
กฎหมายการตรวจสอบอาคาร  : สิ่งที่เจาของอาคารควรรู   
 เมื่อมีการประกาศกฎกระทรวงที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ
อาคาร ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522  มาตรา 32 ทวิ(3) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร(ฉบับที่3) พ.ศ.2543 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.
2548 ผูประกอบการหลายรายยังไมทราบถึงรายละเอียดในการ
ดํา เนินการตามกฎหมายดังกลาว  จึงมีคําถามมากมายที่
ผูประกอบการหลายทานอยากรู เชน อาคารประเภทไหนบางที่
ตองทําการตรวจสอบอาคาร ,ทําไมตองตรวจสอบอาคาร ,ใคร
คือผูตรวจสอบอาคาร,ตรวจอะไรบาง ,ใหเวลาในการดําเนิน 
การถึงเมื่อไร ,ตรวจสอบแลวตองตรวจสอบอีกหรือไม ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในเบื้องตนผูประกอบการควรทราบถึงขอกําหนดที่ เกี่ยวของของกฎหมาย     ซ่ึง
ประกอบดวย ประเภทของอาคารท่ีตองดําเนินการตรวจสอบ คือเปนอาคารที่การกอสรางได
ดําเนินการแลวเสร็จหรือไดรับใบรับรองตามมาตรา 32 มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป       จํานวน 

9 ประเภท ดังนี้  

(1) อาคารสูง ตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป 
(2) อาคารขนาดใหญพิเศษ พื้นที่ตั้งแต 10,000 ตรม. 
(3) อาคารชุมนุมคน ที่มีพื้นที่ตั้งแต 1,000 ตรม. หรือ 
      ชุมนุมคนไดตั้งแต 500 คนขึ้นไป 
(4) โรงมหรสพ 
(5) โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ที่มีจํานวน

หองพักตั้งแตแปดสิบหองขึ้นไป 



(6)  สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ท่ีมี
พ้ืนที่ต้ังแตสองรอยตารางเมตรขึ้นไป 

(7)  อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด หรือ
อาคารอยูอาศัยรวม ท่ีมีพ้ืนที่ต้ังแตสองพันตาราง
เมตรขึ้นไป 

(8)  อาคารโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่มี
ความสูงมากกวาหนึ่งชั้น และมีพ้ืนที่ใชสอยตั้งแต
หาพันตารางเมตรขึ้นไป 

(9)  ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายที่สูง
จากพื้นดินตั้งแตสิบหาเมตรขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่
ต้ังแตหาสิบตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือ
ต้ังบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคาร หรือสวนหนึ่ง
สวนใดของอาคารที่มีพ้ืนที่ ต้ังแตย่ีสิบหาตาราง
เมตรขึ้นไป 

 
ทําไมตองตรวจสอบ? 
 หลายคนถามวา อาคารก็ออกแบบมาดีแลว และไดขออนุญาตกอสรางที่ถูกตองทําไม
จะตองมีการตรวจสอบอาคารอีก   วัตถุประสงคหลักของการตรวจสอบอาคารเนื่องมาจากอาคาร
หลายแหงมีภาวะไมปลอดภัยตอการใชงานอาคาร โดยเฉพาะอาคารสาธารณะที่มีผูใชงานอาคาร
จํานวนมาก ในอดีตที่ผานมามีเหตุการณที่กอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชงาน
อาคารหลายตอหลายครั้ง โดยสาเหตุหลักมาจากการขาดการตรวจสอบดูแลและขาดความเขาใจใน
การแกไขปญหา เชน กรณีไฟไหมโรงแรม รอยัลจอมเทียนมีผูเสียชีวิตเกือบรอยคน หรือกรณี
โรงงานผลิตตุกตา เคเดอร เกิดเหตุเพลิงไหมมีผูเสียชีวิตนับรอยเชนกัน ดังนั้นขอบเขตการ
ตรวจสอบตามกฎหมายจึงมุงเนนที่ความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชงานอาคารเปนหลัก 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใครคือผูตรวจสอบอาคาร? 
 ผูตรวจสอบอาคาร กฎหมายกําหนดใหเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลไทย ที่ไดรับ
อนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกรหรือเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก โดยจะตองผานการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุม
อาคารรับรอง และเปนผูที่ไดรับการรับรองการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการควบคุมอาคาร ซ่ึง
ขณะนี้มีอยูกวา 200 คน และ 6 บริษัท ในประเภทนิติบุคคล 
รายละเอียดสามารถหาไดจาก เวปไซท ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ www.dtcp.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร 
 กฎกระทรวงนี้ใชบังคับหลายคนยังเขาใจวาการตรวจสอบอาคารคือการจับผิดการกอสราง
อาคาร ซ่ึงแทจริงแลวกฎหมายมุงเนนที่การจัดใหมีการสํารวจตรวจตราเพื่อความปลอดภัยของผูใช
อาคาร โดยเฉพาะมุงเนนไปที่อาคารสาธารณะเปนหลัก การกอสรางอาคารที่ผิดแบบหรือมีการ
เปลี่ยนแปลงการใชงานอาคาร แตมีความปลอดภัยผูตรวจสอบอาคารก็ไมมีหนาที่จะตองรายงานใน
การตรวจสอบอาคารเวนเสียแตวาการดัดแปลงตอเติมอาคารนั้นกอใหเกิดความไมปลอดภัยแก
ผูใชงานอาคาร ทั้งนี้ในการตรวจสอบอาคารกฎหมายไดกําหนดใหครอบคลุมถึงสวนสําคัญตางๆ
ดังนี้ 
(1) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ประกอบดวย 
 (ก) การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร 
 (ข) การเปลี่ยนแปลงน้ําหนกับรรทุกบนพืน้อาคาร 
 (ค) การเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร 
 (ง) การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร 
 (จ) การชํารุดสึกหรอของอาคาร 



 (ฉ) การวิบัติของโครงสรางอาคาร 
 (ช) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 
การตรวจสอบจะมุงเนนที่ความปลอดภัยของโครงสรางอาคารเปนสําคัญ 
 
(2) การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร ประกอบดวย 
 (ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก 

• ระบบลิฟต    
• ระบบบันไดเลื่อน 

• ระบบไฟฟา 

• ระบบปรับอากาศ 
การตรวจสอบมุงเนน 

 (ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 
• ระบบประปา 

• ระบบระบายน้าํเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 

• ระบบระบายน้าํฝน 

• ระบบจัดการมูลฝอย 

• ระบบระบายอากาศ 

• ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสยีง 
 (ค) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 

• บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 

• เครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 

• ระบบระบายควันและควบคมุการแพรกระจายควนั 

• ระบบไฟฟาสาํรองฉุกเฉิน 

• ระบบลิฟตดับเพลิง 

• ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 

• ระบบการติดตัง้อุปกรณดับเพลิง 

• ระบบการจายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดบัเพลิง และหวัฉดีน้ําดับเพลิง 

• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 

• ระบบปองกันฟาผา 
 เปนการตรวจสอบที่มุงเนนการตรวจประเมินความสามารถในการทํางานของ
ระบบและการมีระบบการบํารุงรักษาอุปกรณที่เหมาะสมภายในอาคาร 



(3) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตาง ๆ ของอาคารเพื่ออพยพผูใชอาคาร 
ประกอบดวย 
 (ก) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
 (ข) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 
 (ค) สมรรถนะระบบแจงสัญญาณเหตุเพลิงไหม 
 เปนการตรวจสอบที่มุงเนนการตรวจสอบเสนทางการหนีไฟ และ ระบบสนับสนุนการหนี
ไฟเพื่อใหผูใชงานอาคารมีความปลอดภยัเมื่อมีเหตุเพลิงไหมในอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร ประกอบดวย 
 (ก) แผนการปองกันและระงบัอัคคีภัยในอาคาร 
 (ข) แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร 
 (ค) แผนการบริหารจัดการเกีย่วกับความปลอดภัยในอาคาร 
 (ง) แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปนการตรวจสอบที่มุงเนนตรวจสอบประเมินระบบการจัดการความปลอดภัยของอาคาร 
ใหเปนไปตามมาตรฐานและขอกฎหมายกําหนดโดยเฉพาะตองจัดใหมกีารซอมหนีไฟทุกป 
 



 ทั้งนี้การตรวจสอบดังกลาวขางตน เปนการตรวจสอบดวยการตรวจพินิจสังเกตสิ่งผิดปกติ 
โดยใชเครื่องมือพื้นฐานเทานั้น ซ่ึงเปนการตรวจสอบจากแบบและเอกสารประกอบ รวมกับการ
สํารวจบริเวณพื้นที่ตางๆของอาคาร  หากจําเปน ตองวิเคราะหคํานวณทางวิศวกรรมซึ่งเกินขอบเขต
การประกอบวิชาชีพ ผูตรวจสอบจะแจงเจาของอาคารใหจัดหาผูออกแบบ/ควบคุมงานอาคารหรือที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม มาตรวจวิเคราะหใหตอไป 
 การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารแบงเปน 2 ประเภท คือ 
 (1) การตรวจสอบใหญ เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตาม
รายละเอียดที่กําหนดใหกระทําทุกระยะหาป 
 ในการตรวจสอบใหญทุกครั้ง ผูตรวจสอบตองจัดใหมี แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษา
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร รวมทั้งคูมือปฏิบัติการตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร 
เพื่อเปนแนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการบันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาอาคาร 
 นอกจากนั้นตองจัดทําแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป 
รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป 
 (2) การตรวจสอบประจําป เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตาม
แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําปที่ผูตรวจสอบไดจัดทําขึ้น โดย
ใหกระทําในชวงประหวางการตรวจสอบใหญเปนประจําทุกป 
 
จะตองดําเนินการเมื่อไรและ มีระยะเวลาการดําเนนิการเปนอยางไร 
 กฎหมายกําหนดใหอาคารตางๆจะตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ
ประกอบของอาคารประเภทการตรวจสอบใหญ เปนครั้งแรกใหแลวเสร็จและเสนอรายงานผล
การตรวจสอบดังกลาว ใหเจาพนักงานทองถ่ินภายใน วันท่ี 28 ธันวาคม 2550 ( ระยะเวลา 2 ป นับ
แตกฎกระทรวงประกาศใชเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548) 
 หากการดําเนินการไมทันตามกําหนดผูประกอบการสามารถทําหนังสือถึงคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารโดยแจงถึงเจตนารมยในการปฏิบัติตามกฎหมายคือ อยูระหวางการดําเนินการได 
(โดยมีเอกสารประกอบ เชน สัญญาวาจางผูตรวจสอบอาคาร เปนตน) 
 สําหรับอาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด ที่มีพื้นที่ไมเกินหาพันตารางเมตร ใหไดรับ
การยกเวนการจัดใหมีผูตรวจสอบอาคารเปนเวลาเจ็ดปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ (ภายใน
วันที่ 28 ธันวาคม 2555)  และ อาคารชุดที่มีพื้นที่เกินหาพันตารางเมตร ใหไดรับการยกเวนการจัด
ใหมีผูตรวจสอบอาคารเปนเวลาหาปนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ (ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 
2553) 
 



ไมทําแลวจะมีผลกระทบอยางไร 
 กฎหมายไดกําหนดบทลงโทษไวในมาตรา 65 ทวิ ดังรายละเอียด 
 

 
 
 
 
 
 หากอาคารไมดําเนินการจัดสงรายงานการตรวจสอบอาคารแลว ก็จะไมไดรับใบรับรอง
การตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.๑) จากเจาพนักงานทองถ่ิน ซ่ึงใบรับรองนี้จะเปนการยืนยันความ
ปลอดภัยในการใชงานอาคาร ถาไมมีหากเจาพนักงานตรวจพบเกิดปญหาความไมปลอดภัยใน
อาคารสามารถสั่งหยุดการใชงานอุปกรณหรืออาคารไดซ่ึงจะสงผลกระทบตอผูประกอบการอยาง
ใหญหลวง 
 
สรุป : การตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย คือการตรวจสุขภาพของอาคารภายหลังที่ไดใชงานมา
เปนระยะเวลาหนึ่ง  โดยมีผูตรวจสอบอาคารทําหนาที่เปนเหมือนอายุรแพทยที่ทําหนาที่ตรวจ
วินิจฉัยอาการเบื้องตน และจัดยาใหเหมาะสมกับแตละอาคาร มิใชทําหนาที่เปนนักสืบคอยจับผิด
คนหาส่ิงที่ผิดภายในอาคาร โดยการดําเนินการของผูตรวจสอบอาคารนี้กฎหมายยังไดกําหนดให
ผูตรวจสอบอาคารจะตองจัดทําสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยรับประกันความรับผิด
ตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพรองของผูตรวจสอบอาคารในการปฏิบัติงานที่ไมเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะผูตรวจสอบ โดยมีจํานวนเงินคุมครองไมนอย
กวาหนึ่งลานบาทตอคร้ัง และไมนอยกวาสองลานบาทตอปและมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวา
สามป  
 ภายหลังผานการตรวจสอบผูประกอบการ เจาของกิจการ และผูใชงานอาคารจะมีความ
มั่นใจในความปลอดภัยของการใชงานอาคารมากขึ้น ซ่ึงอาจจะสงผลใหมีผูมาใชบริการอาคารมาก
ขึ้น รวมทั้งเบี้ยประกันของอาคารในอนาคตนาจะลดลง งานนี้จึงไมเปนการเสียตังสฟรี 
 

 
 
หากมีขอสงสัยเพิ่มเติม หรือตองการหาผูมาดําเนินการตรวจสอบอาคารของทาน เรา
ยินดีใหคําปรึกษา และมีบุคคลกรที่ขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคาร กับคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร พรอมเครื่องมือที่ทันสมัย 
 
โทร   : 02-9373456 ตอ 102 
โทรสาร  : 02-9373555 


