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กฎหมายกอสราง

คําอธิบายรายว�ชา

จ�ดประสงครายว�ชา เพ�่อให
 1. มีความเขาใจหลักการของพระราชบัญญัติ ขอบัญญัติ เทศบัญญัติ กฎกระทรวงและ
  กฎหมายเเรงงาน และสัญญาที่เกี่ยวกับการกอสราง
 2. มีความสามารถในการรางเเละเขียนสัญญา เอกสารประกอบสัญญา
 3. ขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการกอสราง
 4. มีเจตคติที่ดี มีความรับผิดชอบ เเละมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกอสราง

สมรรถนะรายว�ชา
 1. เเสดงความรูเกี่ยวกับหลักการกฎหมายเเละสัญญาการกอสราง
 2. เเสดงความรูเกี่ยวกับหลักการเเละกระบวนการเขียนสัญญาการกอสราง

คําอธิบายรายว�ชา
 ศึกษาเก่ียวกบัหลกัการของพระราชบัญญตั ิขอบญัญตั ิเทศบญัญตั ิกฎกระทรวงเเละกฎหมาย
แรงงาน สัญญากอสราง เอกสารประกอบสัญญา การรางและเขียนสัญญา ขอกําหนดตาง ๆ ที่
เกี่ยวกับงานกอสรางและมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมการกอสราง

  20001-1007 กฎหมายกอสราง (2-0-2)
  (Construction laws)
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หนวยที่ 1 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายกอสราง

หนวยที่ 9 บันได

หนวยที่ 5 ระยะหางอาคารกับแนวเขตที่ดิน

หนวยที่ 13 งานวิศวกรรมโครงสราง

หนวยที่ 3 พระราชบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของกับงานกอสราง

หนวยที่ 11 การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย

หนวยที่ 7 ชองเปดประตู หนาตาง

หนวยที่ 15 อํานาจหนาที่เจาพนักงานทองถิ่นและการอุทธรณ

หนวยที่ 2 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบญญัติควบคุมอาคาร

หนวยที่ 10 การปองกันอัคคีภัย

หนวยที่ 6 ที่วางปราศจากสิ่งปกคลุม

หนวยที่ 14 ผูพิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา

หนวยที่ 4 ประเภทของอาคาร

หนวยที่ 12 งานสุขาภิบาล

หนวยที่ 8 พื้นที่หอง ชองทางเดิน และความสูงระหวางชั้น

หนวยที่ 16 การยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร

































































หน่วยการเรียน

สมรรถนะรายวิชา

ตารางสมรรถนะรายว�ชา



กฎหมายกอสราง

 หนังสือเรียนวิชากฏหมายกอสรางรหัสวิชา 20001-1007 เลมนี้ ไดจัดเรียบเรียงขึ้น
เพื่อประกอบการศึกษาเรียนรูใหกับนักเรียน นักศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
พ.ศ. 2562 สาขางานกอสราง สาขาโยธา สาขาเทคนิคสถาปตยกรรม และผูสนใจทั่วไป ของ
สถานศกึษาในสงักดัสาํนกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร โดยมเีนือ้หา
สาระทีค่รอบคลมุรายละเอยีดเนือ้หาสาระของหลักสูตร จุดประสงครายวชิา สมรรถนะรายวชิา 
และคําอธิบายรายวิชา อยางสมบูรณครบถวน
 การจัดทําเอกสารเลมนี้ ไดรวบรวมจากประสบการณ เขียนแบบ ออกแบบ รวมทั้งไดรับ
คาํปรกึษา และใหขอมลูจากเพือ่นสถาปนกิ ของสาํนกังานเทศบาลโดยตรง มรีายนามดงัตอไปนี้
 1. นายอวยชัย พุกปลั่ง 
  สถาปนิก 8 วช. สํานักงานเทศบาลเมืองลําพูน
 2. นายสถาพร วงศลือเกียรติ 
  สถาปนิก 8 วช. สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม
 3. นายณัฐชัย จันทรศิริ 
  สถาปนิก 8 วช. สํานักงานเทศบาลนครสุราษฎรธานี
 4. ดร. ธรรมจักร ราชฉวาง 
  ครูชํานาญการพิเศษและวิชาวิศวกรโยธา

 ผูเขียนขอขอบพระคุณผูที่มีรายนามขางตันเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้

คํานํา

นายเจริญ เสาวภาณี
(ครูชํานาญการพิเศษ)
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