กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
การควบคุ ม อาคาร เปน ภารกิจ ที่ องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น คื อ กรุ ง เทพมหานคร
เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ตองถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 โดยแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดใหกรมโยธาธิการและผังเมือง ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบใหภารกิจนี้เปนไปตามมาตรฐาน
• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(28) การควบคุมอาคาร
แผนปฏิ บั ติ ก ารกํ า หนดขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น ไดกําหนดใหสวนราชการ 50 กรม ตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ ตองทําการถายโอน
ภารกิจ จํานวน 245 ภารกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ภารกิจที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองทํา ดังนี้
1) การควบคุมอาคาร
2) การเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่ได
อยางถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมาย อันจะทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางเทาเทียม
และเปนธรรมจึงไดจัดทํามาตรฐานการควบคุมอาคารนี้ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใช เ ป น คู มื อ และแนวทางการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมี
มาตรฐานและเปนธรรม

1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.3.1 มาตรฐานนี้เปนแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยครอบคลุมเนื้อหา
การพิจารณาอนุญาตตางๆ การตรวจและควบคุมอาคาร การควบคุมการใชอาคาร การอุทธรณ
การควบคุมอาคารในเขตเพลิงไหม บทกําหนดโทษ การดําเนินคดีและการบังคับคดี
1.3.2 กรณีที่ มี ก ารแก ไ ข เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข อกํ าหนด หลัก เกณฑ เ กี่ ย วกับ การ
ปฏิบัติที่กําหนด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหพิจารณาปรับใชมาตรฐานโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย

1.4 นิยามศัพท
เปนคําอธิบายนิยามศัพทตามที่กําหนดอยูในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ
"กอสราง" หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทน
ของเดิมหรือไม
"ขอบัญญัติทองถิ่น" หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการ
สวนทองถิ่น เชน เทศบัญญัติ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
"เขตเพลิงไหม" หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือน
ขึ้นไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอ ภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
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“คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับ
เก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม
"ดัดแปลง" หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ
รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตางๆ ของอาคารซึ่งไดกอสราง
ไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซม ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอาคารโดยใชวัสดุที่มีขนาด จํานวน และชนิดเดียวกับ
ของเดิม เวนแตการเปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตอัดแรงหรือ
เหล็ก โครงสรางเหล็กรูปพรรณ
2) การเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร โดยใชวัสดุชนิด
เดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นไมเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกสวนหนึ่งสวนใดของ โครงสราง
ของอาคารเดิม เกินรอยละสิบ
3) การเปลี่ยนแปลง การตอเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต
แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่สวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร ซึ่งไมเปนการ
เพิ่มน้ําหนักใหแกสวนหนึ่ง สวนใดของโครงสรางของอาคารเดิมเกินรอยละสิบ
4) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคาหรือของพื้นที่ชั้นใด ใหมีเนื้อที่นอยลงหรือ
มากขึ้นรวมกันไมเกินหาตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรืออาคาร
“ดาดฟา” หมายความวา พื้นสวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคล
สามารถขึ้นใชสอยได
“ตึกแถวหรือหองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแต
สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
“ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปน
ทางสัญจรได ทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
“อาคารจอดรถยนต” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวใชเปนที่จอดรถยนตโดยเฉพาะ
“ที่วาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม หมายรวมถึง
บอน้ํา สระวายน้ํา บอพักน้ําเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอยหรือที่จอดรถ ที่อยูภายนอกอาคาร
พื้นที่ของสิ่งกอสราง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาเรือนหรือ
สิ่งกอสรางปกคลุม
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“นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง
"นายตรวจ" หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ
“บานแถว” หมายความวา หองแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนาและดานหลัง
ระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกินสามชั้น
“บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนัง
แบงอาคารเปนบาน มีที่วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลังและดานขาง
ของแตละบานและมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน
"แบบแปลน" หมายความวา แบบในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ
เปลี่ยน การใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เครื่องหมายวัสดุและการใชสอย
ตางๆ ของอาคาร
“ผนัง” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของ
อาคารใหเปนหนวยแยกจากกัน
“ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา 18 เซนติเมตร
หรือทําดวยวัสดุทนไฟอยางอื่น และไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตองหนาไมนอยกวา 12 เซนติเมตร
"ผูควบคุมงาน" หมายความวา ผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอนอาคาร
"ผูดําเนินการ" หมายความวา เจาของผูดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตาม
พระราชบัญญัตินี้”
"แผนผังบริเวณ" หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและ
อาคารที่กอสราง ดัด แปลง รื้อถอน รวมทั้งแสดงขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารโดยสังเขป
“ฝา” หมายความวา สวนกอสรางซึ่งกั้นแบงพื้นภายในอาคารใหเปนหอง ๆ

4

บทที่ 1 บทนํา

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

“พื้น” หมายความวา พื้นที่ใชสอยของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายใน
ขอบเขตของคาน หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียง
"พื้นที่อาคาร" หมายความวา พื้นที่สําหรับนําไปคํานวณหาอัตราสวน พื้นที่อาคารตอ
พื้นที่ดิน ซึ่งไมรวมถึงพื้นดาดฟา พื้นที่ติดตั้ง เครื่องจักรกล
"ระบบบําบัดน้ําเสีย" หมายความวา กระบวนการปรับปรุงน้ําเสียใหมีคุณภาพเปนน้ําทิ้ง
รวมทั้งการทําใหน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร
"ราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการ
บริหารสวนจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถิ่น
"รายการคํานวณ" หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ การรับน้ําหนัก
และกําลังตานทานสวนตางๆ ของอาคาร
"รายการประกอบแบบแปลน" หมายความวา รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของ
วัสดุ วิธีปฏิบัติสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร เพื่อใหเปนไปตาม
แบบแปลน
"รื้อถอน" หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง
หรือสวนอื่นของโครง สรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนี้
1) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา
ความสูงของอาคาร
2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร
สวนอื่นของโครงสรางของอาคารที่ตองขออนุญาตรื้อถอนไดแก
- กันสาด คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ผนังหรือฝาที่เปนโครงสรางของอาคารหรือผนังหรือฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก
- บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแตพื้นชั้นที่สองของอาคารขึ้นไป
“โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน
บทที่ 1 บทนํา
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“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉาย
ภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดให
สาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติ
“โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม
“วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง
“สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนสํานักงาน
หรือที่ทําการ
“หลังคา” หมายความวา สิ่งปกคลุมสวนบนของอาคาร รวมทั้งโครงสรางหรือสิ่งใดซึ่ง
ประกอบขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยว
"อาคาร" หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่
สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคล อาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น เพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง
หรือประตูที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย
3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมี
น้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว ระยะหาง
จากที่สาธารณะ มีนอยกวาความสูงของปายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกิน
กวาที่กําหนดในกฎกระทรวงดังนี้คือ
- ขนาดความกวางของปายเกิน 50 เซนติเมตร หรือ
- ยาวเกินหนึ่งเมตร หรือ
- เนื้อที่ของปายเกิน 5,000 ตารางเซนติเมตร หรือ
- มีน้ําหนักของปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายอยางใดอยาง
หนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินสิบกิโลกรัม
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4) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับ
อาคารบางประเภท
5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงสวน
ตางๆ ของอาคารดวย อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไดแก
- ถังเก็บของที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
- สระวายน้ําภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
- กําแพงกันดินหรือกําแพงกันน้ําที่ตองรับความดันของดินหรือน้ําที่มีความสูง
ตั้งแต 1.50 เมตรขึ้นไป
- โครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุหรือโทรทัศนที่มีความสูงจากระดับฐาน
ของโครงสรางนั้น ตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และมีน้ําหนักรวมตั้งแต 40 กิโลกรัมขึ้นไป
- สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป
“อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน
หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตาราง
เมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรง
จั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือ
สวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไป
ภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได
ตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
“อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือ
บริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดนอยกวา 5 แรงมา และให
หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่กอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน 20 เมตร ซึ่งอาจ
ใชเปนอาคารเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมได
บทที่ 1 บทนํา

7

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

“อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และความ
ปลอดภัยเปนพิเศษ เชน อาคารดังตอไปนี้
(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน
(ข) อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน 100 ตันกรอส
(ค) อาคารหรือสิ่งที่สรางขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคา
ชวงหนึ่งเกิน 10 เมตร หรือมีมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได
(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
“อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยทั่วไป
เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการ
พาณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬา
กลางแจง สนามกีฬาในรมตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อุโมงค
สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแต
ยี่สิบสามเมตรขึ้นไปการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและ
กลางคืนไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่
อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว

1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1.5.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
1.5.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543
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