
คูมือแนะนําการปฏิบัตติามกฎหมายเรื่องการตรวจสอบสภาพอาคารสําหรับเจาของอาคาร 

 
1.  วัตถุประสงคของการตรวจสอบสภาพอาคาร 
 

 คําถามที่เจาของอาคารมักสงสัยวาจะไดประโยชนอะไรจากการตรวจสอบสภาพอาคาร 
กฎหมายบังคับเกินความจําเปนหรือไม คงตองพิจารณาถึงที่มาของการออกกฎหมาย แนวความคิดและ
วัตถุประสงคของกฎหมายกอน 
 เนื่องจากอาคารจะมีโครงสรางและระบบตาง ๆ ภายในอาคารที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย
ของประชาชน เชน ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย ระบบไฟฟา ระบบลิฟต ฯลฯ ซ่ึงระบบตาง ๆ เหลานี้ 
เมื่อมีการใชงานไประยะหนึ่งจําเปนตองมีการตรวจสอบดูแลและบํารุงรักษา เพื่อใหอยูในสภาพที่ใชงาน
ไดตลอดเวลา ซ่ึงในการใชอาคารอยางถูกตองและปลอดภัยแลว แมกฎหมายจะไมบังคับใหตองทําการ
ตรวจสอบสภาพอาคารและบํารุงรักษา แตก็เปนเรื่องที่เจาของอาคารควรจะดําเนินการอยูแลว  
 มีหลายกรณีที่เกิดเหตุการณอาคารถลมหรือไฟไหม โดยเฉพาะอาคารสาธารณะที่มีคนเขาไป
ใชสอยเปนจํานวนมาก แมจะมีเหตุที่บงชี้วาโครงสรางของอาคารเกิดการวิบัติขึ้นแลว และจะอันตรายอยาง
รายแรงถึงขั้นอาคารถลมหากไมไดรับการแกไข แตเจาของอาคารก็ไมทราบและไมคาดคิดวาส่ิงที่จะ
เกิดขึ้นรายแรงเพียงใด หรือกรณีเพลิงไหมโรงแรมบางแหงที่ทําใหมีผูเสียชีวิตเปนจํานวนมาก แมวาจะมี
การติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม แตเมื่อเกิดเพลิงไหม ระบบกลับไมทํางาน ทําใหผูใชอาคารไมทัน
ไดระวังตัวและหนีไมทัน ไดตอกย้ําใหเห็นถึงความสําคัญของการตรวจสอบสภาพระบบตางๆ ของอาคาร
ไดเปนอยางดี 
 ในปจจุบันนี้มีหลายอาคารที่คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่ใช
อาคาร โดยจัดใหมีการบํารุงรักษาโครงสรางและระบบตางๆ ของอาคารใหอยูในสภาพดีอยูเสมออยูแลว 
ถึงกระนั้นการตรวจสอบสภาพอาคารก็ยังมีความจําเปน เนื่องจากเปนระบบการตรวจทานมิใหเกิด
ขอผิดพลาดจากการดูแลบํารุงรักษาอาคารโดยผูตรวจสอบ ซ่ึงจะเปนบุคคลที่สามหรือ Third party   
 
2. บทบาทของกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
 

  กฎหมายไดกําหนดใหเจาของอาคารตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคารดานวิศวกรรมหรือผู
ตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ตองทําการตรวจสอบสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 

(1) ความมั่นคงแข็งแรงอาคาร ไดแก 
(ก) การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร 
(ข) การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นที่อาคาร 
(ค) การเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร 
(ง) การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร 
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(จ) การชํารุดสึกหรอของอาคาร 
(ฉ) การวิบัติของโครงสรางอาคาร 
(ช) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 

(2) ระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร ไดแก 
(ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก 

(1) ระบบลิฟต 
(2) ระบบบันไดเลื่อน 
(3) ระบบไฟฟา 
(4) ระบบปรับอากาศ 

(ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 
(1) ระบบประปา 
(2) ระบบระบายน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 
(3) ระบบระบายน้ําฝน 
(4) ระบบจัดการมูลฝอย 
(5) ระบบระบายอากาศ 
(6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 

(ค) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
(1) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
(2) เครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 
(3) ระบบระบายควันและควบคุมการแพรกระจายควัน 
(4) ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 
(5) ระบบลิฟตดับเพลิง 
(6) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
(7) ระบบการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง 
(8) ระบบการจายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง และหัวฉีดน้ําดับเพลิง 
(9) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
(10) ระบบปองกันฟาผา 

(3) สมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ ของอาคารเพื่ออพยพผูใชอาคาร ไดแก 
(ก) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
(ข) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 
(ค) สมรรถนะระบบแจงสัญญาณเหตุเพลิงไหม 

(4) ระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร ไดแก 
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(ก) แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 
(ข) แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร 
(ค) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร 
(ง) แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร 

 
3.   ประเภทอาคารที่ตองตรวจสอบและกําหนดวันท่ีตองสงรายงานการตรวจสอบ 
 

 อาคารที่ตองตรวจสอบมี 9 ประเภท ไดแก 
  3.1 อาคารสูง (อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแตยี่สิบสามเมตรขึ้น
ไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารจั่วหรือปนหยา
ใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด) 
  3.2 อาคารขนาดใหญพิเศษ (อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือสวนใดของอาคาร
เปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป) 
  3.3 อาคารชุมนุมคน (อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไปภายในเพื่อประโยชน      
ในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป) 
  3.4 โรงมหรสพ (อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร 
แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดใหสาธารณะชนเขาชมการแสดงนั้น
เปนปกติธุระ โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม) 
  3.5 โรงแรม ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ที่มีจํานวนหองพักตังแตแปดสิบหองขึ้นไป 
  3.6 อาคารชุด ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด หรืออาคารอยูอาศัยรวม (อาคารหรือสวนใดสวน
หนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแต       
ละครอบครัว) ที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
  สําหรับอาคารชุดและอาคารอยูอาศัยรวมที่ไมเขาขายเปนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ
พิเศษจะไดรับการผอนผันเรื่องกําหนดเวลาการตรวจสอบคือ 
  - กรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันไมเกิน 5,000 ตารางเมตร ใหทําการตรวจสอบ
และสงผลการตรวจสอบกอนวันที่ 25 ตุลาคม 2555   
  - กรณีที่มีพื้นที่อาคารรวมกันในหลังเดียวกันเกิน 5,000 ตารางเมตร ใหทําการตรวจสอบ
และสงผลการตรวจสอบกอนวันที่ 25 ตุลาคม 2553 

3.7 อาคารโรงงานที่สูงกวา 1 ช้ัน และมีพื้นที่ตั้งแต 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
  3.8 ปายสูงตั้งแต 15 เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้ง
บนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป 
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3.9 สถานบริการ  ตามกฎหมายวาดวยสถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป 
  
 ทั้งนี้ อาคารทั้ง 9 ประเภท (เวนแตอาคารตามขอ 3.6 ที่ไมเขาขายเปนอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ) ตองถูกตรวจสอบและสงรายงานการตรวจสอบกอนวันที่ 29 ธันวาคม 2550 
 สําหรับกรณีพื้นที่นอกเขตควบคุมอาคาร (พื้นที่ที่ยังไมมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือพื้นที่นอกเขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยผังเมือง) 
อาคารที่ตองทําการตรวจสอบมี 4 ประเภท ไดแก อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน และ
โรงมหรสพ 
 
4.  คุณสมบัติของผูตรวจสอบ 
 

  ผูตรวจสอบจะเปนนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ได โดยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 (1) ถาเปนบุคคลธรรมดา 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
 (ข) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
หรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแตกรณ ี
 (ค) ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบ 
ของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง 
 (ง) ไมเคยถูกเพิกถอนการขึน้ทะเบยีนเปนผูตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอนวนัขอขึ้น
ทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 
 (2) ถาเปนนิตบิุคคล 
 (ก) ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยทุนจดทะเบียนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองเปนของ 
ผูมีสัญชาติไทย และมีผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือกรรมการเปนผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือกรรมการทั้งหมด 
 (ข) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร 
หรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแตกรณ ี
 (ค) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองผานการอบรม 
หลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารที่คณะกรรมการควบคุม 
อาคารรับรอง 
 (ง) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลตาม (ค) ตองไมเคยถูกเพกิถอนการขึ้นทะเบียน 
เปนผูตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอนวันขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 
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 สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคล ไดแก หุนสวนผูจดัการ กรรมการ กรรมการ
ผูจัดการหรือผูบริหารตําแหนงอ่ืนที่มีหนาที่ควบคุมดูแลในการตรวจสอบอาคาร 
   ผูตรวจสอบดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยจะไดรับ
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ ตามแบบ รต. 1 จากคณะกรรมการควบคุมอาคาร  
 

ภาพแสดงหนงัสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร (แบบ รต. 1) 

 
 จะหาผูตรวจสอบไดจากที่ใด 

   เจาของอาคารสามารถคนหารายละเอียดขอมูลของผูตรวจสอบอาคารไดในเว็บไซตกรม
โยธาธิการและผังเมือง (www.dpt.go.th) ซ่ึงจะมีรายช่ือ ที่อยู เบอรโทรศัพท ของผูตรวจสอบอาคาร แสดง
ไวเพื่อใหเจาของอาคารไดพิจารณาเลือกผูตรวจสอบอาคารดวยตนเอง  

 ราคาคาตรวจสอบ 
ราคาคาตรวจสอบขึ้นอยูกับ 
1. ลักษณะและขอบเขตของการทํางานตรวจสอบ ซ่ึงเปนการตรวจสอบแบบ Audit ดวย

สายตา ผูตรวจสอบจะตรวจสอบเพื่อสังเกตวามีส่ิงที่ผิดปกติกับระบบนั้นๆ หรือไม ระบบตางๆ มีการ
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพหรือไม โดยใชเครื่องมือพ้ืนฐานที่ไมสลับซับซอน หากพบวามีส่ิงที่ผิดปกติ ผู
ตรวจสอบจะรายงานใหเจาของอาคารทราบเพื่อจัดหาผูเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเขามาทําการตรวจวิเคราะห
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และซอมแซมแกไข แลวผูตรวจสอบจะทําหนาที่ตรวจวา การแกไขนั้นถูกตองสมบูรณและทําใหระบบที่
ไดรับการซอมแซมแกไขอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ   

2. ชนิด ประเภทและขนาดของอาคาร รวมทั้งจํานวนของระบบตางๆ ของอาคารนั้น
และความสลับซับซอนของระบบ ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดปริมาณงานที่ตองตรวจสอบ  

ทั้งนี้ เจาของอาคารตองเปนผูเจรจาตกลงราคากับผูตรวจสอบ 
 
5.   รายละเอียดการตรวจสอบ 
 

 การตรวจสอบใหญ 
เปนการตรวจสอบโครงสรางอาคารและระบบทุกระบบ ตามที่กลาวมาแลวขอ 2. โดยให

กระทําทุก 5 ป ในการตรวจสอบใหญทุกครั้ง ผูตรวจสอบตองจัดทําแผนตางๆ ดังนี ้
(1) แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร รวมทั้ง

คูมือ 
ปฏิบัติการตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพื่อเปนแนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการบันทึกขอมูล 
การตรวจบํารุงรักษาอาคาร 

(2) แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป รวมทั้งแนวทาง
การตรวจสอบตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพื่อประโยชนในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ
ประกอบของอาคารประจําป 

 การตรวจสอบประจําป  
เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร

ประจําปที่ผูตรวจสอบไดจัดทําไวในการตรวจสอบใหญ การตรวจสอบประจําปใหกระทําทุกป 
 

6.   ขั้นตอนที่เจาของอาคารตองดําเนินการ 
 

  6.1 เจาของอาคารตองปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบ
ของอาคารและคูมือปฏิบัติตามแผนดังกลาวที่ผูตรวจสอบไดจัดทําไวในการตรวจสอบใหญ เพื่อเปน
แนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการบันทึกขอมูล การตรวจบํารุงรักษาอาคาร นอกจากนี้ยังตองจัดใหมี
การบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบอาคารตามคูมือปฏิบัติของผูผลิตหรือผูติดตั้งระบบและอุปกรณ
อาคาร หรือตามแผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาที่ผูตรวจสอบกําหนด และจัดใหมีการบันทึกขอมูลการ
ตรวจบํารุงรักษาอาคารตามชวงระยะเวลาที่กําหนด 
  หากผูตรวจสอบเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขอยางไร ควรดําเนินการตามขอเสนอแนะ
ใหแลวเสร็จ แลวใหผูตรวจสอบทําการตรวจสอบอีกครั้งแลวทํารายงานเสนอตอเจาพนักงานทองถ่ิน 
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  6.2 เจาของอาคารตองเสนอรายงานผลการตรวจสอบของอาคารและอุปกรณของอาคารตอเจา
พนักงานทองถ่ินทุกป โดยจะตองเสนอในสามสิบวันวันกอนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิม
จะมีระยะเวลาครบหนึ่งป 
  เมื่อไดรับใบรับรองการตรวจสอบแลว ใหแสดงใบรับรองการตรวจสอบไวในที่เปดเผยเห็น      
ไดงาย ณ อาคารนั้น (ใบรับรองการตรวจสอบอาคารสามารถเปดดูไดจากเว็บไซตกรมโยธาธิการและผัง
เมือง www.dpt.go.th) 
 

ภาพแสดงใบรบัรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) 

 
  6.3 สําหรับอาคารที่กอสรางแลวเสร็จหรือไดรับใบรับรองประเภทอาคารควบคุมการใช
มาแลวไมนอยกวา 1 ป ตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประเภทการ
ตรวจสอบใหญเปนครั้งแรก 
 
7.  กอนการตรวจสอบผูตรวจสอบตองเตรียมตัวอยางไร 
 

  เจาของอาคารตองจัดหาแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการกอสรางหรือจัดทําแบบแปลน
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบอาคารไวใหผูตรวจสอบเพื่อทําการตรวจสอบสภาพอาคาร 
 
8.   การดําเนินการตรวจสอบอาคาร 
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  เมื่อผูตรวจสอบอาคารไดตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารแลวพบวา อาคาร       
มีความปลอดภัยเพียงพอและถูกตองตามกฎหมายและมาตรฐานแลว ผูตรวจสอบจึงลงนามรับรองผลการ
ตรวจสอบสภาพอาคารนั้น แตถาผูตรวจสอบพบวาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารบางสวนหรือ     
บางรายการไมผานหลักเกณฑหรือมาตรฐาน ผูตรวจสอบจะตองทําขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุง
อาคารหรืออุปกรณประกอบของอาคารเพื่อใหอาคารหรืออุปกรณประกอบของอาคารดังกลาวใหแก
เจาของอาคาร 
  การจัดทําขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณประกอบของอาคารนั้น หาก       
ผูตรวจสอบเห็นวา จําเปนตองทําการตรวจสอบแบบเชิงวิเคราะหและคํานวณทางหลักวิศวกรรมหรือ
สถาปตยกรรมใหเปนความรับผิดชอบของผูตรวจสอบอาคารนั้นแนะนําหรือจัดหาวิศวกรหรือสถาปนิก
ใหแกเจาของอาคารที่สามารถดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห หรือคํานวณพิสูจน หรือใหคําปรึกษาในการ
แกไขเพื่อใหเกิดความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยวิศวกรหรือสถาปนิกนั้นตองมีคุณสมบัติการประกอบวิชาชีพที่
เปนไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 หรือพระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 
 
9.  เจาของอาคารจะยื่นเอกสารอยางไร 
 

  เจาของอาคารจะตองเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบลงนามรับรองใหแก    
เจาพนักงานทองถ่ินซึ่งอยูในเขตพื้นที่ที่อาคารของตนตั้งอยู ซ่ึงเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายควบคุม
อาคาร ไดแก 

10.1 นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
10.2 นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 
10.3 ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
10.4 นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 

 
10.  ระยะเวลาพิจารณาดําเนินการของเจาพนักงานทองถิ่น 
 

  เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับรายงานผลการตรวจสอบแลวจะตองพิจารณารายงานผลการ
ตรวจสอบภายใน 30 วัน และเมื่อเห็นวา อาคารดังกลาวเปนไปตามกฎหมายและมีความปลอดภัย เจาพนักงาน
ทองถ่ินจะตองออกใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคารโดยไมชักชาและตองไมเกิน 30 วัน นับแตวันที่
พิจารณาแลวเสร็จ 
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11. หากเจาของอาคารไมจัดใหมีการตรวจสอบสภาพอาคารจะมีโทษตามกฎหมายอยางไร 
 

  หากฝาฝนไมดําเนินการตรวจสอบอาคารจะมีโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 6 หมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกินหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 
 
12. กฎหมายที่อางอิง 
 

1. มาตรา 2 มาตรา 4 และมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

2. กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและ
การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 

3. กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 
 
 
 

 


