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ระบบอาคารและสถานที่ 
 

รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. มาตรฐานการตรวจสอบ 
    อาคารและอุปกรณประกอบ 
    ของอาคาร ทุก 5 ป 

 

1. การตรวจสอบใหญ เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของ 
    อาคาร ที่จะตองทําทุกๆ 5 ป โดยอยางนอยตองทําการตรวจสอบดังตอไปน้ี  
   1.1 การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังน้ี 

      - การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร  
      - การเปลีย่นแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร  
      - การเปลีย่นสภาพการใชงาน  
      - การเปลีย่นแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร  
      - การชํารุดสึกหรอของอาคาร  
      - การวิบัติของโครงสรางอาคาร  
      - การทรุดตัวของฐานรากอาคาร  

    1.2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร  
      - ระบบบริการและอํานวยความสะดวก   ระบบลิฟต  ระบบบันได

เลื่อน ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  
      - ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบประปา  ระบบระบายน้ําเสยี

และระบบบําบัดนํ้าเสีย  ระบบระบายน้ําฝน  ระบบจัดการมูลฝอย  
ระบบระบายอากาศ  ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง  

      - ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย - บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ -  
        เครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน  ระบบระบายควันและ    
        ควบคุม  การแพรกระจายควัน   ระบบไฟฟาสาํรองฉุกเฉิน  ระบบ

ลิฟตดับเพลิง  ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม  ระบบการติดต้ัง
อุปกรณดับเพลิง  ระบบการจายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบนํ้าดับเพลิง 
และหัวฉีดนํ้าดับเพลิง  ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ   ระบบปองกัน
ฟาผา  

  1.3 การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตาง ๆ ของอาคารเพื่อ   
         อพยพผูใชอาคาร  

      - สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ  
      - สมรรถนะเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 

-  สมรรถนะระบบแจงสัญญาณเหตุเพลิงไหม  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
1. มาตรฐานการตรวจสอบ 
    อาคารและอุปกรณประกอบ 
    ของอาคาร ทุก 5 ป(ตอ) 
 

    1.4 การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร  
            - แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 
             - แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร        
          - แผนการบริหารจดัการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร  
              - แผนการบริหารจดัการของผูตรวจสอบอาคาร 
ซึ่งการตรวจสอบขางตน ใหผูตรวจสอบพิจารณาถงึหลักเกณฑหรือมาตรฐาน 
ดังน้ีคือ  
   ก. หลักเกณฑตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือ 
      ตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกอสรางอาคารนั้น  
      หรือ  
   ข. มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือ    
      สภาสถาปนิก 

2. มาตรฐานการตรวจสอบ 
    อาคารและอุปกรณประกอบ 
    ของอาคาร ทุกป 
 

2 การตรวจสอบประจําป เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคารตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําปที่
ผูตรวจสอบจัดทําขึ้นคือ 
         2.1 แผนปฏิบัติการ การตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคาร รวมทั้งคูมือปฏิบัติการตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพ่ือเปน
แนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการบันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาอาคาร  
        2.2 แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป 
รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพ่ือ
ประโยชนในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป 

      กรณีที่ผูตรวจสอบอาคารพบวาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
บางสวนหรือบางรายการไมผานหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไว ให
ผูตรวจสอบจัดทําขอเสนอแนะในการแกไขใหแกเจาของอาคารดวย เมื่อผู
ตรวจสอบอาคารจัดทํารายงานผลการตรวจสอบอาคารใหแกเจาของอาคาร
แลว ใหเจาของอาคารเสนอรายงานตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกป โดยจะตอง
เสนอภายในสามสบิวันกอนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมี
ระยะเวลาครบหนึ่งป  

ที่มา : กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอ
ขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน การขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร และ
หลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548  
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. การตรวจสอบดานวิศวกรรม 
    หรือดาน สถาปตยกรรม 

กฎกระทรวงไดกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีการตรวจสอบดาน
วิศวกรรมหรือดาน สถาปตยกรรม 6 ประเภทดวยกันคือ  
   1. โรงมหรสพ  
   2. โรงแรม ที่มีจํานวนหองพักต้ังแต 80 หองขึ้นไป  
   3. สถานบรกิาร ที่มีพ้ืนที่ต้ังแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป     
 4. อาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวม ที่มีพ้ืนที่ต้ังแต 2000 ตร.ม.ขึ้นไป         
 5. อาคารโรงงานที่มีความสงูมากกวา 1 ชั้นและมีพ้ืนที่ใชสอยตั้งแต 5,000     
     ตารางเมตรขึ้นไป  
 6. ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายที่สงูจากพื้นดิน 15 เมตรขึ้นไป   
     หรือมีพ้ืนที่ต้ังแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือต้ังบน หลังคา 
     หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่มีพ้ืนที่ต้ังแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป  
     นอกจากนี้กฎหมายไดกําหนดขอยกเวนสําหรบัอาคารในขอ 4 ดังน้ีคือ  
      1. อาคารที่มีพ้ืนที่ไมเกนิ 5,000 ตารางเมตร ใหไดรับการยกเวนการจัดให  
        มีผูตรวจสอบอาคารเปนเวลา 7 ปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  
      2. อาคารที่มีพ้ืนที่เกิน 5,000 ตารางเมตร ใหไดรับการยกเวนการจัดใหมี   
        ผูตรวจสอบอาคารเปนเวลา 5 ป นับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ซึ่ง 
        การตรวจสอบนี้จะมุงเนนไปที่การตรวจสภาพการใชงานและความ 
        ปลอดภัยเปนหลัก  

3. การตรวจสอบอาคารและ 
    อุปกรณประกอบของอาคาร 

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารแบงเปน 2 ประเภท ดังน้ี  
     1. การตรวจสอบใหญ ใหกระทําทุกระยะ 5 ป  
     2. การตรวจสอบประจําป ใหกระทําในชวงประหวางการตรวจสอบใหญเปน 
        ประจําทุกป  
ที่มา : กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ.
2548  
       กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอ
ขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร และ
หลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ.2548  
หมายเหตุ : เน่ืองดวยมาตรา 32 ทวิ แหง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได
กําหนดใหเจาของอาคาร ดังตอไปน้ี  
         1. อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ  
            2. อาคารชุมนุมคน  
            3. อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคาร    
             ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร   โครงสรางของอาคารระบบและ 
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รายการ ขอกําหนดเพื่อความปลอดภัย 
3. การตรวจสอบอาคารและ 
    อุปกรณประกอบของอาคาร 
     (ตอ) 

อุปกรณประกอบตาง ๆ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง    
           อาคารที่จะตองตรวจสอบมีอีก 3 ประเภทคือ อาคารสูง อาคารขนาด
ใหญพิเศษ และอาคารชุมนุมคน ดังน้ันรวมแลวอาคารที่จะตองจัดใหมีผูตรวจ
สอบจะมีทั้งสิ้น 9 ประเภท 

4. แผนการตรวจสอบ 
 

1. การตรวจสอบใหญ เปนการตรวจสอบโครงสรางอาคารและระบบทุกระบบ 
ตามที่กลาวมาแลว โดยใหกระทําทุก 5 ป ในการตรวจสอบใหญทุกครั้ง         
ผูตรวจสอบตองจัดทําแผนตางๆ ดังน้ี  
    ก. แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของ    
       อาคาร รวมทั้งคูมือ ปฏิบัติการตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพ่ือ 
       เปนแนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการบันทึกขอมูล การตรวจ 
       บํารุงรักษาอาคาร  
    ข. แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป  
       รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพ่ือ 
       ประโยชนในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร 
       ประจําป  
2. การตรวจสอบประจําป เปนการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบอาคาร 
    และอุปกรณประกอบของอาคารประจําปที่ผูตรวจสอบไดจัดทําไวในการ 
    ตรวจสอบใหญ การตรวจสอบประจําปใหกระทําทุกป  
 

 


