกัษณะเป็น เขตเพลิงไหม้  ถา้
ทอ้งท่ีนั้นยงัไม่มีพระราชกฤษฎีกาใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีบงัคบั  ใหถื้อวา่ไดมี้พระราชกฤษฎีกาให้
ใชพ้ระราชบญัญติัน้ีในทอ้งท่ีนั้นตั้งแต่วนัท่ีเกิดเพลิงไหม้  แต่ถา้ต่อมามีการประกาศไม่ปรับปรุงเขต
เพลิงไหมต้ามมาตรา ๕๘ ใหถื้อวา่พระราชกฤษฎีกาดงักล่าวเป็ นอนัยกเลิกตั้งแต่วนัท่ีเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินมีประกาศนั้น 

  
หมวด ๘ 

บทเบด็เตล็ด 
 

 มาตรา ๖๓ ในการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผูซ่ึ้งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย กรรมการเปรียบเทียบคดี เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  นายช่าง หรือนายตรวจ
ตามพระราชบญัญติัน้ี ผูข้อ รับใบอนุญาต ผูไ้ดรั้บอนุญาต  เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร 
ผูด้  าเนินการ  ผูค้วบคุมงานหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอยูใ่นสถานท่ีนั้นตอ้งใหค้วามสะดวกและ
ช่วยเหลือตามสมควร 
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 มาตรา ๖๔  ในการปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ี  ใหก้รรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ผูซ่ึ้งคณะกรรมการพิจา รณาอุทธรณ์มอบหมาย  กรรมการเปรียบเทียบคดี เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน นายช่าง และนายตรวจ เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา 

 มาตรา ๖๔ ทวิ ใหร้าชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหกัเงินค่าธรรมเนียมการตรวจ
แบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคารท่ีไดรั้บจากผูข้อรับใบอนุญาตหรือผูแ้จง้ตามม าตรา ๓๙ ทวิ 
ไวไ้ดไ้ม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าธรรมเนียมดงักล่าวเพื่อน ามาจดัสรรเป็นเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่
เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร  นายช่างและนายตรวจไดต้ามหลกัเกณฑ์
และอตัราท่ีก าหนดในขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

  
หมวด ๙ 

บทก าหนดโทษ 
 

  ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือ ไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา  ๓๑ มาตรา ๓๒ 
มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้  ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๑ 
มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกินหน่ึง
หม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา ๖๕ ทว ิผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๒ ทวิ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม
เดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้  ผูไ้ม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๒ ทวิ ยงัตอ้ง
ระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา ๖๕ ตรี ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
สามเดือน หรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

นอกจากระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ ผูฝ่้าฝืนมาตรา ๓๙ เบญจ วรรคหน่ึง  ยงัตอ้ง
ระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา ๖๕ จตัวา ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม
มาตรา ๔๖ ทว ิตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท 
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นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้  ผูฝ่้าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๔๖ 
ทว ิยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกินหา้พนับาท  ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือจนกวา่จะไดป้ฏิบติั
ใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา ๖๖ ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๓๐ วรรคหน่ึง มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ หรือ
มาตรา ๓๙ ตรี วรรคหน่ึง ตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาท 

 มาตรา ๖๖ ทวิ ผูใ้ดมิไดร้ื้อถอนอาคารตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม
มาตรา ๔๒ โดยมิไดอ้ยูใ่นระหวา่งการอุทธรณ์ค าสั่งดงักล่าว ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้  ผูฝ่้าฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนั
ละไม่เกินสามหม่ืนบาทจนกวา่จะไดป้ฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

  
มาตรา ๖๗ ผูใ้ดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนค าสั่งของเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๔ หรือมาตรา ๔๕ ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่
เกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้  ผูฝ่้าฝืนยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนั
ละไม่เกินสามหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือจนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 

 มาตรา ๖๘ ผูใ้ด 
(๑) ไม่มาใหถ้อ้ยค าหรือส่งเอกสารตามหนงัสือเรียกของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ตามมาตรา ๕๑ (๒) โดยไม่มีเหตุอนัสมควร หรือ 
(๒) ขดัขวางการปฏิบติัหนา้ท่ีของกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ผูซ่ึ้งคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน นายช่าง หรือนายตรวจ ตามมาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ 
มาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๕๔ หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ หรือมาตรา ๖๓ 
แลว้แต่กรณี 

ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินหน่ึงเดือน หรือปรับไม่เกินหน่ึงพนับาท หรือ ทั้งจ  าทั้ง
ปรับ 

 มาตรา ๖๙  ถา้การกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ีเป็นการกระท าของ
ผูด้  าเนินการ ผูก้ระท าตอ้งระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น ๆ 

 มาตรา ๗๐ ถา้การกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี เป็นการกระท าอนัเก่ียว 
กบัอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือเป็นการกระท าในทาง
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การคา้เพื่อใหเ้ช่า ใหเ้ช่าซ้ือ ขาย หรือจ าหน่ายโดยมีค่าตอบแทน ซ่ึงอาคารใด ผูก้ระท าตอ้งระวาง
โทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผดินั้น  ๆ 

 มาตรา ๗๑ ในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา 
๓๔ มาตรา ๔๒ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ใหถื้อวา่เป็นการกระท าของ
เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร ผูด้  าเนินการ ผูค้วบคุมงาน  หรือผูอุ้ทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ แลว้แต่
กรณี หรือเป็นการกระท าตามค าสั่งของบุคคลดงักล่าว เวน้แต่บุคคลนั้นจะพิสูจน์ไดว้า่เป็นการ
กระท าของผูอ่ื้น 

 มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี ใหถื้อวา่
กรรมการ หรือผูจ้ดัการทุกคนของนิติบุคคลนั้นเป็นผูร่้วมกระท าผดิกบันิติบุคคลนั้น  เวน้แต่จะ
พิสูจน์ไดว้า่ การกระท าของนิติบุคคลนั้นไดก้ระท าโดยตนมิไดรู้้เห็นหรือยนิยอมดว้ย  

 มาตรา ๗๓ ในกรณีมีการกระท าความผดิตามพระราชบญัญติัน้ี  ใหถื้อวา่เจา้ของ
หรือผูค้รอบครองท่ีดินหรืออาคารท่ีอ ยูใ่กลชิ้ดหรือติดต่อกบัอาคารท่ีมีการกระท าความผดิเกิดข้ึน
หรือบุคคลซ่ึงความเป็นอยูห่รือการใชส้อยท่ีดินหรืออาคารถูกกระทบกระเทือนเน่ืองจากการกระท า
ความผดิดงักล่าว เป็นผูเ้สียหายตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิพิจารณาความอาญา 

 มาตรา ๗๔ ใหมี้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดี 
(๑) ในเขตกรุงเทพมหานคร  ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการกรุงเทพมหานคร ผูแ้ทน

ส านกังานอยัการสูงสุด และผูแ้ทนส านกังานต ารวจแห่งชาติ 
(๒) ในเขตจงัหวดัอ่ืน  ประกอบดว้ยผูว้า่ราชการจงัหวดั อยัการจงัหวดั ซ่ึงเป็นหวั

หนา้ท่ีท าการอยัการจงัหวดั และหวัหนา้ต ารวจภูธรจงัหวดั 
ความผดิตามมาตรา ๖๕ วรรคหน่ึง มาตรา ๖๕ ทว ิวรรคหน่ึง มาตรา ๖๕ ตรี วรรค

หน่ึง มาตรา ๖๕ จตัวา วรรคหน่ึง มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๖ ทว ิวรรคหน่ึง มาตรา ๖๗ วรรคหน่ึง มาตรา 
๖๘ มาตรา ๖๙ หรือมาตรา ๗๐ ใหค้ณะกรรมการเปรียบเทียบคดีมีอ านาจเปรียบเทียบได้ 

ในกรณีท่ีพนกังานสอบสวนพบวา่ผูใ้ดกระท าความผิ ดตามวรรคสอง  ถา้ผูก้ระท า
ความผดิดงักล่าวและผูเ้สียหาย ถา้มี ยนิยอมใหเ้ปรียบเทียบ  ใหพ้นกังานสอบสวนส่งเร่ืองให้
คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีตามวรรคหน่ึงภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีผูน้ั้นยนิยอมใหเ้ปรียบเทียบ 

ถา้คณะกรรมการเปรียบเทียบคดีเห็นวา่ผูต้อ้งหาไม่ควรถูกฟ้องร้องห รือไดรั้บโทษ
ถึงจ าคุกใหก้ าหนดค่าปรับซ่ึงผูต้อ้งหาจะพึงช าระ  ถา้ผูต้อ้งหาและผูเ้สียหาย  ถา้มี ยนิยอมตามนั้น  
เม่ือผูต้อ้งหาไดช้ าระค่าปรับตามจ านวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีมีการ
เปรียบเทียบ ใหถื้อวา่คดีเลิกกนัตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 110 

ถา้ผู ้ตอ้งหาไม่ยนิยอมตามท่ีเปรียบเทียบหรือยนิยอมแลว้ไม่ช าระเงินค่าปรับ
ภายในเวลาตามวรรคส่ีใหด้ าเนินคดีต่อไป 

ค่าปรับท่ีเปรียบเทียบตามพระราชบญัญติัน้ีใหต้กเป็นของราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
โดยไม่ตอ้งน าส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 

  
บทเฉพาะกาล 

                    
 มาตรา ๗๕ บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ท่ีไดย้ืน่ไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้

บงัคบัและยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรืออธิบดีกรมโยธาธิการและผงั
เมือง* และการอนุญาตใด ๆ ท่ีไดใ้หไ้วต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือ
กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้หรือการปฏิบติัของผูข้อรับใบอนุญาต
ตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต แลว้แต่กรณี ใหถื้อวา่เป็นค าขออนุญาตและการอนุญาตตามพระราชบญัญติั
น้ีโดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีการขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตดงักล่าวมีขอ้แตกต่างไปจากการ
ขออนุญาตหรือการพิจารณาอนุญาตตามพระราชบญัญติั น้ี ใหก้ารขออนุญาตหรือการพิจารณา
อนุญาตนั้นเป็นไปตามพระราชบญัญติัน้ี  และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งตามมาตรา ๒๗ เพื่อให้
ผูข้อรับใบอนุญาตปฏิบติัตามใหถู้กตอ้งภายในเวลาสามสิบวนั  ถา้ผูข้อรับใบอนุญาตไม่ปฏิบติัตาม
ค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ใหค้  าขอรับใบอนุญาตนั้นเป็นอนัตกไป 

 มาตรา ๗๖ อาคารซ่ึงไดรั้บใบอนุญาตใหท้ าการก่อสร้างหรือดดัแปลง และได้
กระท าการเสร็จแลว้ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  แมจ้ะเขา้ลกัษณะเป็นอาคารประเภท
ควบคุมการใชต้ามพระราชบญัญติัน้ี ก็ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง 

 มาตรา ๗๗ ทอ้งท่ีใดมีอาคารก่อสร้างข้ึนเป็นจ านวนมากในท่ีดินท่ีเป็นสาธารณ
สมบติัของแผน่ดินก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  และมีสภาพหรืออาจท าใหเ้กิดสภาพท่ีไม่
เหมาะสม หรือไม่ปลอดภยัในการอยูอ่าศยั การป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร เม่ือมีพระราชกฤษฎีกาก าหนด
เขตปรับปรุงอาคารในทอ้งท่ีนั้นแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลาย
อยา่ง ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีค  าสั่งใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารร้ือถอนอาคารนั้นภายใน
ก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่ง แต่การสั่งร้ือถอนอาคารจะตอ้งกระท าเพื่อความ
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เป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง การพฒันาทอ้งถ่ินหรือประโยชน์ในการใชท่ี้สาธารณะของ
ประชาชน 

(๒) มีค  าสั่งภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตปรับปรุง
อาคารมีผลใชบ้งัคบั ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารแกไ้ขเปล่ียนแปลงอาคารใหถู้กตอ้งตาม
พระราชบญัญติัน้ี ภายในก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่ง 

(๓) มีค  าสั่งใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารด าเนินการเพื่อขจดัหรือระงบัเหตุท่ี
ก่อใหเ้กิดหรืออาจก่อใหเ้กิดสภาพท่ีไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภยัในการอยูอ่าศยั การป้องกนั
อคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง และการอ านวยความสะดวกแก่
การจราจร ภายในก าหนดเวลาไม่เกินหกเดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าสั่ง 

(๔) มีค  าสั่งใหเ้จา้ของอาคารท าสัญญาเช่าท่ีดินกบัเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม
หลกัเกณฑ ์วธีิการ เง่ือนไข และอตัราค่าเช่าท่ีกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

ถา้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารผูใ้ดปฏิบติัตามค าสั่งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหผู้น้ั้นไดรั้บยกเวน้โทษ แต่ถา้ผูน้ั้นไม่ปฏิบติัตาม ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษปรับไม่
เกินหา้หม่ืนบาท และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีค าสั่งใหผู้น้ั้นร้ือถอนอาคารนั้นเสียภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด ถา้ผูน้ั้นไม่ร้ือถอนอาคารใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาดงักล่าว ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษปรับ
เป็นรายวนัอีกวนัละหน่ึงพนับาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนอยู่ หรือจนกวา่ผูน้ั้นยนิยอมใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินด าเนินการร้ือถอนอาคารนั้นเอง  ในกรณีหลงัน้ีใหน้ ามาตรา ๔๒ วรรคส่ีและวรรคหา้ มาใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 

พระราชกฤษฎีกาตามวรรคหน่ึง  ใหมี้แผนท่ีแสดงแนวเขตบริเวณท่ีก าหนดนั้น
แนบทา้ยพระราชกฤษฎีกาดว้ย และใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจด าเนินการใหเ้ช่าท่ีดินในบริเวณ
นั้น เพื่อเป็นรายไดส้ าหรับบ ารุงทอ้งถ่ินได ้แต่ท่ีดินนั้นยงัคงเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

สัญญาเช่าท่ีดินท่ีท าข้ึนตามวรรคหน่ึง (๔) ใหมี้ระยะเวลาเช่าตามท่ีตกลงกนัแต่
ตอ้งไม่เกินสิบปี การต่อระยะเวลาเช่าจะกระท ามิได้  เม่ือส้ินก าหนดเวลาเช่าท่ีดินแลว้เจา้ของหรือผู ้
ครอบครองอาคารผูใ้ดไม่ร้ือถอนขนยา้ยอาคารหรือส่ิงปลูกสร้างของตนออกจากบริเวณท่ีก าหนดใน
พระราชกฤษฎีกา  ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหม่ืนบาท หรือทั้งจ  าทั้ง
ปรับ และตอ้งระวางโทษปรับเป็นรายวนัอีกวนัละหน่ึงพนับาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืน  หรือจนกวา่ผู ้
นั้นยินยอมใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินเขา้ด าเนินการร้ือถอนอาคารนั้นเองในกรณีหลงัน้ีใหน้ ามาตรา  
๔๒ วรรคส่ีและวรรคหา้ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
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 มาตรา ๗๘ ใหถื้อวา่อุทธรณ์ตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างอาคารท่ี
ไดย้ืน่ไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  เป็นอุทธรณ์ค าสั่ งของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินท่ีไดย้ืน่ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามพระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๗๙ บรรดากฎกระทรวง เทศบญัญติั ขอ้บญัญติัจงัหวดั กฎ  ขอ้บงัคบั 
ประกาศ  หรือค าสั่งซ่ึงไดอ้อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างอาคาร
พุทธศกัราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้พุทธศกัราช ๒๔๗๖ 
ใหค้งใชบ้งัคบัไดต่้อไป ทั้งน้ี เพียงเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทแห่งพระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๘๐ ทอ้งท่ีใดไดมี้พระราชกฤษฎีกาใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญติัควบคุมการ
ก่อสร้างอาคาร  พุทธศกัราช ๒๔๗๙ หรือพระราชบญัญติัควบคุ มการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้
พุทธศกัราช ๒๔๗๖ อยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ใหถื้อวา่ไดมี้พระราชกฤษฎีกาใหใ้ช้
บงัคบัพระราชบญัญติัน้ีในทอ้งท่ีนั้นแลว้ 

  
  

ผูรั้บสนองพระบรมราชโองการ 
ส. โหตระกิตย ์

รองนายกรัฐมนตรี 
อตัราค่าธรรมเนียม 

                    
(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง                                          ฉบบัละ   ๒๐๐  บาท 
(๒) ใบอนุญาตดดัแปลง                                         ฉบบัละ    ๑๐๐  บาท 
(๓) ใบอนุญาตร้ือถอน                                           ฉบบัละ ๕๐ บาท 
(๔) ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย                                       ฉบบัละ      ๕๐ บาท 
(๕) ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ้                                   ฉบบัละ    ๒๐๐ บาท 
(๖) ใบรับรอง                                               ฉบบัละ     ๑๐๐  บาท 
(๖ ทว)ิ ใบอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  ฉบบัละ    ๕๐๐  บาท 
(๖ ตรี) ใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร            ฉบบัละ     ๑๐๐  บาท 
(๗) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง                  ฉบบัละ        ๑๐ บาท 
(๘) การต่ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามอตัราใน (๑) ถึง (๔) 
(๘ ทวิ การต่ออายใุบอนุญาต ใหใ้ชอ้าคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหเ้ป็นไปตาม

อตัราใน (๖ ทว)ิ 
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(๙) การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดดัแปลงอาคาร ใหคิ้ดค่าธรรมเนียมส าหรับการ
ก่อสร้าง หรือส าหรับส่วนท่ีมีการดดัแปลง ดงัน้ี 
(ก) อาคารซ่ึงสูงไม่เกินสามชั้นหรือไม่เกินสิบหา้เมตร 

คิดตามพื้นท่ีของพื้นอาคาร แต่ละชั้นรวมกนั           ตารางเมตรละ     ๒ บาท 
(ข) อาคารซ่ึงสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบหา้เมตร  

คิดตามพื้นท่ีของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกนั             ตารางเมตรละ     ๔ บาท 
(ค) อาคารประเภทซ่ึงตอ้งมีพื้นรับน ้าหนกับรรทุกชั้นใด 

ชั้นหน่ึงเกินหา้ร้อยกิโลกรัมต่อหน่ึงตารางเมตร  
คิดตามพื้นท่ีของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกนั            ตารางเมตรละ     ๔ บาท 

(ง) ป้าย คิดตามพื้นท่ีของป้ายโดยเอาส่วนกวา้งท่ีสุด 
คูณดว้ยส่วนยาวท่ีสุด                                       ตารางเมตรละ     ๔ บาท 

(จ) อาคารประเภทซ่ึงตอ้งวดัความยาว เช่น เข่ือน  
ทางหรือท่อระบายน ้า ร้ัว หรือก าแพง  
รวมทั้งประตูร้ัวหรือก าแพง คิดตามความยาว                 เมตรละ     ๑ บาท 
ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่ก่ึงหน่ึงข้ึน

ไปใหถื้อเป็นหน่วยเตม็ ถา้ต ่ากวา่ก่ึงหน่ึงใหปั้ดทิ้ง 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เน่ืองจากพระราชบญัญติัควบคุม
การก่อสร้างอาคาร พุทธศกัราช ๒๔๗๙ และพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้
พุทธศกัราช ๒๔๗๖ ไดป้ระกาศใชม้านานแลว้ แมว้า่ไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติมกนัอยูต่ลอดมา แต่
ปัจจุบนับา้นเมืองไดเ้จริญกา้วหนา้และขยายตวัมากข้ึน ฉะนั้น เพื่อใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบั
สถานการณ์ปัจจุบนัและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดา้นการควบคุมเก่ียวกบัความมัน่คงแขง็แรง ความ
ปลอดภยั การป้องกนัอคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง การ
สถาปัตยกรรม และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร สมควรปรับปรุงกฎหมายวา่ดว้ยการ
ควบคุมการก่อสร้างอาคารและกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหมเ้สียใหม่ 
และสมควรรวมกฎหมายทั้งสองฉบบัดงักล่าวเขา้เป็นฉบบัเดียวกนั จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ีข้ึน 
  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 114 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕  
 มาตรา ๒๗  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซ่ึงด ารงต าแหน่งอยูใ่นวนัท่ี

พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ข้ึนใหม่ตามพระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๒๘ บรรดาค าขออนุญาตใด ๆ ท่ีไดย้ืน่ไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบัและยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน ถา้ผูข้อรับใบอนุญาตมิไดม้าขอรับ
คืนจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินพิจารณาค าขออนุญาตดงักล่าวต่อไปตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๒๙ บรรดาเขตเพลิงไหมท่ี้ไดมี้ประกาศใชบ้งัคบัแผนผงัปรับปรุงเขตเพลิง
ไหมต้ามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูก่่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ี
ใชบ้งัคบั ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินเร่ิมตน้ด าเนินการปรับปรุงภายในสองปีนบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติั
น้ีใชบ้งัคบัและใหน้ ามาตรา ๖๐ ทว ิมาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

 มาตรา ๓๐ บรรดากฎกระทรวง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน หรือค าสั่งท่ีไดอ้อกตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ก่อนการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ใหย้งัคง
ใชบ้งัคบัไดต่้อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัท่ีไดรั้บการแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี  

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุง
บทบญัญติัในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ .ศ. ๒๕๒๒ วา่ดว้ยการออกอนุบญัญติัตาม
พระราชบญัญติัน้ีใหเ้หมาะสมและคล่องตวัมากยิง่ข้ึน เพิ่มเติมบทบญัญติัวา่ดว้ยการแจง้ใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินทราบก่อนการด าเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร แทน
การขออนุญาต เพื่อใหเ้กิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ประชาชนมากยิง่ข้ึน ปรับปรุงอ านาจหนา้ท่ี
ของเจา้พนกังานทอ้งถ่ินในการบงัคบัการตามพระราชบญัญติัน้ีใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
ปรับปรุงบทก าหนดโทษ อตัราโทษ และอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีให้
เหมาะสมกบัสภาวะทางเศรษฐกิจและลกัษณะของการกระท าความผดิ และปรับปรุงบทบญัญติัอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัการปรับปรุงบทบญัญติัดงักล่าวขา้งตน้หรือใหเ้หมาะสมและชดัเจน
ยิง่ข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี  
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พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓  
 มาตรา ๓๑ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ หรือค าสั่งใดท่ีอา้งถึงโรงมหรสพ

ตามพระราชบญัญติัป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพ  พระพุทธศกัราช ๒๔๖๔ ใหถื้อวา่
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั มติ หรือค าสั่งนั้นอา้งถึงโรงมหรสพตามพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๓๒ บรรดาค าขออนุญาตตามพระราชบญัญติัป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่
การเล่นมหรสพ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๔ ท่ีไดย้ืน่ไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั และยงัอยู่
ในระหวา่งการพิจารณาของเจา้พนกังานซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้ง  ใหถื้อวา่เป็นค าขออนุญาตตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 

 มาตรา ๓๓ ใบอนุญาตใหก่้อสร้างโรงมหรสพและใบอนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลง
แกไ้ขหรือเพิ่มเติมโรงมหรสพท่ีออกใหต้ามพระราชบญัญติัป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่น
มหรสพ พระพุทธศกัราช ๒๔๖๔ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหใ้ชไ้ดต่้อไปโดยใหถื้อ
เป็นใบอนุญาตก่อสร้างโรงมหรสพหรือใบอนุญาตดดัแปลงโรงมหรสพตามพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี แลว้แต่กรณี 

 มาตรา ๓๔ ใบอนุญาตใหใ้ชเ้ป็นสถานท่ีแสดงการมหรสพท่ีออกใหต้าม
พระราชบญัญติัป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การเล่นมหรสพ  พระพุทธศกัราช ๒๔๖๔ ก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัใหใ้ชไ้ดต่้อไปจนกวา่จะส้ินอายุ ถา้ผูข้อรับใบอนุญาตดงักล่าวประสงค์
จะใชส้ถานท่ีนั้นเป็นโรงมหรสพต่อไปหลงัจากใบอนุญาตส้ินอายุ และไดย้ืน่ค าขออนุญาตใช้
สถานท่ีดงักล่าวเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพต่อไปก่อนวนัท่ีใบอนุญาตเดิมส้ินอาย ุใหผู้ข้อรับ
ใบอนุญาตใชโ้รงมหรสพนั้นต่อไดต้ามใบอนุญาตเดิม  เวน้แต่ผูมี้อ  านาจอนุญาตตามมาตรา ๓๙ 
เบญจ แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี จะมี
ค าสั่งไม่อนุญาตใหใ้ชส้ถานท่ีนั้นเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพตามพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๓๕ บรรดาค าขออนุญาตท่ีไดย้ืน่ไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั  
และยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  ใหถื้อวา่เป็นค าขออนุญาตตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี  ในกรณีท่ีค าขอ
อนุญาตดงักล่าวมีข้ อความแตกต่างไปจากค าขออนุญาตตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 
๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหแ้กไ้ขเพิ่มเติม
ไดต้ามความจ าเป็นเพื่อใหก้ารเป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงแกไ้ข
เพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี 
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 มาตรา ๓๖ บรรดาใบอนุญาตท่ีออกใหแ้ก่บุคคลใดก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้
บงัคบัใหค้งใชไ้ดต่้อไปจนกวา่จะส้ินอายใุบอนุญาตนั้น 

 มาตรา ๓๗  บรรดากฎกระทรวง ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  หรือค าสั่งท่ีไดอ้อกตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ .ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึง
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีใชบ้งัคบัอยูก่่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัใหย้งัคงใชบ้งัคบัต่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบับทบญัญติัท่ีไดรั้บการ
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ี  จนกวา่จะมีกฎกระทรวง ขอ้บั ญญติัทอ้งถ่ิน  หรือค าสั่งท่ีออก
ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ .ศ. ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัน้ีในเร่ือง 
นั้น ๆ ใชบ้งัคบั 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ  เน่ืองจากปัจจุบนัการพฒันา
ประเทศไดมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว  โดยเฉพาะไดมี้การขยายตวัของเมืองในดา้นการ
ก่อสร้างอาคารเพิ่มมากข้ึน  กฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารท่ีใชบ้งัคบัอยูไ่ม่เหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ปัจจุบนั  สมควรแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารเสียใหม่  
โดยก าหนดมาตรการในดา้นการควบคุมเก่ียวกบัความมัน่คงแข็ งแรง ความปลอดภยั  การป้องกนั
อคัคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การผงัเมือง  การสถาปัตยกรรม และการ
อ านวยความสะดวกแก่การจราจร นอกจากน้ี  กฎหมายวา่ดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกิดแต่การ
เล่นมหรสพไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานานแลว้  ไม่เหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุ บนัประกอบกบั
โรงมหรสพก็เป็นอาคารอยา่งหน่ึง สมควรท่ีจะน าหลกัการเก่ียวกบัการอนุญาตใหใ้ชโ้รงมหรสพมา
บญัญติัรวมเป็นฉบบัเดียวกนักบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารเพื่อสะดวกต่อการใชก้ฎหมาย  
และสมควรก าหนดใหส่ิ้งท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการขนส่งบุคคลในลกัษณะกระเชา้ไฟฟ้าหรื อส่ิงท่ี
สร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชเ้ป็นเคร่ืองเล่นในสวนสนุก  หรือสถานท่ีอ่ืนใดเพื่อประโยชน์ใน
ลกัษณะเดียวกนัเป็นอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคารดว้ย  จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
  
*พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่ วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

มาตรา ๔๗ ในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(๑) ใหแ้กไ้ขค าวา่  “กรมโยธาธิการ ” เป็น “กรมโยธาธิการและผงัเมือง ” ค าวา่ 

“อธิบดีกรมโยธาธิการ ” เป็น “อธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง ” และค าวา่ “ผูแ้ทนส านกังาน
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นโยบายและแผนส่ิงแวดลอ้ม ” เป็น “ผูแ้ทนส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม” และค าวา่ “โยธาธิการจงัหวดั” เป็น “โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดั” 

(๒) ใหต้ดัค าวา่ “ผูอ้  านวยการส านกัผงัเมือง” ออก เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการยบุเลิก
กรมการผงัเมือง 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีพระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบ้ญัญติัใหจ้ดัตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่  ซ่ึงได้
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปต าม
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม นั้นแลว้  และเน่ืองจากพระราชบญัญติัดงักล่าวได้
บญัญติัใหโ้อนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการ  รัฐมนตรีผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใน
ส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่  โดยใหมี้การแกไ้ขบทบญัญติัต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกั บ
อ านาจหนา้ท่ีท่ีโอนไปดว้ย  ฉะนั้น  เพื่ออนุวติัใหเ้ป็นไปตามหลกัการท่ีปรากฏในพระราชบญัญติั
และพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว  จึงสมควรแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัการโอน
ส่วนราชการ  เพื่อใหผู้เ้ก่ียวขอ้งมีความชดัเจนในการใชก้ฎหมายโดยไม่ตอ้งไปคน้หาในกฎหมาย
โอนอ านาจหน้ าท่ีวา่ตามกฎหมายใดไดมี้การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผูรั้บผดิชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผูใ้ดแลว้  โดยแกไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายใหมี้การ
เปล่ียนช่ือส่วนราชการ รัฐมนตรี  ผูด้  ารงต าแหน่งหรือผูซ่ึ้งปฏิบติัหนา้ท่ีของส่วนราชการใหต้รงกบั
การโอนอ านาจหนา้ท่ี  และเพิ่มผูแ้ทนส่วนราชการในคณะกรรมการใหต้รงตามภารกิจท่ีมีการตดั
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตดัส่วนราชการเดิมท่ีมีการยบุเลิกแลว้  
ซ่ึงเป็นการแกไ้ขใหต้รงตามพระราชบญัญติัและพระราชกฤษฎีกาดงักล่าว  จึงจ าเป็นตอ้งตราพระ
ราชกฤษฎีกาน้ี 
 พระราชกฤษ ฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ 
แห่งพระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบั ญญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการให้
เป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บญัญติัใหแ้กไ้ข
ค าวา่ “รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ” เป็น “นายกรัฐมนตรี” ในพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยั
มหามกุฏราชวทิยาลยั พ .ศ. ๒๕๔๐ และพระราชบญัญติัมหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 
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พ.ศ. ๒๕๔๐ อนัเป็นการคลาดเคล่ือนและก่อใหเ้กิดปัญหาในการปฏิบติัอยา่งมาก  สมควรแกไ้ขให้
ถูกตอ้ง จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
  
พระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไป
ตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชกฤษฎีกาฉบบัน้ี คือ โดยท่ีมาตรา ๑๔ และมาตรา 
๑๔๐ แห่งพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรว ง ทบวง กรม พ .ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บญัญติัใหโ้อนกิจการ
บริหารและอ านาจหนา้ท่ีของส านกัรัฐวสิาหกิจและหลกัทรัพยข์องรัฐ  กรมบญัชีกลาง 
กระทรวงการคลงั ไปเป็นของส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ  กระทรวงการคลงั และ
โอนกิจการบริหารและอ านาจหนา้ท่ีของกองอาชีวอนามยั กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุข ไป
เป็นของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  แต่เน่ืองจากพระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัให้
สอดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ .ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดแ้กไ้ขบทบญัญติัของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งให้
สอดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการดงักล่าว  จึงสมควรแกไ้ขเพิ่มเติม มาตรา ๔๙ 
และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแกไ้ขบทบญัญติัใหส้อดคลอ้งกบัการโอนอ านาจหนา้ท่ีของ
ส่วนราชการใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติัปรับปรุงกระทรวง  ทบวง กรม พ .ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 
๒๕๔๕ เพื่อใหส้อดคลอ้งกนั จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชกฤษฎีกาน้ี 
  

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ  โดยท่ีปัจจุบนัรัฐบาลมีนโยบาย
แกไ้ขปัญหาความยากจนและขยายโอกาสใหค้นยากจน  และคนดอ้ยโอกาส  ซ่ึงนโยบายประการ
หน่ึงคือการส่งเสริมใหผู้มี้รายไดน้อ้ยมีท่ีอยูอ่าศยั รวมทั้งไดรั้บการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพชีวติ
ไดดี้ข้ึน ดงันั้น เพื่อใหก้ระทรวง  ทบวง กรม ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ องคก์ารของรัฐท่ี
จดัตั้งข้ึนตามกฎหมาย  หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐสามารถด าเนินการจดัใหมี้หรือพฒันาท่ีอยู่ อาศยั
ตน้ทุนต ่าส าหรับประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ย  โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคในดา้นการขออนุญาตก่อสร้าง  
หรือดา้นขอ้ก าหนดมาตรฐานอาคารในบางเร่ืองท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัความมัน่คงแขง็แรงหรือ
ความปลอดภยัของอาคาร  เช่น ระยะถอยร่น เน้ือท่ีของท่ีวา่งภายนอกอาคารหรือระยะห่างจาก แนว
เขตท่ีดิน เป็นตน้ สมควรยกเวน้ ผอ่นผนั  หรือก าหนดเง่ือนไขในการปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
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ควบคุมอาคารบางประการ  โดยออกเป็นกฎกระทรวง  เพื่อใหอ้าคารท่ีหน่วยงานของรัฐดงักล่าวจดั
ใหมี้หรือพฒันานั้นสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและฐานะทางเศรษฐกิจของผูมี้รายไดน้อ้ยอยา่ง
แทจ้ริง จึงจ าเป็นตอ้งตราพระราชบญัญติัน้ี 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-สกุล    นายวกิิตต์ิ   หินแกว้ 
วนัเดือนปีเกิด  12 พฤศจิกายน 2518 
สัญชาติ    ไทย 
ศาสนา    พุทธ 
วฒิุการศึกษา   ปริญญาตรี  สาขาสถาปัตยกรรม (สถ.บ.) 
สถานศึกษา   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
    ผงัเมืองและนฤมิตศิลป์  ปี พ.ศ. 2550 
การฝึกอบรมหรือดูงาน อบรมผูต้รวจสอบอาคารของมหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต รุ่นท่ี 1 พ.ศ. 2550 
    อบรมผูค้วบคุมงานก่อสร้างอยา่งมืออาชีพของ K.J.K. MULTIPLY  

   CO.,LTD. รุ่นท่ี 3 พ.ศ.2549 
ใบประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ภาคีสถาปนิก  เลขทะเบียน ภ-สถ10781 
      สาขา สถาปัตยกรรมหลกั 
ใบทะเบียนผูต้รวจสอบอาคาร  ประเภทบุคคลธรรมดา บ.0329/2550 

ประสบการณ์การท างาน 
Thai Engineering Consultants Co., Ltd. มีนาคม 2551-ปัจจุบนั 
      สถาปนิกโครงการ / ภูมิสถาปัตย ์
      โครงการ เซ็นทรัล วงศอ์มาตย ์บีช รีสอร์ท พทัยา 
      มูลค่าโครงการ 3,000,000,000 บาท 
บริษทัมลัทิ สทรัคเซอรัล อินสเปคชัน่ จ  ากดั พฤศจิกายน 2550-กุมภาพนัธ์ 2551 
MULTI STRUCTURAL INSPECTION Co., Ltd.  สถาปนิก / ผูต้รวจสอบอาคาร 
       หา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล พระราม 2 รามอินทรา 
       โรงงานผลิตรถยนต ์โตโยตา้ ส าโรง 
       โรงงานเหล็กสยาม มาบตาพุต 
       โรงงานไทยซมัมิท โอโตพาร์ท อินดสัตรี จ  ากดั 
       บางปะอิน แหลมฉบงั 
       โรงงาน ไทยโตชิบา ฟลูออเรสเซนท ์แลมป์ จ ากดั 
       บางกะด่ี  
       โรงงานบริษทั แซนมินา-ไซ ซิสเทม็ส์  

      (ประเทศไทย) จ ากดั 
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       โรงงานบริษทั ผลิตภณัฑก์ระดาษไทยจ ากดั  
      ราชบุรี 

       อาคาร จตุจกัรเดยแ์อนดไ์นท ์บริษทั นวลจนัทร์ 
      ออโต ้จ ากดั 

       อาคารคิวเฮาส์  สาทร 
บริษทั พรพระนคร จ ากดั    พฤษภาคม 2550-พฤศจิกายน 2550 
       สถาปนิกโครงการ 
       โครงการ INDO THAI TOWER  อาคารท่ีพกั

      อาศยั 26 ชั้น สุขมุวทิ 20 จงัหวดั   
      กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 240,000,000 
      บาท 

บริษทั ไอที อินเตอร์เนชัน่เนล จ ากดั  พฤษภาคม 2546-เมษายน 2550 
       ผูช่้วยสถาปนิก โครงการก่อสร้างอาคาร 

      คลงัสินคา้และด่านศุลกากร ท่าอากาศยาน 
      สุวรรณภูมิ (หนองงูเห่า) ท่ีตั้งโครงการจงัหวดั
      สมุทรปราการ มูลค่าโครงการ 3,200,000,000   
      บาท 

       เมษายน 2546-2549 
       ผูช่้วยสถาปนิก โครงการอาคารศูนยก์ารแพทย์ 

      วชิยัยทุธ  ท่ีตั้งโครงการ กรุงเทพมหานคร  
      (พระราม 6) มูลค่าโครงการ 1,200,000,000  บาท 

       ธนัวาคม 2545-2548 
       ผูช่้วยสถาปนิกโครงการเขาใหญ่ รีสอร์ท  

      (ไร่นอ้ยหน่า)  ท่ีตั้งโครงการ อ าเภอปากช่อง  
      จงัหวดันครราชสีมา  มูลค่าโครงการ 80,000,000 
      บาท 

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม    มีนาคม 2545-พฤศจิกายน 2545 
       พนกังานเขียนแบบ  โครงการอาคารเรียน และ 

      ปฏิบติัการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ีตั้ง 
      โครงการมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ต าบล 
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      ขามเรียง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
      มูลค่าโครงการ 181,000,000 บาท 

       พนกังานเขียนแบบ  โครงการอาคารเรียน และ 
      ปฏิบติัการ คณะพยาบาลและสาธารณสุข  ท่ีตั้ง 
      โครงการมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ต าบล 
      ขามเรียง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
      มูลค่าโครงการ 96,000,000 บาท 

       พนกังานเขียนแบบ  โครงการอาคารเรียน และ 
      ปฏิบติัการ คณะเภสัชกรรม  ท่ีตั้ง 
      โครงการมหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ต าบล 
      ขามเรียง  อ าเภอกนัทรวชิยั  จงัหวดัมหาสารคาม 
      มูลค่าโครงการ 96,000,000 บาท 
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