
หนา   ๒๓ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 
 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่  ๖๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๐) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๑)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ  ๒/๑  แหงกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๗  (พ.ศ.  ๒๕๒๘)  ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“ขอ  ๒/๑  ใหกําหนดคาธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร  ฉบับละ  ๑๐๐  บาท” 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
อารีย  วงศอารยะ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 



หนา   ๒๔ 
เลม   ๑๒๔   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   สิงหาคม   ๒๕๕๐ 
 

 

หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  เนื่องจากมาตรา   ๓๒   ทวิ  แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   พ .ศ.   ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
(ฉบับท่ี  ๓)   พ.ศ .  ๒๕๔๓  บัญญัติใหเจาของอาคารบางประเภทตองจัดใหมีการตรวจสอบสภาพ 
อาคารแลวรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เพ่ือพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบ 
สภาพอาคาร  หรือดําเนินการตามมาตรา  ๔๖  หรือมาตรา  ๔๖  ทวิ  แลวแตกรณี  ตอไป  ประกอบกับ 
ในปจจุบันกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ  หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและ 
การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ  และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร   พ.ศ .  ๒๕๔๘   
ไดใชบังคับแลว  สมควรกําหนดคาธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร   จึงจําเปนตอง 
ออกกฎกระทรวงนี้ 
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