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บทคัดยอ
ตามที่กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 กําหนดประเภท
อาคาร โรงงานและปายในที่สูง ที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ
ด า นวิ ศ วกรรมหรือ ผูตรวจสอบดา นสถาปต ยกรรมเขา ไป
ดํ า เนิ น การตรวจสอบ โดยการตรวจสอบอาคารตาม
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสินของเจาของอาคารและสาธารณชนผูใช
อาคาร ซึ่งอาคาร โรงงาน และปายในที่สูง เหลานี้ยอมตอง
ถู ก ออกแบบและก อ สร า งตามที่ ข อ กฎหมายกํ า หนดอยู
แลวแตหากเมื่อมีการเขาใชอาคารเกิดขึ้นยอมตองเกิดมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเกิดการชํารุดบกพรองของระบบอุปกรณ
ประกอบตางๆ เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชอาคารมาก
ที่สุด กฎกระทรวงฉบับนี้จึงจัดใหมีผูตรวจสอบอาคารขึ้น
Abstract
As ministerial regulations 2005 has specified
building, factory, harbor structure and plate in high
place type arranging to possess engineering checker
or architecture checker for checking by checking
building according to this regulation has had objective
for safety to life and property of building owner and
public using building. These building, factory and plate
in high place have been designed and constructed
according to regulation. If it has entering to use
building, it has had changing or being ruined to various
equipments. Therefore, for extreme safety to building

user, this ministerial regulation have been arranged to
possess Building Inspector.
1.บทนํา
ในกรุ ง เทพมหานคร มี อ าคารไม ต่ํ า กว า 5,000
อาคารที่ต องไดรับการตรวจสอบ กฎกระทรวงไดกํา หนด
ประเภทของอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบมี 9 ประเภท
ไดแก 1.อาคารสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป, 2.อาคารขนาดใหญ
พิเศษที่มีพื้นที่ตั้งแต 10,000 ตร.ม. ขึ้นไป, 3. อาคารชุมนุม
คนที่มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตร.ม. จํานวนคนตั้งแต 500 คนขึ้น
ไป, 4. โรงมหรสพ, 5. โรงแรมที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80
หองขึ้นไป, 6. สถานบริการที่มีพื้นที่ตั้งแต 80 หองขึ้นไป,
7. อาคารชุดหรืออาคารที่อยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000
ตร.ม.ขึ้นไป, 8. โรงงานที่สูงมากกวาหนึ่งชั้นและมีพื้นที่ตั้งแต
5,000ตร.ม. ขึ้นไป และ 9.ปายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต 15 ม.
ขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต 50 ตร.ม.ขึ้นไป หรือ ปายที่ติดตั้งบน
หลังคาหรือดาดฟาที่มีพื้นที่ 25 ตร.ม.ขึ้นไป กําหนดใหมีการ
ตรวจสอบความมั่ น คงและแข็ ง แรงของโครงสร า งอาคาร
ระบบอัคคีภัย ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟท
และระบบการระบายน้ํา โดยตองไดรับการตรวจสอบใหญ
ทุก 5 ป และการตรวจสอบยอยประจําป
2. ประเภทของอาคารที่ตองไดรับการตรวจสอบอาคาร
อาคารประเภทดังตอไปนี้ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ
อาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ [1]
1) โรงมหรสพ

2) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ที่มีจํานวน
หองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป
3) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
ที่มีพื้นที่ตั้งแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป
4) อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด หรือ
อาคารอยูอาศัยรวม ที่มีพื้นที่รวมตั้งแต 2000 ตารางเมตร
ขึ้นไป
( ห ม า ย เ ห ตุ ก ร ณี อ า ค า ร ชุ ด ซึ่ ง ไ ด แ ก
คอนโดมิเ นี ยม หรื อ อาคารอยูอ าศัย รวม ซึ่ งไดแก แฟลต
อพาทรเมนต แมนชั่น หากมีพื้นที่รวม 2,000 - 5,000
ตารางเมตร “ไดรับการยกเวนเปนเวลา 7 ป” หรือมีพื้นที่
รวมตั้งแต 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป “ไดรับการยกเวนเปน
เวลา 5 ปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ)
5) อาคารโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่มี
ความสูงมากกวา 1 ชั้น และพื้นที่ใชสอยตั้งแต 5,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป
6) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่สูง
จากพื้นดินตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ปายตั้งแต 50
ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือ
ดาดฟาของอาคาร ที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป
7) อาคารสูงสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป (วัดจาก
พื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟาหรือยอดผนังสําหรับหลังคา
ทรงจั่ว)
8) อาคารขนาดใหญพิเศษ พื้นที่ตั้งแต 10,000
ตารางเมตรขึ้นไป
9) อาคารชุมนุมคนพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตารางเมตร
หรือตั้งแต 500 คนขึ้นไป
3. ลักษณะในการตรวจสอบ
1. การตรวจสอบปกติ (ประจําป) ประกอบดวย
- การตรวจสอบสภาพอาคารและอุป กรณ
ประกอบตาง ๆ ของอาคารตามแผนและแนวทางที่กําหนด
ไวโดยผูตรวจสอบ
2. การตรวจสอบใหญ ทําการตรวจสอบทุก 5 ป
ประกอบดวย

การตรวจสอบความมั่ น คงแข็ ง แรงของ
โครงสร า งอาคาร การตรวจสอบระบบและอุ ป กรณ
ประกอบตาง ๆ ของอาคาร
- แผนปฏิบัติการตรวจบํารุงรักษาอาคารและ
ระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ และจัดคูมือการปฏิบัติตาม
แผนเพื่อเปนแนวทางการตรวจบํารุงรักษา
- แผนและแนวทางการตรวจสอบสภาพอาคาร
และอุปกรณประกอบตาง ๆ ของอาคารประจําป
4. หลักในการตรวจสอบอาคาร
หลักการในการตรวจสอบอาคารสามารถพอสรุป
ใหเจาของอาคารไดเขาใจในหลักการพอสังเขปดังนี้
1. เปนการตรวจสอบอาคารเฉพาะดานเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย
2. เปนการตรวจสอบแบบ AUDIT ใหขอแนะนํา
เสนอแนะ
3. เป น การตรวจสอบทางสายตา
(VISUAL
INSPECTION) โดยใชเครื่องมืองายๆ เชนไฟฉาย ตลับเมตร
คีม ไขควง เครื่องวัดแสง กลองถายภาพ เครื่องอัดเสียง
4. เปนการตรวจสอบสถานภาพของอาคารในดาน
ความปลอดภั ย ทั้ ง ทางโครงสร า งและงานระบบ โดย
พิ จ ารณาว า ระบบต า งๆ เหล า นั้ น ยั ง สามารถทํ า หน า ที่ ไ ด
หรือไมหากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดอัคคีภัยขึ้น

ขั้นตอนการตรวจสอบ
การตรวจสอบเบื้องตน
(เพื่อแนะนําการแกไข)

การตรวจสอบแบบเปนทางการ
(พรอมลงนามตามกฏหมาย)
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการตรวจสอบ

5. แนวทางการตรวจสอบอาคาร
5.1 ลักษณะบริเวณรอบอาคาร
- ทางเขาออก จุดกลับรถ จุดเลี้ยวของรถดับเพลิง
รวมทั้งสิ่งกีดขวาง
- ที่จอดรถดับเพลิง จุดรวมพลขณะเกิดภัย และ
ทางเขาสูภายในอาคารเพื่อบรรเทาสาธารณภัย
- แหลงน้ําสํารองบริเวณใกลเคียง
- สภาพของถนน และทางเดินรอบอาคาร
- สภาพของรางระบายน้ํา
- สภาพปายบอกที่อยูสถานที่
5.2 งานระบบโครงสรางความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
- ระบบโครงสราง การแตกราวของผนังและการ
ทรุดตัวโครงสรางที่ตรวจสอบดวยสายตาได
- การผุพัง ความเสียหายของไมเนื่องจากปลวก
หรือการเสื่อมสภาพของโครงสรางคอนกรีตและเหล็ก
- ระบบโครงหลังคาที่ตรวจสอบดวยสายตาได
- สมรรถนะของโครงสรางตามที่เห็นและตรวจวัด
ไดจากการเคลื่อนตัว การเอียงตัวของโครงสราง
- อัตราการทนไฟของสวนประกอบโครงสรางที่
ตรวจสอบจากแบบขออนุญาต และขอมูลจากการกอสราง
- สภาพรอบอาคารที่อาจชํา รุด ตกหลนเปน
อันตราย
- ชองเปดพื้นที่อาจทําใหคนพลัดตกเปนอันตราย
5.3 งานระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
- ระบบบันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ ระบบไฟฟาสํารอง
ฉุกเฉินและระบบแจงเหตุเพลิงไหม
- ระบบระบายควัน ระบบควบคุมการแพรกระจาย
ควัน ระบบดับเพลิง และระบบลิฟตพนักงานดับเพลิง
- ระบบปองกันฟาผา
- ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย
- แผนการซอมหนีไฟ
5.4 งานระบบไฟฟา
- สภาพสายไฟฟา ขนาดกระแสของสาย จุดตอสาย
และอุณหภูมิขั้วตอสาย

- สภาพทอรอยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล ที่
อาจสงผลกระทบตอสายไฟฟา
- ขนาดเครื่องปองกันกระแสเกินและพิกัดตัด
กระแสของแผงวงจร
- วัดระดับคาความสองสวางที่อาจสงผลกระทบตอ
การทํางาน
- การปรับตั้ง สวิทชตัดไฟอัตโนมัติ และเครื่องตัด
ไฟรั่ว
- การตอลงดิน ขนาดตัวนําตอลงดิน และความ
ตอเนื่องลงดินของทอรอยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล
5.5 งานระบบเครื่องกล
- สภาพหมอน้ํารอน ถังน้ํามันหรือแกส หรือสิ่งที่
อาจทําใหเกิดอัคคีภัยไดงาย รวมทั้งระบบความปลอดภัย
- สภาพทอจา ยเชื้อ เพลิง รวมทั้ง ระบบความ
ปลอดภัย
- ระบบระบายอากาศของหองตางๆ หรือสิ่งที่อาจ
สงผลตอคุณภาพอากาศภายในหองหรืออาคาร
- การหยุดระบบสงลมเมื่อเกิดเพลิงไหม
- เสียงดังรบกวนจากเครื่องจักรที่อาจสงผลกระทบ
ตอคนทํางาน
5.6 งานระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
- สภาพสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- สภาพทอ การรั่วซึมของทอ และอุปกรณ
- ความสะอาดของถังเก็บน้ํา การรั่วซึมของถังเก็บ
น้ํา การระบายน้ําเสีย และการบําบัดน้ําเสีย
- การคัดแยก การรวบรวม และจัดเก็บขยะมูลฝอย
5.7 งานระบบลิฟต
- สภาพมอเตอร แผงควบคุม ลวดสลิง เบรก และ
ระบบควบคุมอุณหภูมิภายในหอง
- สภาพโถงปลอดควันหนาลิฟต การรั่วของการอัด
อากาศ
- การไหลของน้ําดับเพลิงลงสูชองลิฟต
- ทดสอบการทํางานและสมรรถนะของระบบความ
ปลอดภัยของลิฟ ตเ มื่อกระแสไฟฟา ดับ เมื่อเกิดเพลิงไหม
หรือเมื่อลิฟตเกิดการขัดของ

5.8 งานระบบปองกันฟาผา
- สภาพวัสดุติดไฟไดบริเวณใกลเคียง
- สภาพสายตัวนําลอฟา ตัวนําตอลงดิน จุดตอ
ประสานศักย และการตรวจวัดคาความตานทานระบบราก
สายดิน
5.9 งานระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
- ตรวจประเมินความเสี่ยงภัยอันตราย
- ตรวจแผนการซอม และประวัติการซอมหนีไฟ
- ตรวจแผนการตรวจสอบ และทดสอบระบบความ
ปลอดภัย
- ตรวจแผน ประวัติการดูแลรักษา และการซอม
บํารุง
ความถี่ วิ ธี ก าร และขั้ น ตอนการทดสอบ
สมรรถนะของเสนทางหนีไฟ ระบบแจงเหตุเพลิงไหม และ
ระบบแสงสวางฉุกเฉินเพื่ออพยพผูใชอาคาร
5.10 งานการทดสอบสมรรถนะของระบบความปลอดภัย
และอุปกรณตางๆของอาคาร
6. คูมือการตรวจสอบอาคาร
การใช คู มื อ ในการตรวจสอบอาคารคู มื อ การ
ตรวจสอบอาคาร (CHECK-LIST) เปนเครื่องมือสําคัญที่จะ
ใชในการตรวจสอบ ซึ่งในประเทศไทยไดมีการออกคูมือและ
CHECK-LIST ในการตรวจสอบที่ใชเปนมาตรฐาน ซึ่งคูมือนี้
จะประกอบไปดวยสวนตางๆ 5 สวน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สวนที่ 1 ขอบเขตของการตรวจสอบ
2. สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของอาคาร
3. สวนที่ 3 ผลการตรวจสอบอาคารในดานความ
ปลอดภัยวาดวยกฎหมาย
4. สวนที่ 4 ผลการตรวจสอบสภาพอาคารและ
อุปกรณประกอบของอาคาร
5. สวนที่ 5 สรุปผลตรวจสอบอาคาร
7. มาตรฐานที่ใชในการตรวจสอบอาคาร
จากกฎหมายผู ต รวจสอบอาคารกํ า หนดให ก าร
ตรวจสอบอาคารตองใชมาตรฐานเหลานี้เปนมาตรฐานขั้น
พื้นฐานในการกําหนดมาตรฐานตางๆ คือ

7.1 มาตรฐานตาม พรบ. ควบคุมอาคาร
1.) พรบ.ควบคุ ม อาคาร พ.ศ.2532 [2]
มี
หลักเกณฑและขอบังคับในดานการตรวจสอบเพื่อใชปฏิบัติ
2.) กฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร
3.) กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของในขณะกอสรางนั้นที่
วิเคราะหแลวมีดังนี้
- พรบ.ปองกันและระงับอัคคีภัย
- พรบ.โรงงาน
- พรบ.สาธารณสุข
- ประกาศกระทรวงมหาดไทย
- ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครฯ
7.2 มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันทางราชการ
สภาวิศวกร และสภาสถาปนิก
นอกจากมาตรฐานตามพรบ. ควบคุมอาคารและ
กฎกระทรวงขั้ น ต น ที่ ใ ช ใ นการตรวจสอบอาคารนั้ น ผู
ตรวจสอบอาคารสามารถนํามาตรฐานจากตางประเทศ เชน
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA)
มาตรฐาน BRITHISH STANDARD (BS) มาตรฐานจาก
ญี่ปุน มาตรฐานสิงคโปร มาเปนหลักในการตรวจไดซึ่งจะทํา
ใหระบบความปลอดภัยของอาคารที่ตรวจอยูในระดับสูงขึ้น
8. ขอหามสําหรับการตรวจสอบอาคาร
1 อาคารที่ ผู ต รวจสอบเป น ผู อ อกแบบ หรื อ เป น ผู
ควบคุมงาน หรือเปนผูดําเนินการกอสราง หรือเปนผูติดตั้ง
อุปกรณประกอบของอาคาร [1]
2 อาคารที่ผูตรวจสอบหรือคูสมรสเปนเจาของ หรือมี
ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การอาคารหรื อ ใช เ ป น สถาน
ประกอบการ
9. บทกําหนดโทษเจาของอาคารหากไมจัดใหมีการ
ตรวจสอบอาคาร
1. จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
2. ปรับเปนรายวันๆ ละ ไมเกิน 10,000 บาท หรือหาก
เจาของอาคารไมแกไขตัวอาคารหรืออุปกรณที่ชํารุดตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นสั่งมีโทษปรับไมเกิน 30,000 บาท หรือ
ปรับเปนรายวันๆ ละ ไมเกิน 5,000 บาท

10. การวิเคราะหขอมูล
นํ า ข อ มู ล ในส ว นต า งๆ ของอาคาร มาทํ า การ
วิเคราะหขอมูล โดยหลักการเปนการวิเคราะหเบื้องตนใน
ดา นศั ก ยภาพของสถานะระบบป อ งกัน อุบั ติภั ย ในอาคาร
นั้นๆ วาสมรรถนะของระบบสามารถทําหนาที่ ของมันเอง
ไดหรือไม ถาไมไดเกิดจากสาเหตุใดในดานโครงสรางหรือ
องคประกอบของระบบนั้นๆ ซึ่งในการวิเคราะหนั้นสามารถ
วิเคราะหขอมูลตางๆ ไดดังนี้
10.1 วิเคราะหขอมูลทั่วไปของอาคาร โดยตองวิเคราะห
ขอมูลทั่วไปของอาคารตางๆ ดังนี้
- โครงสรางของอาคาร
- ชนิดและการใชงานของอาคาร
- จํานวนคนในอาคาร
- สภาพแวดลอมของอาคาร
- พื้นที่และวัตถุอันตราย
- ความเสี่ยงภัยของอาคาร
10.2 วิเคราะหระบบอาคารดานความปลอดภัย จากการ
เก็บขอมูลดานองคประกอบของอาคารโดยจําแนกตามชนิด
ของอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งแบงเปนอาคาร
สู ง และอาคารขนาดใหญ พิ เ ศษซึ่ ง ทั้ ง ก อ นที่ ก อ สร า งก อ น
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 [3] จะออกใชในป 2535 และอาคาร
ทั่วไป โดยนําขอมูลมาวิเคราะหในดานสมรรถนะวายังอยูใน
เกณฑที่กฎหมายกําหนดแลวดูโครงสรางและองคประกอบ
ของอาคารวาเปนสาเหตุใหระบบทํางานไดในระดับใด ซึ่ง
เมื่อทราบสาเหตุก็จะสามารถนําไปสูวิธีการแกไขปรับปรุง
ระบบใหสามารถทํางานไดในเกณฑที่มาตรฐานกําหนดให
ซึ่งหัวขอตางๆ มีดังนี้
1.) ระบบหลักประกอบดวย
1.1 บันไดหนีไฟ
1.2 ปายบอกทางหนีไฟ
1.3 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม
1.4 ระบบปองกันเพลิงไหม
1.5 ระบบจายพลังไฟสํารอง
1.6 ระบบลิฟตดับเพลิง
1.7 บริเวณรอบอาคาร
1.8 ระบบระบายอาคาร

1.9 ดาดฟาอาคารสูง
2.) ระบบเสริมประกอบดวย
2.1 แบบแปลนผนังอาคาร
2.2 ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา
2.3 ระบบไฟสองสวาง
10.3 วิเคราะหอุปกรณประกอบอาคาร เปนการวิเคราะห
ขอมูลของอาคารในดา นอุปกรณป ระกอบอาคารในระบบ
ตางๆ ดังนี้
1) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
2) การตรวจสอบระบบและอุ ป กรณ ต า งๆ ของ
อาคาร
3) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ
ตางๆ ของอาคารเพื่ออพยพผูใชอาคาร
4) การตรวจสอบระบบบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภัยในอาคาร
อาคารที่ตองตรวจสอบ
ตามที่กฎหมายกําหนด

เจาของอาคารตองจัดหาผูตรวจสอบ

ผูตรวจสอบดําเนินการ
ตรวจสอบ

จัดทํารายงานสง

เจาพนักงานทองถิ่น
พิจารณา

สั่งใหแกไข

ออกใบรับรอง

รูปที่ 2 แผนผังขั้นตอนการตรวจสอบอาคาร

11. การสรุปผลการตรวจสอบ
เปนการสรุปการตรวจสอบอาคารทั้งหมดที่กลาว
มา โดยจะสรุ ป ในประเด็ น การใช ไ ด ห รื อ ใช ไ มไ ด แ ละการ
แกไข โดยเปนความเห็นของผูตรวจสอบอาคารเองและเมื่อ
ไดทําการตรวจสอบอาคารเสร็จสิ้นแลวตองดําเนินการใน
การนําเสนอผลการตรวจสอบ ซึ่งผลการตรวจสอบนี้ผูตรวจ
สอบควรมีหลักการในการนําเสนอ ดังนี้
1 นําเสนอขอมูลทั่วไปของอาคารในสวนของสภาพ
ทางกายภาพ การใชอ าคาร จํา นวนผูใ ชอาคาร กิ จ กรรม
ทั้งหมดของอาคาร สภาพแวดลอมทั่วไปของอาคาร
2 สถานภาพของระบบปองกันอุบัติภัยทั้งหมดของ
อาคาร
3 สภาพความเสี่ยงภัยของอาคารทั้งในปจจุบันและ
อนาคต
4 ปญหาดานความปลอดภัยของอาคาร
5 วิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขระบบความปลอดภั ย ใน
อาคาร
สวนการประเมินผลการตรวจสอบอาคาร ตองทํา
การประเมินในปจจัยตามที่กฎหมายกําหนดทั้ง 4 ปจจัย คือ
การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร การตรวจสอบ
ระบบและอุปกรณประกอบอาคารการตรวจสอบสมรรถนะ
ของระบบและอุ ป กรณ ต า งๆ ของอาคารเพื่ อ อพยพผู ใ ช
อาคารและการตรวจสอบระบบบริ ห ารจั ด การความ
ปลอดภัย

12. เอกสารอางอิง
[1] กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ
หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้น
ทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบ
อาคาร พ.ศ. 2548 เลม 122 ตอนที่ 126 ก ราชกิจจา
นุเบกษา 29 ธันวาคม 2548
[2] กฎกระทรวงฉบับที่ 32 พ.ศ. 2534 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ราชกิจจา
นุเบกษา 14 พฤศจิกายน 2534
[3] กฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 2535 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ราชกิจจา
นุเบกษา 14 กุมภาพันธ 2535

