เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดแบบบัตรประจําตัวนายชางและบัตรประจําตัวนายตรวจ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๒) และมาตรา ๕๕ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และ
มาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ขอ ๒ บัตรประจําตัวนายชางและบัตรประจําตัวนายตรวจใหเปนไปตามแบบทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ ใหอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูออกบัตรประจําตัวนายชางซึ่งแตงตั้งจากวิศวกร
หรือสถาปนิก
ขอ ๔ ใหเจาพนักงานทองถิ่นเปนผูออกบัตรประจําตัว
(๑) นายชาง ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น
(๒) นายตรวจ
ขอ ๕ รูปถายที่ติดบัตรประจําตัวนายชางและบัตรประจําตัวนายตรวจใหใชรูปถายที่ถายไมเกิน
หกเดือนกอนวันยื่นคําขอมีบัตรประจําตัว ขนาด ๒.๕ ¯ ๓.๐ เซนติเมตร ครึ่งตัว หนาตรง ไมสวมหมวก
และแวนตาสีเขม

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

ขอ ๖ บัตรประจําตัวนายชางและบัตรประจําตัวนายตรวจใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในบัตร
แตตองไมเกินหาปนับแตวันออกบัตร
ขอ ๗ บัตรประจําตัวนายชางและบัตรประจําตัวนายตรวจที่ออกตามความในกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๒๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหใชไดตอไป
จนกวาจะหมดอายุหรือจนกวาจะออกบัตรใหมตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

แบบบัตรประจําตัวนายชาง
ทายกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวนายชางและบัตรประจําตัวนายตรวจ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๙

(ดานหนา)

บัตรประจําตัวนายชาง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

๕.๔ ซม.

เลขที่ ........./...........
ในทองที่ ............................................................................
วันออกบัตร ......./......./....... วันหมดอายุ ......./......./.......

๑

๘.๔ ซม.

(ดานหลัง)
เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร

๕
๕.๔ ซม.

๒

รูปถายครึ่งตัว
.......................................................
หนาตรงไมสวมหมวก
ขนาด ๒.๕x๓.๐ ซม. ชื่อ .................................................

ตําแหนง ..........................................

๓

สังกัด ..............................................
.............................
ลายมือชือ่
หมูโลหิต .........

ตําแหนง ........................................
ผูออกบัตร

๔
๘.๔ ซม.
(๑) ในทองที่ เชน ทั่วราชอาณาจักร จังหวัด.... กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล.... องคการบริหาร
สวนจังหวัด.... องคการบริหารสวนตําบล.... เปนตน
(๒) แสดงหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
(๓) สังกัด เชน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล.... องคการบริหาร
สวนจังหวัด.... องคการบริหารสวนตําบล.... เปนตน
(๔) ตราครุฑสีแดงสําหรับหนวยงานราชการ หรือตราสํานักงานของราชการสวนทองถิ่น
(๕) ในกรณีเปนขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่นใหแตงเครื่องแบบขาราชการ
หรือเครื่องแบบของพนักงานของราชการสวนทองถิ่น
แบบบัตรประจําตัวนายชา ง/199

แบบบัตรประจําตัวนายตรวจ
ทายกฎกระทรวงกําหนดแบบบัตรประจําตัวนายชางและบัตรประจําตัวนายตรวจ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๔๙

(ดานหนา)

๕.๔ ซม.

บัตรประจําตัวนายตรวจ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
เลขที่ ........./...........
ในทองที่ ............................................................................
วันออกบัตร ......./......./....... วันหมดอายุ ......./......./.......

๑

๘.๔ ซม.

(ดานหลัง)

๕.๔ ซม.

รูปถายครึ่งตัวแตง
เครื่องแบบขาราชการ
หรือเครื่องแบบ
พนักงานสวนทองถิ่น
หนาตรง ไมสวมหมวก
ขนาด ๒.๕x๓.๐ ซม.

เลขประจําตัวประชาชนของผูถือบัตร

๒

.......................................................
ชื่อ .................................................
ตําแหนง ..........................................

๓

สังกัด ..............................................
.............................
ลายมือชือ่
หมูโลหิต .........

ตําแหนง ........................................
ผูออกบัตร

๔
๘.๔ ซม.
(๑) ในทองที่ เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล.... องคการบริหารสวนจังหวัด....
องคการบริหารสวนตําบล.... เปนตน
(๒) แสดงหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก
(๓) สังกัด เชน กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล.... องคการบริหารสวนจังหวัด.... องคการบริหาร
สวนตําบล.... เปนตน
(๔) ตราสํานักงานของราชการสวนทองถิ่น
แบบบัตรประจําตัวนายชา ง/199

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๐ เมษายน ๒๕๔๙

หมายเหตุ :− เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดกําหนดให
“นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปน
นายชาง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแตงตั้งใหเปนนายชาง แตในปจจุบัน
ยังไมไดมีการกําหนดรูปแบบบัตรประจําตัวนายชางซึ่งไดรับการแตงตั้งโดยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองไว
ประกอบกับมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดใหบัตรประจําตัวนายชางและ
บัตรประจําตัวนายตรวจใหเปนไปตามแบบที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

