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๑ 0Bคํานํา 1 
 2 
ดวยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ บัญญัติเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) 3 
พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๓๒ ทวิ บัญญัติใหเจาของอาคาร ๙ ประเภท ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผู4 
ตรวจสอบดานสถาปตยกรรม แลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร แลวรายงานผลการตรวจสอบตอ5 
พนักงานทองถ่ิน ตามเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 6 
 7 
ป พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนปแรกที่กฎกระทรวงขางตนมีผลบังคับใช กฎกระทรวงดังกลาวออกไวในป พ.ศ. ๒๕๔๘ เรียก8 
กฎกระทรวงวา กฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพิก9 
ถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. ๒๕๔๘ (ขอเรียกส้ันๆ วา 10 
กฎกระทรวงป พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อความสะดวก)  11 
 12 
กฎกระทรวงป พ.ศ. ๒๕๔๘  ไดกําหนดขอบเขตการตรวจสอบอาคาร โดยกําหนดใหการตรวจสอบอาคารแตละป13 
นั้นตองตรวจสอบอาคารใหครอบคลุมตามหัวขอที่กําหนดไวใน กฎกระทรวงป พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๑๗ ทั้งนี้หากปใด14 
เปนการตรวจสอบใหญแลวการตรวจสอบอาคารจะตองปฏิบัติตาม กฎกระทรวงป พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๑๔  เพิ่มเติม15 
ดวย 16 
 17 
ทั้งนี้หลักเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้น กฎกระทรวงป พ.ศ. ๒๕๔๘  กําหนดไววาใหดําเนินการตรวจสอบอาคาร18 
โดยใชหลักเกณฑตามที่ กําหนดไวในกฎกระทรวงป พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๑๘ ซึ่งมีหลักเกณฑใหเลือกปฏิบัติ ๒ 19 
แนวทาง คือ หลักเกณฑตามที่ระบุไวใน กฏกระทรวงป พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๑๘ (๑) หรือ กฎกระทรวงป พ.ศ. ๒๕๔๘  20 
ขอ ๑๘ (๒)  21 
 22 
โดยที่ ปจจุบันยังไมมีหลักเกณฑเปนการเฉพาะเก่ียวกับการตรวจสอบอาคาร ตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวย23 
การควบคุมอาคาร ตามกฎกระทรวงป พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๑๘ (๑) และยังไมมีมาตรฐานความปลอดภัยของสถาบัน24 
ของทางราชการ สภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก ตามกฎกระทรวงป พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๑๘ (๒) ใหเลือกใชในทาง25 
ปฏิบัติ ผูตรวจสอบอาคารจึงตรวจสอบอาคารโดยพิจารณาจากขอบังคับตามกฎกระทรวงตางๆ ที่ออกตามความ26 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งเปนขอบังคับเก่ียวกับการออกแบบ การควบคุมกอสรางเปน27 
สําคัญ ซึ่งเจตนารมยของการตรวจสอบอาคารแลวเปนการตรวจสอบสภาพอาคารจากการใชงานเปนสําคัญ 28 
กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคมากมายย่ิงในการตรวจสอบอาคาร แทนที่จะมุงเนนสภาพการใชงานอาคาร  กลับมุง29 
ตรวจยอนสอบการออกแบบ การควบคุมงาน การอนุญาตใชอาคารโดยเจาพนักงานทองถ่ิน อันเปนการละเมิดตอ30 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือสถาปนิกควบคุม หรือละเมิดอํานาจการอนุญาตของเจาพนักงานทองถ่ิน ทําใหไม31 
สามารถบรรลุผลตามเจตนารมยเพื่อการตรวจสอบสภาพการใชงานอาคาร   32 
 33 
หากวา มีเกณฑการตรวจสอบที่มีความยืดหยุน เปล่ียนแปลง พัฒนา และปรับปรุงไดตามเวลาอันสมควรจาก34 
เกณฑระดับตํ่าไปสูเกณฑระดับที่สูงขึ้น นอกจากจะทําใหการทํางานของแตละฝาย ทั้งผูตรวจสอบ เจาพนักงาน35 
ทองถ่ิน และเจาของอาคารมีความชัดเจนมากขึ้น ยังเปนการสงเสริมใหอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบเกิดความ36 
สนใจเขารวมการตรวจสอบอาคารมากขึ้นได รวมทั้งสามารถลดความขัดแยงที่เกิดขึ้นอยูในปจจุบันไดหลาย37 
ประการ 38 
 39 
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร40 
ไดเล็งเห็นปญหาและอุปสรรคดังกลาว จึงไดรวมกันจัดต้ังคณะกรรมการรางเกณฑการตรวจสอบอาคาร ๙ 41 
ประเภท เพื่อดําเนินการจัดทําเกณฑสําหรับใชตรวจสอบอาคารทั้ง ๙ ประเภท เพื่อใชเปนเกณฑทางเลือกสําหรับใช42 
ในการตรวจสอบสภาพใชงานอาคารเปนการเฉพาะ โดยหวังวารางเกณฑการตรวจสอบ ๙ ประเภท หลังผานการ43 
ประชาพิจารณอยางกวางขวางโดยผูตรวจสอบอาคารที่ประกอบวิชาชีพตรวจสอบอาคารแลว จะไดนําเสนอตอ44 
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สภาวิศวกร ทั้งนี้หากสภาวิศวกรไดพิจารณาและอนุมัติเห็นชอบใหเปนมาตรฐานแหงสภาวิศวกรแลว ผูตรวจสอบ1 
อาคารก็จะสามารถพิจารณาเลือกนําเกณฑการตรวจสอบนี้มาเปนมาตรฐานในการตรวจสอบอาคาร ตามที่2 
กําหนดไวในกฎกระทรวง ป พ.ศ. ๒๕๔๘  ขอ ๑๘ (๒) ไดอีกทางเลือกหนึ่ง    3 
 4 
 5 
  6 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร ๙ ประเภท  

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๒ 1Bความเปนมา วัตถุประสงค และขอบเขต 1 
 2 

ความเปนมา 3 
 ตามที่กฎหมายตรวจสอบอาคารไดบังคับใชมาชวงเวลาหนึ่ง พบวามีปญหาในการบังคับใชหลายประการ 4 
ปญหาหนึ่งที่สําคัญคือ ปจจุบันยังไมมีเกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายขอ ๑๘  ซึ่งปจจุบันผูตรวจสอบ5 
และเจาพนักงานทองถ่ินไดใชเกณฑตามขอกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอื่นๆที่เก่ียวของมาใชในการ6 
ตรวจสอบและพิจารณาผลการตรวจสอบ ตามที่ทราบกันทั่วไปวาขอกําหนดในกฎหมายควบคุมอาคารสวนใหญ7 
เปนเร่ืองขอกําหนดของการออกแบบ การติดต้ัง และการกอสราง จึงทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติหลายประการ 8 
เชน ผูตรวจสอบอาคารตรวจสอบแลวพบวาอาคารสวนใหญกระทําผิดกฎหมายจึงไมกลาลงความเห็นวาปลอดภัย9 
ในการใชงาน เจาพนักงานทองถ่ินไมยอมออกใบ.ร๑.เพราะผูตรวจสอบอาคารสรุปผลการตรวจสอบไมชัดเจน 10 
เจาของอาคารไมดําเนินการตรวจสอบอาคาร คาตรวจสอบแพง และการไมสามารถเขาตรวจสอบภายในหองชุด 11 
ซึ่งเอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเปนมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคารของสถาบันทางราชการ ตามกฎหมาย12 
ตรวจสอบอาคาร ขอ ๑๘ (๒) โดยทําการยกรางโดย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย และสมาคมผูตรวจสอบและ13 
บริหารความปลอดภัยอาคาร  14 
 15 
วัตถุประสงค 16 

มาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ถือเปนฉบับแรก ซึ่งมีวัตถุประสงค17 
ใหเปนเกณฑการตรวจสอบอาคารขั้นตํ่าเพื่อความปลอดภัยในการใชงานอาคาร โดยไมครอบคลุมเร่ืองการ18 
ออกแบบ การติดต้ัง และการกอสรางซึ่งเปนการซ้ําซอนงานวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรที่ไดออกแบบและ19 
ควบคุมงานซึ่งไดผานการรับรองผลงานไวแลว รวมทั้งไมครอบคลุมมาตรฐานความปลอดภัยทางวิศวกรรม ซึ่งจะ20 
ทําใหการตรวจสอบอาคารของผูตรวจสอบอาคารและการพิจารณาผลสรุปจากรายงานผลการตรวจสอบของเจา21 
พนักงานทองถ่ินสามารถทําไดงายและชัดเจนขึ้น ในอนาคตมาตรฐานปลอดภัยฉบับนี้สามารถปรับปรุงใหเขมงวด22 
ขึ้นตามความเหมาะสมในฉบับตอๆไปได 23 

 24 
มาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร ฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ จะครอบคลุมความปลอดภัยตอ25 

ชีวิตคน และส่ิงแวดลอมเปนหลัก โดยยังไมไดใหความสําคัญดานความปลอดภัยตอทรัพยสิน เพียงแตจะให26 
มาตรการความปลอดภัยตอชีวิตที่ครอบคลุมอยูนั้นสามารถสงผลใหเกิดความปลอดภัยตอทรัพยสินไดดวยไป27 
พรอมกัน ซึ่งเม่ือถึงเวลาที่เหมาะสมมาตรฐานความปลอดภัยฯฉบับที่จะออกในอนาคตสามารถเพิ่มใหมี28 
วัตถุประสงคดานความปลอดภัยตอทรัพยสินได ดังนั้นวัตถุประสงคของมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงาน29 
อาคารฉบับป พ.ศ. ๒๕๕๒ นี้ จึงกําหนดใหมีวัตถุประสงคไว ดังนี้ 30 
  31 

วัตถุประสงค 

๑. เพ่ือความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและกูภัยเปน

สําคัญ เพ่ือใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของ

กฎหมาย 

๒. เพ่ือความปลอดภัยตอทรัพยสินตามผลที่เกิดจากมาตรการความปลอดภัยตอชีวิต 

๓. การตรวจสอบปน้ีจะชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 

mailto:pichaya@fusionfiresafety.com%20&cc=vichian.aps@gmail.com?subject=��ЪҾԨ�ó�%20��ҧ�ҵðҹ������ʹ���㹡����ҹ�Ҥ��%20�%20������
mailto:pichaya@fusionfiresafety.com%20&cc=vichian.aps@gmail.com?subject=��ЪҾԨ�ó�%20��ҧ�ҵðҹ������ʹ���㹡����ҹ�Ҥ��%20�%20������


รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร ๙ ประเภท  

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๗ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอบเขต 1 
มาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร จะครอบคลุมส่ิงที่ตองตรวจสอบตามขอ ๑๗ เชน ความ2 

ม่ันคงแข็งแรงของอาคาร อุปกรณและระบบประกอบของอาคาร (ระบบไฟฟา ปรับอากาศ ลิฟต/บันไดเล่ือน ระบบ3 
สุขอนามัย/ส่ิงแวดลอม ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย) การตรวจสมรรถนะอุปกรณและระบบเพื่ออพยพผูใช4 
อาคาร และการบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 5 

 6 
๑. การตรวจสอบอาคาร ใหครอบคลุมการตรวจสอบความปลอดภัยในการใชงานอาคารที่เก่ียวกับอาคาร7 

เปนหลัก ไมครอบคลุมถึงกระบวนการผลิต การเก็บ การใช การขนถาย และการขนยายภายใน8 
กระบวนการปฏิบัติงาน 9 

๒. การตรวจสอบใหญจะเนนการตรวจสอบสภาพอาคารและระบบประกอบอาคารจริงๆ และการวาง10 
แผนการบํารุงรักษาอาคารและระบบอุปกรณ 11 

๓. การตรวจสอบประจําป จะเนนการตรวจสอบเอกสารประวัติการบํารุงรักษา การทดสอบ การใชงาน การ12 
ดัดแปลง และเปล่ียนแปลง เปรียบเทียบกับแผนงานที่ไดทําไวในขณะการตรวจสอบใหญ แตการ13 
ตรวจสอบสภาพอาคารจริงควรทํากรณีจําเปนหรือมีการบันทึกในเอกสารไมชัดเจน 14 

๔. การตรวจสอบยังใชหลักการเดิมคือการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความ15 
ปลอดภัยตอผูตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัด16 
แสง/เสียง และเคร่ืองวัดความเร็วลม   17 

๕. การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม โดยผูตรวจสอบ18 
อาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณของ19 
มาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยางเปน20 
ธรรม  21 

๖. อาคารที่กอสรางเปนเอกเทศ หรือมีพื้นที่อาคารเปนสวนหนึ่งของอาคารประเภทอื่น หรือเปนอาคารที่22 
ประกอบกิจการคลายหรือมีองคประกอบที่เขาขายอาคารที่ตองตรวจสอบก็ใหผูตรวจสอบอาคารทําการ23 
ตรวจสอบดวย  24 

๗. หากเปนอาคารที่เขาขายหลายประเภทที่ตองตรวจสอบ ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบ25 
อาคารแตละประเภทในการตรวจสอบและทํารายงานการตรวจสอบดวย  26 

๘. หองอยูอาศัยรวม หองชุด หอพัก หรือหองพักโรงแรม ใหผูตรวจสอบทําการสุมตรวจภายในหองพักไม27 
นอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนหองแตละชั้น แตไมนอยกวา ๑ หองตอชั้น 28 

 29 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารสูง 

 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๓ 2Bประเภทการตรวจสอบใหญ 1 
๓.๑ 6Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร อาคารสูง ระดับ ๑ 2 

 3 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 4 

ประเภทการตรวจสอบใหญ 5 
ประเภท อาคารสูง  6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. ปที่ทําการตรวจสอบใหญใหเพิ่มสองแผน คือ แผนการบํารุงรักษาระบบอุปกรณ และแผนการตรวจสอบ12 
ประจําป 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารสูง หรืออาคารสูงในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีลักษณะคลายกับอาคารสูง 24 
ครอบคลุมทั้งอาคารสูงที่ไดรับรองและไมไดรับรองตามกฎหมายวาเปนอาคารสูง ที่มีความสูงต้ังแต ๒๓ 25 
เมตรขึ้นไป 26 

๗. กรณีอาคารสูงประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบดวย ให27 
ผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้  28 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบใหญใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ29 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน30 
ฉบับสมบูรณดวย 31 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน32 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ33 
เจาของอาคาร 34 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว35 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 36 

 37 
วัตถุประสงค 38 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ39 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 40 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 41 
  42 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารสูง 

 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนหองพัก/เตียงทั้งหมด  หอง/เตียง 14 
ช. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 15 
ซ. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 16 
ฌ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 17 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   18 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   19 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   20 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   21 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   22 

   23 
 24 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 25 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    26 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   27 
๒. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   28 

ถึง   29 
๓. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  30 

ก.   31 
ข.   32 
ค.   33 
ง.   34 

๔. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   35 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารสูง 

 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๐ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารสูง หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคารสูง ที่มี1 
ความสูงตั้งแต ๒๓ เมตรขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีรองรอยของการเสียรูปองคอาคาร 5 
๒. ไมมีรองรอยการทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน  6 
๓. ไมมีความเส่ียงของการหลุด ตกหลน ของสวนประกอบโครงสรางและ7 

อุปกรณอื่นๆ 8 
๔. รูปทรงอาคารอยูในลักษณะต้ังตรงแนวด่ิง  9 

 10 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 11 
 - ไมมี- 12 
 13 
การแบงสวนอาคาร 14 

๑. ชองบันไดหนีไฟ สรางดวยวัสดุทนไฟ ไมมีชองวางใหควันไฟและเปลวไฟ15 
ลุกลามเขาไปไดงาย 16 

๒. ประตูหนีไฟสําหรับชองบันไดหนีไฟ สรางดวยวัสดุทนไฟไดเพียงพอ 17 
๓. ผนังภายใน/เพดาน/พื้นของหองครัว ไมมีชองวางใหควันไฟและเปลวไฟ18 

ลุกลามออกไปไดงาย  19 
๔. ผนังภายใน/พื้น/เพดานของหองเมนไฟฟา หองเคร่ืองกําเนิดไฟฟา และหอง20 

เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง ไมมีชองวางที่ใหควันไฟและเปลวไฟลุกลามออกไปได21 
งาย 22 

๕. ชองบันไดหรือชองเปดพื้นทุกแหง ไมมีชองวางที่ใหควันไฟและเปลวไฟ23 
ลุกลามออกไปไดงาย 24 

๖. มีชองทางบรรเทาสาธารณภัยหรือโถงปลอดควันไฟ ปดลอมดวยทนไฟหรือ25 
มีความปลอดภัยในการดับเพลิงและกูภัย 26 

 27 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 28 

๑. หองตางๆในอาคาร มีการระบายอากาศหมุนเวียนทํางานปกติ เพื่อ29 
สุขอนามัยผูใชอาคาร และใหเคร่ืองจักรกลทํางานไดดี 30 

๒. เคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศสะอาด 31 
๓. หอผ่ึงน้ํา มีการควบคุมคุณภาพน้ํา และมีฐานเคร่ืองม่ันคงแข็งแรง 32 
๔. ฉนวนหุมทอเย็น ไมมีรองรอยของการกล่ันตัวของไอน้ํา และไมพบ 33 

เชื้อราบริเวณทอน้ํา 34 
  35 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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เกณฑการตรวจสอบอาคารสูง หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคารสูง ที่มี1 
ความสูงตั้งแต ๒๓ เมตรขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 4 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน5 
สูงผิดปกติ 6 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก7 
ขาด 8 

๓. หมอแปลงไฟฟา ไมมีวัชพืชหรือก่ิงไมเขาใกล ไมมีความผิดปกติของฉนวน9 
เปลือกหอหุม และสามารถระบายความรอนไดดี 10 

๔. เปลือกอุปกรณที่เปนโลหะ มีการตอลงดิน 11 
๕. หองทํางานตางๆมีแสงสวางในการทํางานเพียงพอ 12 
๖. สวนประกอบระบบปองกันฟาผา มีความตอเนื่องทางไฟฟาดี 13 
๗. เคร่ืองกําเนิดไฟฟา อยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้งโหมดสวิทช 14 

แบตเตอรี น้ํามัน เคร่ืองยนต และการระบายอากาศ 15 
๘. แผงไฟฟา สายไฟฟาฉุกเฉิน และลิฟตดับเพลิง ไมพบความเส่ียงที่อาจไดรับ16 

อันตรายจากเพลิงไหม 17 
 18 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 19 

๑. มีปายคําเตือนและแนะนําการใชงานเม่ือเกิดเหตุขัดของ 20 
๒. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 21 
๓. มีระบบปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุเพียงพอ 22 
๔. มีระบบเรียกลิฟตอัตโนมัติลงมาจอดในชั้นลางหรือชั้นที่กําหนด กรณีเกิด23 

เพลิงไหม 24 
๕. ลิฟตดับเพลิงมีอุปกรณส่ือสารและอุปกรณดับเพลิงที่ใชงานได 25 

 26 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 27 

๑. น้ําประปาในถังเก็บมีความสะอาด 28 
๒. ทอน้ําเสียไมพบการร่ัวซึม และการอุดตัน 29 
๓. ระบบบําบัดน้ําเสีย ทํางานปกติ และคุณภาพน้ําเสียปลอยสูทอหรือราง30 

สาธารณะอยูในเกณฑดี รวมทั้งมีการดักไขมันจากครัว 31 
๔. ทอระบายควันจากครัวหรือเคร่ืองจักรไมกอใหเปนที่รําคาญ และทําให32 

สกปรก 33 
๕. รางระบายน้ําไมมีน้ําขัง 34 
๖. การรวบรวมและทิ้งขยะเปนระเบียบและสะอาดดี 35 
๗. เสียงและกล่ินไมกอใหเปนที่รําคาญ 36 
๘. ไมพบแหลงเพาะเชื้อราภายในอาคาร 37 
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อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

เกณฑการตรวจสอบอาคารสูง หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคารสูง ที่มี1 
ความสูงตั้งแต ๒๓ เมตรขึ้นไป 2 
 3 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 4 

๑. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตองติดต้ังและมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม5 
และสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยไดอยางทั่วถึงทั้งอาคาร 6 

๒. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม อยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้ง  มีการแสดงผล7 
เหตุการณผิดปกติอยางถูกตอง มีไฟฟาสํารองที่จายไดนานเพียงพอ  8 

๓. ทางออกจากชั้นบน อาคารสูงมีสมรรถนะดี ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทาง9 
สาธารณะภายนอกอาคาร  10 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช11 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 12 
ข ประตูหนีไฟ มีอุปกรณบังคับประตูใหปดได และมีอุปกรณเปดบาน13 

ประตูทั้งสองดาน กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 14 
ค ตลอดเสนทางมีปายทางหนีไฟ และติดต้ังใหมองเห็นชัดเจน   15 
ง ตลอดเสนทางมีแสงสวางฉุกเฉินใหทํางานอัตโนมัติทันทีเม่ือ16 

กระแสไฟฟาปกติดับ แหลงจายไฟสําหรับปายทางหนีไฟและแสงสวาง17 
ฉุกเฉิน มีแหลงไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี 18 

จ จํานวนทางออกเขาสูบันไดหนีไฟแตละชั้น ตองไมนอยกวา 2 ทาง  19 
ฉ ทางเขาออกหลักหรือโถงกลางใหมีปายแผนผังเสนทางหนีไฟ 20 
ช ทางปลอยออกที่ชั้นพื้นดิน มีความปลอดภัยขณะเกิดเพลิงไหมที่ชั้น21 

ปลอยออกนั้น 22 
๔. เคร่ืองดับเพลิงมือถือที่สามารถใชงานได มีอยางนอย ๑ ถังทุกชั้น และทุก 23 

๑๐๐๐ ตารางเมตร และสะดวกในการใชงาน 24 
๕. ทอยืน สายฉีดน้ํา และหัวรับน้ําดับเพลิง อยูในสภาพพรอมใชงาน25 

ตลอดเวลา รวมทั้งความดันน้ําเพียงพอ 26 
๖. เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง อยูในสภาพพรอมใชงานอัตโนมัติ รวมทั้ง วาลว สวิทช27 

ความดัน โหมดสวิทช แบตเตอรี น้ํามัน เคร่ืองยนต การระบายความรอน 28 
และการระบายอากาศ 29 

๗. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้ง วาลว  สวิทช30 
ตรวจจับน้ําไหล และสายสัญญาณเชื่อมตอกับระบบแจงเหตุเพลิงไหม 31 

๘. ระบบอัดอากาศ ในชองบันไดหรือโถงปลอดควันไฟ  อยูในสภาพพรอมใช32 
งาน รวมทั้ง  ไมมีชองอากาศร่ัวขนาดใหญ โหมดสวิทช ส่ังใหทํางานจาก33 
โซนตรวจจับเพลิงไหมบริเวณนั้น และอุปกรณควบคุมความดันทํางานไดดี 34 

๙. ชองเปดพื้นต้ังแตสองชั้นขึ้นไป มีระบบควบคุมควันไฟ อยูในสภาพพรอมใช35 
งาน รวมทั้ง  โหมดสวิทช ส่ังใหทํางานจากโซนตรวจจับเพลิงไหมบริเวณนั้น 36 

 37 
  38 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารสูง 

 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารสูง หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคารสูง ที่มี1 
ความสูงตั้งแต ๒๓ เมตรขึ้นไป 2 
 3 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 4 

๑. มีแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 5 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 6 
๓. มีแผนและจัดการบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 7 

ก ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 8 
ข ระบบดับเพลิง 9 
ค ระบบไฟฟา 10 
ง ระบบระบายอากาศ 11 
จ ระบบประปา 12 
ฉ ระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 13 
ช ระบบลิฟต 14 
ซ ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ 15 

๔. มีแผนการตรวจสอบอาคาร 16 
 17 
หมายเหตุ 18 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ19 

อาคาร 20 
 21 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 22 

ณ วันที่ตรวจสอบ 23 
 24 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม25 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล26 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 27 

  28 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารสูง 

 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๔ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ9 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให10 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ11 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ12 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา13 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 14 
 15 
 16 
(.....................................................................) 17 
ผูตรวจสอบอาคาร 18 
 19 
 20 
 21 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ22 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง23 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ24 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา25 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง26 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 27 
 28 
 29 
(.....................................................................) 30 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ  31 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารสูง 

 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๕ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร...................................................................................................  3 
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เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๓.๒ 7Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร อาคารขนาดใหญพิเศษ ระดับ ๑ 1 
 2 

เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบใหญ 4 

ประเภท อาคารขนาดใหญพิเศษ  5 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 6 
 7 
ขอบเขต 8 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 9 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  10 

๒. ปที่ทําการตรวจสอบใหญใหเพิ่มสองแผน คือ แผนการบํารุงรักษาระบบอุปกรณ และแผนการตรวจสอบ11 
ประจําป 12 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู13 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ14 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 15 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา16 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย17 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 18 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ19 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง20 
เปนธรรม 21 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให22 
ใชเฉพาะอาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารขนาดใหญพิเศษในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มี23 
ลักษณะคลายกับอาคารขนาดใหญพิเศษ ครอบคลุมทั้งอาคารขนาดใหญพิเศษที่ไดรับรองและไมได24 
รับรองตามกฎหมายวาเปนอาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่ต้ังแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 25 

๗. กรณีอาคารขนาดใหญพิเศษประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตอง26 
ตรวจสอบดวย ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการ27 
ตรวจสอบฉบับนี้ 28 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบใหญใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ29 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน30 
ฉบับสมบูรณดวย 31 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน32 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ33 
เจาของอาคาร 34 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว35 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 36 

 37 
วัตถุประสงค 38 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ39 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 40 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 41 
  42 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๗ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนหองพัก/เตียงทั้งหมด  หอง/เตียง 14 
ช. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 15 
ซ. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 16 
ฌ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 17 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   18 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   19 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   20 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   21 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   22 

   23 
 24 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 25 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    26 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   27 
๒. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   28 

ถึง   29 
๓. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  30 

ก.   31 
ข.   32 
ค.   33 
ง.   34 

๔. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   35 
  36 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารที่มีลักษณะคลาย1 
อาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีรองรอยของการเสียรูปองคอาคาร 5 
๒. ไมมีรองรอยการทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน  6 
๓. ไมมีความเส่ียงของการหลุด ตกหลน ของสวนประกอบโครงสรางและ7 

อุปกรณอื่นๆ 8 
๔. รูปทรงอาคารอยูในลักษณะต้ังตรงแนวด่ิง  9 

 10 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 11 
 - ไมมี- 12 
 13 
การแบงสวนอาคาร 14 

๑. อาคารต้ังแต ๔ ชั้นขึ้นไป ชองบันไดหนีไฟ ปองกันอันตรายขณะหนีไฟดวย15 
วัสดุทนไฟ ไมมีชองวางใหควันไฟและเปลวไฟลุกลามเขาไปไดงาย 16 

๒. ประตูหนีไฟสําหรับชองบันไดหนีไฟ สรางดวยวัสดุทนไฟได 17 
๓. ผนังภายใน/เพดาน/พื้นของหองครัว ไมมีชองวางใหควันไฟและเปลวไฟ18 

ลุกลามออกไปไดงาย  19 
๔. ผนังภายใน/พื้น/เพดานของหองเมนไฟฟา หองเคร่ืองกําเนิดไฟฟา และหอง20 

เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง ไมมีชองวางที่ใหควันไฟและเปลวไฟลุกลามออกไปได21 
งาย 22 

๕. ชองบันไดหรือชองเปดพื้นทุกแหง ไมมีชองวางที่ใหควันไฟและเปลวไฟ23 
ลุกลามออกไปไดงาย 24 
  25 

ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 26 
๑. หองตางๆ ในอาคาร มีการระบายอากาศหมุนเวียนทํางานปกติ เพื่อ27 

สุขอนามัยผูใชอาคาร และใหเคร่ืองจักรกลทํางานไดดี 28 
๒. เคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศสะอาด 29 
๓. เคร่ืองสงลมขนาดใหญที่จายลมหลายหอง หลายชั้น ใหมีสวิทชและอุปกรณ30 

ตรวจจับควันตัดการทํางานได 31 
๔. หอผ่ึงน้ํา มีการควบคุมคุณภาพน้ํา และมีฐานเคร่ืองม่ันคงแข็งแรง 32 
๕. ฉนวนหุมทอเย็น ไมมีรองรอยของการกล่ันตัวของไอน้ํา และไมพบ 33 

เชื้อราบริเวณทอน้ํา 34 
๖. ทอระบายควันจากเตาในครัวมีการปองกันอัคคีภัยดีเพียงพอ 35 

  36 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   
   

   

   
   

   

   

   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารที่มีลักษณะคลาย1 
อาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 4 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน5 
สูงผิดปกติ 6 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก7 
ขาด 8 

๓. หมอแปลงไฟฟา ไมมีวัชพืชหรือก่ิงไมเขาใกล ไมมีความผิดปกติของฉนวน9 
เปลือกหอหุม และสามารถระบายความรอนไดดี 10 

๔. เปลือกอุปกรณที่เปนโลหะ มีการตอลงดิน 11 
๕. หองทํางานตางๆมีแสงสวางในการทํางานเพียงพอ 12 
๖. สวนประกอบระบบปองกันฟาผา มีความตอเนื่องทางไฟฟาดี 13 
๗. เคร่ืองกําเนิดไฟฟา อยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้งโหมดสวิทช 14 

แบตเตอรี น้ํามัน เคร่ืองยนต และการระบายอากาศ 15 
๘. แผงไฟฟา สายไฟฟาฉุกเฉิน และลิฟตดับเพลิง ไมพบความเส่ียงที่อาจไดรับ16 

อันตรายจากเพลิงไหม 17 
 18 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 19 

๑. มีปายคําเตือนและแนะนําการใชงานเม่ือเกิดเหตุขัดของ 20 
๒. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 21 
๓. มีระบบปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุเพียงพอ 22 
๔. มีระบบเรียกลิฟตอัตโนมัติลงมาจอดในชั้นลางหรือชั้นที่กําหนด กรณีเกิด23 

เพลิงไหม 24 
 25 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 26 

๑. น้ําประปาในถังเก็บมีความสะอาด 27 
๒. ทอน้ําเสียไมพบการร่ัวซึม และการอุดตัน 28 
๓. ระบบบําบัดน้ําเสีย ทํางานปกติ และคุณภาพน้ําเสียปลอยสูทอหรือราง29 

สาธารณะอยูในเกณฑดี รวมทั้งมีการดักไขมันจากครัว 30 
๔. ทอระบายควันจากครัวหรือเคร่ืองจักรไมกอใหเปนที่รําคาญ และทําให31 

สกปรก 32 
๕. รางระบายน้ําไมมีน้ําขัง 33 
๖. เสียงและกล่ินไมกอใหเปนที่รําคาญ 34 
๗. ไมพบแหลงเพาะเชื้อราภายในอาคาร 35 
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อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๒๐ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

เกณฑการตรวจสอบอาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารที่มีลักษณะคลาย1 
อาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 4 

๑. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตองติดต้ังและมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม5 
และสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยไดอยางทั่วถึงทั้งอาคาร 6 

๒. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม อยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้ง  มีการแสดงผล7 
เหตุการณผิดปกติอยางถูกตอง มีไฟฟาสํารองที่จายไดนานเพียงพอ  8 

๓. ทางออกจากชั้นบน อาคารขนาดใหญพิเศษมีสมรรถนะดี ตลอดเสนทางหนี9 
ไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอกอาคาร  10 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช11 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 12 
ข ประตูหนีไฟ มีอุปกรณบังคับประตูใหปดได และมีอุปกรณเปดบาน13 

ประตูทั้งสองดาน กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 14 
ค ตลอดเสนทางมีปายทางหนีไฟ และติดต้ังใหมองเห็นชัดเจน   15 
ง ตลอดเสนทางมีแสงสวางฉุกเฉินใหทํางานอัตโนมัติทันทีเม่ือ16 

กระแสไฟฟาปกติดับ แหลงจายไฟสําหรับปายทางหนีไฟและแสงสวาง17 
ฉุกเฉิน มีแหลงไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี 18 

จ จํานวนทางออกเขาสูบันไดหนีไฟแตละชั้น ตองไมนอยกวา 2 ทาง  19 
ฉ ทางเขาออกหลักหรือโถงกลางใหมีปายแผนผังเสนทางหนีไฟ 20 
ช ทางปลอยออกที่ชั้นพื้นดิน มีความปลอดภัยขณะเกิดเพลิงไหมที่ชั้น21 

ปลอยออกนั้น 22 
๔. เคร่ืองดับเพลิงมือถือที่สามารถใชงานได มีอยางนอย 1 ถังทุกชั้น และทุก 23 

1000 ตารางเมตร และสะดวกในการใชงาน 24 
๕. ทอยืน สายฉีดน้ํา และหัวรับน้ําดับเพลิง อยูในสภาพพรอมใชงาน25 

ตลอดเวลา รวมทั้งความดันน้ําเพียงพอ 26 
๖. เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง อยูในสภาพพรอมใชงานอัตโนมัติ รวมทั้ง วาลว สวิทช27 

ความดัน โหมดสวิทช แบตเตอรี น้ํามัน เคร่ืองยนต การระบายความรอน 28 
และการระบายอากาศ 29 

๗. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ อยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้ง วาลว  สวิทช30 
ตรวจจับน้ําไหล และสายสัญญาณเชื่อมตอกับระบบแจงเหตุเพลิงไหม 31 

๘. ระบบอัดอากาศ ในชองบันไดหรือโถงปลอดควันไฟ  อยูในสภาพพรอมใช32 
งาน รวมทั้ง  ไมมีชองอากาศร่ัวขนาดใหญ โหมดสวิทช ส่ังใหทํางานจาก33 
โซนตรวจจับเพลิงไหมบริเวณนั้น และอุปกรณควบคุมความดันทํางานไดดี 34 

๙. ชองเปดพื้นต้ังแตสองชั้นขึ้นไป มีระบบควบคุมควันไฟ อยูในสภาพพรอมใช35 
งาน รวมทั้ง  โหมดสวิทช ส่ังใหทํางานจากโซนตรวจจับเพลิงไหมบริเวณนั้น 36 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๒๑ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารที่มีลักษณะคลาย1 
อาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 4 

๑. มีแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 5 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 6 
๓. มีแผนและจัดการบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 7 

ก ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 8 
ข ระบบดับเพลิง 9 
ค ระบบไฟฟา 10 
ง ระบบระบายอากาศ 11 
จ ระบบประปา 12 
ฉ ระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 13 
ช ระบบลิฟต 14 
ซ ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ 15 

๔. มีแผนการตรวจสอบอาคาร 16 
 17 
หมายเหตุ 18 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ19 

อาคาร 20 
 21 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 22 

ณ วันที่ตรวจสอบ 23 
 24 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม25 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล26 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 27 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๒๒ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ9 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให10 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ11 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ12 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา13 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 14 
 15 
 16 
(.....................................................................) 17 
ผูตรวจสอบอาคาร 18 
 19 
 20 
 21 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ22 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง23 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ24 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา25 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง26 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 27 
 28 
 29 
(.....................................................................) 30 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ  31 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๒๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร................................................................................... ................ 3 

 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๒๔ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๓.๓ 8Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร อาคารชุมนุมคน ระดับ ๑ 1 
 2 

เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบใหญ 4 

 5 
ประเภท อาคารชุมนุมคน 6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. ปที่ทําการตรวจสอบใหญใหเพิ่มสองแผน คือ แผนการบํารุงรักษาระบบอุปกรณ และแผนการตรวจสอบ12 
ประจําป 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารอาคารชุมนุมคน หรืออาคารชุมนุมคนในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีการประกอบ24 
กิจการคลายกับอาคารชุมนุมคน ครอบคลุมทั้งอาคารชุมนุมคนที่ขึ้นและไมขึ้นทะเบียนตามกฎหมายทุก25 
ประเภท 26 

๗. กรณีอาคารชุมนุมคนประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบ27 
ดวย ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบ28 
ฉบับนี้ 29 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบใหญใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ30 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน31 
ฉบับสมบูรณดวย 32 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน33 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ34 
เจาของอาคาร 35 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว36 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 37 

 38 
วัตถุประสงค 39 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ40 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 41 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 42 
  43 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๒๕ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 14 
ช. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 15 
ซ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 16 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   17 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   18 
๘. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   19 
๙. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   20 

   21 
 22 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 23 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    24 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   25 
๒. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   26 

ถึง   27 
๓. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  28 

ก.   29 
ข.   30 
ค.   31 
ง.   32 

๔. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   33 
 34 
 35 
  36 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๒๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   

   
   

   

   

   

   
   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารอาคารชุมนุมคน หรืออาคารที่ประกอบกิจการ1 
คลายอาคารชุมนุมคน 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีรองรอยของการเสียรูปองคอาคาร 5 
๒. ไมมีรองรอยการทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน  6 
๓. ไมมีความเส่ียงของการหลุด ตกหลน ของสวนประกอบโครงสรางและ7 

อุปกรณอื่นๆ 8 
๔. รูปทรงอาคารอยูในลักษณะต้ังตรงแนวด่ิง  9 

 10 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 11 
 - ไมมี- 12 
 13 
การแบงสวนอาคาร 14 
 - ไมมี- 15 
 16 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 17 

๑. มีการระบายอากาศหมุนเวียนทํางานปกติ 18 
๒. เคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศสะอาด 19 

 20 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 21 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน22 
สูงผิดปกติ 23 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก24 
ขาด 25 

๓. หมอแปลงไฟฟา ไมมีวัชพืชหรือก่ิงไมเขาใกล ไมมีความผิดปกติของฉนวน26 
เปลือกหอหุม และสามารถระบายความรอนไดดี 27 

๔. เปลือกอุปกรณที่เปนโลหะ มีการตอลงดิน 28 
๕. สวนประกอบระบบปองกันฟาผา มีความตอเนื่องทางไฟฟาดี 29 

 30 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 31 

๑. มีปายคําเตือนและแนะนําการใชงานเม่ือเกิดเหตุขัดของ 32 
๒. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 33 
๓. มีระบบปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุเพียงพอ 34 

 35 
  36 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๒๗ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารอาคารชุมนุมคน หรืออาคารที่ประกอบกิจการ1 
คลายอาคารชุมนุมคน 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 4 

๑. น้ําประปาในถังเก็บมีความสะอาด 5 
๒. ทอน้ําเสียไมพบการร่ัวซึม และการอุดตัน 6 
๓. ระบบบําบัดน้ําเสีย ทํางานปกติ และคุณภาพน้ําเสียปลอยสูทอหรือราง7 

สาธารณะอยูในเกณฑดี รวมทั้งมีการดักไขมันจากครัว 8 
๔. ทอระบายควันจากครัวหรือเคร่ืองจักรไมกอใหเปนที่รําคาญ และทําให9 

สกปรก 10 
๕. รางระบายน้ําไมมีน้ําขัง 11 
๖. การรวบรวมและทิ้งขยะเปนระเบียบและสะอาดดี 12 
๗. เสียงและกล่ินไมกอใหเปนที่รําคาญ 13 
๘. ไมพบแหลงเพาะเชื้อราภายในอาคาร 14 

 15 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 16 

๑. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตองติดต้ังและมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม17 
และสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยไดอยางทั่วถึงทั้งอาคาร 18 

๒. ทางออกจาก อาคารชุมนุมคน มีสมรรถนะดี ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทาง19 
สาธารณะภายนอกอาคาร  20 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช21 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 22 
ข ตลอดเสนทางมีปายทางหนีไฟ และติดต้ังใหมองเห็นชัดเจน   23 
ค ตลอดเสนทางมีแสงสวางฉุกเฉินใหทํางานอัตโนมัติทันทีเม่ือ24 

กระแสไฟฟาปกติดับ แหลงจายไฟสําหรับปายทางหนีไฟและแสงสวาง25 
ฉุกเฉิน มีแหลงไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี 26 

ง ทางออกกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร และตองรองรับจํานวนคน27 
ทั้งหมด โดยเฉพาะทางออกหลัก  28 

จ จํานวนทางหนีไฟ ตองไมนอยกวา ๒ ทาง และมีจํานวนทางหนีไฟ29 
เพียงพอกับจํานวนคนสูงสุด 30 

ฉ ทางเขาออกหลักหรือโถงกลางใหมีปายแผนผังเสนทางหนีไฟ และปาย31 
แสดงจํานวนคนใชบริการสูงสุดที่รองรับได 32 

๓. เคร่ืองดับเพลิงมือถือ (4A:10B) ที่สามารถใชงานได มีอยางนอย ๑ ถังทุก33 
ชั้น และทุก ๒๕๐ ตารางเมตร และสะดวกในการใชงาน 34 

  35 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๒๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารอาคารชุมนุมคน หรืออาคารที่ประกอบกิจการ1 
คลายอาคารชุมนุมคน 2 
 3 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 4 

๑. มีแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 5 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 6 
๓. มีแผนและจัดการบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 7 

ก ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 8 
ข ระบบดับเพลิง 9 
ค ระบบไฟฟา 10 
ง ระบบระบายอากาศ 11 
จ ระบบประปา 12 
ฉ ระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 13 
ช ระบบลิฟต 14 
ซ ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ 15 

๔. มีแผนการตรวจสอบอาคาร 16 
 17 
หมายเหตุ 18 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ19 

อาคาร 20 
 21 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 22 

ณ วันที่ตรวจสอบ 23 
 24 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม25 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล26 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 27 

 28 
  29 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๒๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ9 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให10 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ11 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ12 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา13 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 14 
 15 
 16 
(.....................................................................) 17 
ผูตรวจสอบอาคาร 18 
 19 
 20 
 21 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ22 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง23 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ24 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา25 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง26 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 27 
 28 
 29 
(.....................................................................) 30 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 31 
  32 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๓๐ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร.................................................................................. ................. 3 
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เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
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เจาของอาคารลงนาม 
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mailto:pichaya@fusionfiresafety.com%20&cc=vichian.aps@gmail.com?subject=��ЪҾԨ�ó�%20��ҧ�ҵðҹ������ʹ���㹡����ҹ�Ҥ��%20�%20������
mailto:pichaya@fusionfiresafety.com%20&cc=vichian.aps@gmail.com?subject=��ЪҾԨ�ó�%20��ҧ�ҵðҹ������ʹ���㹡����ҹ�Ҥ��%20�%20������


รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๓๑ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๓.๔ 9Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร โรงมหรสพ ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบใหญ 4 
 5 
ประเภท โรงมหรสพ   6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. ปที่ทําการตรวจสอบใหญใหเพิ่มสองแผน คือ แผนการบํารุงรักษาระบบอุปกรณ และแผนการตรวจสอบ12 
ประจําป 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารโรงมหรสพ หรือโรงมหรสพในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีการประกอบกิจการคลาย24 
กับโรงมหรสพ ครอบคลุมทั้งโรงมหรสพที่ขึ้นและไมขึ้นทะเบียนตามกฎหมายทุกประเภท 25 

๗. กรณีโรงมหรสพประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบดวย ให26 
ผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ 27 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบใหญใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ28 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน29 
ฉบับสมบูรณดวย 30 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน31 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ32 
เจาของอาคาร 33 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว34 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 35 

 36 
วัตถุประสงค 37 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ38 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 39 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 40 
  41 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๓๒ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 14 
ช. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 15 
ซ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 16 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   17 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   18 
๘. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   19 
๙. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   20 

   21 
 22 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 23 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    24 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   25 
๒. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   26 

ถึง   27 
๓. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  28 

ก.   29 
ข.   30 
ค.   31 
ง.   32 

๔. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   33 
 34 
 35 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๓๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   

   
   

   

   

   

   
   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงมหรสพ หรืออาคารที่ประกอบกิจการคลาย1 
โรงมหรสพ 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีรองรอยของการเสียรูปองคอาคาร 5 
๒. ไมมีรองรอยการทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน  6 
๓. ไมมีความเส่ียงของการหลุด ตกหลน ของสวนประกอบโครงสรางและ7 

อุปกรณอื่นๆ 8 
๔. รูปทรงอาคารอยูในลักษณะต้ังตรงแนวด่ิง  9 

 10 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 11 
 - ไมมี- 12 
 13 
การแบงสวนอาคาร 14 
 - ไมมี- 15 
 16 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 17 

๑. มีการระบายอากาศหมุนเวียนทํางานปกติ 18 
๒. เคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศสะอาด 19 

 20 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 21 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน22 
สูงผิดปกติ 23 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก24 
ขาด 25 

๓. หมอแปลงไฟฟา ไมมีวัชพืชหรือก่ิงไมเขาใกล ไมมีความผิดปกติของฉนวน26 
เปลือกหอหุม และสามารถระบายความรอนไดดี 27 

๔. เปลือกอุปกรณที่เปนโลหะ มีการตอลงดิน 28 
๕. สวนประกอบระบบปองกันฟาผา มีความตอเนื่องทางไฟฟาดี 29 

 30 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 31 

๑. มีปายคําเตือนและแนะนําการใชงานเม่ือเกิดเหตุขัดของ 32 
๒. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 33 
๓. มีระบบปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุเพียงพอ 34 

 35 
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ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๓๔ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงมหรสพ หรืออาคารที่ประกอบกิจการคลาย1 
โรงมหรสพ 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 4 

๑. น้ําประปาในถังเก็บมีความสะอาด 5 
๒. ทอน้ําเสียไมพบการร่ัวซึม และการอุดตัน 6 
๓. ระบบบําบัดน้ําเสีย ทํางานปกติ และคุณภาพน้ําเสียปลอยสูทอหรือราง7 

สาธารณะอยูในเกณฑดี รวมทั้งมีการดักไขมันจากครัว 8 
๔. ทอระบายควันจากครัวหรือเคร่ืองจักรไมกอใหเปนที่รําคาญ และทําให9 

สกปรก 10 
๕. รางระบายน้ําไมมีน้ําขัง 11 
๖. การรวบรวมและทิ้งขยะเปนระเบียบและสะอาดดี 12 
๗. เสียงและกล่ินไมกอใหเปนที่รําคาญ 13 
๘. ไมพบแหลงเพาะเชื้อราภายในอาคาร 14 

 15 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 16 

๑. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตองติดต้ังและมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม17 
และสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยไดอยางทั่วถึงทั้งอาคาร 18 

๒. ทางออกจาก โรงมหรสพ มีสมรรถนะดี ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทาง19 
สาธารณะภายนอกอาคาร  20 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช21 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 22 
ข ตลอดเสนทางมีปายทางหนีไฟ และติดต้ังใหมองเห็นชัดเจน   23 
ค ตลอดเสนทางมีแสงสวางฉุกเฉินใหทํางานอัตโนมัติทันทีเม่ือ24 

กระแสไฟฟาปกติดับ แหลงจายไฟสําหรับปายทางหนีไฟและแสงสวาง25 
ฉุกเฉิน มีแหลงไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี 26 

ง ทางออกกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร และตองรองรับจํานวนคน27 
ทั้งหมด โดยเฉพาะทางออกหลัก  28 

จ จํานวนทางหนีไฟ ตองไมนอยกวา ๒ ทาง และมีจํานวนทางหนีไฟ29 
เพียงพอกับจํานวนคนสูงสุด 30 

ฉ ทางเขาออกหลักหรือโถงกลางใหมีปายแผนผังเสนทางหนีไฟ และปาย31 
แสดงจํานวนคนใชบริการสูงสุดที่รองรับได 32 

๓. เคร่ืองดับเพลิงมือถือ (4A:10B) ที่สามารถใชงานได มีอยางนอย ๑ ถังทุก33 
ชั้น และทุก ๒๕๐ ตารางเมตร และสะดวกในการใชงาน 34 
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อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๓๕ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงมหรสพ หรืออาคารที่ประกอบกิจการคลาย1 
โรงมหรสพ 2 
 3 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 4 

๑. มีแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 5 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 6 
๓. มีแผนและจัดการบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 7 

ก ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 8 
ข ระบบดับเพลิง 9 
ค ระบบไฟฟา 10 
ง ระบบระบายอากาศ 11 
จ ระบบประปา 12 
ฉ ระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 13 
ช ระบบลิฟต 14 
ซ ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ 15 

๔. มีแผนการตรวจสอบอาคาร 16 
 17 
หมายเหตุ 18 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ19 

อาคาร 20 
 21 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 22 

ณ วันที่ตรวจสอบ 23 
 24 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม25 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล26 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 27 

 28 
  29 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๓๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ9 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให10 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ11 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ12 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา13 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 14 
 15 
 16 
(.....................................................................) 17 
ผูตรวจสอบอาคาร 18 
 19 
 20 
 21 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ22 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง23 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ24 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา25 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง26 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 27 
 28 
 29 
(.....................................................................) 30 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 31 
  32 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๓๗ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร.................................................................................. ................. 3 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงแรม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๓๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๓.๕ 10Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร โรงแรม ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบใหญ 4 
 5 
ประเภท อาคารโรงแรม 6 
ระดับ 1 (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. ปที่ทําการตรวจสอบใหญใหเพิ่มสองแผน คือ แผนการบํารุงรักษาระบบอุปกรณ และแผนการตรวจสอบ12 
ประจําป 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารโรงแรม หรืออาคารโรงแรมในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีลักษณะคลายกับอาคาร24 
โรงแรม ครอบคลุมทั้งอาคารโรงแรมที่ไดรับรองและไมไดรับรองตามกฎหมายวาเปนอาคารธุรกิจโรงแรม 25 
ที่มีจํานวนต้ังแต 80 หองขึ้นไป ในอาคารหลังเดียวกัน 26 

๗. กรณีอาคารโรงแรมประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบดวย 27 
ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้  28 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบใหญใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ29 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน30 
ฉบับสมบูรณดวย 31 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน32 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ33 
เจาของอาคาร 34 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว35 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 36 

๑๑. หองพักในโรงแรม ใหผูตรวจสอบตองสุมตรวจภายในหองพักไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนหองแตละ37 
ชั้น แตไมนอยกวา ๑ หองตอชั้น 38 

 39 
วัตถุประสงค 40 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ41 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 42 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 43 
  44 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงแรม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๓๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนหองพักทั้งหมด  หอง 14 
ช. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 15 
ซ. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 16 
ฌ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 17 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   18 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   19 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   20 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   21 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   22 

   23 
 24 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 25 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    26 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   27 
๒. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   28 

ถึง   29 
๓. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  30 

ก.   31 
ข.   32 
ค.   33 
ง.   34 

๔. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   35 
  36 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงแรม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๔๐ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   

   

   
   

   
   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงแรม หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคาร1 
โรงแรม ที่มีจํานวนตั้งแต ๘๐ หองขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีรองรอยของการเสียรูปองคอาคาร 5 
๒. ไมมีรองรอยการทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน  6 
๓. ไมมีความเส่ียงของการหลุด ตกหลน ของสวนประกอบโครงสรางและ7 

อุปกรณอื่นๆ 8 
๔. รูปทรงอาคารอยูในลักษณะต้ังตรงแนวด่ิง  9 

 10 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 11 
 - ไมมี- 12 
 13 
การแบงสวนอาคาร 14 

๑. อาคารต้ังแต ๔ ชั้นขึ้นไป ชองบันไดหนีไฟ ปองกันอันตรายขณะหนีไฟดวย15 
วัสดุทนไฟ ไมมีชองวางใหควันไฟและเปลวไฟลุกลามเขาไปไดงาย 16 

๒. ประตูหนีไฟสําหรับชองบันไดหนีไฟ สรางดวยวัสดุทนไฟได 17 
๓. ชองบันไดหรือชองเปดพื้นทุกแหง ไมมีชองวางที่ใหควันไฟและเปลวไฟ18 

ลุกลามออกไปไดงาย 19 
  20 

ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 21 
๑. หองตางๆ ในอาคาร มีการระบายอากาศหมุนเวียนทํางานปกติ เพื่อ22 

สุขอนามัยผูใชอาคาร และใหเคร่ืองจักรกลทํางานไดดี 23 
๒. เคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศสะอาด 24 
๓. หอผ่ึงน้ํา มีการควบคุมคุณภาพน้ํา และมีฐานเคร่ืองม่ันคงแข็งแรง 25 
๔. ฉนวนหุมทอเย็น ไมมีรองรอยของการกล่ันตัวของไอน้ํา และไมพบ 26 

เชื้อราบริเวณทอน้ํา 27 
๕. ทอระบายควันจากเตาในครัวมีการปองกันอัคคีภัยดีเพียงพอ 28 

  29 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงแรม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๔๑ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

   

   

   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงแรม หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคาร1 
โรงแรม ที่มีจํานวนตั้งแต ๘๐ หองขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 4 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน5 
สูงผิดปกติ 6 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก7 
ขาด 8 

๓. หมอแปลงไฟฟา ไมมีวัชพืชหรือก่ิงไมเขาใกล ไมมีความผิดปกติของฉนวน9 
เปลือกหอหุม และสามารถระบายความรอนไดดี 10 

๔. เปลือกอุปกรณที่เปนโลหะ มีการตอลงดิน 11 
๕. หองทํางานตางๆมีแสงสวางในการทํางานเพียงพอ 12 
๖. สวนประกอบระบบปองกันฟาผา มีความตอเนื่องทางไฟฟาดี 13 
๗. แผงไฟฟา สายไฟฟาฉุกเฉิน และลิฟตดับเพลิง ไมพบความเส่ียงที่อาจไดรับ14 

อันตรายจากเพลิงไหม 15 
 16 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 17 

๑. มีปายคําเตือนและแนะนําการใชงานเม่ือเกิดเหตุขัดของ 18 
๒. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 19 
๓. มีระบบปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุเพียงพอ 20 
๔. มีระบบเรียกลิฟตอัตโนมัติลงมาจอดในชั้นลางหรือชั้นที่กําหนด กรณีเกิด21 

เพลิงไหม 22 
 23 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 24 

๑. น้ําประปาในถังเก็บมีความสะอาด 25 
๒. ทอน้ําเสียไมพบการร่ัวซึม และการอุดตัน 26 
๓. ระบบบําบัดน้ําเสีย ทํางานปกติ และคุณภาพน้ําเสียปลอยสูทอหรือราง27 

สาธารณะอยูในเกณฑดี รวมทั้งมีการดักไขมันจากครัว 28 
๔. ทอระบายควันจากครัวหรือเคร่ืองจักรไมกอใหเปนที่รําคาญ และทําให29 

สกปรก 30 
๕. รางระบายน้ําไมมีน้ําขัง 31 
๖. เสียงและกล่ินไมกอใหเปนที่รําคาญ 32 
๗. ไมพบแหลงเพาะเชื้อราภายในอาคาร 33 

  34 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงแรม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๔๒ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงแรม หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคาร1 
โรงแรม ที่มีจํานวนตั้งแต ๘๐ หองขึ้นไป 2 
 3 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 4 

๑. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตองติดต้ังและมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม5 
และสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยไดอยางทั่วถึงทั้งอาคาร 6 

๒. หองนอนไกลจากอุปกรณแจงเหตุ สามารถไดยินเสียงเตือนภัยดังและ7 
ชัดเจน 8 

๓. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม อยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้ง  มีการแสดงผล9 
เหตุการณผิดปกติอยางถูกตอง มีไฟฟาสํารองที่จายไดนานเพียงพอ  10 

๔. หองครัว มีอุปกรณตรวจจับกาซร่ัว และใชงานไดดี 11 
๕. ทางออกจากชั้นบน อาคารโรงแรม มีสมรรถนะดี ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึง12 

ทางสาธารณะภายนอกอาคาร  13 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช14 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 15 
ข ประตูหนีไฟ มีอุปกรณบังคับประตูใหปดได และมีอุปกรณเปดบาน16 

ประตูทั้งสองดาน กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 17 
ค ตลอดเสนทางมีปายทางหนีไฟ และติดต้ังใหมองเห็นชัดเจน   18 
ง ตลอดเสนทางมีแสงสวางฉุกเฉินใหทํางานอัตโนมัติทันทีเม่ือ19 

กระแสไฟฟาปกติดับ แหลงจายไฟสําหรับปายทางหนีไฟและแสงสวาง20 
ฉุกเฉิน มีแหลงไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี 21 

จ จํานวนทางออกเขาสูบันไดหนีไฟแตละชั้น ตองไมนอยกวา 2 ทาง  22 
ฉ ทางเขาออกหลักหรือโถงกลางใหมีปายแผนผังเสนทางหนีไฟ 23 
ช ทางปลอยออกที่ชั้นพื้นดิน มีความปลอดภัยขณะเกิดเพลิงไหมที่ชั้น24 

ปลอยออกนั้น 25 
๖. เคร่ืองดับเพลิงมือถือที่สามารถใชงานได มีอยางนอย ๑ ถังทุกชั้น และทุก 26 

๑๐๐๐ ตารางเมตร และสะดวกในการใชงาน 27 
๗. ทอยืน สายฉีดน้ํา และหัวรับน้ําดับเพลิง อยูในสภาพพรอมใชงาน28 

ตลอดเวลา 29 
๘. ภายในหองพักทุกหอง มีปายแสดงวิธีการและเสนทางหนีไฟ พรอมคูมือ30 

ความปลอดภัยสําหรับผูเขาพัก 31 
 32 

  33 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงแรม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๔๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
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เกณฑการตรวจสอบอาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารที่มีลักษณะคลาย1 
อาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 4 

๑. มีแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 5 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 6 
๓. มีแผนและจัดการบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 7 

ก ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 8 
ข ระบบดับเพลิง 9 
ค ระบบไฟฟา 10 
ง ระบบระบายอากาศ 11 
จ ระบบประปา 12 
ฉ ระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 13 
ช ระบบลิฟต 14 
ซ ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ 15 

๔. มีแผนการตรวจสอบอาคาร 16 
 17 
หมายเหตุ 18 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ19 

อาคาร 20 
 21 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 22 

ณ วันที่ตรวจสอบ 23 
 24 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม25 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล26 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 27 

  28 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ9 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให10 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ11 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ12 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา13 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 14 
 15 
 16 
(.....................................................................) 17 
ผูตรวจสอบอาคาร 18 
 19 
 20 
 21 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ22 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง23 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ24 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา25 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง26 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 27 
 28 
 29 
(.....................................................................) 30 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 31 
 32 
  33 
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รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร...................................................................................................  3 
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๓.๖ 11Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร สถานบริการ ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบใหญ 4 
 5 
ประเภท สถานบริการ  6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. ปที่ทําการตรวจสอบใหญใหเพิ่มสองแผน คือ แผนการบํารุงรักษาระบบอุปกรณ และแผนการตรวจสอบ12 
ประจําป 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารสถานบริการ หรือสถานบริการในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีการประกอบกิจการ24 
คลายกับสถานบริการ ครอบคลุมทั้งสถานบริการที่ขึ้นและไมขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ที่มีพื้นที่ต้ังแต 25 
๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 26 

๗. กรณีสถานบริการประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบดวย 27 
ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้  28 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบใหญใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ29 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน30 
ฉบับสมบูรณดวย 31 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน32 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ33 
เจาของอาคาร 34 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว35 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 36 

 37 
วัตถุประสงค 38 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ39 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 40 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 41 
 42 
  43 
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อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 14 
ช. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 15 
ซ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 16 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   17 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   18 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   19 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   20 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   21 

   22 
 23 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 24 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    25 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   26 
๒. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   27 

ถึง   28 
๓. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  29 

ก.   30 
ข.   31 
ค.   32 
ง.   33 

๔. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   34 
 35 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ สถานบริการ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๔๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   

   
   

   

   

   

   
   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารสถานบริการหรืออาคารที่ประกอบ1 
กิจการคลายสถานบริการ ที่มีพื้นที่ต้ังแต ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีรองรอยของการเสียรูปองคอาคาร 5 
๒. ไมมีรองรอยการทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน  6 
๓. ไมมีความเส่ียงของการหลุด ตกหลน ของสวนประกอบโครงสรางและ7 

อุปกรณอื่นๆ 8 
๔. รูปทรงอาคารอยูในลักษณะต้ังตรงแนวด่ิง  9 

 10 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 11 
 - ไมมี- 12 
 13 
การแบงสวนอาคาร 14 
 - ไมมี- 15 
 16 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 17 

๑. มีการระบายอากาศหมุนเวียนทํางานปกติ 18 
๒. เคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศสะอาด 19 

 20 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 21 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน22 
สูงผิดปกติ 23 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก24 
ขาด 25 

๓. หมอแปลงไฟฟา ไมมีวัชพืชหรือก่ิงไมเขาใกล ไมมีความผิดปกติของฉนวน26 
เปลือกหอหุม และสามารถระบายความรอนไดดี 27 

๔. เปลือกอุปกรณที่เปนโลหะ มีการตอลงดิน 28 
๕. สวนประกอบระบบปองกันฟาผา มีความตอเนื่องทางไฟฟาดี 29 

 30 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 31 

๑. มีปายคําเตือนและแนะนําการใชงานเม่ือเกิดเหตุขัดของ 32 
๒. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 33 
๓. มีระบบปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุเพียงพอ 34 
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ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ สถานบริการ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๔๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารสถานบริการหรืออาคารที่ประกอบ1 
กิจการคลายสถานบริการ ที่มีพื้นที่ต้ังแต ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 4 

๑. น้ําประปาในถังเก็บมีความสะอาด 5 
๒. ทอน้ําเสียไมพบการร่ัวซึม และการอุดตัน 6 
๓. ระบบบําบัดน้ําเสีย ทํางานปกติ และคุณภาพน้ําเสียปลอยสูทอหรือราง7 

สาธารณะอยูในเกณฑดี รวมทั้งมีการดักไขมันจากครัว 8 
๔. ทอระบายควันจากครัวหรือเคร่ืองจักรไมกอใหเปนที่รําคาญ และทําให9 

สกปรก 10 
๕. รางระบายน้ําไมมีน้ําขัง 11 
๖. การรวบรวมและทิ้งขยะเปนระเบียบและสะอาดดี 12 
๗. เสียงและกล่ินไมกอใหเปนที่รําคาญ 13 
๘. ไมพบแหลงเพาะเชื้อราภายในอาคาร 14 

 15 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 16 

๑. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตองติดต้ังและมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม17 
และสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยไดอยางทั่วถึงทั้งอาคาร 18 

๒. ทางออกจาก สถานบริการ มีสมรรถนะดี ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทาง19 
สาธารณะภายนอกอาคาร  20 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช21 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 22 
ข ตลอดเสนทางมีปายทางหนีไฟ และติดต้ังใหมองเห็นชัดเจน   23 
ค ตลอดเสนทางมีแสงสวางฉุกเฉินใหทํางานอัตโนมัติทันทีเม่ือ24 

กระแสไฟฟาปกติดับ แหลงจายไฟสําหรับปายทางหนีไฟและแสงสวาง25 
ฉุกเฉิน มีแหลงไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี 26 

ง ทางออกกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร และตองรองรับจํานวนคน27 
ทั้งหมด โดยเฉพาะทางออกหลัก  28 

จ จํานวนทางหนีไฟ ตองไมนอยกวา ๒ ทาง และมีจํานวนทางหนีไฟ29 
เพียงพอกับจํานวนคนสูงสุด 30 

ฉ ทางเขาออกหลักหรือโถงกลางใหมีปายแผนผังเสนทางหนีไฟ และปาย31 
แสดงจํานวนคนใชบริการสูงสุดที่รองรับได 32 

๓. เคร่ืองดับเพลิงมือถือ (4A:10B) ที่สามารถใชงานได มีอยางนอย ๑ ถังทุก33 
ชั้น และทุก ๒๕๐ ตารางเมตร และสะดวกในการใชงาน 34 
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ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ สถานบริการ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๕๐ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารสถานบริการหรืออาคารที่ประกอบ1 
กิจการคลายสถานบริการ ที่มีพื้นที่ต้ังแต ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 4 

๑. มีแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 5 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 6 
๓. มีแผนและจัดการบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 7 

ก ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 8 
ข ระบบดับเพลิง 9 
ค ระบบไฟฟา 10 
ง ระบบระบายอากาศ 11 
จ ระบบประปา 12 
ฉ ระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 13 
ช ระบบลิฟต 14 
ซ ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ 15 

๔. มีแผนการตรวจสอบอาคาร 16 
 17 
หมายเหตุ 18 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ19 

อาคาร 20 
 21 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 22 

ณ วันที่ตรวจสอบ 23 
 24 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม25 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล26 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 27 

 28 
  29 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ สถานบริการ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๕๑ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ9 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให10 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ11 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ12 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา13 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 14 
 15 
 16 
(.....................................................................) 17 
ผูตรวจสอบอาคาร 18 
 19 
 20 
 21 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ22 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง23 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ24 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา25 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง26 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 27 
 28 
 29 
(.....................................................................) 30 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 31 
  32 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ สถานบริการ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๕๒ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร.................................................................................. ................. 3 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๕๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๓.๗ 12Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบใหญ 4 
 5 
ประเภท อาคารชุด / อาคารอยูอาศัยรวม 6 
ระดับ  ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. ปที่ทําการตรวจสอบใหญใหเพิ่มสองแผน คือ แผนการบํารุงรักษาระบบอุปกรณ และแผนการตรวจสอบ12 
ประจําป 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารอยูอาศัยรวม หอพัก อาคารชุด หรืออาคารอยูอาศัยรวมในอาคารประเภทอื่น หรืออาคาร24 
ที่มีลักษณะคลายกับอาคารอยูอาศัยรวมครอบคลุมทั้งอาคารพักอาศัยรวมที่ไดรับรองและไมไดรับรอง25 
ตามกฎหมาย ที่มีพื้นที่ต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ในอาคารหลังเดียวกัน 26 

๗. กรณีอาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวมประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่27 
ตองตรวจสอบดวย ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑ28 
การตรวจสอบฉบับนี้ 29 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบใหญใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ30 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน31 
ฉบับสมบูรณดวย 32 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน33 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ34 
เจาของอาคาร 35 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว36 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 37 

๑๑. หองอยูอาศัยรวม หองชุด หอพัก ใหผูตรวจสอบตองสุมตรวจภายในหองพักไมนอยกวารอยละ ๕ ของ38 
จํานวนหองแตละชั้น แตไมนอยกวา ๑ หองตอชั้น 39 

 40 
วัตถุประสงค 41 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ42 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 43 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 44 
  45 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๕๔ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนหองพัก  หอง 14 
ช. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 15 
ซ. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 16 
ฌ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 17 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   18 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   19 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   20 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   21 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   22 

   23 
 24 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 25 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    26 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   27 
๒. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   28 

ถึง   29 
๓. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  30 

ก.   31 
ข.   32 
ค.   33 
ง.   34 

๔. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   35 
 36 
  37 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๕๕ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   
   
   

   

   

   

   
   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารอยูอาศัยรวม หอพัก หรืออาคารชุด ที่1 
มีพื้นที่ต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีรองรอยของการเสียรูปองคอาคาร 5 
๒. ไมมีรองรอยการทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน  6 
๓. ไมมีความเส่ียงของการหลุด ตกหลน ของสวนประกอบโครงสรางและ7 

อุปกรณอื่นๆ 8 
๔. รูปทรงอาคารอยูในลักษณะต้ังตรงแนวด่ิง 9 
๕. ส่ิงของพลัดหลนจากที่สูง 10 
๖. รองรอยการผุกรอนของกันสาด และระเบียงหองพักอาศัย  11 

 12 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 13 
 - ไมมี- 14 
 15 
การแบงสวนอาคาร 16 

๑. อาคารต้ังแต ๔ ชั้นขึ้นไป ชองบันไดหนีไฟ ปองกันอันตรายขณะหนีไฟดวย17 
วัสดุทนไฟ ไมมีชองวางใหควันไฟและเปลวไฟลุกลามเขาไปไดงาย 18 

๒. ประตูหนีไฟสําหรับชองบันไดหนีไฟ สรางดวยวัสดุทนไฟได 19 
๓. ชองบันไดหรือชองเปดพื้นทุกแหง ไมมีชองวางที่ใหควันไฟและเปลวไฟ20 

ลุกลามออกไปไดงาย 21 
 22 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 23 

๑. หองตางๆ ในอาคาร มีการระบายอากาศหมุนเวียนทํางานปกติ เพื่อ24 
สุขอนามัยผูใชอาคาร และใหเคร่ืองจักรกลทํางานไดดี 25 

๒. เคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศสะอาด 26 
๓. หอผ่ึงน้ํา มีการควบคุมคุณภาพน้ํา และมีฐานเคร่ืองม่ันคงแข็งแรง 27 
๔. ฉนวนหุมทอเย็น ไมมีรองรอยของการกล่ันตัวของไอน้ํา และไมพบ 28 

เชื้อราบริเวณทอน้ํา 29 
๕. ทอระบายควันจากเตาในครัวมีการปองกันอัคคีภัยดีเพียงพอ 30 
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ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๕๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   
   

   
   

   

   

   
   

   

   

   
   

   

   
   

เกณฑการตรวจสอบอาคารอยูอาศัยรวม หอพัก หรืออาคารชุด ที่1 
มีพื้นที่ต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 4 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน5 
สูงผิดปกติ 6 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก7 
ขาด 8 

๓. หมอแปลงไฟฟา ไมมีวัชพืชหรือก่ิงไมเขาใกล ไมมีความผิดปกติของฉนวน9 
เปลือกหอหุม และสามารถระบายความรอนไดดี 10 

๔. เปลือกอุปกรณที่เปนโลหะ มีการตอลงดิน 11 
๕. สวนประกอบระบบปองกันฟาผา มีความตอเนื่องทางไฟฟาดี 12 

 13 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 14 

๑. มีปายคําเตือนและแนะนําการใชงานเม่ือเกิดเหตุขัดของ 15 
๒. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 16 
๓. มีระบบปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุเพียงพอ 17 
๔. มีระบบเรียกลิฟตอัตโนมัติลงมาจอดในชั้นลางหรือชั้นที่กําหนด กรณีเกิด18 

เพลิงไหม 19 
 20 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 21 

๑. น้ําประปาในถังเก็บมีความสะอาด 22 
๒. ทอน้ําเสียไมพบการร่ัวซึม และการอุดตัน 23 
๓. ระบบบําบัดน้ําเสีย ทํางานปกติ และคุณภาพน้ําเสียปลอยสูทอหรือราง24 

สาธารณะอยูในเกณฑดี รวมทั้งมีการดักไขมันจากครัว 25 
๔. ทอระบายควันจากครัวหรือเคร่ืองจักรไมกอใหเปนที่รําคาญ และทําให26 

สกปรก 27 
๕. รางระบายน้ําไมมีน้ําขัง 28 
๖. ระบบรวบรวมและทิ้งขยะเปนระเบียบและสะอาดดี 29 
๗. เสียงและกล่ินไมกอใหเปนที่รําคาญ 30 
๘. ไมพบแหลงเพาะเชื้อราภายในอาคาร 31 
๙. ไมพบรองรอยการร่ัวของถังและทอจายกาซในครัวรานคา 32 
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ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๕๗ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารอยูอาศัยรวม หอพัก หรืออาคารชุด ที่1 
มีพื้นที่ต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 2 
 3 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 4 

๑. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตองติดต้ังและมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม5 
และสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยไดอยางทั่วถึงทั้งอาคาร 6 

๒. หองนอนไกลจากอุปกรณแจงเหตุ สามารถไดยินเสียงเตือนภัยดังและ7 
ชัดเจน 8 

๓. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม อยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้ง  มีการแสดงผล9 
เหตุการณผิดปกติอยางถูกตอง มีไฟฟาสํารองที่จายไดนานเพียงพอ  10 

๔. หองครัว มีอุปกรณตรวจจับกาซร่ัว และใชงานไดดี 11 
๕. ทางออกจากชั้นบน อาคารอยูอาศัยรวม มีสมรรถนะดี ตลอดเสนทางหนีไฟ12 

จนถึงทางสาธารณะภายนอกอาคาร  13 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช14 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 15 
ข ประตูหนีไฟ มีอุปกรณบังคับประตูใหปดได และมีอุปกรณเปดบาน16 

ประตูทั้งสองดาน กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 17 
ค ตลอดเสนทางมีปายทางหนีไฟ และติดต้ังใหมองเห็นชัดเจน   18 
ง ตลอดเสนทางมีแสงสวางฉุกเฉินใหทํางานอัตโนมัติทันทีเม่ือ19 

กระแสไฟฟาปกติดับ แหลงจายไฟสําหรับปายทางหนีไฟและแสงสวาง20 
ฉุกเฉิน มีแหลงไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี 21 

จ จํานวนทางออกเขาสูบันไดหนีไฟแตละชั้น ตองไมนอยกวา 2 ทาง  22 
ฉ ทางเขาออกหลักหรือโถงกลางใหมีปายแผนผังเสนทางหนีไฟ 23 
ช ทางปลอยออกที่ชั้นพื้นดิน มีความปลอดภัยขณะเกิดเพลิงไหมที่ชั้น24 

ปลอยออกนั้น 25 
๖. เคร่ืองดับเพลิงมือถือที่สามารถใชงานได มีอยางนอย ๑ ถังทุกชั้น และทุก 26 

๑๐๐๐ ตารางเมตร และสะดวกในการใชงาน 27 
๗. ทอยืน สายฉีดน้ํา และหัวรับน้ําดับเพลิง อยูในสภาพพรอมใชงาน28 

ตลอดเวลา 29 
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ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๕๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารอยูอาศัยรวม หอพัก หรืออาคารชุด ที่1 
มีพื้นที่ต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 2 
 3 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 4 

๑. มีแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 5 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 6 
๓. มีแผนและจัดการบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 7 

ก ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 8 
ข ระบบดับเพลิง 9 
ค ระบบไฟฟา 10 
ง ระบบระบายอากาศ 11 
จ ระบบประปา 12 
ฉ ระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 13 
ช ระบบลิฟต 14 
ซ ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ 15 

๔. มีแผนการตรวจสอบอาคาร 16 
 17 
หมายเหตุ 18 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ19 

อาคาร 20 
 21 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 22 

ณ วันที่ตรวจสอบ 23 
 24 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม25 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล26 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 27 

  28 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๕๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ9 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให10 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ11 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ12 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา13 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 14 
 15 
 16 
(.....................................................................) 17 
ผูตรวจสอบอาคาร 18 
 19 
 20 
 21 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ22 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง23 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ24 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา25 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง26 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 27 
 28 
 29 
(.....................................................................) 30 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 31 
  32 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๖๐ 
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รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร................................................................................... ................ 3 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๖๑ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๓.๘ 13Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร โรงงาน ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบใหญ 4 
 5 
ประเภท อาคารโรงงาน 6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. ปที่ทําการตรวจสอบใหญใหเพิ่มสองแผน คือ แผนการบํารุงรักษาระบบอุปกรณ และแผนการตรวจสอบ12 
ประจําป 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารโรงงาน หรืออาคารโรงงานในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีลักษณะคลายกับอาคาร24 
โรงงาน ครอบคลุมทั้งอาคารโรงงานที่ไดรับรองและไมไดรับรองตามกฎหมายวาเปนอาคารโรงงาน ที่มี25 
ความสูงเกินกวา ๑ ชั้น และมีพื้นที่ต้ังแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ในอาคารหลังเดียวกัน 26 

๗. กรณีอาคารโรงงานประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบดวย 27 
ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้  28 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบใหญใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ29 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน30 
ฉบับสมบูรณดวย 31 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน32 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ33 
เจาของอาคาร 34 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว35 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 36 

 37 
วัตถุประสงค 38 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ39 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 40 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 41 
  42 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๖๒ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
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ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 14 
ช. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 15 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   16 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   17 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   18 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   19 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   20 

   21 
 22 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 23 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    24 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   25 
๒. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   26 

ถึง   27 
๓. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  28 

ก.   29 
ข.   30 
ค.   31 
ง.   32 

๔. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   33 
  34 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงงาน 
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อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   

   

   

   

   
   

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงงาน หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคาร1 
โรงงาน ที่สูงเกินกวา ๑ ช้ัน และมีพ้ืนที่ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตร.เมตรขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีรองรอยของการเสียรูปองคอาคาร 5 
๒. ไมมีรองรอยการทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน  6 
๓. ไมมีความเส่ียงของการหลุด ตกหลน ของสวนประกอบโครงสรางและ7 

อุปกรณอื่นๆ 8 
๔. รูปทรงอาคารอยูในลักษณะต้ังตรงแนวด่ิง  9 

 10 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 11 
 - ไมมี- 12 
 13 
การแบงสวนอาคาร 14 

๑. อาคารต้ังแต ๔ ชั้นขึ้นไป ชองบันไดหนีไฟ ปองกันอันตรายขณะหนีไฟดวย15 
วัสดุทนไฟ ไมมีชองวางใหควันไฟและเปลวไฟลุกลามเขาไปไดงาย 16 

๒. ประตูหนีไฟสําหรับชองบันไดหนีไฟ สรางดวยวัสดุทนไฟได 17 
๓. การก้ันแยกหรือมีระยะหางเพียงพอระหวางเชื้อเพลิงกับแหลงความรอน 18 

 19 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 20 

๑. หองตางๆ ในอาคาร มีการระบายอากาศหมุนเวียนทํางานปกติ เพื่อ21 
สุขอนามัยผูใชอาคาร และใหเคร่ืองจักรกลทํางานไดดี 22 

๒. เคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศสะอาด 23 
๓. เคร่ืองสงลมขนาดใหญที่จายลมหลายหอง หลายชั้น ใหมีสวิทชและอุปกรณ24 

ตรวจจับควันตัดการทํางานได 25 
๔. หอผ่ึงน้ํา มีการควบคุมคุณภาพน้ํา และมีฐานเคร่ืองม่ันคงแข็งแรง 26 
๕. ฉนวนหุมทอเย็น ไมมีรองรอยของการกล่ันตัวของไอน้ํา และไมพบ 27 

เชื้อราบริเวณทอน้ํา 28 
๖. ทอระบายควันจากโรงงานหรือครัวรานคา มีการปองกันอัคคีภัยเพียงพอ 29 
๗. ระบบระบายควันจากครัว ทําดวยทอแผนเหล็กอยางหนา รอยตอใชวิธีการ30 

เชื่อม ไมติดต้ังผานวัสดุติดไฟไดงาย และมีการทําความสะอาดในทอและ31 
พัดลมอยางสมํ่าเสมอ 32 

 33 
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ผลพินิจ รายละเอียด 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๖๔ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

   

   

   
   

   

   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงงาน หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคาร1 
โรงงาน ที่สูงเกินกวา ๑ ช้ัน และมีพ้ืนที่ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตร.เมตรขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 4 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน5 
สูงผิดปกติ 6 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก7 
ขาด 8 

๓. หมอแปลงไฟฟา ไมมีวัชพืชหรือก่ิงไมเขาใกล ไมมีความผิดปกติของฉนวน9 
เปลือกหอหุม และสามารถระบายความรอนไดดี 10 

๔. เปลือกอุปกรณที่เปนโลหะ มีการตอลงดิน 11 
๕. หองทํางานตางๆมีแสงสวางในการทํางานเพียงพอ 12 
๖. สวนประกอบระบบปองกันฟาผา มีความตอเนื่องทางไฟฟาดี 13 

 14 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟต) 15 

๑. มีปายคําเตือนและแนะนําการใชงานเม่ือเกิดเหตุขัดของ 16 
๒. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 17 
๓. มีระบบปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุเพียงพอ 18 
๔. มีระบบเรียกลิฟตอัตโนมัติลงมาจอดในชั้นลางหรือชั้นที่กําหนด กรณีเกิด19 

เพลิงไหม 20 
 21 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 22 

๑. น้ําประปาในถังเก็บมีความสะอาด 23 
๒. ทอน้ําเสียไมพบการร่ัวซึม และการอุดตัน 24 
๓. ระบบบําบัดน้ําเสีย ทํางานปกติ และคุณภาพน้ําเสียปลอยสูทอหรือราง25 

สาธารณะอยูในเกณฑดี รวมทั้งมีการดักไขมันจากครัว 26 
๔. ทอระบายควันจากครัวหรือเคร่ืองจักรไมกอใหเปนที่รําคาญ และทําให27 

สกปรก 28 
๕. รางระบายน้ําไมมีน้ําขัง 29 
๖. การรวบรวมและทิ้งขยะเปนระเบียบและสะอาดี 30 
๗. เสียงและกล่ินไมกอใหเปนที่รําคาญ 31 
๘. ไมพบแหลงเพาะเชื้อราภายในอาคาร 32 
๙. ฝุน ควัน หรือ ไอสารเคมี ไมสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมหรือเปนอันตราย33 

ตอคนทั้งภายในหรือภายนอกโรงงาน 34 
๑๐. ขยะพิษ มีระบบรวบรวมทิ้งหรือกําจัดอยางถูกตอง 35 

  36 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๖๕ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   
   

   

   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงงาน หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคาร1 
โรงงาน ที่สูงเกินกวา ๑ ช้ัน และมีพ้ืนที่ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตร.เมตรขึ้นไป 2 
 3 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 4 

๑. ระบบแจงเหตุเพลิงไหม ตองติดต้ังและมีสมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหม5 
และสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยไดอยางทั่วถึงทั้งอาคาร 6 

๒.  ระบบแจงเหตุเพลิงไหม อยูในสภาพพรอมใชงาน รวมทั้ง  มีการแสดงผล7 
เหตุการณผิดปกติอยางถูกตอง มีไฟฟาสํารองที่จายไดนานเพียงพอ และ8 
สถานีจายกาซรวมใหมีอุปกรณตรวจจับกาซร่ัว 9 

๓. ทางออกจากชั้นบน อาคารโรงงาน มีสมรรถนะดี ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึง10 
ทางสาธารณะภายนอกอาคาร  11 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช12 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 13 
ข ประตูหนีไฟ มีอุปกรณบังคับประตูใหปดได และมีอุปกรณเปดบาน14 

ประตูทั้งสองดาน กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 15 
ค ตลอดเสนทางมีปายทางหนีไฟ และติดต้ังใหมองเห็นชัดเจน   16 
ง ตลอดเสนทางมีแสงสวางฉุกเฉินใหทํางานอัตโนมัติทันทีเม่ือ17 

กระแสไฟฟาปกติดับ แหลงจายไฟสําหรับปายทางหนีไฟและแสงสวาง18 
ฉุกเฉิน มีแหลงไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี 19 

จ มีความกวางทางออกเพียงพอกับจํานวนคน 20 
ฉ จํานวนทางออกสูบันไดหนีไฟแตละชั้น ตองไมนอยกวา ๒ ทาง และมี21 

จํานวนทางหนีไฟเพียงพอกับจํานวนคนสูงสุด 22 
ช ทางเขาออกหลักหรือโถงกลางใหมีปายแผนผังเสนทางหนีไฟ 23 
ซ ทางปลอยออกที่ชั้นพื้นดิน มีความปลอดภัยขณะเกิดเพลิงไหมที่ชั้น24 

ปลอยออกนั้น 25 
๔. เคร่ืองดับเพลิงมือถือที่สามารถใชงานได มีอยางนอย ๑ ถังทุกชั้น และทุก 26 

๑๐๐ ตารางเมตร และสะดวกในการใชงาน 27 
๕. ทอยืน สายฉีดน้ํา และหัวรับน้ําดับเพลิง อยูในสภาพพรอมใชงาน28 

ตลอดเวลา การครอบคลุมพื้นที่ และความดันน้ําเพียงพอ 29 
  30 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๖๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงงาน หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคาร1 
โรงงาน ที่สูงเกินกวา ๑ ช้ัน และมีพ้ืนที่ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตร.เมตรขึ้นไป 2 
 3 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 4 

๑. มีแผนและขั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 5 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 6 
๓. มีแผนและจัดการบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 7 

ก ระบบแจงเหตุเพลิงไหม 8 
ข ระบบดับเพลิง 9 
ค ระบบไฟฟา 10 
ง ระบบระบายอากาศ 11 
จ ระบบประปา 12 
ฉ ระบบระบายและบําบัดน้ําเสีย 13 
ช ระบบลิฟต 14 
ซ ทางหนีไฟ และประตูหนีไฟ 15 

๔. มีแผนการตรวจสอบอาคาร 16 
 17 
หมายเหตุ 18 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ19 

อาคาร 20 
 21 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 22 

ณ วันที่ตรวจสอบ 23 
 24 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม25 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล26 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 27 

  28 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๖๗ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ9 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให10 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ11 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ12 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา13 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 14 
 15 
 16 
(.....................................................................) 17 
ผูตรวจสอบอาคาร 18 
 19 
 20 
 21 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ22 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง23 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ24 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา25 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง26 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 27 
 28 
 29 
(.....................................................................) 30 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 31 
 32 
  33 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๖๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร...................................................................................................  3 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ ปาย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๖๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๓.๙ 14Bเกณฑการตรวจสอบปาย ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบใหญ 4 
 5 
ประเภท ปาย  6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. ปที่ทําการตรวจสอบใหญใหเพิ่มสองแผน คือ แผนการบํารุงรักษาระบบอุปกรณ และแผนการตรวจสอบ12 
ประจําป 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะปาย ที่เขาขายตามกฎหมายตรวจสอบทั้งติดต้ังบนอาคาร และกอสรางเปนปายโดยเฉพาะ 24 

๗. ในแตละรอบปของการตรวจสอบใหญใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ25 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน26 
ฉบับสมบูรณดวย 27 

๘. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังสําหรับ28 
ปายแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ29 
เจาของอาคาร 30 

๙. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว31 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 32 

 33 
วัตถุประสงค 34 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตและทรัพยของประชาชนผูอาศัยใกลเคียง 35 
และผูสัญจรไปมา เปนสําคัญ เพื่อใหปายมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของ36 
กฎหมาย 37 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 38 
 39 
  40 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ ปาย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๗๐ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลปาย 1 
๑. ชื่อปาย   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. ปายเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. ขอมูลกายภาพและการใชงานปาย (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 5 

ก. ปายกวาง  เมตร 6 
ข. ปายสูง  เมตร 7 
ค. โครงสรางสําหรับติดต้ังปาย สูง  เมตร 8 

๕. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   9 
๖. ลักษณะโครงสรางปาย   10 
๗. มีระบบประกอบปาย ไดแก   11 
๘. มีระบบปองกันอัคคีภัย (ถามี) ไดแก   12 
๙. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ)   13 

   14 
 15 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 16 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    17 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   18 
๒. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   19 

ถึง   20 
๓. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  21 

ก.   22 
ข.   23 
ค.   24 
ง.   25 

๔. ชื่อผูแทนเจาของปาย นําเดินตรวจสอบ   26 
 27 
  28 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ ปาย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๗๑ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
   

เกณฑการตรวจสอบปาย 1 
 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ตรวจพินิจ ฐานรากหรือโครงสรางที่ปายติดต้ัง มีสภาพม่ันคงแข็งแรง ไมพบ5 
ส่ิงบอกเหตุของการทรุดตัวของฐานรากหรือโครงสรางที่ปายติดต้ังอยู ไมมี6 
รองรอยการทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน  7 

๒. ตรวจพินิจ โครงสรางของปาย มีสภาพม่ันคงแข็งแรง ไมพบส่ิงบอกเหตุ ใน8 
ความไมม่ันคงแข็งแรงของโครงสรางปาย การผุกรอนของโครงสรางปายที่9 
เปนเหล็ก การเปนสนิมมากของเหล็กยึด สกรู น็อตยึด หมุดยึดรูปทรง10 
อาคารอยูในลักษณะต้ังตรงแนวด่ิง  11 

๓. ตรวจพินิจ ปาย มีความม่ันคงแข็งแรง ไมพบเห็นส่ิงบงชี้ใดๆ ถึง การสูญ12 
หายของชิ้นสวนสกรู น็อตยึด หมุดยึด และการหลุดรวงของชิ้นสวนของปาย13 
โดยงาย 14 

 15 
ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 16 

๑. ตรวจพบ ระบบรากสายดิน อยูในสภาพสมบูรณ สภาพจุดยึดตางๆ แนน ไม17 
พบส่ิงบงชี้ที่แสดงถึงการขาดของสายไฟ การหลุด การหลวมของจุดยึด18 
ตางๆ มีขนาดสายทองแดง ไมตํ่ากวามาตรฐานกําหนด 19 

๒. ตรวจพบ มีตัวนําลอฟา ตัวนําตอลงดิน เชื่อมตอกับระบบรากสายดิน ขนาด20 
สายตัวนํา ไมตํ่ากวามาตรฐาน ในกรณีโครงสรางปายเปนโครงสรางเหล็ก 21 
อาจใชโครงสรางเหล็กเปนตัวนําลอฟา ตรวจพินิจ ไมพบส่ิงบงชี้ที่แสดงถึง22 
การขาดของสายไฟ การหลุด การหลวมของจุดยึดตางๆ  23 

๓. ตรวจบันทึกการบํารุงรักษา พบการบํารุงรักษาตามคาบเวลากําหนด 24 
 25 
ระบบไฟฟาแสงสวาง 26 

๑. ตรวจพบ กลองสวิทชตัดตอน กันน้ํา อยูในสภาพเรียบรอย ไมผุกรอน มี27 
ระบบปองกันไฟร่ัวติดต้ังไว  ปดฝาเรียบรอย สายไฟมีขนาดไมตํ่ากวา28 
มาตรฐานกําหนด มีสายดินตอลงดินในสภาพสมบูรณ การตอสายไฟเปนไป29 
ตามมาตรฐาน เรียบรอย  30 

๒. ตรวจบันทึกการบํารุงรักษา พบการบํารุงรักษาตามคาบเวลากําหนด 31 
 32 

ระบบอุปกรณอื่นๆ (ถามี) 33 
๑. สภาพบันไดขึ้นลง ราวจับ ราวกันตก มีสภาพม่ันคงแข็งแรง ไมพบการผุ34 

กรอนที่อาจเปนอันตรายตอการใชงาน  35 
๒. อุปกรณอื่นๆ (ระบุ ถามี)    36 
๓. อุปกรณอื่นๆ (ระบุ ถามี)    37 

  38 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ ปาย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๗๒ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

หมายเหตุ 1 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ2 

อาคาร 3 
 4 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 5 

ณ วันที่ตรวจสอบ 6 
 7 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม8 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล9 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 10 

  11 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ ปาย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๗๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพปายดังกลาว โดยผลการตรวจสอบปาย9 
และอุปกรณประกอบของปายถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดใหเจาของปาย ผู10 
ครอบครอง  หรือ ผูดูแลปาย ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณประกอบของปายตามรายงาน11 
ขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบปายดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไข12 
ปายและอุปกรณประกอบของปายตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 13 
 14 
 15 
(.....................................................................) 16 
ผูตรวจสอบอาคาร 17 
 18 
 19 
 20 
ขาพเจาในฐานะ เจาของปาย ผูครอบครอง  หรือ ผูดูแลปาย ขอรับรองวาไดมีการตรวจสอบปายตามรายงาน21 
ดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบปายนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการ22 
และผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผู23 
ตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมาพรอมกับรายงานการตรวจสอบปายใน24 
คร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 25 
 26 
 27 
(.....................................................................) 28 
เจาของปาย หรือผูรับมอบอํานาจ 29 
 30 

31 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบใหญ ปาย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๗๔ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่อปาย...................................................................................................  3 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของปายลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของปายลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารสูง 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๗๕ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๔ 3Bประเภทการตรวจสอบประจําป 1 
๔.๑ 15Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร อาคารสูง ระดับ ๑ 2 
 3 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 4 
ประเภทการตรวจสอบประจําป 5 
ประเภท อาคารสูง  6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. การตรวจสอบประจําปใหเนนการตรวจสอบเร่ืองการดูแลและบํารุงรักษาระบบอุปกรณ ตามแผนการที่12 
กําหนดไวในรายงานการตรวจสอบใหญ 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารสูง หรืออาคารสูงในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีลักษณะคลายกับอาคารสูง 24 
ครอบคลุมทั้งอาคารสูงที่ไดรับรองและไมไดรับรองตามกฎหมายวาเปนอาคารสูง ที่มีความสูงต้ังแต ๒๓ 25 
เมตรขึ้นไป 26 

๗. กรณีอาคารสูงประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบดวย ให27 
ผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้  28 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบประจําปใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ29 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน30 
ฉบับสมบูรณดวย 31 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน32 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ33 
เจาของอาคาร 34 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว35 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 36 

 37 
วัตถุประสงค 38 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ39 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 40 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 41 
 42 
  43 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารสูง 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๗๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนหองพัก/เตียงทั้งหมด  หอง/เตียง 14 
ช. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 15 
ซ. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 16 
ฌ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 17 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   18 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   19 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   20 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   21 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   22 

   23 
 24 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 25 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    26 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   27 
๒. มีแผนการดูแลรักษาและซอมบํารุงอาคารหรือไม    28 

(ถามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม   29 
๓. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   30 

ถึง   31 
๔. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  32 

ก.   33 
ข.   34 
ค.   35 
ง.   36 

๕. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   37 
  38 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารสูง 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๗๗ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   

   
   

   
   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารสูง หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคารสูง ที่มี1 
ความสูงตั้งแต ๒๓ เมตรขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีการเปล่ียนแปลงการใชงานอันทําใหโครงสรางรับน้ําหนักเพิ่มจากเดิม 5 
๒. ไมมีรองรอยการเสียรูปองคอาคาร การทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน 6 
๓. มีการตรวจสอบการตอเติม ดัดแปลงอาคาร และเปล่ียนแปลงการใชเปน7 

ประจํา 8 
 9 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 10 
 - ไมมี- 11 
 12 
การแบงสวนอาคาร 13 

๑. มีการตรวจสอบการปดลอมและปดชองเปดหรือชองวางเปนประจํา 14 
 15 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 16 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบระบายอากาศหมุนเวียนเปนประจํา 17 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศเปนประจํา 18 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหอผ่ึงน้ําเปนประจํา 19 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอลมและทอน้ําเย็นเปนประจํา 20 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอระบายควันในครัวรานคาเปนประจํา 21 

 22 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 23 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน24 
สูงผิดปกติ 25 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก26 
ขาด 27 

๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณสวิทชไฟฟาแรงปานกลางเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟาเปนประจํา 29 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาแผงจายไฟฟาเปนประจํา 30 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟ เตารับไฟฟา และสายตอพวงเปนประจํา 31 
๗. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบปองกันฟาผาเปนประจํา 32 
๘. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเปนประจําและอยูในสภาพ33 

พรอมใชงานอยางอัตโนมัติ 34 
 35 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 36 

๑. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 37 
  38 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารสูง 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๗๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   
   

   
   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารสูง หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคารสูง ที่มี1 
ความสูงตั้งแต ๒๓ เมตรขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 4 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังเก็บน้ําประปาเปนประจํา 5 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําประปาเปนประจํา 6 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําและวาลวประปาเปนประจํา 7 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําเสียและอุปกรณประกอบเปนประจํา 8 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณและระบบบําบัดน้ําเสียรวมถึงบอดัก9 

ไขมันเปนประจํา 10 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังและทอจายกาซในครัวรานคาเปนประจํา 11 

 12 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 13 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหมเปนประจํา และมี14 
สมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหมและสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยได15 
อยางทั่วถึงทั้งอาคาร 16 

๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณประกอบเปนประจํา และ17 
มีสมรรถนะในการอพยพ ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอก18 
อาคาร  19 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช20 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 21 
ข อุปกรณบังคับประตูใหปดใชงานไดดี และมีอุปกรณเปดบานประตูทั้ง22 

สองดานไมถูกล็อค กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 23 
ค มีการตรวจสอบบํารุงรักษาปายทางหนีไฟเปนประจํา  24 
ง มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเปนประจํา 25 
จ มีการตรวจสอบทางปลอยออกที่ชั้นพื้นดิน ใหมีความปลอดภัยขณะ26 

เกิดเพลิงไหมเปนประจํา  27 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงมือถือเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบดับเพลิงเปนประจํา รวมทั้ง ทอยืน สายฉีด29 

น้ํา และหัวรับน้ําดับเพลิง  30 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงเปน รวมทั้ง วาลว สวิทช31 

ความดัน โหมดสวิทช แบตเตอรี น้ํามัน เคร่ืองยนต การระบายความรอน 32 
และการระบายอากาศ 33 

๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติเปนประจํา  รวมทั้ง 34 
วาลว  สวิทชตรวจจับน้ําไหล และสายสัญญาณเชื่อมตอกับระบบแจงเหตุ35 
เพลิงไหม 36 
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ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารสูง 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๗๙ 
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เกณฑการตรวจสอบอาคารสูง หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคารสูง ที่มี1 
ความสูงตั้งแต ๒๓ เมตรขึ้นไป 2 
 3 

๗. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบอัดอากาศ ในชองบันไดหรือโถงปลอดควัน4 
ไฟ เปนประจํา รวมทั้ง  ไมมีชองอากาศร่ัวขนาดใหญ โหมดสวิทช ส่ังให5 
ทํางานจากโซนตรวจจับเพลิงไหมบริเวณนั้น และอุปกรณควบคุมความดัน6 
ทํางานไดดี 7 

๘. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบควบคุมควันไฟ เปน รวมทั้ง  โหมดสวิทช 8 
ส่ังใหทํางานจากโซนตรวจจับเพลิงไหมบริเวณนั้น 9 

 10 
หมายเหตุ 11 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ12 

อาคาร 13 
 14 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 15 

ณ วันที่ตรวจสอบ 16 
 17 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม18 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล19 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 20 
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ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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 1 
สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
 9 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ10 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให11 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ12 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ13 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา14 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 15 
 16 
 17 
(.....................................................................) 18 
ผูตรวจสอบอาคาร 19 
 20 
 21 
 22 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ23 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง24 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ25 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา26 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง27 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 28 
 29 
 30 
(.....................................................................) 31 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 32 
 33 
  34 
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รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร...................................................................................................  3 
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๔.๒ 16Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร อาคารขนาดใหญพิเศษ ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบประจําป 4 
ประเภท อาคารขนาดใหญพิเศษ  5 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 6 
 7 
ขอบเขต 8 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 9 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  10 

๒. การตรวจสอบประจําปใหเนนการตรวจสอบเร่ืองการดูแลและบํารุงรักษาระบบอุปกรณ ตามแผนการที่11 
กําหนดไวในรายงานการตรวจสอบใหญ 12 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู13 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ14 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 15 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา16 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย17 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 18 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ19 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง20 
เปนธรรม 21 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให22 
ใชเฉพาะอาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารขนาดใหญพิเศษในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มี23 
ลักษณะคลายกับอาคารขนาดใหญพิเศษ ครอบคลุมทั้งอาคารขนาดใหญพิเศษที่ไดรับรองและไมได24 
รับรองตามกฎหมายวาเปนอาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพื้นที่ต้ังแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 25 

๗. กรณีอาคารขนาดใหญพิเศษประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตอง26 
ตรวจสอบดวย ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการ27 
ตรวจสอบฉบับนี้ 28 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบประจําปใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ29 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน30 
ฉบับสมบูรณดวย 31 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน32 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ33 
เจาของอาคาร 34 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว35 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 36 

 37 
วัตถุประสงค 38 

๓. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ39 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 40 

๔. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 41 
  42 
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วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๘๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนหองพัก/เตียงทั้งหมด  หอง/เตียง 14 
ช. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 15 
ซ. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 16 
ฌ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 17 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   18 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   19 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   20 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   21 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   22 

   23 
 24 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 25 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    26 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   27 
๒. มีแผนการดูแลรักษาและซอมบํารุงอาคารหรือไม    28 

(ถามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม   29 
๓. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   30 

ถึง   31 
๔. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  32 

ก.   33 
ข.   34 
ค.   35 
ง.   36 

๕. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   37 
  38 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๘๔ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   

   
   

   
   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารที่มีลักษณะคลาย1 
อาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีการเปล่ียนแปลงการใชงานอันทําใหโครงสรางรับน้ําหนักเพิ่มจากเดิม 5 
๒. ไมมีรองรอยการเสียรูปองคอาคาร การทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน 6 
๓. มีการตรวจสอบการตอเติม ดัดแปลงอาคาร และเปล่ียนแปลงการใชเปน7 

ประจํา 8 
 9 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 10 
 - ไมมี- 11 
 12 
การแบงสวนอาคาร 13 

๑. มีการตรวจสอบการปดลอมและปดชองเปดหรือชองวางเปนประจํา 14 
 15 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 16 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบระบายอากาศหมุนเวียนเปนประจํา 17 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศเปนประจํา 18 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหอผ่ึงน้ําเปนประจํา 19 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอลมและทอน้ําเย็นเปนประจํา 20 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอระบายควันในครัวรานคาเปนประจํา 21 

 22 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 23 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน24 
สูงผิดปกติ 25 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก26 
ขาด 27 

๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณสวิทชไฟฟาแรงปานกลางเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟาเปนประจํา 29 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาแผงจายไฟฟาเปนประจํา 30 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟ เตารับไฟฟา และสายตอพวงเปนประจํา 31 
๗. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบปองกันฟาผาเปนประจํา 32 
๘. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองกําเนิดไฟฟาเปนประจําและอยูในสภาพ33 

พรอมใชงานอยางอัตโนมัติ 34 
 35 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 36 

๑. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 37 
  38 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 

mailto:pichaya@fusionfiresafety.com%20&cc=vichian.aps@gmail.com?subject=��ЪҾԨ�ó�%20��ҧ�ҵðҹ������ʹ���㹡����ҹ�Ҥ��%20�%20������
mailto:pichaya@fusionfiresafety.com%20&cc=vichian.aps@gmail.com?subject=��ЪҾԨ�ó�%20��ҧ�ҵðҹ������ʹ���㹡����ҹ�Ҥ��%20�%20������


รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๘๕ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   
   

   
   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารที่มีลักษณะคลาย1 
อาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 4 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังเก็บน้ําประปาเปนประจํา 5 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําประปาเปนประจํา 6 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําและวาลวประปาเปนประจํา 7 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําเสียและอุปกรณประกอบเปนประจํา 8 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณและระบบบําบัดน้ําเสียรวมถึงบอดัก9 

ไขมันเปนประจํา 10 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังและทอจายกาซในครัวรานคาเปนประจํา 11 

 12 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 13 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหมเปนประจํา และมี14 
สมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหมและสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยได15 
อยางทั่วถึงทั้งอาคาร 16 

๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณประกอบเปนประจํา และ17 
มีสมรรถนะในการอพยพ ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอก18 
อาคาร  19 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช20 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 21 
ข อุปกรณบังคับประตูใหปดใชงานไดดี และมีอุปกรณเปดบานประตูทั้ง22 

สองดานไมถูกล็อค กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 23 
ค มีการตรวจสอบบํารุงรักษาปายทางหนีไฟเปนประจํา  24 
ง มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเปนประจํา 25 
จ มีการตรวจสอบทางปลอยออกที่ชั้นพื้นดิน ใหมีความปลอดภัยขณะ26 

เกิดเพลิงไหมเปนประจํา  27 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงมือถือเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบดับเพลิงเปนประจํา รวมทั้ง ทอยืน สายฉีด29 

น้ํา และหัวรับน้ําดับเพลิง  30 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําดับเพลิงเปน รวมทั้ง วาลว สวิทช31 

ความดัน โหมดสวิทช แบตเตอรี น้ํามัน เคร่ืองยนต การระบายความรอน 32 
และการระบายอากาศ 33 

๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติเปนประจํา  รวมทั้ง 34 
วาลว  สวิทชตรวจจับน้ําไหล และสายสัญญาณเชื่อมตอกับระบบแจงเหตุ35 
เพลิงไหม 36 
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ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๘๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารขนาดใหญพิเศษ หรืออาคารที่มีลักษณะคลาย1 
อาคารขนาดใหญพิเศษ ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 

๗. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบอัดอากาศ ในชองบันไดหรือโถงปลอดควัน4 
ไฟ เปนประจํา รวมทั้ง  ไมมีชองอากาศร่ัวขนาดใหญ โหมดสวิทช ส่ังให5 
ทํางานจากโซนตรวจจับเพลิงไหมบริเวณนั้น และอุปกรณควบคุมความดัน6 
ทํางานไดดี 7 

๘. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบควบคุมควันไฟ เปน รวมทั้ง  โหมดสวิทช 8 
ส่ังใหทํางานจากโซนตรวจจับเพลิงไหมบริเวณนั้น 9 

 10 
หมายเหตุ 11 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ12 

อาคาร 13 
 14 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 15 

ณ วันที่ตรวจสอบ 16 
 17 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม18 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล19 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 20 

  21 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๘๗ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ9 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให10 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ11 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ12 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา13 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 14 
 15 
 16 
(.....................................................................) 17 
ผูตรวจสอบอาคาร 18 
 19 
 20 
 21 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ22 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง23 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ24 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา25 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง26 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 27 
 28 
 29 
(.....................................................................) 30 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 31 
 32 
  33 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารขนาดใหญพิเศษ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๘๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร...................................................................................................  3 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๘๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๔.๓ 17Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร อาคารชุมนุมคน ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบประจําป 4 
 5 
ประเภท อาคารชุมนุมคน 6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. การตรวจสอบประจําปใหเนนการตรวจสอบเร่ืองการดูแลและบํารุงรักษาระบบอุปกรณ ตามแผนการที่12 
กําหนดไวในรายงานการตรวจสอบใหญ 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารอาคารชุมนุมคน หรืออาคารชุมนุมคนในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีการประกอบ24 
กิจการคลายกับอาคารชุมนุมคน ครอบคลุมทั้งอาคารชุมนุมคนที่ขึ้นและไมขึ้นทะเบียนตามกฎหมายทุก25 
ประเภท 26 

๗. กรณีอาคารชุมนุมคนประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบ27 
ดวย ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบ28 
ฉบับนี้ 29 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบประจําปใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ30 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน31 
ฉบับสมบูรณดวย 32 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน33 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ34 
เจาของอาคาร 35 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว36 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 37 

 38 
วัตถุประสงค 39 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ40 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 41 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 42 
  43 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๙๐ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 14 
ช. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 15 
ซ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 16 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   17 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   18 
๘. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   19 
๙. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   20 

   21 
 22 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 23 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    24 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   25 
๒. มีแผนการดูแลรักษาและซอมบํารุงอาคารหรือไม    26 

(ถามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม   27 
๓. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   28 

ถึง   29 
๔. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  30 

ก.   31 
ข.   32 
ค.   33 
ง.   34 

๕. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   35 
 36 
 37 
  38 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๙๑ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   
   

   
   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารอาคารชุมนุมคน หรืออาคารที่ประกอบกิจการ1 
คลายอาคารชุมนุมคน 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีการเปล่ียนแปลงการใชงานอันทําใหโครงสรางรับน้ําหนักเพิ่มจากเดิม 5 
๒. ไมมีรองรอยการเสียรูปองคอาคาร การทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน 6 
๓. มีการตรวจสอบการตอเติม ดัดแปลงอาคาร และเปล่ียนแปลงการใชเปน7 

ประจํา 8 
 9 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 10 
 - ไมมี- 11 
 12 
การแบงสวนอาคาร 13 
 - ไมมี- 14 
 15 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 16 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบระบายอากาศหมุนเวียนเปนประจํา 17 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศเปนประจํา 18 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหอผ่ึงน้ําเปนประจํา 19 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอลมและทอน้ําเย็นเปนประจํา 20 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอระบายควันในครัวรานคาเปนประจํา 21 

 22 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 23 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน24 
สูงผิดปกติ 25 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก26 
ขาด 27 

๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณสวิทชไฟฟาแรงปานกลางเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟาเปนประจํา 29 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาแผงจายไฟฟาเปนประจํา 30 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟ เตารับไฟฟา และสายตอพวงเปนประจํา 31 
๗. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบปองกันฟาผาเปนประจํา 32 

 33 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 34 

๑. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 35 
  36 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๙๒ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   

   
   
   

   

   

   

   

   
   

   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารอาคารชุมนุมคน หรืออาคารที่ประกอบกิจการ1 
คลายอาคารชุมนุมคน 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 4 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังเก็บน้ําประปาเปนประจํา 5 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําประปาเปนประจํา 6 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําและวาลวประปาเปนประจํา 7 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําเสียและอุปกรณประกอบเปนประจํา 8 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณและระบบบําบัดน้ําเสียรวมถึงบอดัก9 

ไขมันเปนประจํา 10 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังและทอจายกาซในครัวรานคาเปนประจํา 11 

 12 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 13 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหมเปนประจํา และมี14 
สมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหมและสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยได15 
อยางทั่วถึงทั้งอาคาร 16 

๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณประกอบเปนประจํา และ17 
มีสมรรถนะในการอพยพ ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอก18 
อาคาร  19 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช20 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 21 
ข มีการตรวจสอบบํารุงรักษาปายทางหนีไฟเปนประจํา  22 
ค มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเปนประจํา 23 

๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงมือถือเปนประจํา 24 
 25 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 26 

๑. มีการปรับปรุงแผนและชั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 27 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 28 
๓. มีการปฏิบัติและจดบันทึกงานบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 29 

 30 
หมายเหตุ 31 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ32 

อาคาร 33 
 34 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 35 

ณ วันที่ตรวจสอบ 36 
 37 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม38 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล39 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 40 

  41 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๙๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

 1 
สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
 9 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ10 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให11 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ12 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ13 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา14 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 15 
 16 
 17 
(.....................................................................) 18 
ผูตรวจสอบอาคาร 19 
 20 
 21 
 22 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ23 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง24 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ25 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา26 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง27 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 28 
 29 
 30 
(.....................................................................) 31 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 32 
 33 
  34 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุมนุมคน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๙๔ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร................................................................................. .................. 3 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๙๕ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๔.๔ 18Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร โรงมหรสพ ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบประจําป 4 
 5 
ประเภท โรงมหรสพ   6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. การตรวจสอบประจําปใหเนนการตรวจสอบเร่ืองการดูแลและบํารุงรักษาระบบอุปกรณ ตามแผนการที่12 
กําหนดไวในรายงานการตรวจสอบใหญ 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารโรงมหรสพ หรือโรงมหรสพในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีการประกอบกิจการคลาย24 
กับโรงมหรสพ ครอบคลุมทั้งโรงมหรสพที่ขึ้นและไมขึ้นทะเบียนตามกฎหมายทุกประเภท 25 

๗. กรณีโรงมหรสพประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบดวย ให26 
ผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้  27 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบประจําปใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ28 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน29 
ฉบับสมบูรณดวย 30 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน31 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ32 
เจาของอาคาร 33 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว34 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 35 

 36 
วัตถุประสงค 37 

๓. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ38 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 39 

๔. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 40 
  41 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๙๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

 1 
ขอมูลอาคาร 2 

๑. ชื่ออาคาร   3 
๒. ที่อยู   4 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   5 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  6 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    7 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 8 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  9 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 10 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 11 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 12 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  13 

มีจํานวน  ชั้น 14 
ฉ. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 15 
ช. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 16 
ซ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 17 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   18 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   19 
๘. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   20 
๙. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   21 

   22 
 23 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 24 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    25 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   26 
๒. มีแผนการดูแลรักษาและซอมบํารุงอาคารหรือไม    27 

(ถามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม   28 
๓. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   29 

ถึง   30 
๔. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  31 

ก.   32 
ข.   33 
ค.   34 
ง.   35 

๕. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   36 
  37 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๙๗ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   
   

   
   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงมหรสพ หรืออาคารที่ประกอบกิจการคลาย1 
โรงมหรสพ 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีการเปล่ียนแปลงการใชงานอันทําใหโครงสรางรับน้ําหนักเพิ่มจากเดิม 5 
๒. ไมมีรองรอยการเสียรูปองคอาคาร การทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน 6 
๓. มีการตรวจสอบการตอเติม ดัดแปลงอาคาร และเปล่ียนแปลงการใชเปน7 

ประจํา 8 
 9 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 10 
 - ไมมี- 11 
 12 
การแบงสวนอาคาร 13 
 - ไมมี- 14 
 15 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 16 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบระบายอากาศหมุนเวียนเปนประจํา 17 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศเปนประจํา 18 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหอผ่ึงน้ําเปนประจํา 19 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอลมและทอน้ําเย็นเปนประจํา 20 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอระบายควันในครัวรานคาเปนประจํา 21 

 22 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 23 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน24 
สูงผิดปกติ 25 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก26 
ขาด 27 

๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณสวิทชไฟฟาแรงปานกลางเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟาเปนประจํา 29 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาแผงจายไฟฟาเปนประจํา 30 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟ เตารับไฟฟา และสายตอพวงเปนประจํา 31 
๗. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบปองกันฟาผาเปนประจํา 32 

 33 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 34 

๑. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 35 
  36 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๙๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   

   
   
   

   

   

   

   

   
   

   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงมหรสพ หรืออาคารที่ประกอบกิจการคลาย1 
โรงมหรสพ 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 4 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังเก็บน้ําประปาเปนประจํา 5 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําประปาเปนประจํา 6 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําและวาลวประปาเปนประจํา 7 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําเสียและอุปกรณประกอบเปนประจํา 8 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณและระบบบําบัดน้ําเสียรวมถึงบอดัก9 

ไขมันเปนประจํา 10 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังและทอจายกาซในครัวรานคาเปนประจํา 11 

 12 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 13 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหมเปนประจํา และมี14 
สมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหมและสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยได15 
อยางทั่วถึงทั้งอาคาร 16 

๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณประกอบเปนประจํา และ17 
มีสมรรถนะในการอพยพ ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอก18 
อาคาร  19 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช20 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 21 
ข มีการตรวจสอบบํารุงรักษาปายทางหนีไฟเปนประจํา  22 
ค มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเปนประจํา 23 

๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงมือถือเปนประจํา 24 
 25 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 26 

๑. มีการปรับปรุงแผนและชั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 27 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 28 
๓. มีการปฏิบัติและจดบันทึกงานบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 29 

 30 
หมายเหตุ 31 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ32 

อาคาร 33 
 34 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 35 

ณ วันที่ตรวจสอบ 36 
 37 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม38 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล39 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 40 

  41 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๙๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

 1 
สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
 9 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ10 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให11 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ12 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ13 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา14 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 15 
 16 
 17 
(.....................................................................) 18 
ผูตรวจสอบอาคาร 19 
 20 
 21 
 22 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ23 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง24 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ25 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา26 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง27 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 28 
 29 
 30 
(.....................................................................) 31 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 32 
 33 
  34 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงมหรสพ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๐๐ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร...................................................................................................  3 
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เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
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เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงแรม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๐๑ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๔.๕ 19Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร โรงแรม ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบประจําป 4 
 5 
ประเภท อาคารโรงแรม 6 
ระดับ 1 (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. การตรวจสอบประจําปใหเนนการตรวจสอบเร่ืองการดูแลและบํารุงรักษาระบบอุปกรณ ตามแผนการที่12 
กําหนดไวในรายงานการตรวจสอบใหญ 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารโรงแรม หรืออาคารโรงแรมในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีลักษณะคลายกับอาคาร24 
โรงแรม ครอบคลุมทั้งอาคารโรงแรมที่ไดรับรองและไมไดรับรองตามกฎหมายวาเปนอาคารธุรกิจโรงแรม 25 
ที่มีจํานวนต้ังแต 80 หองขึ้นไป ในอาคารหลังเดียวกัน 26 

๗. กรณีอาคารโรงแรมประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบดวย 27 
ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้  28 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบประจําปใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ29 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน30 
ฉบับสมบูรณดวย 31 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน32 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ33 
เจาของอาคาร 34 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว35 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 36 

๑๑. หองพักในโรงแรม ใหผูตรวจสอบตองสุมตรวจภายในหองพักไมนอยกวารอยละ ๕ ของจํานวนหองแตละ37 
ชั้น แตไมนอยกวา ๑ หองตอชั้น 38 

 39 
วัตถุประสงค 40 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ41 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 42 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 43 
 44 
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วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๐๒ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนหองพักทั้งหมด  หอง 14 
ช. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 15 
ซ. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 16 
ฌ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 17 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   18 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   19 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   20 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   21 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   22 

   23 
 24 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 25 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    26 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   27 
๑๑. มีแผนการดูแลรักษาและซอมบํารุงอาคารหรือไม    28 

(ถามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม   29 
๒. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   30 

ถึง   31 
๓. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  32 

ก.   33 
ข.   34 
ค.   35 
ง.   36 

๔. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   37 
  38 
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วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๐๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   

   
   

   
   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงแรม หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคาร1 
โรงแรม ที่มีจํานวนตั้งแต ๘๐ หองขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีการเปล่ียนแปลงการใชงานอันทําใหโครงสรางรับน้ําหนักเพิ่มจากเดิม 5 
๒. ไมมีรองรอยการเสียรูปองคอาคาร การทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน 6 
๓. มีการตรวจสอบการตอเติม ดัดแปลงอาคาร และเปล่ียนแปลงการใชเปน7 

ประจํา 8 
 9 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 10 
 - ไมมี- 11 
 12 
การแบงสวนอาคาร 13 

๑. มีการตรวจสอบการปดลอมและปดชองเปดหรือชองวางเปนประจํา 14 
 15 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 16 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบระบายอากาศหมุนเวียนเปนประจํา 17 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศเปนประจํา 18 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหอผ่ึงน้ําเปนประจํา 19 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอลมและทอน้ําเย็นเปนประจํา 20 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอระบายควันในครัวรานคาเปนประจํา 21 

 22 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 23 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน24 
สูงผิดปกติ 25 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก26 
ขาด 27 

๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณสวิทชไฟฟาแรงปานกลางเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟาเปนประจํา 29 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาแผงจายไฟฟาเปนประจํา 30 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟ เตารับไฟฟา และสายตอพวงเปนประจํา 31 
๗. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบปองกันฟาผาเปนประจํา 32 

 33 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 34 

๑. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 35 
  36 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงแรม หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคาร1 
โรงแรม ที่มีจํานวนตั้งแต ๘๐ หองขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 4 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังเก็บน้ําประปาเปนประจํา 5 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําประปาเปนประจํา 6 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําและวาลวประปาเปนประจํา 7 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําเสียและอุปกรณประกอบเปนประจํา 8 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณและระบบบําบัดน้ําเสียรวมถึงบอดัก9 

ไขมันเปนประจํา 10 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังและทอจายกาซในครัวรานคาเปนประจํา 11 

 12 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 13 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหมเปนประจํา และมี14 
สมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหมและสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยได15 
อยางทั่วถึงทั้งอาคาร 16 

๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณประกอบเปนประจํา และ17 
มีสมรรถนะในการอพยพ ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอก18 
อาคาร  19 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช20 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 21 
ข อุปกรณบังคับประตูใหปดใชงานไดดี และมีอุปกรณเปดบานประตูทั้ง22 

สองดานไมถูกล็อค กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 23 
ค มีการตรวจสอบบํารุงรักษาปายทางหนีไฟเปนประจํา  24 
ง มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเปนประจํา 25 
จ มีการตรวจสอบทางปลอยออกที่ชั้นพื้นดิน ใหมีความปลอดภัยขณะ26 

เกิดเพลิงไหมเปนประจํา  27 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงมือถือเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบดับเพลิงเปนประจํา รวมทั้ง ทอยืน สายฉีด29 

น้ํา และหัวรับน้ําดับเพลิง  30 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหองพักทุกหอง มีปาย และคูมือความปลอดภัย31 

สําหรับผูเขาพักเปนประจํา 32 
 33 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 34 

๑. มีการปรับปรุงแผนและชั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 35 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 36 
๓. มีการปฏิบัติและจดบันทึกงานบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 37 
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 1 
หมายเหตุ 2 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ3 

อาคาร 4 
 5 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 6 

ณ วันที่ตรวจสอบ 7 
 8 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม9 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล10 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 11 

  12 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงแรม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๐๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ9 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให10 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ11 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ12 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา13 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 14 
 15 
 16 
(.....................................................................) 17 
ผูตรวจสอบอาคาร 18 
 19 
 20 
 21 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ22 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง23 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ24 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา25 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง26 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 27 
 28 
 29 
(.....................................................................) 30 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 31 
 32 
  33 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงแรม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๐๗ 
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รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร..................................................................................... .............. 3 
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เร่ือง 
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เจาของอาคารลงนาม 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป สถานบริการ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๐๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๔.๖ 20Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร สถานบริการ ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบใหญ 4 
 5 
ประเภท สถานบริการ  6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
ประจําป 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. การตรวจสอบประจําปใหเนนการตรวจสอบเร่ืองการดูแลและบํารุงรักษาระบบอุปกรณ ตามแผนการที่12 
กําหนดไวในรายงานการตรวจสอบใหญ 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารสถานบริการ หรือสถานบริการในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีการประกอบกิจการ24 
คลายกับสถานบริการ ครอบคลุมทั้งสถานบริการที่ขึ้นและไมขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย ที่มีพื้นที่ต้ังแต 25 
๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 26 

๗. กรณีสถานบริการประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบดวย 27 
ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้  28 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบประจําปใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ29 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน30 
ฉบับสมบูรณดวย 31 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน32 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ33 
เจาของอาคาร 34 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว35 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 36 

 37 
วัตถุประสงค 38 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ39 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 40 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 41 
 42 
 43 
 44 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป สถานบริการ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๐๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 14 
ช. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 15 
ซ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 16 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   17 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   18 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   19 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   20 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   21 

   22 
 23 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 24 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    25 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   26 
๒. มีแผนการดูแลรักษาและซอมบํารุงอาคารหรือไม    27 

(ถามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม   28 
๓. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   29 

ถึง   30 
๔. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  31 

ก.   32 
ข.   33 
ค.   34 
ง.   35 

๕. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   36 
 37 
  38 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป สถานบริการ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๑๐ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   
   

   
   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารสถานบริการหรืออาคารที่ประกอบ1 
กิจการคลายสถานบริการ ที่มีพื้นที่ต้ังแต ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีการเปล่ียนแปลงการใชงานอันทําใหโครงสรางรับน้ําหนักเพิ่มจากเดิม 5 
๒. ไมมีรองรอยการเสียรูปองคอาคาร การทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน 6 
๓. มีการตรวจสอบการตอเติม ดัดแปลงอาคาร และเปล่ียนแปลงการใชเปน7 

ประจํา 8 
 9 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 10 
 - ไมมี- 11 
 12 
การแบงสวนอาคาร 13 
 - ไมมี- 14 
 15 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 16 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบระบายอากาศหมุนเวียนเปนประจํา 17 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศเปนประจํา 18 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหอผ่ึงน้ําเปนประจํา 19 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอลมและทอน้ําเย็นเปนประจํา 20 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอระบายควันในครัวรานคาเปนประจํา 21 

 22 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 23 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน24 
สูงผิดปกติ 25 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก26 
ขาด 27 

๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณสวิทชไฟฟาแรงปานกลางเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟาเปนประจํา 29 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาแผงจายไฟฟาเปนประจํา 30 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟ เตารับไฟฟา และสายตอพวงเปนประจํา 31 
๗. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบปองกันฟาผาเปนประจํา 32 

 33 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 34 

๑. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 35 
  36 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป สถานบริการ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๑๑ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   

   
   
   

   

   

   

   

   
   

   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารสถานบริการหรืออาคารที่ประกอบ1 
กิจการคลายสถานบริการ ที่มีพื้นที่ต้ังแต ๒๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 4 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังเก็บน้ําประปาเปนประจํา 5 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําประปาเปนประจํา 6 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําและวาลวประปาเปนประจํา 7 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําเสียและอุปกรณประกอบเปนประจํา 8 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณและระบบบําบัดน้ําเสียรวมถึงบอดัก9 

ไขมันเปนประจํา 10 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังและทอจายกาซในครัวรานคาเปนประจํา 11 

 12 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 13 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหมเปนประจํา และมี14 
สมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหมและสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยได15 
อยางทั่วถึงทั้งอาคาร 16 

๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณประกอบเปนประจํา และ17 
มีสมรรถนะในการอพยพ ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอก18 
อาคาร  19 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช20 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 21 
ข มีการตรวจสอบบํารุงรักษาปายทางหนีไฟเปนประจํา  22 
ค มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเปนประจํา 23 

๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงมือถือเปนประจํา 24 
 25 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 26 

๑. มีการปรับปรุงแผนและชั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 27 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 28 
๓. มีการปฏิบัติและจดบันทึกงานบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 29 

 30 
หมายเหตุ 31 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ32 

อาคาร 33 
 34 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 35 

ณ วันที่ตรวจสอบ 36 
 37 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม38 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล39 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 40 

  41 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป สถานบริการ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๑๒ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

 1 
สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
 9 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ10 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให11 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ12 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ13 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา14 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 15 
 16 
 17 
(.....................................................................) 18 
ผูตรวจสอบอาคาร 19 
 20 
 21 
 22 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ23 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง24 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ25 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา26 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง27 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 28 
 29 
 30 
(.....................................................................) 31 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 32 
 33 
  34 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป สถานบริการ 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๑๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร.................................................................................. ................. 3 
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เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
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กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๑๔ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๔.๗ 21Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบประจําป 4 
 5 
ประเภท อาคารชุด / อาคารอยูอาศัยรวม 6 
ระดับ  ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. การตรวจสอบประจําปใหเนนการตรวจสอบเร่ืองการดูแลและบํารุงรักษาระบบอุปกรณ ตามแผนการที่12 
กําหนดไวในรายงานการตรวจสอบใหญ 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารอยูอาศัยรวม หอพัก อาคารชุด หรืออาคารอยูอาศัยรวมในอาคารประเภทอื่น หรืออาคาร24 
ที่มีลักษณะคลายกับอาคารอยูอาศัยรวมครอบคลุมทั้งอาคารพักอาศัยรวมที่ไดรับรองและไมไดรับรอง25 
ตามกฎหมาย ที่มีพื้นที่ต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป ในอาคารหลังเดียวกัน 26 

๗. กรณีอาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวมประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่27 
ตองตรวจสอบดวย ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑ28 
การตรวจสอบฉบับนี้ 29 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบประจําปใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ30 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน31 
ฉบับสมบูรณดวย 32 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน33 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ34 
เจาของอาคาร 35 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว36 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 37 

๑๑. หองอยูอาศัยรวม หองชุด หอพัก ใหผูตรวจสอบตองสุมตรวจภายในหองพักไมนอยกวารอยละ ๕ ของ38 
จํานวนหองแตละชั้น แตไมนอยกวา ๑ หองตอชั้น 39 

 40 
วัตถุประสงค 41 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ42 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 43 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 44 
  45 

mailto:pichaya@fusionfiresafety.com%20&cc=vichian.aps@gmail.com?subject=��ЪҾԨ�ó�%20��ҧ�ҵðҹ������ʹ���㹡����ҹ�Ҥ��%20�%20������
mailto:pichaya@fusionfiresafety.com%20&cc=vichian.aps@gmail.com?subject=��ЪҾԨ�ó�%20��ҧ�ҵðҹ������ʹ���㹡����ҹ�Ҥ��%20�%20������


รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๑๕ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนหองพัก  หอง 14 
ช. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 15 
ซ. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 16 
ฌ. จํานวนบันไดเล่ือน  เคร่ือง 17 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   18 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   19 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   20 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   21 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   22 

   23 
 24 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 25 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    26 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   27 
๒. มีแผนการดูแลรักษาและซอมบํารุงอาคารหรือไม    28 

(ถามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม   29 
๓. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   30 

ถึง   31 
๔. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  32 

ก.   33 
ข.   34 
ค.   35 
ง.   36 

๕. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   37 
 38 
  39 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๑๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   

   
   

   
   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารอยูอาศัยรวม หอพัก หรืออาคารชุด ที่1 
มีพื้นที่ต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีการเปล่ียนแปลงการใชงานอันทําใหโครงสรางรับน้ําหนักเพิ่มจากเดิม 5 
๒. ไมมีรองรอยการเสียรูปองคอาคาร การทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน 6 
๓. มีการตรวจสอบการตอเติม ดัดแปลงอาคาร และเปล่ียนแปลงการใชเปน7 

ประจํา 8 
 9 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 10 
 - ไมมี- 11 
 12 
การแบงสวนอาคาร 13 

๑. มีการตรวจสอบการปดลอมและปดชองเปดหรือชองวางเปนประจํา 14 
 15 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 16 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบระบายอากาศหมุนเวียนเปนประจํา 17 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศเปนประจํา 18 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหอผ่ึงน้ําเปนประจํา 19 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอลมและทอน้ําเย็นเปนประจํา 20 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอระบายควันในครัวรานคาเปนประจํา 21 

 22 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 23 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน24 
สูงผิดปกติ 25 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก26 
ขาด 27 

๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณสวิทชไฟฟาแรงปานกลางเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟาเปนประจํา 29 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาแผงจายไฟฟาเปนประจํา 30 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟ เตารับไฟฟา และสายตอพวงเปนประจํา 31 
๗. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบปองกันฟาผาเปนประจํา 32 

 33 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟตและบันไดเล่ือน) 34 

๑. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 35 
  36 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๑๗ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   

   
   
   

   

   

   

   

   
   

   
   
   

   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารอยูอาศัยรวม หอพัก หรืออาคารชุด ที่1 
มีพื้นที่ต้ังแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตร ขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 4 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังเก็บน้ําประปาเปนประจํา 5 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําประปาเปนประจํา 6 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําและวาลวประปาเปนประจํา 7 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําเสียและอุปกรณประกอบเปนประจํา 8 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณและระบบบําบัดน้ําเสียรวมถึงบอดัก9 

ไขมันเปนประจํา 10 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังและทอจายกาซในครัวรานคาเปนประจํา 11 

 12 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 13 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหมเปนประจํา และมี14 
สมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหมและสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยได15 
อยางทั่วถึงทั้งอาคาร 16 

๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณประกอบเปนประจํา และ17 
มีสมรรถนะในการอพยพ ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอก18 
อาคาร  19 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช20 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 21 
ข อุปกรณบังคับประตูใหปดใชงานไดดี และมีอุปกรณเปดบานประตูทั้ง22 

สองดานไมถูกล็อค กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 23 
ค มีการตรวจสอบบํารุงรักษาปายทางหนีไฟเปนประจํา  24 
ง มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเปนประจํา 25 
จ มีการตรวจสอบทางปลอยออกที่ชั้นพื้นดิน ใหมีความปลอดภัยขณะ26 

เกิดเพลิงไหมเปนประจํา  27 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงมือถือเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบดับเพลิงเปนประจํา รวมทั้ง ทอยืน สายฉีด29 

น้ํา และหัวรับน้ําดับเพลิง  30 
 31 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 32 

๑. มีการปรับปรุงแผนและชั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 33 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 34 
๓. มีการปฏิบัติและจดบันทึกงานบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 35 

  36 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๑๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

 1 
หมายเหตุ 2 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ3 

อาคาร 4 
 5 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 6 

ณ วันที่ตรวจสอบ 7 
 8 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม9 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล10 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 11 

  12 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๑๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ9 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให10 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ11 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ12 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา13 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 14 
 15 
 16 
(.....................................................................) 17 
ผูตรวจสอบอาคาร 18 
 19 
 20 
 21 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ22 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง23 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ24 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา25 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง26 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 27 
 28 
 29 
(.....................................................................) 30 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 31 
 32 
  33 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป อาคารชุด/อาคารอยูอาศัยรวม 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๒๐ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร...................................................................................................  3 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๒๑ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๔.๘ 22Bเกณฑการตรวจสอบอาคาร โรงงาน ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบประจําป 4 
 5 
ประเภท อาคารโรงงาน 6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. การตรวจสอบประจําปใหเนนการตรวจสอบเร่ืองการดูแลและบํารุงรักษาระบบอุปกรณ ตามแผนการที่12 
กําหนดไวในรายงานการตรวจสอบใหญ 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะอาคารโรงงาน หรืออาคารโรงงานในอาคารประเภทอื่น หรืออาคารที่มีลักษณะคลายกับอาคาร24 
โรงงาน ครอบคลุมทั้งอาคารโรงงานที่ไดรับรองและไมไดรับรองตามกฎหมายวาเปนอาคารโรงงาน ที่มี25 
ความสูงเกินกวา ๑ ชั้น และมีพื้นที่ต้ังแต ๕,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ในอาคารหลังเดียวกัน 26 

๗. กรณีอาคารโรงงานประกอบกิจการอยูในอาคารประเภทอื่น หากเขาขายเปนอาคารที่ตองตรวจสอบดวย 27 
ใหผูตรวจสอบอาคารใชเกณฑการตรวจสอบอาคารนั้นตรวจสอบประกอบกับเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้  28 

๘. ในแตละรอบปของการตรวจสอบประจําปใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ29 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน30 
ฉบับสมบูรณดวย 31 

๙. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังใน32 
อาคารแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ33 
เจาของอาคาร 34 

๑๐. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว35 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 36 

 37 
วัตถุประสงค 38 

๑. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตของผูใชอาคารและพนักงานดับเพลิงและ39 
กูภัยเปนสําคัญ เพื่อใหอาคารมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 40 

๒. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 41 
 42 
  43 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๒๒ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลอาคาร 1 
๑. ชื่ออาคาร   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. อาคารเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. อาคารเขาขายประเภทใดที่ตองตรวจสอบอาคาร  5 

(ระบุมากกวา ๑ ได)    6 
๕. ขอมูลกายภาพและการใชงานของอาคาร (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 7 

ก. จํานวนชั้นเหนือระดับพื้นดิน (ไมรวมชั้นลอย)   ชั้น  8 
ข. จํานวนชั้นใตระดับพื้นดิน  ชั้น 9 
ค. ความสูงอาคาร  เมตร 10 
ง. พื้นที่อาคาร (ไมรวมที่จอดรถ)  ตารางเมตร 11 
จ. พื้นที่จอดรถ  ตารางเมตร  12 

มีจํานวน  ชั้น 13 
ฉ. จํานวนบันไดตอเนื่องทั้งหมดที่นําคนออกสูชั้นพื้นดิน  บันได 14 
ช. จํานวนลิฟต  เคร่ือง 15 

๖. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   16 
๗. ลักษณะโครงสรางอาคาร   17 
๘. มีระบบประกอบอาคาร ไดแก   18 
๙. มีระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก   19 
๑๐. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ/ที่เก็บ)   20 

   21 
 22 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 23 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    24 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   25 
๒. มีแผนการดูแลรักษาและซอมบํารุงอาคารหรือไม    26 

(ถามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม   27 
๓. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   28 

ถึง   29 
๔. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  30 

ก.   31 
ข.   32 
ค.   33 
ง.   34 

๕. ชื่อผูแทนเจาของอาคาร นําเดินตรวจสอบ   35 
 36 
 37 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๒๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   
   

   

   
   

   
   

   

   

   

   
   

   
   

   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงงาน หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคาร1 
โรงงาน ที่สูงเกินกวา ๑ ช้ัน และมีพ้ืนที่ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตร.เมตรขึ้นไป 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ไมมีการเปล่ียนแปลงการใชงานอันทําใหโครงสรางรับน้ําหนักเพิ่มจากเดิม 5 
๒. ไมมีรองรอยการเสียรูปองคอาคาร การทรุดตัว แตกราว หรือผุกรอน 6 
๓. มีการตรวจสอบการตอเติม ดัดแปลงอาคาร และเปล่ียนแปลงการใชเปน7 

ประจํา 8 
 9 
วัสดุประกอบอาคารและตกแตงภายใน 10 
 - ไมมี- 11 
 12 
การแบงสวนอาคาร 13 

๑. มีการตรวจสอบการปดลอมและปดชองเปดหรือชองวางเปนประจํา 14 
 15 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ) 16 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบระบายอากาศหมุนเวียนเปนประจํา 17 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสงลม และแผนกรองอากาศเปนประจํา 18 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหอผ่ึงน้ําเปนประจํา 19 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอลมและทอน้ําเย็นเปนประจํา 20 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอระบายควันในครัวรานคาเปนประจํา 21 

 22 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบไฟฟา) 23 

๑. ขั้วตอสาย และตัวอุปกรณ ไมพบรองรอยของความเสียหายจากความรอน24 
สูงผิดปกติ 25 

๒. อุปกรณและสายไฟฟา ไมอยูสภาพเส่ียงจากน้ํา ก่ิงไมสัมผัส และฉนวนฉีก26 
ขาด 27 

๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณสวิทชไฟฟาแรงปานกลางเปนประจํา 28 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟาเปนประจํา 29 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาแผงจายไฟฟาเปนประจํา 30 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟ เตารับไฟฟา และสายตอพวงเปนประจํา 31 
๗. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบปองกันฟาผาเปนประจํา 32 

 33 
ระบบประกอบอาคาร (ลิฟต) 34 

๑. มีการตรวจและบํารุงรักษาเปนประจําทุกป 35 
  36 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๒๔ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   
   

   

   
   
   

   

   

   

   

   

   
   

   
   
   

   
   

   

เกณฑการตรวจสอบอาคารโรงงาน หรืออาคารที่มีลักษณะคลายอาคาร1 
โรงงาน ที่สูงเกินกวา ๑ ช้ัน และมีพ้ืนที่ตั้งแต ๕,๐๐๐ ตร.เมตรขึ้นไป 2 
 3 
ระบบประกอบอาคาร (ระบบสุขอนามัยและส่ิงแวดลอม) 4 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังเก็บน้ําประปาเปนประจํา 5 
๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ําประปาเปนประจํา 6 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําและวาลวประปาเปนประจํา 7 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทอน้ําเสียและอุปกรณประกอบเปนประจํา 8 
๕. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาอุปกรณและระบบบําบัดน้ําเสียรวมถึงบอดัก9 

ไขมันเปนประจํา 10 
๖. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาถังและทอจายกาซในครัวรานคาเปนประจํา 11 
๗. มีการตรวจสอบระบบควบคุมมลพิษ ไดแก ขยะพิษ ฝุน ควัน และไอสารเคมี 12 

เปนประจํา 13 
 14 
ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยและการทดสอบสมรรถนะ 15 

๑. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบแจงเหตุเพลิงไหมเปนประจํา และมี16 
สมรรถนะในการตรวจจับเพลิงไหมและสงสัญญาณแจงเหตุเตือนภัยได17 
อยางทั่วถึงทั้งอาคาร 18 

๒. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาทางหนีไฟและอุปกรณประกอบเปนประจํา และ19 
มีสมรรถนะในการอพยพ ตลอดเสนทางหนีไฟจนถึงทางสาธารณะภายนอก20 
อาคาร  21 
ก ทางออกทุกทางไมมีส่ิงกีดขวาง กุญแจ โซ ล็อคขณะที่มีคนเขาไปใช22 

บริการ กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 23 
ข อุปกรณบังคับประตูใหปดใชงานไดดี และมีอุปกรณเปดบานประตูทั้ง24 

สองดานไมถูกล็อค กรณีล็อคประตู อุปกรณล็อคทํางานดวยไฟฟา 25 
ค มีการตรวจสอบบํารุงรักษาปายทางหนีไฟเปนประจํา  26 
ง มีการตรวจสอบบํารุงรักษาโคมไฟฉุกเฉินเปนประจํา 27 
จ มีการตรวจสอบทางปลอยออกที่ชั้นพื้นดิน ใหมีความปลอดภัยขณะ28 

เกิดเพลิงไหมเปนประจํา  29 
๓. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาเคร่ืองดับเพลิงมือถือเปนประจํา 30 
๔. มีการตรวจสอบบํารุงรักษาระบบดับเพลิงเปนประจํา รวมทั้ง ทอยืน สายฉีด31 

น้ํา และหัวรับน้ําดับเพลิง  32 
 33 
การบริหารจัดการความปลอดภัย 34 

๑. มีการปรับปรุงแผนและชั้นตอนในการอพยพออกจากอาคารในกรณีฉุกเฉิน 35 
๒. มีการซอมอพยพเปนประจํา และจัดใหมีผูนําการอพยพใหเพียงพอ 36 
๓. มีการปฏิบัติและจดบันทึกงานบํารุงรักษาอุปกรณอยางตอเนื่องเปนประจํา 37 

  38 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๒๕ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

 1 
หมายเหตุ 2 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ3 

อาคาร 4 
 5 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 6 

ณ วันที่ตรวจสอบ 7 
 8 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม9 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล10 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 11 

 12 
  13 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๒๖ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

 1 
สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
  8 
 9 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพอาคารดังกลาว โดยผลการตรวจสอบ10 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดให11 
เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพ12 
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายงานขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบ13 
อาคารดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไขอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคําแนะนํา14 
ของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 15 
 16 
 17 
(.....................................................................) 18 
ผูตรวจสอบอาคาร 19 
 20 
 21 
 22 
ขาพเจาในฐานะ เจาของอาคาร ผูครอบครอง  ผูดูแลอาคาร หรือ ผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด ขอรับรองวาไดมีการ23 
ตรวจสอบอาคารตามรายงานดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบอาคารนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่ง24 
ไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการและผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการ25 
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมา26 
พรอมกับรายงานการตรวจสอบอาคารในคร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึง27 
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 28 
 29 
 30 
(.....................................................................) 31 
เจาของอาคาร หรือผูรับมอบอํานาจ 32 
 33 
  34 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป โรงงาน 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๒๗ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่ออาคาร...................................................................................................  3 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของอาคารลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป ปาย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๒๘ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๔.๙ 23Bเกณฑการตรวจสอบปาย ระดับ ๑ 1 
 2 
เกณฑการตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายตรวจสอบอาคาร ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 3 
ประเภทการตรวจสอบประจําป 4 
 5 
ประเภท ปาย  6 
ระดับ ๑ (เกณฑขั้นตํ่า) 7 
 8 
ขอบเขต 9 

๑. เกณฑการตรวจสอบอาคารฉบับนี้ ออกตามความในกฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการขึ้นทะเบียน 10 
เกณฑการตรวจสอบฯ ขอ ๑๘ (๒)  โดยเปนมาตรฐานทางราชการ  11 

๒. การตรวจสอบประจําปใหเนนการตรวจสอบเร่ืองการดูแลและบํารุงรักษาระบบอุปกรณ ตามแผนการที่12 
กําหนดไวในรายงานการตรวจสอบใหญ 13 

๓. การตรวจสอบใชหลักการสังเกตดวยสายตา และใชประสาทสัมผัสของมนุษยที่มีความปลอดภัยตอผู14 
ตรวจสอบ อาจใชเคร่ืองมือพื้นฐานประกอบการตรวจสอบได เชน ตลับเมตร เคร่ืองวัดแสง/เสียง และ15 
เคร่ืองวัดความเร็วลม  การตรวจสอบอาคารนี้ไมใชการประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 16 

๔. เกณฑจะตองไดรับการปรับปรุงเปนประจําใหเกิดความปลอดภัยในการใชงานดีขึ้นตามลําดับ ทั้งนี้ไมวา17 
อาคารที่ตรวจสอบนั้นจะตองปฎิบัติหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใชขณะกอสราง ซึ่งมีเปาหมาย18 
เพียงคํานึงถึงเฉพาะความปลอดภัยในการใชงานอาคารเทานั้น 19 

๕. ผูตรวจสอบอาคารหรือผูใชเกณฑตรวจสอบฉบับนี้ ถือวาเปนผูมีความรูเร่ืองขอกําหนดและเจตนารมณ20 
ของมาตรฐานและกฎหมายดานความปลอดภัยอยางดี และเปนผูที่มีเกียรติดวยการปฏิบัติวิชาชีพอยาง21 
เปนธรรม 22 

๖. เกณฑการตรวจสอบอาคาร จะแบงออกตามประเภทอาคารที่เขาขายตองไดรับตรวจสอบ โดยเกณฑนี้ให23 
ใชเฉพาะปาย ที่เขาขายตามกฎหมายตรวจสอบทั้งติดต้ังบนอาคาร และกอสรางเปนปายโดยเฉพาะ 24 

๗. ในแตละรอบปของการตรวจสอบประจําปใหตรวจสอบอาคารอยางนอย ๒ คร้ัง ขอเสนอแนะจากการ25 
ตรวจสอบและการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ ใหผูตรวจสอบอาคารแสดงรายละเอียดไวในรายงาน26 
ฉบับสมบูรณดวย 27 

๘. ผูตรวจสอบอาคารตองตรวจสอบอาคารอยางนอยตามเกณฑในฉบับนี้ ระบบและอุปกรณที่ติดต้ังสําหรับ28 
ปายแตไมไดอยูในเกณฑการตรวจสอบฉบับนี้ใหเปนการตกลงเฉพาะระหวางผูตรวจสอบอาคารกับ29 
เจาของอาคาร 30 

๙. หากเจาของอาคารไมสามารถแกไขตามขอเสนอแนะทันเวลา ใหผูตรวจสอบอาคารเขียนกําหนดการแลว31 
เสร็จตามความเห็นรวมกับเจาของอาคาร และใหเจาของอาคารลงนามรับรอง 32 

 33 
วัตถุประสงค 34 
1. การตรวจสอบปนี้จะมุงเนนเร่ืองความปลอดภัยตอชีวิตทั้งชีวิตและทรัพยของประชาชนผูอาศัยใกลเคียง และผู35 

สัญจรไปมา เปนสําคัญ เพื่อใหปายมีสภาพความปลอดภัยในการใชงานตามวัตถุประสงคของกฎหมาย 36 
2. การตรวจสอบปนี้จะชวยลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 37 
 38 
  39 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป ปาย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๒๙ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

ขอมูลปาย 1 
๑. ชื่อปาย   2 
๒. ที่อยู   3 
๓. ปายเร่ิมใชงานต้ังแต วัน/เดือน/ป   4 
๔. ขอมูลกายภาพและการใชงานปาย (ใหกรอกขอมูลเทาที่มี) 5 

ก. ปายกวาง  เมตร 6 
ข. ปายสูง  เมตร 7 
ค. โครงสรางสําหรับติดต้ังปาย สูง  เมตร 8 

๕. แบบ/เอกสารที่ใชตรวจ   9 
๖. ลักษณะโครงสรางปาย   10 
๗. มีระบบประกอบปาย ไดแก   11 
๘. มีระบบปองกันอัคคีภัย (ถามี) ไดแก   12 
๙. วัตถุอันตราย/เส่ียงสูงที่มี(จํานวน/ปริมาณ)   13 

   14 
 15 

รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร 16 
๑. การตรวจสอบคร้ังที่แลวไดรับใบ ร๑. (ว/ด/ป)    17 

โดยผูตรวจสอบหมายเลข   18 
๒. มีแผนการดูแลรักษาและซอมบํารุงอาคารหรือไม    19 

(ถามี) ปฏิบัติตามแผนหรือไม   20 
๓. ชวงวันที่ตรวจสอบคร้ังนี้ (ว/ด/ป)   21 

ถึง   22 
๔. ชื่อและรายละเอียดของผูตรวจสอบ  23 

ก.   24 
ข.   25 
ค.   26 
ง.   27 

๕. ชื่อผูแทนเจาของปาย นําเดินตรวจสอบ   28 
 29 
  30 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป ปาย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๓๐ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

   

   

   

   

   

เกณฑการตรวจสอบปาย 1 
 2 
 3 
ความม่ันคงแข็งแรง 4 

๑. ตรวจพินิจ โครงสรางที่ปายติดต้ัง และปายมีสภาพม่ันคงแข็งแรง และไมมี5 
ส่ิงที่อาจทําใหเกิดเปนอันตรายตอโครงสราง เชน วัชพืช สนิม ฯลฯ 6 

๒. มีการตรวจสอบการบํารุงรักษาความม่ันคงแข็งแรงเปนประจํา 7 
 8 
ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา 9 

๑. มีการตรวจสอบการบํารุงรักษาระบบปองกันฟาผาเปนประจํา 10 
 11 
ระบบไฟฟาแสงสวาง 12 

๑. มีการตรวจสอบการบํารุงรักษาระบบไฟฟาและสายดินเปนประจํา  13 
 14 
ระบบอุปกรณอื่นๆ (ถามี) 15 

๑. มีการตรวจสอบการบํารุงรักษาบันได ราวจับ และราวกันตกเปนประจํา  16 
 17 
หมายเหตุ 18 
ผลพินิจ หมายถึง ผลการตรวจสอบโดยใชทักษะของผูตรวจสอบอาคารดวยการพิเคราะห พิจารณา ตามเกณฑการตรวจสอบ19 

อาคาร 20 
 21 
ผลพินิจ ก หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวา ผาน ตามเกณฑการตรวจสอบอาคารที่กําหนดไว 22 

ณ วันที่ตรวจสอบ 23 
 24 
ผลพินิจ  ข หมายถึง ผลการตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบอาคารมีความเห็นวาเจาของอาคารจะตองปรับปรุงแกไขตาม25 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข ใหแลวเสร็จเสียกอน จากนั้น ผูตรวจสอบอาคารจึงจะออกความเห็นเปนผล26 
พินิจ ก ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป 27 

  28 

ผลพินิจ รายละเอียด 

อางอิง/ลําดับที่ ก ข 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป ปาย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๓๑ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

สรุปความเห็นจากผูตรวจสอบการตรวจสอบ 1 
  2 
  3 
  4 
  5 
  6 
  7 
 8 
ขาพเจาในฐานะผูตรวจสอบอาคารขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบสภาพปายดังกลาว โดยผลการตรวจสอบปาย9 
และอุปกรณประกอบของปายถูกตอง และเปนจริงตามที่ไดระบุไวในรายงานฉบับนี้  รวมทั้งยังไดใหเจาของปาย ผู10 
ครอบครอง  หรือ ผูดูแลปาย ไดรับทราบผลการตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณประกอบของปายตามรายงาน11 
ขางตนอยางครบถวนแลว  และในการนี้บุคคลผูรับผิดชอบปายดังกลาวไดทําแผนงานประกอบ การปรับปรุงแกไข12 
ปายและอุปกรณประกอบของปายตามคําแนะนําของผูตรวจสอบอาคารแนบมาพรอมกับรายงานฉบับนี้ดวย 13 
 14 
 15 
(.....................................................................) 16 
ผูตรวจสอบอาคาร 17 
 18 
 19 
 20 
ขาพเจาในฐานะ เจาของปาย ผูครอบครอง  หรือ ผูดูแลปาย ขอรับรองวาไดมีการตรวจสอบปายตามรายงาน21 
ดังกลาวขางตนจริง โดยการตรวจสอบปายนั้นกระทําโดยผูตรวจสอบอาคารซึ่งไดรับใบอนุญาตจากกรมโยธาธิการ22 
และผังเมือง รวมทั้งขาพเจายังไดรับทราบขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผู23 
ตรวจสอบอาคารอีกดวย พรอมกันนี้ยังไดจัดทําแผนในการปรับปรุงแกไขมาพรอมกับรายงานการตรวจสอบปายใน24 
คร้ังนี้ดวย ขาพเจาไดอานและเขาใจในรายงานดังกลาวครบถวนแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 25 
 26 
 27 
(.....................................................................) 28 
เจาของปาย หรือผูรับมอบอํานาจ 29 
 30 

31 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร - เกณฑการตรวจสอบอาคาร ประเภทตรวจสอบประจําป ปาย 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๓๒ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

รายละเอียดคําแนะนําใหแกไข จากการผลพินิจ ข 1 
 2 
ชื่อปาย...................................................................................................  3 
 
 
 
 
 
 
 รูปภาพ 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 
 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของปายลงนาม 
 
          
(                                                      ) 

 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพ 
 
 
 
 

ลําดับที่                      วันที่ 

เร่ือง 

สถานที่ 

คําบรรยายประกอบภาพ 
 

กําหนดวันที่แกไขแลวเสร็จ 

เจาของปายลงนาม 
 
          
(                                                      ) 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๓๓ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๕ 4Bแนวทางการยื่นรายงานผลการตรวจสอบอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ิน 1 

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู2 
ตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการ3 
ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ขอ 13 แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้ 4 

1. การตรวจสอบใหญ เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารที่ตองตรวจสอบทุก5 
ระยะ 5 ป โดยอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทว ิแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.6 
2522 แกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 และอาคารที่กฎกระทรวงกําหนด7 
ประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ.2548 รวม 9 ประเภท โดยแยกเปน 2 กลุม 8 

1.1 อาคารควบคุมการใชตามมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติควบคมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม9 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) 10 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่ไดรับใบรับรองการกอสรางอาคาร 11 
(แบบ อ.6) มาแลวไมนอยกวา 1 ป (ใหดูวันที่เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับรองการกอสรางอาคาร 12 
(แบบ อ. 6) 13 

1.2 อาคารไมควบคุมการใชที่ไดกอสรางอาคารแลวเสร็จมาแลวไมนอยกวา 1 ป (ใหดูวันที่ใบอนุญาต14 
กอสรางอาคาร (แบบ อ. 1) ฉบับสุดทายหมดอายุวันใดใหถือเปนวันที่กอสรางอาคารแลวเสร็จ) 15 

โดยอาคารที่เขาขายตองตรวจสอบอาคารรวม 9 ประเภทตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคารคร้ังแรกเปน16 
ประเภทการตรวจสอบใหญและจัดสงรายงานผลการตรวจสอบอาคารใหแกเจาพนักงานทองถ่ิน เม่ือเจาพนักงาน17 
ทองถ่ินไดรับรายงานแลวจะพิจารณารายงานผลการตรวจสอบอาคารและถาอาคารดังกลาวเอกสารหลักฐาน18 
ครบถวนและถูกตอง และผูตรวจสอบอาคารรายงานวาระบบและอุปกรณประกอบของอาคารไมมีส่ิงบอกเหตุความ19 
บกพรองของระบบตางๆ และโครงสรางอาคารอยูในสภาพปกติและอาคารมีความปลอดภัยในการใช เจาพนักงาน20 
ทองถ่ินจะออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ใหแกเจาของอาคารได 21 

2.  การตรวจสอบประจําป เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามแผนการ22 
ตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําปที่ผูตรวจสอบอาคารไดจัดทําขึ้น โดยใหดําเนินการ23 
ตรวจสอบอาคารเปนประจําทุกปในชวงประหวางการตรวจสอบใหญ ซึ่งเจาของอาคารตองสงรายงานผลการ24 
ตรวจสอบอาคารประจําปใหแกเจาพนักงานทองถ่ิน เปนประจําทุกป ทั้งนี้ภายใน 30 วันกอนวันที่ใบรับรองการ25 
ตรวจสอบอาคาร  (แบบ ร.1) ฉบับเดิมจะมีอายุครบ 1 ป  ในกรณีที่อาคารไมไดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร 26 
ใหเจาของอาคารสงรายงานผลการตรวจสอบอาคารประจําปใหแกเจาพนักงานทองถ่ินกอนหมดส้ินปนั้น 27 
 28 
ขอผอนผันใหอาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่ไมเขาขายเปนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 29 

กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบ พ.ศ.2548 ขอ 2 ไดผอนผันใหขยายเวลาใน30 
การตรวจสอบอาคารและสงรายงานผลการตรวจสอบอาคารใหแกเจาพนักงานทองถ่ิน ดังนี้  31 

- อาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่ต้ังแต 2,000 ถึง 5,000 ตารางเมตรไดรับการผอนผันให32 
ตรวจสอบอาคารและสงรายงานผลการตรวจสอบอาคารคร้ังแรกประเภทการตรวจสอบใหญใหแกเจาพนักงาน33 
ทองถ่ินภายในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555  34 

- อาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่เกิน 5,000 ตารางเมตรแตไมถึง 10,000 ตารางเมตร 35 
ไดรับการผอนผันใหตรวจสอบและสงรายงานผลการตรวจสอบอาคารคร้ังแรกประเภทการตรวจสอบใหญใหแกเจา36 
พนักงานทองถ่ินภายในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2553 37 
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รางมาตรฐานความปลอดภัยในการใชงานอาคาร 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๓๔ 

ฉบับรางเพื่อประชาพิจารณ   โปรดสงความเห็นของทานมายัง คุณพิชญะ จันทรานุวัฒน อีเมล pichaya@fusionfiresafety.com และสําเนา คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร 
อีเมล vichian.aps@gmail.com โดยสงความเห็นของทานกอนวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  เพื่อรวบรวมและปรับปรุงแกไข 

๖ 5Bแนวทางการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบอาคารสําหรับเจาพนักงาน1 
ทองถ่ิน 2 

 3 

รายงานผลการตรวจสอบอาคารเม่ือผูตรวจสอบอาคารไดจัดทําเสร็จเรียบรอยและเจาของอาคารหรือผู4 
ครอบครองอาคารหรือนิติบุคคลอาคารชุดไดจัดสงรายงานดังกลาวใหแกเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณา ซึ่งหนวยงาน5 
ทองถ่ินที่ตรวจสอบและพิจารณารายงานผลการตรวจสอบอาคารในปจจุบัน ไดแก 6 

1. องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) สําหรับอาคารที่อยูในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบล 7 
2. สํานักงานเทศบาล สําหรับอาคารที่อยูในพื้นที่เขตเทศบาล 8 
3. เมืองพัทยา สําหรับอาคารที่อยูในพื้นที่เขตเมืองพัทยา 9 
4. กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร สําหรับอาคารที่อยูในเขตพื้นที่10 

กรุงเทพมหานคร 11 

ในการตรวจสอบรายงานผลการตรวจสอบอาคารของหนวยงานทองถ่ิน เพื่อพิจารณาออกใบรับรองการ12 
ตรวจสอบอาคาร(แบบ ร.1)ใหแกเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือนิติบุคคลอาคารชุดนั้น หนวยงาน13 
ทองถ่ินสามารถตรวจสอบและพิจารณาตามแนวทางปฏิบัติประกอบการพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบ14 
อาคาร (แบบ ร.1) ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง กําหนดเปนแนวทางใหแกหนวยงานทองถ่ินถือปฏิบัติ สรุปไดดังนี้ 15 

 16 
1. การพิจารณาเอกสารหลักฐาน  17 

รายงานผลการตรวจสอบอาคารที่ไดจัดสงใหแกเจาพนักงานทองถ่ินและเอกสารหลักฐานของเจาของ18 
อาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือนิติบุคคลอาคารชุดและเอกสารหลักฐานของผูตรวจสอบอาคารที่ใชประกอบใน19 
การย่ืนรายงานผลการตรวจสอบอาคารที่หนวยงานทองถ่ินตองตรวจสอบใหครบถวนและถูกตองเพื่อพิจารณาออก20 
ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ประกอบดวย 21 

 22 
 1.1 รายงานผลการตรวจสอบอาคาร 23 

1) รายงานผลการตรวจสอบอาคารฉบับจริงที่มีลายมือชื่อเจาของอาคารหรือผู24 
ครอบครองอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดลงชื่อในฐานะเจาของอาคาร และผูตรวจสอบอาคารลงชื่อ25 
รับรองทุกหนาของรายงานฯ จํานวน 1 ชุด 26 

2) สําเนาแบบแปลนหรือแผนผังของอาคารชุด ซึ่งแสดงแปลนพื้นทุกชั้นพรอมตําแหนง27 
ของอุปกรณดับเพลิง บันไดหนีไฟ เสนทางหนีไฟ และแสดงสภาพการใชอาคาร 28 

 29 
1.2 เอกสารของเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือนิติบุคคลอาคารชุด 30 

1) สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (ที่ออกไมเกิน 6 เดือน) พรอมสําเนาบัตรประชาชนและ31 
ทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจลงนามกรณีเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารเปนนิติบุคคล หรือ สําเนา32 
บัตรประชาชนและทะเบียนบานของเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารกรณีเปนบุคคลธรรมดา หรือ สําเนา33 
หนังสือสําคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อ.ช.10) และสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูจัดการนิติ34 
บุคคลอาคารชุด กรณีเปนอาคารชุดพักอาศัย 35 

2) สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ อ.1) (ถามี)   36 
3) สําเนาใบรับรองการกอสรางอาคาร (แบบ อ.6) (ถามี)     37 
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วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ และสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร หนา ๑๓๕ 
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          1 
1.3 เอกสารของผูตรวจสอบอาคาร  2 

1) สําเนาหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารที่ออกโดยกรมโยธาธิการ3 
และผังเมือง 4 

2) สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสถาปตยกรรมควบคุมของ5 
ผูตรวจสอบอาคาร  6 

3) สําเนาหนังสือรับรองบริษัทฯ (ที่ออกไมเกิน 6 เดือน) พรอมสําเนาบัตรประชาชนและ7 
ทะเบียนบานของกรรมการผูมีอํานาจลงนามกรณีผูตรวจสอบอาคารเปนนิติบุคคล หรือสําเนาบัตรประชาชนและ8 
ทะเบียนบานของผูตรวจสอบอาคารกรณีผูตรวจสอบอาคารเปนบุคคลธรรมดา 9 

 10 
2. การพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) 11 

1) กรณีเอกสารหลักฐานครบถวนและถูกตอง และผูตรวจสอบอาคารรายงานวาระบบและ12 
อุปกรณประกอบของอาคารไมมีส่ิงบอกเหตุความบกพรองของระบบตางๆ และโครงสรางอาคารอยูในสภาพปกติ13 
และอาคารมีความปลอดภัยในการใช โดยมิตองใหนายชางหรือนายตรวจไปตรวจสอบซ้ําในเร่ืองที่ผูตรวจสอบอาคาร14 
ไดตรวจสอบมาแลว หนวยงานทองถ่ินสามารถออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ใหได 15 

2) กรณีเอกสารหลักฐานไมครบถวนถูกตอง หนวยงานทองถ่ินจะออกคําส่ังใหเจาของอาคาร16 
หรือผูครอบครองอาคารหรือนิติบุคคลอาคารชุดจัดสงเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมใหครบถวน หนวยงานทองถ่ิน17 
สามารถออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) หลังจากไดรับเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากเจาของอาคาร18 
ครบถวนแลว 19 

3)  กรณีผูตรวจสอบอาคารรายงานวาระบบหรืออุปกรณประกอบของอาคารบางระบบตอง20 
ปรับปรุงแกไขหรือโครงสรางอาคารอยูในสภาพชํารุดเสียหาย หนวยงานทองถ่ินจะออกคําส่ังใหเจาของอาคารหรือ21 
ผูครอบครองอาคารหรือนิติบุคคลอาคาร ดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของระบบดังกลาว เม่ือเจาของ22 
อาคารหรือผูครอบครองอาคารหรือนิติบุคคลอาคารชุดไดดําเนินการแกไขขอบกพรองแลวเสร็จ ใหเปนหนาที่ของผู23 
ตรวจสอบอาคารในปถัดไป จะไดทําการตรวจสอบ ในการตรวจสอบประจําปหรือตรวจสอบใหญคราวถัดไป และ24 
รับรองรายงานผลการแกไขขอบกพรองในรายงานผลการตรวจสอบประจําป หรือตรวจสอบใหญคราวถัดไปนั้น 25 
หนวยงานทองถ่ินจึงจะสามารถออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (แบบ ร.1) ใหได  26 
 27 
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