
สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

สินทิธ์ิ บุญสิทธ์ิ 

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

กรมโยธาธิการและผังเมือง

การอนุญาตการอนุญาต

การบํารุงรักษาการบํารุงรักษา

การใชการใช

มั่น
คง
แข

็งแ
รง ปลอดภัย

เจาของอาคาร สถาปนิก วิศวกร

เจาพนักงานทองถ่ิน

ผูควบคุมงาน 

เจาของอาคาร            
ผูครอบครองอาคาร

เจาพนักงานทองถ่ิน

นายชาง นายตรวจ

กฎกระทรวง

เจาของอาคาร



หนาท่ีของนายชางหนาท่ีของนายชาง  นายตรวจนายตรวจ

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

มาตรามาตรา  53 53 นายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจเขาไปในบริเวณที่มีการกอสรางการกอสราง  

ดัดแปลงดัดแปลง  ร้ือถอนร้ือถอน  หรือเคลื่อนยายอาคารหรือเคลื่อนยายอาคาร  เพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเพื่อตรวจสอบวาไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไมพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไม  และเพื่อการน้ีใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหและเพื่อการน้ีใหมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังให

แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลทีอ่ยูหรือทํางานในแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลทีอ่ยูหรือทํางานในสถานที่น้ันสถานที่น้ัน

มาตรามาตรา  54 54 เม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดซ่ึงไดกอสรางซ่ึงไดกอสราง  ดัดแปลงดัดแปลง  ร้ือถอนร้ือถอน  

หรือเคลื่อนยายเสร็จแลวน้ันหรือเคลื่อนยายเสร็จแลวน้ัน  ไดกระทําข้ึนโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติไดกระทําข้ึนโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารควบคุมอาคาร  หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดมีการใชหรือเปลี่ยนการใชโดยฝาฝหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาอาคารใดมีการใชหรือเปลี่ยนการใชโดยฝาฝนน

หรือไมปฏิบัติตามมาตราหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  32 32   มาตรามาตรา  33 33 หรือมาตราหรือมาตรา  34 34 หรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตราหรืออาคารใดมีลักษณะตามมาตรา  

46 46 ใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารน้ันไดใหนายชางมีอํานาจเขาไปตรวจสอบอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารน้ันได  และเพื่อการน้ีใหและเพื่อการน้ีให

มีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริงหรือส่ังใหแสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่กี่ยวของจากบุคคลที่

อยูหรือทํางานในสถานที่น้ันอยูหรือทํางานในสถานที่น้ัน    

กรณีเพลิงไหมคร้ังใหญเมือ่วันท่ีกรณีเพลิงไหมคร้ังใหญเมือ่วันท่ี  ๑๐๑๐  พฤษภาคมพฤษภาคม  
๒๕๓๖๒๕๓๖  อาคารโรงงานของบริษัทอาคารโรงงานของบริษัท  เคเดอรเคเดอรฯฯ  

เพลงิไหมโรงงานผลิตตุกตาและของเดก็เลนของบริษัท เคเดอรอินดสัเทรียล (ไทยแลนด) จํากัด และ 
บริษัท ไทยจิวฟู อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ทําใหมีคนงานเสียชีวิตทันที ๑๘๘ คน  มีผูบาดเจ็บ ๔๖๙ คน 



๑๓๑๓  สิงหาคมสิงหาคม  ๒๕๓๖๒๕๓๖  การพิบัติของโรงแรมการพิบัติของโรงแรมรอยัลรอยัลพลาซาพลาซา  
จจ..นครราชสีมานครราชสีมา

สาเหตุ : การตอเติมอาคารโดยไมไดรับอนุญาต

เหตุ เพลิง ไหมอาคาร โรง แรมเหตุ เพลิง ไหมอาคาร โรง แรมรอยัลรอยัล  จอม เทียนจอม เทียน   เขต เมืองพัทยา เขต เมืองพัทยา  
จังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรี   เมื่อวันที่ เมื่อวันที่  ๑๑๑๑  กรกฎาคมกรกฎาคม  ๒๕๔๐๒๕๔๐   เวลา๑๐ เวลา๑๐..๒๐๒๐นน..

  เกดิถัง แกส ในหองครัวระ เบิดข้ึน จน 
เปน เหตุ ให เกดิ เพลิงลุก ไหมอยางรุน แรง 
 ทํา ให แขก  ผู เขาพัก เสียชีวิต จํานวน 
๙๐ ราย  และบาด เจ็บ ๕๑ ราย

การดับ เพลงิ เบ้ืองตนพนักงานของ โรง แรม ไมสามารถดํา เนิน การดับ เพลงิ ไดทันที  เนื่องจากอปุกรณดบั เพลงิมิ ไดวาง ไว ในท่ี
ท่ี เห็นชัด ประกอบกับ เจาหนาท่ีของ โรง แรม ไมมี ความรู ใน การ ใชอุปกรณดับเพลงิ สปริง เกอรของ โรง แรม ใช ไม ได ในขณะ 
เพลงิลกุ ไหม  ไดมี การตัด ไฟ ทํา ใหสัญญาณ เตือนภัยท่ีมีอยูตั้ง แตชั้น ๔  ถึงชัน้ ๑๖  ไมสามารถ ใช การ ได  และ ใน การ แจง เหตุ 
เพลงิ ไหมตอ เจาหนาท่ี เปน ไปอยางลาชา ประกอบกับ เจาหนาท่ีดับ เพลิงของ เมืองพัทยามีจํานวนนอย ขาดประสบ การณ  ไม
ทันทวงที  และอปุกรณผจญ เพลงิลาสมัย  โดย เฉพาะรถดบั เพลงิท่ีมีอยูมีประสิทธิภาพ ใน การดับ เพลงิ ได เพียง  ไม เกิน ๕ ชั้น  
และ ไมมีรถกระ เชาท่ีจะ เขาชวย เหลือ ผูประสบภัย ในอาคารชั้นท่ีสูง ได ประกอบกับ การดับ เพลงิขาด การประสานงานท่ีดี  การ
ติดตอส่ือสารขอ ความชวย เหลือ ใช เวลานาน



ที่มา : www.CM108.com

ภาพขณะเกิดเหตุเพลิงไหม

วันที่ 6 พ.ย.51

Global HouseGlobal House



ดานขางอาคาร

ดานหนาอาคาร

บริเวณพื้นที่ขายที่ไดรับความ
เสียหายจนอาคารพังทลาย

บรเิวณพ้ืนท่ีขาย                              

การพังของเสาและผนงัการพังยุบตัวของหลังคา

Back



สํานักงานดานหนา 2 ชั้น                             

อาคารสํานักงานดานหนา 2 ช้ัน ท่ีไมไดรับความเสียหาย

Back

พื้นท่ีตอเติมหลังคาคลุมพื้นทีบริเวณผวิ
จราจร 6 เมตร ดานหลังของอาคาร



อาคารไมมีใบรับรองการกอสรางอาคาร (อ.6) ที่ออกโดยเจาพนักงาน
ทองถ่ิน (เปนอาคารพาณิชยกรรม พ้ืนที่ตั้งแต 80 ตร.ม. /กฎกระทรวง
ฉบับที 5)
มีการตอเติมโครงสรางหลังคาคลุมพ้ืนที่ผิวจราจร 6 เมตร ที่บริเวณ
ดานหลังของอาคาร 
ไมมีการติดตั้งระบบเตือนสัญญาณเพลิงไหม ไดแก อุปกรณสงสัญญาณ
และอุปกรณแจงเหตุทั้งแบบอัตโนมัติและแบบใชมือ ตามที่กฎหมาย
กําหนด
ไมมีการติดตั้งระบบปองกันเพลิงไหม ซึ่งประกอบดวย ระบบทอยืน ตู
หัวฉีดน้ําดับเพลิง ที่เก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับเพลิง ตามที่กฎหมาย
กําหนด

ขอเท็จจริง                             

ไมมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน Sprinkler System ตามที่กฎหมาย
กําหนด
อาคารไดรับการตรวจสอบตามกฎกระทรวงฯ โดยผูตรวจสอบอาคารคือ 
นายบุญถม ปะกังพลัง เลขที่ บ.1052/2550 ซึ่งเจาพนักงานทองถ่ินอยู
ระหวางการออกคําส่ังใหดําเนินการแกไขตามรายงานของผูตรวจสอบ
เจาพนักงานทองถ่ินไมไดมีการติดตามการแกไขอาคารตามที่ผู
ตรวจสอบเสนอจนกระทั่งเกิดเหตุเพลิงไหม

ขอเท็จจริง                             



สาเหตุท่ีทําใหอาคารเสียหายจากการเกิดเพลิงไหม

• วัสดุที่ใชเปนฉนวนกันความรอนใตหลังคามีการ
ลามไฟอยางรวดเร็ว

• ไมมีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยตามท่ีกฎหมาย
กําหนดสําหรับอาคารขนาดใหญพิเศษ 
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ผูควบคุมงาน 

เจาของอาคาร            
ผูครอบครองอาคาร เจาพนักงานทองถ่ิน
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เจาพนักงานทองถ่ิน
ผูตรวจสอบ



มาตรามาตรา  ๔๔  แหงแหง  พรบพรบ..ควบคุมอาคารควบคุมอาคาร  พพ..ศศ..  ๒๕๒๒๒๕๒๒  แกไขแกไข
เพิ่มเติมโดยเพิ่มเติมโดย  พรบพรบ..ควบคุมอาคารควบคุมอาคาร  ((ฉบับท่ีฉบับท่ี  ๓๓  ))  พพ..ศศ..  ๒๕๔๓๒๕๔๓  

““ผูตรวจสอบผูตรวจสอบ””  หมายความวาหมายความวา  ผูซึ่งไดรับใบอนุญาตผูซึ่งไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือผูซึ่งไดรับหรือผูซึ่งไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยการน้ันกฎหมายวาดวยการน้ัน  แลวแตกรณีซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวแลวแตกรณีซึ่งไดขึ้นทะเบียนไว
ตามพระราชบัญญัติน้ีตามพระราชบัญญัติน้ี””

มาตรามาตรา  ๓๒๓๒  ทวิทวิ  แหงแหง  พรบพรบ..ควบคุมอาคารควบคุมอาคาร  พพ..ศศ..  ๒๕๒๒๒๕๒๒  
กําหนดใหเจาของอาคารกําหนดใหเจาของอาคาร

((๑๑))  อาคารสูงอาคารสูง    อาคารขนาดใหญพิเศษอาคารขนาดใหญพิเศษ

((๒๒))  อาคารชุมนุมคนอาคารชุมนุมคน

((๓๓))  อาคารตามที่กําหนดในอาคารตามที่กําหนดใน  กฎกระทรวงกฎกระทรวง

ตองจดัใหมีผูตรวจสอบอาคารตองจดัใหมีผูตรวจสอบอาคาร  ทําการตรวจสอบสภาพอาคารทําการตรวจสอบสภาพอาคาร  
โครงสรางของอาคารโครงสรางของอาคาร  ระบบและอปุกรณประกอบตางระบบและอปุกรณประกอบตาง  ๆๆ  ตามตาม
หลกัเกณฑหลกัเกณฑ  วิธีการวิธีการ  และเงือ่นไขที่กําหนดในและเงือ่นไขที่กําหนดใน      กฎกระทรวงกฎกระทรวง



กฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร
ประกาศบังคับใชแลว ๒ ฉบบั คือ
๑. กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารท่ีตองจัดใหมีผูตรวจสอบ          
พ .ศ. ๒๕๔๘

มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘

2. กฎกระทรวงกําหนดคณุสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ   
หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้น  
ทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑ การตรวจสอบอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๔๘

มีผลบังคับใชเม่ือวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๘

ประเภทของอาคารทีต่องตรวจสอบประเภทของอาคารทีต่องตรวจสอบ
ตามมาตราตามมาตรา  ๓๒๓๒  ทวิทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พพ..ศศ..๒๕๒๒๒๕๒๒  และและ

กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารท่ีตองจัดใหมีผูตรวจสอบกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารท่ีตองจัดใหมีผูตรวจสอบ  พพ..ศศ..๒๕๔๘๒๕๔๘    
มีมี  ๙๙  ประเภทประเภท  

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร



ตั้งแต ๒๓ เมตร

อาคารสูง หมายความวา 
อาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยู
หรือเขาใชสอยไดท่ีมีความสูง
ต้ังแต ๒๓ เมตรขึ้นไป

๑๑..อาคารสูงอาคารสูง

อาคารขนาดใหญพิเศษ 
หมายความวา อาคารท่ีกอสรางขึ้น
เพ่ือใชพ้ืนท่ีอาคารหรือสวนใดของ
อาคารเปนท่ีอยูอาศัยหรือประกอบ
กิจการประเภท
เดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนท่ี
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันต้ังแต 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป

๒๒..อาคารขนาดใหญพิเศษอาคารขนาดใหญพิเศษ



อาคารชุมนุมคน หมายความวา 
อาคารหรือสวนใดของอาคารที่
บุคคลอาจเขาไปภายใน เพ่ือ
ประโยชนในการชุมนุมคนที่มี
พ้ืนที่ต้ังแต๑,๐๐๐ ตารางเมตร
ขึ้นไป หรือชุมนุมคนไดต้ังแต 
๕๐๐ คนขึ้นไป

๓๓..อาคารชุมนุมคนอาคารชุมนุมคน

“โรงมหรสพ” หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคาร ท่ีใชเปน สถานท่ี
สําหรับฉายภาพยนตร  แสดงละคร  แสดงดนตรี หรือการแสดงร่ืนเริงอ่ืนใดและมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงน้ันเปนปกติธุระ  โดยจะมี
คาตอบแทนหรือไม ก็ตาม

๔๔..  โรงมหรสพโรงมหรสพ



๕๕..  โรงแรมโรงแรม
ท่ีมีจํานวนหองพักท่ีมีจํานวนหองพัก
ต้ังแตต้ังแต  ๘๐๘๐  หองข้ึนหองข้ึน
ไปไป

อาคารท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

๖๖..  สถานบริการสถานบริการ

ท่ีมีพ้ืนท่ีต้ังแตท่ีมีพ้ืนท่ีต้ังแต

๒๐๐๒๐๐  ตารางเมตรตารางเมตร

ข้ึนไปข้ึนไป

อาคารท่ีกําหนดในกฎกระทรวง



๗๗..  อาคารชุดอาคารชุด  หรือหรือ
อาคารอยูอาศัยอาคารอยูอาศัย
รวมรวม

ท่ีมพ้ืีนท่ีต้ังแตท่ีมพ้ืีนท่ีต้ังแต  

๒๒,,๐๐๐๐๐๐  ตารางเมตรตารางเมตร

ข้ึนไปข้ึนไป

อาคารท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

๑๑..  อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกินอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีไมเกิน
หาพันตารางเมตรหาพันตารางเมตร  ใหให
ไดรับการยกเวนการจัดไดรับการยกเวนการจัด
ใหมกีารตรวจสอบใหมกีารตรวจสอบ
อาคารเปนเวลาเจ็ดปนับอาคารเปนเวลาเจ็ดปนับ
แตวันท่ีกฎกระทรวงใชแตวันท่ีกฎกระทรวงใช
บังคับบังคับ

  ๒๒..อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีเกนิหาอาคารท่ีมีพ้ืนท่ีเกนิหา
พันตารางเมตรพันตารางเมตร  ใหไดรับใหไดรับ
การยกเวนการจัดใหมีการยกเวนการจัดใหมี
การตรวจสอบอาคารการตรวจสอบอาคาร
เปนเวลาหาปนับแตวันท่ีเปนเวลาหาปนับแตวันท่ี
กฎกระทรวงใชกฎกระทรวงใชบังคับบังคับ

อาคารท่ีกําหนดในกฎกระทรวง



๘๘..  โรงงานโรงงาน

ท่ีมีความสูงมากกวาท่ีมีความสูงมากกวา      
๑๑ชั้นชั้น  และมีพ้ืนท่ีต้ังแตและมีพ้ืนท่ีต้ังแต  
๕๕,,๐๐๐๐๐๐  ตารางเมตรข้ึนตารางเมตรข้ึน
ไปไป

อาคารท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

๙๙..  ปายปาย  หรือสิ่งท่ีสรางขึ้นหรือสิ่งท่ีสรางขึ้น
สําหรับติดหรือต้ังปายสําหรับติดหรือต้ังปาย
ท่ีมีความสูงจากพื้นดินตั้งแตท่ีมีความสูงจากพื้นดินตั้งแต๑๕๑๕  
เมตรขึ้นไปหรือเมตรขึ้นไปหรือ    มีพื้นท่ีของมีพื้นท่ีของ
ปายตั้งแตปายตั้งแต  ๕๐๕๐  ตารางเมตรขึน้ตารางเมตรขึน้
ไปไป
ปายบนหลังคาหรือปายบนหลังคาหรือ      ดาดฟาดาดฟา  
หรือสวนของอาคารหรือสวนของอาคาร  พื้นท่ีพื้นท่ี
ตั้งแตตั้งแต  ๒๕๒๕ตารางเมตรขึน้ไปตารางเมตรขึน้ไป

อาคารท่ีกําหนดในกฎกระทรวง



กรมกรมโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองการและผังเมือง  ไดจัดทําไดจัดทํา
ระบบฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนขอมูลระบบฐานขอมูลเพ่ือการสืบคนขอมูล
อาคารเอกชนที่เขาขายตองตรวจสอบอาคารเอกชนที่เขาขายตองตรวจสอบ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
ในระบบในระบบ  MIS MIS อยูในระบบอยูในระบบ
อินทราเน็ตของกรมอินทราเน็ตของกรมโยธาธิโยธาธิการและผังการและผัง
เมืองเมือง    และจัดทําฐานขอมูลระบบและจัดทําฐานขอมูลระบบ
GIS GIS ที่สามารถสืบคนขอมูลไดทางที่สามารถสืบคนขอมูลไดทาง
ระบบอินเตอรเน็ตระบบอินเตอรเน็ต  มีขอมูลรายช่ือมีขอมูลรายช่ือ
อาคารอาคาร  ๙๙  ประเภทประเภท  ที่สืบคนไดจํานวนที่สืบคนไดจํานวน  
๑๑๑๑,,๒๕๒๒๕๒  อาคารอาคาร

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

๓๓..  ผูตรวจสอบผูตรวจสอบ  และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคารและหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร

เปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ  
หลักเกณฑหลักเกณฑ  การขอขึ้นทะเบียนและการขอขึ้นทะเบียนและ  การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ  
และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคารและหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร  พพ..ศศ..๒๕๔๘๒๕๔๘
ซึ่งกรมซึ่งกรมโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองโดยคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนผูมีหนาท่ีขึ้นการและผังเมืองโดยคณะกรรมการควบคุมอาคารเปนผูมีหนาท่ีขึ้น
ทะเบียนและทะเบียนและ  การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ    ซึ่งจนถึงปจจุบันไดซึ่งจนถึงปจจุบันได
มีผูท่ีมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอมีผูท่ีมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบประเภทบประเภท
บุคคลธรรมดาจํานวนบุคคลธรรมดาจํานวน  ๑๑,,๘๙๙๘๙๙  รายราย  และเปนผูตรวจสอบประเภทนิติบุคคลและเปนผูตรวจสอบประเภทนิติบุคคล
จํานวนจํานวน  ๑๘๒๑๘๒  รายราย



คุณสมบัติเฉพาะและลกัษณะตองหามของผูตรวจสอบ 

๑. เปนบุคคลธรรมดา

- มีสัญชาติไทย

- ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือ
สถาปตยกรรม

- ผานการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบอาคาร

- ไมเคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ         
ในเวลา ๒ ป

๒. เปนนิติบุคคล

- จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ผูถือหุนสัญชาติไทยไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง

- ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชพีวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม

- สมาชิกในคณะผูบริหารไมนอยกวาก่ึงหนึ่งตองผานการอบรม
หลักสูตรผูตรวจสอบอาคาร

- ไมเคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบในเวลา ๒ ป



หลักเกณฑวธิีการและเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนหลักเกณฑวธิีการและเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียน

๑. ย่ืนคําขอตามแบบทายกฎกระทรวงพรอมหลักฐาน ตอคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร หรือ สาํนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด                                                                
๒. คณะกรรมการ ฯ พิจารณาภายใน ๓๐ วัน ถาเห็นควรใหขึ้นทะเบียน
จะมีหนังสือแจงใหผูขอทราบ ใหจัดสงสัญญาประกันภัยและกรมธรรม
ประกันภัย                                                                
๓. ประธานคณะกรรมการ ฯ ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนให
ภายใน ๓๐วัน นับแตวันท่ีไดรับสัญญา ประกันภัยและกรมธรรม
ประกันภัย                                                                
๔. กรณีท่ีมติไมรับขึ้นทะเบียนก็ตองมีหนังสือแจงผูขอทราบภายใน ๓๐ 
วัน นับแตวันท่ีมีมติ

       

    เลขที ่…………….………………………………………….                                                                                                 แบบ รต.๑

หนงัสือรบัรองการขึน้ทะเบยีนเปนผูตรวจสอบ
หนังสือรบัรองฉบบัน้ีออกใหเพือ่แสดงวา

ช่ือ...............................................................................................................................................................................................................................

สํานักงานช่ือ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................ต้ังอยูเลขที ่...............................................................................................................

ตรอก/ซอย .......................................................................................................................................ถนน ........................................................................................................................................................... หมูท่ี...............................................................................................................

ตําบล/แขวง ...................................................................................................................................อาํเภอ/เขต ......................................................................................................................................... จงัหวดั..........................................................................................................

ไดข้ึนทะเบยีนเปน......................................................................................................................................................................................................................................................................................................ตอคณะกรรมการควบคุมอาคารแลว
     หนังสือรบัรองฉบับน้ีใหใชไดจนถึงวนัที ่...................................เดือน .................................................................................. พ.ศ. ............................................................................

                                                    ออกให ณ วนัท่ี .............................เดือน ......................................................................... พ.ศ. ............................................................................

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ...........................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                                                     (................................................................................................................................................................................... )
                                            ประธานคณะกรรมการควบคมุอาคาร



ผูตรวจสอบตองไมตรวจสอบอาคารผูตรวจสอบตองไมตรวจสอบอาคาร
ดังตอไปนี้ดังตอไปนี้

๑๑..  อาคารท่ีผูตรวจสอบอาคารท่ีผูตรวจสอบ  หรือคูสมรสหรือคูสมรส  พนักงานหรือตัวแทนพนักงานหรือตัวแทน
ของผูตรวจสอบเปนผูจดัทําหรือรับผิดชอบในการของผูตรวจสอบเปนผูจดัทําหรือรับผิดชอบในการ
ออกแบบออกแบบ  รายการประกอบแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  หรือรายการหรือรายการ
คํานวณสวนตางคํานวณสวนตาง  ๆๆ  ของโครงสรางอาคารของโครงสรางอาคาร  การควบคุมงานการควบคุมงาน  
การกอสรางการกอสราง  หรือการติดต้ังอุปกรณประกอบของอาคารหรือการติดต้ังอุปกรณประกอบของอาคาร

๒๒..  อาคารท่ีผูตรวจสอบอาคารท่ีผูตรวจสอบ  หรือคูสมรสเปนเจาของหรือมีสวนหรือคูสมรสเปนเจาของหรือมีสวน
รวมในการบริหารจัดการอาคารรวมในการบริหารจัดการอาคาร  หรือใชเปนสถานหรือใชเปนสถาน
ประกอบการประกอบการ  

๔๔..  หลักเกณฑการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายหลักเกณฑการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

การตรวจสอบอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  มีมี
เจตนารมณเพื่อใหอาคารท่ีกอสรางและมีการใชสอยมาแลวไมนอยกวาเจตนารมณเพื่อใหอาคารท่ีกอสรางและมีการใชสอยมาแลวไมนอยกวา  
๑๑  ปป  ไดมีการตรวจสอบอาคารโดยบุคคลท่ีสามท่ีไมมีสวนไดสวนเสียในไดมีการตรวจสอบอาคารโดยบุคคลท่ีสามท่ีไมมีสวนไดสวนเสียใน
อาคารนั้นอาคารนั้น    เขามาทําการตรวจสอบสภาพและการใชอาคารเพื่อใหอาคารเขามาทําการตรวจสอบสภาพและการใชอาคารเพื่อใหอาคาร
ไดมีระบบการตรวจสอบไดมีระบบการตรวจสอบ  ตลอดจนเกดิกระบวนการดูแลรักษาอาคารใหตลอดจนเกดิกระบวนการดูแลรักษาอาคารให
สามารถใชงานไดอยางยาวนานสามารถใชงานไดอยางยาวนาน

และมีความพรอมในการปองกันและมีความพรอมในการปองกัน

อุบัติภัยท่ีอาจเกดิข้ึนในอาคารอุบัติภัยท่ีอาจเกดิข้ึนในอาคาร  

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร



กฎเกณฑที่ใชในการตรวจสอบกฎเกณฑที่ใชในการตรวจสอบ

๑๑..  ตรวจสอบตามเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาตรวจสอบตามเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารดวยการควบคุมอาคาร  หรือตามกฎหมายอ่ืนที่หรือตามกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกอสรางเกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกอสราง        
อาคารน้ันอาคารน้ัน    หรือหรือ

๒๒..  ตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยของตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
สถาบันของทางราชการสถาบันของทางราชการ  สภาวิศวกรสภาวิศวกร  หรือหรือ          
สภาสถาปนิกสภาสถาปนิก

การตรวจสอบอาคารแบงเปนการตรวจสอบอาคารแบงเปน  ๒๒  ประเภทประเภท  คือคือ

๑๑..  การตรวจสอบใหญเปนการตรวจสอบอาคารการตรวจสอบใหญเปนการตรวจสอบอาคาร
ทุกทุก  ระยะระยะ  ๕๕  ปป

๒๒..การตรวจสอบประจําปการตรวจสอบประจําป  ตามแผนการตามแผนการ
ตรวจสอบท่ีผูตรวจสอบจัดทําข้ึนในชวงปตรวจสอบท่ีผูตรวจสอบจัดทําข้ึนในชวงป
ระหวางการตรวจสอบใหญเปนประจําทุกประหวางการตรวจสอบใหญเปนประจําทุกป



๕๕..  รายละเอียดในการตรวจสอบรายละเอียดในการตรวจสอบ

ผูตรวจสอบตองตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของผูตรวจสอบตองตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคารโดยพิจารณาตามหลักเกณฑตามท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการอาคารโดยพิจารณาตามหลักเกณฑตามท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคารควบคุมอาคาร  หรือตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการหรือตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการ
กอสรางอาคารน้ันกอสรางอาคารน้ัน  หรือหรือ  มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการมาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ  
สภาวิศวกรสภาวิศวกร    หรือหรือ            สภาสถาปนิกสภาสถาปนิก    โดยตรวจสอบในเร่ืองดังน้ีโดยตรวจสอบในเร่ืองดังน้ี

((๑๑))  การตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคารการตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร  

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

((๒๒))  การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคารการตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร

((๓๓))  การตรวจสอบสมรรถนะของระบบการตรวจสอบสมรรถนะของระบบ  และอุปกรณตางและอุปกรณตาง  ๆๆ  ของอาคารของอาคาร
เพื่ออพยพผูใชอาคารเพื่ออพยพผูใชอาคาร

((๔๔))  การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคารการตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร



ระบบบริการและอํานวยความสะดวกระบบบริการและอํานวยความสะดวก

 ๑. ระบบลิฟต
๒. ระบบบันไดเลื่อน
๓. ระบบไฟฟา
๔. ระบบปรับอากาศ

ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม

๑. ระบบประปา
๒.ระบบระบายน้ําเสีย และระบบบําบัดน้ําเสีย
๓. ระบบระบายน้ําฝน
๔. ระบบจัดการมูลฝอย
๕. ระบบระบายอากาศ
๖. ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 



ระบบปองกันและระงบัอัคคีภัยระบบปองกันและระงบัอัคคีภัย

๑. บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
๒. เครื่องหมายและไฟปายบอก

ทางออกฉุกเฉิน
๓. ระบบระบายควันและควบคุม

การแพรกระจายควัน
๔. ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
๕. ระบบลิฟตดับเพลิง
๖. ระบบสัญญาณแจงเหตุ

เพลิงไหม

๗. ระบบการติดต้ังอุปกรณ  
ดับเพลิง

๘. ระบบการจายน้ําดับเพลิง 
เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง และ
หัวฉีดนํ้าดับเพลิง

๙. ระบบดับเพลิงอัตโนมติั
๑๐. ระบบปองกันฟาผา

อาคารท่ีตองตรวจสอบ
ตามที่กฎหมายกําหนด

เจาของอาคารตองหาผูตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ทํารายงาน

ทองถ่ิน
พิจารณา

สั่งใหแกไข

ออก
ใบรับรอง



       

เลขท่ี….............................................                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           แบบ ร.๑

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
ใบรับรองฉบบัน้ีออกใหเพือ่แสดงวา

                                                               
อาคาร............................................................................................................................................................

ตัง้อยูเลขที.่......................................................................................................ตรอก/ซอย ..................................................................................................................ถนน.......................................................................................................หมูที ่........................................................

ตาํบล/แขวง...........................................................................……………………….…………………. อาํเภอ/เขต ...................................................................……………………………………………จงัหวดั.............................................................................................................

           ไดผานการตรวจสอบอาคาร  ตามพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว
เจาพนักงานทองถิน่ไดพจิารณาผลการตรวจสอบอาคาร

ซ่ึงทาํการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบช่ือ........................................................................................................................................................................................................................................................แลว
เห็นวา อาคารน้ีมสีภาพปลอดภัยในการใชงาน

 ออกให ณ วนัท่ี ..................................................... เดือน ............................................พ.ศ. ................................

           ......................................................................................................................

(....................................................................................................................................................................)

   ตําแหนง ................…………………………………………………………………………………………………..

                                                                                          เจาพนกังานทองถ่ิน

แนวทางการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารแนวทางการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร  ((  ใบใบ  รร..๑๑))

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

๑๑..เอกสารหลักฐานเอกสารหลักฐาน
๑๑..๑๑  กรณีการตรวจสอบใหญกรณีการตรวจสอบใหญ

((กก))  รายงานผลการตรวจสอบอาคารฉบับจริงท่ีมีลายมือชื่อเจาของอาคารและรายงานผลการตรวจสอบอาคารฉบับจริงท่ีมีลายมือชื่อเจาของอาคารและ

ผูตรวจสอบอาคารผูตรวจสอบอาคาร  จํานวนจํานวน  ๑๑  ชุดชุด
((ขข))  สําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุสําเนาใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  หรือสถาปตยกรรมควบคุมหรือสถาปตยกรรมควบคุม

ของผูตรวจสอบอาคารของผูตรวจสอบอาคาร

((คค))  สําเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารสําเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร

((งง)) สําเนาบัตรประชาชนของเจาของอาคารและผูตรวจสอบอาคารสําเนาบัตรประชาชนของเจาของอาคารและผูตรวจสอบอาคาร

((จจ)) สําเนาแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารท่ีแสดงสําเนาแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารท่ีแสดง

สภาพการใชอาคารดวยสภาพการใชอาคารดวย                  



แนวทางการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารแนวทางการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร  ((  ใบใบ  รร..๑๑))

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

๑๑..๒๒  กรณีการตรวจสอบประจําปกรณีการตรวจสอบประจําป
((กก))  ถาผูตรวจสอบอาคารเปนบคุคลเดียวกันกับผูตรวจสอบท่ีทําการตรวจสอบใถาผูตรวจสอบอาคารเปนบคุคลเดียวกันกับผูตรวจสอบท่ีทําการตรวจสอบใหญหญ

คร้ังลาสุดคร้ังลาสุด  ใหยื่นเอกสารหลักฐานประกอบดวยรายงานผลการตรวจสอบอาคารใหยื่นเอกสารหลักฐานประกอบดวยรายงานผลการตรวจสอบอาคาร
ประจําปฉบบัจริงท่ีมีรายมือชื่อของเจาของอาคารและผูตรวจสอบอาคารประจําปฉบบัจริงท่ีมีรายมือชื่อของเจาของอาคารและผูตรวจสอบอาคาร  จํานวนจํานวน  ๑๑  ชุดชุด
สําเนาบัตรประชาชนของเจาของอาคารและผูตรวจสอบอาคารสําเนาบัตรประชาชนของเจาของอาคารและผูตรวจสอบอาคาร    และสําเนาแบบแปลนและสําเนาแบบแปลน
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร

((ขข))  ถาผูตรวจสอบไมใชบุคคลเดียวกันกับผูตรวจสอบท่ีทําการตรวจสอบใหญถาผูตรวจสอบไมใชบุคคลเดียวกันกับผูตรวจสอบท่ีทําการตรวจสอบใหญคร้ังคร้ัง
ลาสุดลาสุด  ใหยื่นเอกสารหลักฐานตามใหยื่นเอกสารหลักฐานตาม  ๑๑..๑๑  ((กก))  ถึงถึง  ((จจ))

แนวทางการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารแนวทางการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร  ((  ใบใบ  รร..๑๑))

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

๒๒..การพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารการพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร((  แบบแบบ  รร..๑๑))

หากผูตรวจสอบรายงานวาหากผูตรวจสอบรายงานวา  ไมมีสิ่งบอกเหตุความบกพรองของระบบตางไมมีสิ่งบอกเหตุความบกพรองของระบบตาง  ๆๆ  และและ
โครงสรางอาคารอยูในสภาพปกติโครงสรางอาคารอยูในสภาพปกติ  เจาพนักงานทองถ่ินสามารถออกใบรับรองเจาพนักงานทองถ่ินสามารถออกใบรับรอง

การตรวจสอบอาคารไดการตรวจสอบอาคารได    โดยมิตองใหนายชางหรือนายตรวจไปตรวจสอบซ้ําในโดยมิตองใหนายชางหรือนายตรวจไปตรวจสอบซ้ําใน
เรื่องที่ผูตรวจสอบอาคารไดตรวจสอบมาแลวเรื่องที่ผูตรวจสอบอาคารไดตรวจสอบมาแลว    และอาจสุมตัวอยางภายหลังเพ่ือและอาจสุมตัวอยางภายหลังเพ่ือ
ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบอาคารไดตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของผูตรวจสอบอาคารได



แนวทางการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารแนวทางการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร  ((  ใบใบ  รร..๑๑))

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

หากมีรายงานวาหากมีรายงานวา  มีบางระบบตองปรับปรุงแกไขมีบางระบบตองปรับปรุงแกไข  หรือโครงสรางอาคารหรือโครงสรางอาคาร
อยูในสภาพชํารุดเสียหายอยูในสภาพชํารุดเสียหาย  เจาพนักงานทองถ่ินตองออกคําสั่งใหเจาของอาคารเจาพนักงานทองถ่ินตองออกคําสั่งใหเจาของอาคาร
ดําเนินการแกไขขอบกพรองดังกลาวดําเนินการแกไขขอบกพรองดังกลาว  เมื่อเจาของอาคารไดแกไขขอบกพรองเมื่อเจาของอาคารไดแกไขขอบกพรอง
และผูตรวจสอบอาคารไดรับรองรายงานผลการแกไขขอบกพรองแลวและผูตรวจสอบอาคารไดรับรองรายงานผลการแกไขขอบกพรองแลว  ก็ใหก็ให              
เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารแกเจาของอาคารตอไเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารแกเจาของอาคารตอไปป

กรณีที่ไดรับทราบจากรายงานผลการตรวจสอบอาคารวากรณีที่ไดรับทราบจากรายงานผลการตรวจสอบอาคารวา  มีการมีการ
ดัดแปลงอาคารใหผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตดัดแปลงอาคารใหผิดไปจากแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต  แตอาคารน้ันอยูในแตอาคารน้ันอยูใน
สภาพปกติไมมีสิ่งบอกเหตุความชํารุดบกพรองของโครงสรางและระบบสภาพปกติไมมีสิ่งบอกเหตุความชํารุดบกพรองของโครงสรางและระบบ
อุปกรณประกอบตางอุปกรณประกอบตาง  ๆๆ  ของอาคารเจาพนักงานทองถ่ินก็สามารถออกของอาคารเจาพนักงานทองถ่ินก็สามารถออก
ใบรับรองการตรวจสอบอาคารไดใบรับรองการตรวจสอบอาคารได    ซึ่งมิใชการรับรองอาคารสวนที่ดัดแปลงใหซึ่งมิใชการรับรองอาคารสวนที่ดัดแปลงให
กลับกลายเปนถูกกฎหมายกลับกลายเปนถูกกฎหมาย  และตองแจงใหเจาของอาคารขออนุญาตใหถูกตองและตองแจงใหเจาของอาคารขออนุญาตใหถูกตอง
ตอไปตอไป                    

ย่ืนรายงาน แจงผลการพิจารณา

30 วัน

ใชได

ระยะเวลาในการพิจารณา

ออกใบ ร.1

30 วัน



ย่ืนรายงาน

แจงใหแกไข

30 วัน

ใชไมได

แกไข ≥ 30 วัน

แจงผลการแกไข

30 วัน

ออก ใบ 
ร.1

แนวทางการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารแนวทางการออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร  ((  ใบใบ  รร..๑๑))

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

กําหนดเวลาสงรายงานผลการตรวจสอบอาคารกําหนดเวลาสงรายงานผลการตรวจสอบอาคาร

สําหรับอาคารท่ีกอสรางใหมเจาพนักงานทองถ่ินควรแจงเตือนเจาของสําหรับอาคารท่ีกอสรางใหมเจาพนักงานทองถ่ินควรแจงเตือนเจาของอาคารใหสงอาคารใหสง
รายงานผลการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบ  เมื่อไดมีการดําเนินการกอสรางอาคารแลวเสร็จหรือไดใบรับรองเมื่อไดมีการดําเนินการกอสรางอาคารแลวเสร็จหรือไดใบรับรอง
การกอสรางการกอสราง  ((  แบบแบบ  ออ..๖๖  ))  มาแลวหนึ่งปมาแลวหนึ่งป

เมื่อสงรายงานผลการตรวจสอบอาคารแลวเมื่อสงรายงานผลการตรวจสอบอาคารแลว  เจาพนักงานทองถิ่นควรแจงเตือนใหเจาพนักงานทองถิ่นควรแจงเตือนให
เจาของอาคารสงรายงานผลการตรวจสอบอาคารคร้ังตอไปกอนใบรับรองการตเจาของอาคารสงรายงานผลการตรวจสอบอาคารคร้ังตอไปกอนใบรับรองการตรวจสอบรวจสอบ
อาคารอาคาร                ((  แบบแบบ  รร..๑๑  ))  ฉบบัเดิมจะหมดอายุอยางนอยฉบบัเดิมจะหมดอายุอยางนอย  ๖๐๖๐  วันวัน



สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

การออกใบรับรองการตรวจสอบไมไดทําใหอาคาร
ท่ีผิดกฎหมายเปนอาคารท่ีถูกกฎหมาย

เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารจากเจาเมื่อเจาพนักงานทองถ่ินไดรับรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารจากเจาของอาคารของอาคาร  
แลวหากพบวาอาคารดังกลาวแลวหากพบวาอาคารดังกลาว  มีการดัดแปลงมีการดัดแปลง  เปลี่ยนการใชเปลี่ยนการใช  หรือเปนอาคารท่ีผิดกฎหมายหรือเปนอาคารท่ีผิดกฎหมาย  
แตอาคารนั้นอยูในสภาพปกติไมพบสิง่บอกเหตุความชํารุดบกพรองของโครแตอาคารนั้นอยูในสภาพปกติไมพบสิง่บอกเหตุความชํารุดบกพรองของโครงสรางและงสรางและ
ระบบอุปกรณประกอบตางๆระบบอุปกรณประกอบตางๆ  ของอาคารของอาคาร  เจาพนักงานทองถิ่นก็สามารถออกใบรับรองเจาพนักงานทองถิ่นก็สามารถออกใบรับรอง
การใชอาคารการใชอาคาร((แบบแบบ  รร..๑๑))  ไดได  ซึ่งในกรณีนี้มิใชการรับรองอาคารที่ผิดกฎหมายใหถูกซึ่งในกรณีนี้มิใชการรับรองอาคารที่ผิดกฎหมายใหถูก
กฎหมายกฎหมาย  และเจาพนักงานทองถ่ินตองแจงเจาของอาคารใหดําเนินการใหถูกตองและเจาพนักงานทองถ่ินตองแจงเจาของอาคารใหดําเนินการใหถูกตองตามตาม
กฎหมายกฎหมาย  

• ไมจัดใหมีการตรวจสอบ (มาตรา ๖๕ ทวิ)

๑. จําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

๒. ปรับเปนรายวันๆ ละ ไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท

• ไมแกไขตัวอาคารหรืออุปกรณท่ีชํารุดตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นสั่ง
(มาตรา ๖๕ จัตวา)

๑. ปรับไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๒. ปรับเปนรายวันๆ ละ ไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท



การติดตามผลการตรวจสอบการติดตามผลการตรวจสอบ

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

48.94234772.343447เพชรบุรี5

51.886913347.03111236ชลบุรี4

58.5565111100.005656ปทุมธานี3

63.337612072.1783115นนทบุรี2

51.847171,38382.772,8163,402กทม.1

อาคารที่ยื่น
ผลการ

ตรวจสอบ

อาคารที่ตอง
ตรวจสอบ

อาคารที่ยื่น
ผลการ

ตรวจสอบ

อาคารที่ตอง
ตรวจสอบ

รอยละ

ปาย

รอยละ

อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ
พิเศษ

จังหวัดลําดับ

วันที่ 16 ธันวาคม 2551

ขอมูลอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ และปาย ซึ่งตรวจสอบแลวจากจังหวัดใหญ ๆ 12 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)

1,1482,012174181รวม

100.00131380.00810อุบลราชธานี12

65.62213284.382732ภูเก็ต11

47.563982100.002424สงขลา (หาดใหญ)10

52.94917100.001010สุราษฎรฯ9

100.001111100.002929ขอนแกน8

100.006161100.002727สมุทรปราการ7

100.005151100.004949เชียงใหม6

อาคารที่ยื่น
ผลการ
ตรวจ
สอบ

อาคารที่ตอง
ตรวจ
สอบ

อาคารที่ยื่นผล
การ

ตรวจสอ
บ

อาคารที่ตอง
ตรวจสอ

บ

รอยละ

ปาย

รอยละ

อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ
พิเศษ

จังหวัดลําดับ

วันที่ 16 ธันวาคม 2551

ขอมูลอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ และปาย ซึ่งตรวจสอบแลวจากจังหวัดใหญ ๆ 12 จังหวัด (รวมกรุงเทพมหานคร)



๖๖..  การติดตามการดําเนินงานตรวจสอบอาคารเอกชนการติดตามการดําเนินงานตรวจสอบอาคารเอกชน  ๙๙  ประเภทประเภท

มีการตรวจสอบอาคารสูงมีการตรวจสอบอาคารสูง  อาคารขนาดใหญพิเศษอาคารขนาดใหญพิเศษ  ประมาณรอยละประมาณรอยละ  ๘๐๘๐
มีการตรวจสอบปายมีการตรวจสอบปาย  ประมาณรอยละประมาณรอยละ  ๕๗๕๗

บางทองถ่ินยังไมไดดําเนินการติดตามบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังบางทองถ่ินยังไมไดดําเนินการติดตามบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง    
บางแหงไดรับรายงานแลวแตยังไมออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารบางแหงไดรับรายงานแลวแตยังไมออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร    
บางทองถ่ินซ่ึงตองปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดยังไมเขาใจในบางทองถ่ินซ่ึงตองปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกฎหมายกําหนดยังไมเขาใจใน
บทบาทหนาท่ีซ่ึงตองปฏิบัติบทบาทหนาท่ีซ่ึงตองปฏิบัติ  ไมทราบข้ันตอนการดําเนินการไมทราบข้ันตอนการดําเนินการ

เร่ืองการตรวจสอบอาคารเปนเร่ืองใหมซ่ึงเจาของอาคารและประชาชนเร่ืองการตรวจสอบอาคารเปนเร่ืองใหมซ่ึงเจาของอาคารและประชาชน
ผูใชสอยอาคารสวนมากยังขาดความรูผูใชสอยอาคารสวนมากยังขาดความรู  ความเขาใจถึงความสําคัญและความเขาใจถึงความสําคัญและ
ความจําเปนของการตรวจสอบอาคารความจําเปนของการตรวจสอบอาคาร

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

แนวทางสงเสริมของกรมแนวทางสงเสริมของกรมโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองการและผังเมือง

จัดทําเอกสารแผนพับคําแนะนําในการปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่วกับการจัดทําเอกสารแผนพับคําแนะนําในการปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่วกับการ
ตรวจสอบอาคารเพ่ือเผยแพรและแจกจายใหกับองคกรปกครองสวนตรวจสอบอาคารเพ่ือเผยแพรและแจกจายใหกับองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินและเจาของอาคารทองถ่ินและเจาของอาคาร  รวมทั้งเผยแพรทางเว็บไซดของกรมรวมทั้งเผยแพรทางเว็บไซดของกรม  ฯฯ
โยธาธิโยธาธิการและผังเมืองการและผังเมือง

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร



สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

• ติดตาม ประชาสัมพันธ ให
คําแนะนํา สนับสนุนสงเสริม 
ใหความรวมมือการจัดอบรม
สัมมนารวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตลอดจนหนวยงาน
ตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
ภาคประชาชน และ
สถาบันการศึกษาเพื่อใหมี
ความรูความเขาใจกระบวนการ
ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย
อยางถูกตองเปนไปในแนวทาง
เดียวกัน

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร



สุมติดตามผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบอาคารท้ังในเขตสุมติดตามผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบอาคารท้ังในเขต
กรุงเทพมหานครและตางจังหวัดจํานวนไมนอยกวากรุงเทพมหานครและตางจังหวัดจํานวนไมนอยกวา  ๔๐๐๔๐๐  อาคารอาคาร

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

๗๗..  การตรวจสอบอาคารราชการการตรวจสอบอาคารราชการ
กระทรวงมหาดไทยจึงไดเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีพิจารณากระทรวงมหาดไทยจึงไดเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
มอบหมายใหกรมมอบหมายใหกรมโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองซ่ึงมีบุคลากรท่ีมีประสบการณการและผังเมืองซ่ึงมีบุคลากรท่ีมีประสบการณ  
ความรูความรู  ความสามารถในการตรวจสอบอาคารเปนศูนยกลางเพื่อความสามารถในการตรวจสอบอาคารเปนศูนยกลางเพื่อ
ดําเนินการตรวจสอบอาคารของสวนราชการท่ีอยูในขายบังคับตามดําเนินการตรวจสอบอาคารของสวนราชการท่ีอยูในขายบังคับตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  รวมท้ังอาคารราชการท่ัวไปรวมท้ังอาคารราชการท่ัวไป  โดยในโดยใน
เบ้ืองตนใหดําเนินการกับอาคารของกระทรวงมหาดไทยกอนเบ้ืองตนใหดําเนินการกับอาคารของกระทรวงมหาดไทยกอน            ซ่ึงซ่ึง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุมเม่ือวันท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุมเม่ือวันท่ี  ๒๘๒๘  มิถุนายนมิถุนายน  ๒๕๔๘๒๕๔๘  
ใหสวนราชการตางใหสวนราชการตาง  ๆๆ  ตองจัดใหมีการตรวจสอบสภาพอาคารของตนตองจัดใหมีการตรวจสอบสภาพอาคารของตน
เปนการภายในเปนการภายใน  โดยใหกรมโดยใหกรมโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองเปนศูนยกลางในการการและผังเมืองเปนศูนยกลางในการ
ตรวจสอบอาคารของสวนราชการดวยตรวจสอบอาคารของสวนราชการดวย

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร



กฎกระทรวงวาดวยการยกเวนกฎกระทรวงวาดวยการยกเวน  ผอนผันผอนผัน  หรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติหรือกําหนดเง่ือนไขในการปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  พพ..ศศ..๒๕๕๐๒๕๕๐

  อาคารราชการที่เขาขายอาคารอาคารราชการที่เขาขายอาคาร  ๙๙  ประเภทตามกฎหมายไมตองใหผูตรวจสอบตรวจประเภทตามกฎหมายไมตองใหผูตรวจสอบตรวจ
และทํารายงานเสนอตอเจาพนักงานทองถ่ินและทํารายงานเสนอตอเจาพนักงานทองถ่ิน  เหมือนอาคารของเอกชนเหมือนอาคารของเอกชน

  อาคารราชการที่เขาขายอาคารอาคารราชการที่เขาขายอาคาร  ๙๙  ประเภทใหมีผูที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกับผูตรวจสอบประเภทใหมีผูที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกับผูตรวจสอบ  
((  เปนวิศวกรหรือสถาปนิกที่ผานการอบรมเปนวิศวกรหรือสถาปนิกที่ผานการอบรม  ฯฯ  ))  ดําเนินการตรวจสอบและใหคําแนะนําดําเนินการตรวจสอบและใหคําแนะนํา  
ถาหนวยงานไมสามารถจัดหาผูที่มีคุณสมบัติดังกลาวไดถาหนวยงานไมสามารถจัดหาผูที่มีคุณสมบัติดังกลาวได  ใหกรมใหกรมโยธาธิโยธาธิการและการและ      ผังผัง
เมืองดําเนินการใหเมืองดําเนินการให

((  ปจจุบนักรมปจจุบนักรมโยธาธิโยธาธิการและผังเมืองตรวจสอบอาคารราชการท่ีเขาขายไปแลวไมนอยกวาการและผังเมืองตรวจสอบอาคารราชการท่ีเขาขายไปแลวไมนอยกวา  ๙๐๙๐อาคารอาคาร  ))

สํานักควบคมุและตรวจสอบอาคาร

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

จบการนําเสนอจบการนําเสนอ


