แนวทางการตรวจสอบอาคาร
อนวัช บูรพาชน

มาตรา 32 ทวิ แหง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กําหนดใหเจาของอาคาร
(1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
(2) อาคารชุมนุมคน
(3) อาคารตามที่กําหนดใน กฎกระทรวง
ตองจัดใหมผี ูตรวจสอบอาคาร ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร
โครงสรางของอาคาร ระบบและอุปกรณประกอบตาง ๆ ตาม
หลักเกณฑ วิธกี าร และเงื่อนไขที่กําหนดใน กฎกระทรวง

มาตรา 4 แหง พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม
โดย พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543
“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูซงึ่ ไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผูซ ึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยการนั้น
แลวแตกรณีซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตามพระราชบัญญัตนิ ”ี้

กฎกระทรวงเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร
ประกาศบังคับใชแลว 2 ฉบับ คือ
1. กฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผตู รวจสอบ
พ .ศ. 2548
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548
2. กฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูต รวจสอบ หลักเกณฑ
การขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปน
ผูตรวจสอบ และหลักเกณฑ การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548
มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2548

1.อาคารสูง

ประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีการตรวจสอบอาคาร
ตามกฎหมาย ( พรบ.+ กฎกระทรวง )
9 ประเภท
ตั้งแต 23 เมตร

2.อาคารขนาดใหญพิเศษ
อาคารขนาดใหญพิเศษ
หมายความวา อาคารที่กอสราง
ขึ้นเพื่อใชพนื้ ที่อาคารหรือสวนใด
ของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือ
ประกอบกิจการประเภท
เดียวหรือหลายประเภท โดยมี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นในหลัง
เดียวกันตั้งแต 10,000 ตาราง
เมตรขึน้ ไป

อาคารสูง หมายความวา
อาคารที่บคุ คลอาจเขาอยู
หรือเขาใชสอยไดทมี่ คี วาม
สูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป

3.อาคารชุมนุมคน
อาคารชุมนุมคน หมายความ
วา อาคารหรือสวนใดของ
อาคารที่บุคคลอาจเขาไป
ภายใน เพื่อประโยชนในการ
ชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต
1,000 ตารางเมตรขึ้นไป
หรือชุมนุมคนไดตงั้ แต 500
คนขึ้นไป

4. โรงมหรสพ

อาคารที่กําหนดในกฎกระทรวง

อาคารที่ใชในการ
ฉายภาพยนตร
แสดงละคร ดนตรี
หรือ การแสดง
รื่นเริงอื่นใดที่ให
สาธารณชนเขา
ชมเปนปกติธุระ

6. สถานบริการ
ทีม่ ีพื้นที่ตั้งแต
200 ตารางเมตร
ขึ้นไป

5. โรงแรม

อาคารที่กําหนดในกฎกระทรวง

ทีม่ ีจํานวนหองพัก
ตั้งแต 80 หองขึ้น
ไป

อาคารที่กําหนดในกฎกระทรวง
• สถานบริการ คือ สถานที่ตั้งขึ้นเพื่อใหบริการโดยหวังประโยชนในการคา ดังนี้
• 1. สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง ประเภททีม่ ี และประเภททีไ่ มมหี ญิงพาตเนอร
บริการ ไดแก ไนตคลับ บาร ภัตตาคาร เปนตน
• 2. สถานทีม่ ีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย และบริการโดยมี
หญิงบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีทสี่ ําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการ
นวดใหแกลูกคา (ไดแก ภัตตาคารที่มหี ญิงบําเรอนั่งรวมโตะปรนนิบัติลูกคา หรือโรง
น้ําชาทีม่ ีเตียงพักผอนหลับนอน และมีบริการนวดใหแกลูกคา เปนตน)
• 3. สถานที่อาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา (ไดแก สถานอาบน้ํา
นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการนวดแกลูกคารวมตลอดถึงรานตัดผมหรือดัดผมซึ่งมี
หองนวดแกลูกคาดวย เปนตน)
• 4. สถานที่ทมี่ อี าหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมกี าร
แสดงดนตรีหรือ การแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง (ไดแก รานคอฟฟชอบ รานขาย
อาหารหรือเครื่องดื่มโดยจัดใหมีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพือ่ การบันเทิง
เปนตน)

7. อาคารชุด หรือ

อาคารอยูอาศัย
รวม

อาคารที่กําหนดในกฎกระทรวง

ที่มพี ื้นที่ตั้งแต
2,000 ตารางเมตร
ขึ้นไป

8. โรงงาน
ทีม่ ีความสูงมากกวา
1 ชั้น และมีพื้นที่ตั้งแต
5,000 ตารางเมตรขึ้น
ไป

อาคารที่กําหนดในกฎกระทรวง

1. อาคารที่มีพื้นที่ไมเกิน
หาพันตารางเมตร ให
ไดรับการยกเวนการจัด
ใหมีการตรวจสอบ
อาคารเปนเวลาเจ็ดปนับ
แตวันที่กฎกระทรวงใช
บังคับ
2.อาคารที่มีพื้นที่เกินหาพัน
ตารางเมตร ใหไดรับการ
ยกเวนการจัดใหมีการ
ตรวจสอบอาคารเปน
เวลาหาปนับแตวันที่
กฎกระทรวงใชบงั คับ

9. ปาย หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นสําหรับติดหรือตั้ง
ปาย
ที่มคี วามสูงจากพื้นดิน
ตั้งแต15 เมตรขึ้นไปหรือ
มีพื้นที่ของปายตั้งแต 50
ตารางเมตรขึ้นไป
ปายบนหลังคาหรือ
ดาดฟา หรือสวนของ
อาคาร พื้นที่ตั้งแต 25
ตารางเมตรขึ้นไป

อาคารที่กําหนดในกฎกระทรวง

อาคารที่กําหนดในกฎกระทรวง

ใหเจาของอาคารประเภทที่ตอ งจัดใหมกี ารตรวจสอบอาคาร
ตามกฎหมาย และเปนอาคารที่กอสรางมาแลว ไมนอยกวา
หนึ่งป จัดใหมีการตรวจสอบอาคารประเภทตรวจสอบใหญ
เปนครั้งแรกใหแลวเสร็จและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในสองปนับแตวันที่ กฎกระทรวง
ใชบังคับ

• ไมจัดใหมีการตรวจสอบ(มาตรา65ทวิ)
1. จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 60,000 บาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
2. ปรับเปนรายวันๆ ละ ไมเกิน 10,000 บาท
• ไมแกไขตัวอาคารหรืออุปกรณที่ชํารุดตามที่เจาพนักงานทองถิ่นสั่ง
(มาตรา65จัตวา)
1. ปรับไมเกิน 30,000 บาท
2. ปรับเปนรายวันๆ ละ ไมเกิน 5,000 บาท

ผูตรวจสอบตองไมตรวจสอบอาคารดังตอไปนี้
1. อาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรส พนักงานหรือตัวแทน
ของผูตรวจสอบเปนผูจดั ทําหรือรับผิดชอบในการ
ออกแบบ รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการ
คํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร การควบคุมงาน
การกอสราง หรือการติดตั้งอุปกรณประกอบของอาคาร
2. อาคารที่ผูตรวจสอบ หรือคูสมรสเปนเจาของหรือมีสวน
รวมในการบริหารจัดการอาคาร หรือใชเปนสถาน
ประกอบการ

กฎเกณฑที่ใชในการตรวจสอบ
1. ตรวจสอบตามเกณฑทกี่ ําหนดไวในกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกอสรางอาคาร
นัน้ หรือ
2. ตรวจสอบตามมาตรฐานความปลอดภัยของ
สถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือ
สภาสถาปนิก

แนวคิดการตรวจสอบอาคาร
Inspector
- เขาขายวิชาชีพ ตองใชผูประกอบ
วิชาชีพแตละสาขาเปนผูตรวจสอบ
- อาจมีปญหาการทํางานขามสายวิชาชีพ
- คาใชจายในการตรวจสอบสูง
- ผูตรวจสอบแตละระบบตองรูลึก มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะ
- ทํางานไดชา และมีความซ้ําซอนกับผู
ตรวจสอบบํารุงรักษาระบบ

Auditor
- ไมเขาขายวิชาชีพ คนเดียวตรวจได
ทั้งหมด
- ไมมปี ญหาการทํางานขามสายวิชาชีพ
- คาตรวจสอบต่ํากวา
- ผูตรวจสอบไมตองรูลึกแตตองเขาใจ
แนวคิดของการตรวจสอบ
- ทํางานไดเร็ว ลดความซ้ําซอน

สรุปขั้นตอนการตรวจสอบ
เจาของจัดหา
ผูตรวจสอบ
Owner

ผูตรวจสอบวางแผน
ตรวจและเตรียม
Check list

เจาของจัดหา
แบบแปลน
ทํารายงานการ
ตรวจใหกับ
เจาของอาคาร

Auditor

เจาของอาคารยื่นผล
การตรวจสภาพอาคาร
ตอเจาพนักงานทองถิ่น

เลขที…่ .............................................

ตรวจสอบเอกสาร แบบแปลน
และ ตรวจอาคาร

แบบ ร.๑

ใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
ใบรับรองฉบับนีอ้ อกใหเพือ่ แสดงวา
อาคาร
ตัง้ อยูเ ลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
ไดผา นการตรวจสอบอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แลว
เจาพนักงานทองถิน่ ไดพจิ ารณาผลการตรวจสอบอาคาร
ซึง่ ทําการตรวจสอบโดยผูต รวจสอบชือ่
เห็นวา อาคารนีม้ สี ภาพปลอดภัยในการใชงาน

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

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

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

.......................... ...................... ...........................……………………….………………….

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

หมูท ี่

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

จังหวัด

................................ ............ .......... .............……………………………………………

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

แลว

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

ออกให ณ วันที่ . ................................................... เดือน ............................................พ.ศ. ................................

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

(....................................................................................................................................................................)
ตําแหนง ................…………………………………………………………………………………………………..
เจาพนักงานทองถิน
่

เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออก
ใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร

Local autority

การตรวจสอบใหญ ทุก ๆ 5 ป โดยผูตรวจสอบอาคาร
การตรวจสอบประจําป โดยผูตรวจสอบอาคาร
การตรวจดูแล บํารุงรักษา โดยเจาของหรือผูดูแลอาคาร

การตรวจสอบใหญกับการตรวจสอบประจําปตางกันอยางไร
การตรวจสอบใหญเปนการตรวจสอบอาคารทุกระบบ
ทุกระยะ 5 ป ( เขาไปตรวจคราวเดียว )
การตรวจสอบประจําป ตรวจการดูแลบํารุงรักษาตาม
แผนการตรวจสอบและบํารุงรักษาตามที่ผูตรวจสอบ
จัดทําขึ้นในชวงประหวางการตรวจสอบใหญเปน
ประจําทุกป
(เขาไปตรวจสอบระหวางปตามความถี่ทกี่ ําหนด)

0

1

ตรวจสอบใหญ

2

3

5 ป

4
ตรวจสอบใหญ

ตรวจสอบประจําป
ตรวจดูแล บํารุงรักษา

ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบมากนอยอยางไร
• ตรวจดวยสายตา ( visual audit ) และเครื่องมือพื้นฐานประกอบการใชดุลยพินิจวามี
สิง่ บอกเหตุความไมปลอดภัยหรือไม ไมควรตองรับผิดชอบในสิง่ ที่เกินกวาขอบเขตการ
ทํางานทีจ่ ะตองตรวจเชิงลึก
• ผูตรวจสอบควรตองรับผิดชอบในการใชดุลยพินจิ ใหขอเสนอแนะอยางถูกตอง แตหาก
รับรองวาอาคารมีความปลอดภัยก็ไมใชวาตองรับรองความปลอดภัยของอาคารวาตรวจสอบ
แลวจะปลอดภัยตลอดไป เพราะอาคารตองมีการดูแลบํารุงรักษาอยางถูกตองตอไปดวยจึงจะมี
ความปลอดภัยอยูเสมอ
• รับผิดชอบการตรวจสอบโดยการหาสิง่ บอกเหตุทปี่ รากฎ ณ วันเวลาที่ตรวจสอบ
• รับผิดชอบการทํารายงานตามสภาพจริง ในวันเวลาที่ตรวจสอบในดานความมั่นคงแข็งแรง
และความปลอดภัย ไมใชการตรวจจับวาอาคารกระทําผิดกฎหมายซึ่งควรเปนหนาที่ของเจา
พนักงานทองถิน่
• ผูตรวจสอบมีหนาที่ตองจัดทําคูมือการตรวจบํารุงรักษาอาคารใหกับเจาของอาคาร ซึง่ เทากับ
เปนการกําหนดเงื่อนไขใหเจาของอาคารจะตองตรวจบํารุงรักษาในวันตอจากที่ผูตรวจสอบ
ตรวจและทํารายงานไว

ผูตรวจสอบบุคคลธรรมดาตองตรวจสอบคนเดียวหรือไม
• กฎกระทรวงกําหนดใหผูตรวจสอบประเภทบุคคลธรรมดาคนเดียว
สามารถตรวจสอบอาคารทั้งอาคารได
• ถาไมมั่นใจไมควรตรวจสอบคนเดียว สามารถมีผูชวยไดเพราะไมมีขอ
หาม แตถาผูชวยไมใชผูตรวจสอบควรระมัดระวังการทํางานไมใหกาว
ลวงงานของผูตรวจสอบ เชน การใหคําแนะนํา หรือการรับรอง
รายงานการตรวจสอบ

ผูตรวจสอบจัดทําแบบเพื่อการตรวจสอบไดหรือไม
•
•
•
•

ได เพราะไมขัดกฎเกณฑตามกฎกระทรวง
ได เพราะไมใชการออกแบบ คํานวณ แตเปนการเขียนแบบตามจริง
ได เพราะไมถือวามีสวนไดสวนเสีย เขียนตามจริง
เขียนแบบเฉพาะสวนที่ตองใชเพื่อการตรวจสอบ ไมตองแสดง
รายละเอียดทุกอยาง ควรมี
- แปลนพื้น
- ตําแหนงหอง ตําแหนงระบบอุปกรณตาง ๆ
- เสนทางหนีไฟ

ผูตรวจสอบบุคคลธรรมดากับแบบนิติบคุ คลมีขอบเขตการ
ตรวจสอบตางกันอยางไร หรือไม
• กฎกระทรวงไมกําหนดความแตกตางของการทํางานระหวางผู
ตรวจสอบประเภทบุคคลธรรมดากับผูตรวจสอบประเภทนิติบุคคล
ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบไดเหมือนกัน
• ผูตรวจสอบประเภทบุคคลธรรมดาก็ไมมีการแบงระดับการทํางาน
ดังนั้นผูตรวจสอบที่เปนผูประกอบวิชาชีพระดับภาคี สามัญ หรือวุฒิ
จึงทํางานไดไมแตกตางกัน

แนวทางการตรวจสอบอาคาร
ความเสี่ยง

•
•
•
•

ความมั่นคงแข็งแรง
ระบบอุปกรณ
สมรรถนะ
การบริหารจัดการ

สิ่งบอกเหตุ

ตองมี ถาไมมตี องแกไข
ตองมี ถาไมมตี องแกไข หรือใชการบริหารจัดการ
ตองใชได ถาไมไดตองแกไข
ตองมี ถาไมมตี องจัดใหมี

Auditor

แนวทางการตรวจสอบ

อาคารมีความมัน่ คงแข็งแรงและ
ปลอดภัยตามเกณฑของกฎหมาย
ขณะกอสรางอาคาร ไมมีสิ่งบอก
เหตุวาอาคารมีความไมปลอดภัย
ผูตรวจสอบเสนอรายงานวา
อาคารมีความมัน่ คงแข็งแรงและ
ปลอดภัยตามเกณฑของกฎหมาย
ขณะกอสรางอาคาร
เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออก
ใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร
Local autority

แนวทางการตรวจสอบ

Auditor
อาคารมีความมัน่ คงแข็งแรงไม
เพียงพอแตมีความปลอดภัยตาม
เกณฑของกฎหมายขณะกอสราง
อาคารและมีสิ่งบอกเหตุวาอาคาร
อาจมีความไมปลอดภัย
ผูตรวจสอบเสนอรายงานวา
อาคารควรหรือตองปรับปรุงแกไข
หรือตองการผูเชี่ยวชาญเฉพาะมา
ตรวจวิเคราะหและแกไข
เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออก
คําสั่งใหแกไขอาคาร
Local autority

Auditor

แนวทางการตรวจสอบ

อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงแตระบบ
อุปกรณความปลอดภัยไมเพียงพอตาม
เกณฑของกฎหมายขณะกอสรางอาคาร
ไมมสี ิ่งบอกเหตุวาอาคารอาจมีความไม
ปลอดภัย แตมีความเสี่ยง
ผูตรวจสอบเสนอรายงานวาอาคารมีความ
มั่นคงแข็งแรงและควรปรับปรุงระบบความ
ปลอดภัยตามเกณฑของกฎหมายขณะ
กอสรางอาคารหรือใชการบริหารจัดการลด
ความเสี่ยงนั้นจนปลอดภัยไมมคี วามเสี่ยง
เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกคําสั่งให
แกไขอาคารหรืออุปกรณ

Local autority

แนวทางการตรวจสอบ

Auditor

อาคารมีความมัน่ คงแข็งแรงแตระบบ
อุปกรณความปลอดภัยไมเพียงพอ
ตามเกณฑของกฎหมายขณะกอสราง
อาคาร และมีสงิ่ บอกเหตุวาอาคารอาจ
มีความไมปลอดภัยหรือมีความเสี่ยง
เจาของอาคารแกไขแลวผูตรวจสอบ
เสนอรายงานวาอาคารมีความ
แข็งแรงและปลอดภัย
เจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออก
ใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร
Local autority

ผูตรวจสอบอาคาร

คูมือตรวจสอบใหญ

แผนการตรวจอาคารประจําป+ คูมือตรวจประจําป

แผนปฏิบัติการบํารุงรักษา + คูมือการบํารุงรักษา

ผูตรวจสอบใหญตองทําอะไรบาง
1.จัดทําคูมือการตรวจสอบอาคาร
(ตรวจสอบใหญในครั้งแรกและทุก ๆ 5 ป)
2.จัดทําแผนการตรวจสอบ คูม อื การตรวจบํารุงรักษา
ระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร ใหกับเจาของ
อาคารหรือผูดูแลอาคาร ( คูม อื ผูด ูแลอาคาร )
3.จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป (ระหวางการ
ตรวจสอบใหญ )

สิ่งที่ผูตรวจสอบใหญตอง
ทําใหกบั เจาของอาคาร

ส

สวนที่ 1ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร
1.ขอบเขตของผูตรวจสอบอาคาร
ผูตรวจสอบมีหนาที่ตรวจสอบ สังเกตดวยสายตาพรอมดวย
เครื่องมือพื้นฐานเทานั้น จะไมรวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษ
เฉพาะ ทํารายงาน รวบรวมและสรุปผลการ วิเคราะห ทางดานความ
มั่นคงแข็งแรง และระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อความปลอดภัยของชีวติ
และทรัพยสินของผูใชสอยอาคาร แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ
สภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารที่ทําการตรวจสอบนั้นใหแก
เจาของอาคาร เพื่อใหเจาของอาคารเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณประกอบของอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกป
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สวนที่ 1ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร
2.2 ลักษณะบริเวณที่ตองตรวจสอบ
ผูตรวจสอบจะตรวจสอบ รายงาน และประเมินลักษณะบริเวณที่
นอกเหนือจากอาคารดังตอไปนี้
(1) ทางเขาออกของรถดับเพลิง
(2) ที่จอดรถดับเพลิง
(3) สภาพของรางระบายน้ํา

สวนที่ 1ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร
2.3 ระบบโครงสราง
2.3.1 ผูตรวจสอบจะตรวจสอบตามรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) สวนของฐานราก
(2) ระบบโครงสราง
(3) ระบบโครงหลังคา
2.3.2 สภาพการใชงานตามที่เห็น การสั่นสะเทือนของพื้น การแอนตัวของพื้นคาน หรือ
ตง และการเคลื่อนตัวในแนวราบ
2.3.3 การเสื่อมสภาพของโครงสรางทีจ่ ะมีผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรงของระบบ
โครงสรางของอาคาร
2.3.4 ความเสียหายและอันตรายของโครงสราง เชน ความเสียหายเนื่องจากอัคคีภัย
ความเสียหายจากการแอนตัวของโครงขอหมุน และการเอียงตัวของผนัง เปนตน

สวนที่ 1ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร
2.4 ระบบบริการและอํานวยความสะดวก
2.4.1 ระบบลิฟต
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบอุปกรณระบบลิฟต
(2) ตรวจสอบการทํางานของลิฟต
(3) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซอมบํารุง มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรอง
การตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตที่ผานมา
2.4.2 ระบบบันไดเลื่อน
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบอุปกรณระบบของบันไดเลื่อน
(2) ตรวจสอบการทํางานของบันไดเลื่อน
(3) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซอมบํารุง มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรอง
การตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตที่ผานมา

สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของอาคาร
สวนที่ 2 ขอมูลทั่วไปของอาคาร

1. ขอมูลอาคารและสถานที่ตั้งอาคาร
ชื่ออาคาร…………………………………………
ตั้งอยูเลขที…
่ ………..ตรอก/ซอย……………………. ถนน………
ตําบล/แขวง……….อําเภอ/เขต…………….
จังหวัด………………….รหัสไปรษณีย………………..
โทรศัพท………………โทรสาร……………………..
ไดรับใบอนุญาตกอสรางจากเจาพนักงานทองถิ่น เมื่อวันที่…เดือน……พ.ศ…

มี แบบแปลนเดิม
√ ไมมี แบบแปลนเดิม

( กรณีที่ไมมีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการ
กอสรางอาคาร ใหเจาของอาคารจัดหาหรือจัดทําแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคารใหกับผูตรวจสอบอาคาร )

• 9 อยูในบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
•
ไมอยูในบังคับตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
เพราะไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคารกอนกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 มีผลบังคับใช
•

•

แผนที่และเสนทางเขา - ออกของอาคารโดยสังเขป

เปนอาคารประเภทควบคุมการใช ไดรับใบอนุญาตเปดใชอาคารจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น เมื่อวันที่ - เดือน พ.ศ……. ประมาณป 2542
เปดใชอาคารบางสวนคาดวา ชั้น 11-40 ยังไมไดรับรองการกอสราง (อ.6)
ไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช
หมายเหตุ ขอมูลที่แสดงในแผนผัง (ถามี) ใหระบุตาํ แหนงเปนสัญลักษณ ดังนี้
1 แทนหัวจายน้าํ ดับเพลิงรอบอาคาร 3 แทน เครื่องสูบน้าํ ดับเพลิง
2 แทนหัวรับน้ําดับเพลิง
4 แทน หองเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารองฉุกเฉิน

วัน/เดือน/ป ที่ตรวจสอบ 1 - 10 พฤษภาคม 2005.ชวงเวลาที่ตรวจสอบ 10.00 – 16.00 น

รูปถายอาคารในวัน เวลาที่ตรวจสอบ

5 แทน แหลงน้าํ อืน่ ๆ เชน สระวายน้าํ
6 แทน อื่น ๆ (ระบุ)

2. ชื่อเจาของอาคาร และผูครอบครองอาคาร
2.1 เจาของอาคาร
ชื่อ …………….
สถานที่ติดตอเลขที่ 310 หมูที่ - ตรอก/ซอย ถนนพหลโยธิน ตําบล/แขวง สามเสนใน อําเภอ/เขตพญาไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10400 โทรศัพท 022654140 โทรสาร 02-265-4147 อีเมล...................................................

3. ประเภทของอาคารและขอมูลสิ่งกอสราง (สามารถระบุมากกวา 1 ขอได)
3.1 ประเภทของอาคาร
9 อาคารสูง
9 อาคารขนาดใหญพิเศษ
อาคารชุมนุมคน
โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
โรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรงแรม ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป
สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต 200 ตารางเมตร
ขึ้นไป
อาคารชุด หรือ อาคารอยูอาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
โรงงานตามกฎหมายวาดวยโรงงานที่มีความสูงมากกวา 1 ชั้น และมีพื้นที่
ใชสอยตั้งแต 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป
อื่น (ระบุ)…………………………………………….

4. ลักษณะการใชงานหรือการประกอบกิจกรรมของอาคาร
9 ตามที่ไดรับอนุญาตใหใชเปน อาคารพาณิชยและ
สํานักงานและอาคารที่จอดรถยนต
9 การใชงานปจจุบันใชเปน อาคารพาณิชยและสํานักงาน
และอาคารที่จอดรถยนต ( เหมือนที่ไดรับอนุญาต )

3.2 ประเภทอาคารตามลักษณะโครงสราง (ระบุ)
ประเภทโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 40ชั้น
ชั้นจอดรถ เปน Post tension
3.3 ขอมูลอาคาร
9 จํานวนชั้นของอาคารเหนือพื้นดิน 40 ชั้น
9 จํานวนชั้นใตดิน 1 ชั้น
ถนนเขาสูอาคารกวาง 30 เมตร
อื่น ๆ (ระบุ)
พื้นที่ใชสอย 43,195 ตร.ม.(ที่ดิน 2-2-2 ไร)
ชั้น11-39 เปน High zone

5. การเก็บรักษาประเภทของวัตถุหรือเชื้อเพลิงที่อาจเปนอันตราย
วัตถุติดไฟ ประเภท………..ปริมาณ………สถานที่เก็บ……………
วัตถุอันตรายประเภท………..ปริมาณ……....สถานที่เก็บ……………
วัตถุเชื้อเพลิงประเภท………..ปริมาณ………สถานที่เก็บ…………..
น้ํามันเชื้อเพลิงประเภท………ปริมาณ………สถานที่เก็บ………….
9 กาซ ประเภท LPG ปริมาณ20 ถัง สถานที่เก็บ บริเวณดานหลังอาคาร
สารเคมีประเภท…………..ปริมาณ………สถานที่เก็บ…………….
อื่น ๆ (ระบุ)………………………………..……………….
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สวนที่ 3 ผลการตรวจสอบอาคารในดาน
ความปลอดภัยตามกฎหมาย
เปนการตรวจสอบตามเกณฑขั้นต่ําของกฎหมาย
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทีบ่ ังคับ
ใชขณะทีก่ อสรางอาคาร

สวนที่ 3 ผลการตรวจสอบอาคารในดาน
ความปลอดภัยตามกฎหมาย
ในการตรวจสอบใหใชแบบรายละเอียดการตรวจสอบแลวแตกรณี ดังนี้
1.อาคารสูง และอาคารขนาดใหญพิเศษที่กอสรางหลังการบังคับใช
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33( พ.ศ.2535 ) ทั้งกรณีกอน และ หลังการบังคับใช
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใชตามแบบ 1.
2.อาคารสูง และอาคารขนาดใหญพิเศษที่กอสรางกอนการบังคับใช
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 ( พ.ศ.2535 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใชตามแบบ 2.

1.บันไดหนีไฟ

อาคารสูง และอาคารขนาดใหญพิเศษ
อาคารอื่น ๆ
2535

2537

2540

2543

ประตูสูบันไดหนีไฟ
80 ซม.x 2.00 ม.

2. แบบแปลนฯ

2548
5.ระบบไฟสองสวางสํารองและปายชั้น

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 + กฎกระทรวงฉบับที่ 50

กฎกระทรวงฉบับที่ 39
กฎกระทรวงฉบับที่ 47

กฎกระทรวงฉบับที่ 47
3. ติดตั้งเครื่องดับเพลิง

กฎกระทรวงฉบับที่ 55
กฎกระทรวงตรวจสอบอาคาร

4. ระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม
6.ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา

อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารขนาดใหญ อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ าศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน

(1 ) อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุด หรือดาดฟาสูพื้นดิน อยางนอย 2
บันไดและมีระยะหางของแตละบันไดไมเกิน 60 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน

(1 ) อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุด หรือดาดฟาสูพื้นดิน อยางนอย 2
บันไดและมีระยะหางของแตละบันไดไมเกิน 60 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน

แนวพื้นทีป่ องกัน

เกณฑตามกฎกระทรวงฉบับที่33(พ.ศ.2535)

เกณฑตามกฎกระทรวงฉบับที่33(พ.ศ.2535)

(2 ) บันไดของอาคารสูงตองตั้งอยูในที่ที่บุคคลไมวาจะอยูใน ณ จุดใดของ
อาคาร สามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก

(3 ) ประตูหนีไฟทําดวยวัสดุทนไฟเปนบานเปดผลักออกสูภายนอกพรอมติดตั้งอุปกรณ
ชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองและสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา

กระจกไมทนไฟ

(4) บันไดหนีไฟของอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ ตองทําดวยวัสดุทนไฟ และไมผุกรอน
(เชนคอนกรีตเสริมเหล็ก) และไมเปนแบบบันไดเวียน

(5 ) บันไดหนีไฟของอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน

(6 ) บันไดหนีไฟของอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษสวนที่อยูภายนอกอาคารตองมีผนัง
ดานที่บันไดพาดผานเปนผนังกันไฟ

9

(7 ) บันไดหนีไฟทีอ่ ยูภายในอาคารตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารได หรือมีระบบ
อัดอากาศในชองบันไดหนีไฟที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติ เมื่อเกิดเพลิงไหม

x

(8 ) บันไดหนีไฟทีอ่ ยูภายในอาคารตองมีผนังกันไฟโดยรอบ และตองมีแสงสวางจาก
ระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็นชองทางได ขณะเกิดเพลิงไหม

(9 ) มีปายบอกชั้น ปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นดวย
ตัวอักษรที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน ตัวอักษรขนาดไมเล็กกวา10 ซม.

x

(10 ) ทางออกสุดทายของบันไดหนีไฟ ตองออกสูบริเวณที่ปลอดภัยหรือออกสูภายนอก

(11 ) ตองไมมีสิ่งกีดขวางเสนทางหนีไฟที่จะไปสูบันไดหนีไฟ

กระจกใส

9

x

(12 ) อาคารสูงตองมีชองทางเฉพาะสําหรับการเขาไปบรรเทาภัยจะเปนลิฟตดับเพลิงหรือ
บันไดหนีไฟก็ได และทุกชั้นตองมีหองวางพื้นที่ไมนอ ยกวา 6 ตร.ม. ติดตอกับชองทาง
นี้ และเปนบริเวณที่ปลอดจากเปลวไฟและควัน และเปนที่ตั้งตูหัวฉีดน้ําดับเพลิง

บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา 60 องศา เวนแตตึกแถว
และบานแถวทีส่ ูงไมเกินสี่ชั้น ใหมีบันไดหนีไฟที่มีความลาดชัน
เกิน 60 องศาได และตองมีชานพักบันไดทุกชั้น

เกณฑตามกฎกระทรวงฉบับที่55(พ.ศ.2543)

บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอ ยกวา 80เซนติเมตรมีผนังทึบกอสราง
ดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชองระบายอากาศและชองประตู
หนีไฟ และตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารไดโดยแตละชั้นตองมีชองระบายอากาศที่เปด
สูภายนอกอาคารไดมีพื้นที่รวมกันไมนอ ยกวา 1.4 ตารางเมตร (ถาเปนอาคารสูงตองมีชอง
ระบายอากาศหรือมีระบบอัดลมภายในชองบันไดหนีไฟ) กับตองมีแสงสวางใหเพียงพอทั้ง
กลางวันและกลางคืน

เกณฑตามกฎกระทรวงฉบับที่55(พ.ศ.2543)

บันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอ ยกวา 60เซนติเมตรและ
ตองมีผนังสวนที่บันไดหนีไฟพาดผานเปนผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวรที่เปน
วัสดุทนไฟ
ถาบันไดหนีไฟภายนอกอาคารทอดไมถึงพื้นชั้นลางของอาคารตองมีบันไดโลหะที่
สามารถเลื่อนหรือยึดหรือหยอนลงมาจนถึงพื้นชั้นลางได

อาคารสูง

• อาคารสูงจําเปนจะตองมี
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
ทุกชั้น ซึ่งประกอบดวย
อุปกรณ 2 ตัว คือ Detector
ซึ่งเปนตัวจับควัน หรือความ
รอนที่ผิดปกติ และ Alarm
ซึ่งเปนตัวสงสัญญาณใน
ลักษณะของแสง หรือเสียง

กฎกระทรวงฉบับที 55
ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีความกวาง
สุทธิไมนอยกวา 80เซนติเมตร สูงไมนอยกวา
1.90 เมตร และตองทําเปนบานเปดชนิดผลัก
ออกสูภายนอกเทานั้น กับตองติดอุปกรณชนิดที่
บังคับใหบานประตูปดไดเอง และตองสามารถ
เปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทาง
ออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีธรณีหรือขอบกั้น
กฎกระทรวงฉบับที่ 33
ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ เปนบานเปด
ชนิดผลักออกสูภายนอกพรอมติดตั้งอุปกรณชนิด
ที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง มีความกวางสุทธิ
ไมนอ ยกวา 90 เซนติเมตร สูงไมนอ ยกวา 1.90
เมตร และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวก
ตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟ
ตองไมมีชั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น

•

มีเครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือ ขนาดไมนอย
กวา 4 กก. (1 เครื่องตอ
พื้นที่อาคารไมเกิน
1,000 ต.ร.ม.)
ทุกระยะไมเกิน 45
เมตร แตไมนอยกวาชั้น
ละ1 เครื่อง

กฎกระทรวงฉบับที่ 47ชองประตูสูบันได
หนีไฟตองเปนบานเปดทําดวยวัสดุที่ไมติด
ไฟ พรอมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับให
บานประตูปดไดเองเพื่อปองกันควันและ
เปลวไฟมิใหเขาสูบันไดหนีไฟและมีความ
กวางสุทธิไมนอ ยกวา 80 เซนติเมตร สูงไม
นอยกวา 2.00 เมตร

อาคารสูง
แบบแปลนอาคาร

• ดาดฟาสามารถใช
เปนทางหนีไฟที่ตอ
เนื่องมาจากบันได
หนีไฟ ในตัว
อาคาร โดยจัดให
เปนทีโ่ ลง

กฎกระทรวงฉบบท 39
(พ.ศ.2537) ฯ
วาดวยเรื่องเกี่ยวกับ แบบและวิธีการ
เกี่ยวกับการติดตัง
้ ระบบการปองกัน
อัคคีภย
ั

(1)หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด
(2)อาคารทีใ่ ชเปนที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรง
มหรสพ หอประชุม โรงแรม สถานพยาบาล
สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด
หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทา
อากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนสงมวลชน
of อPublic
Works
and
ที่จDepartment
อดรถ ทาจอดเรื
ภัตตาคาร
สํานั
กงาน
Town
&
Country
Planning
สถานที่ทําการของราชการ โรงงาน และอาคาร

ตองติดตั้งแผนผังในแตละ
ชั้นของอาคาร ที่ระบุถึง
ตําแหนงของหองทุกหอง,
เสนทางหนีไฟ, ตูสายฉีด
น้ําอุปกรณดบั เพลิง และ
ลิฟตสําหรับพนักงาน
ดับเพลิงอยางชัดเจน

กฎกระทรวงฉบบท 50
(พ.ศ.2540) ฯ


แกไขเพิ่มเติม
กฏกระทรวง
ฉบับที่33
(พ.ศ.2535)ฯ

ดาดฟาสามารถใชเปน
ทางหนีไฟที่ตอ
เนื่องมาจากบันไดหนี
ไฟ ในตัวอาคาร โดย
Department of PublicจัWorks
ดใหเปนand
ที่โลงและมี
&C


• อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตอง
จัดใหมีผิวถนนที่มีผิวการจราจรกวางไม
นอยกวา 6.00 เมตร ที่ปราศจากสิ่งปก
คลุมโดยรอบอาคาร เพื่อใหรถดับเพลิง
สามารถเขาออกไดโดยสะดวก

• อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีโถงภายใน
อาคารเปนชองเปดทะลุพื้นของอาคารตั้งแตสองชั้นขึ้น
ไปและไมมีผนังปดลอม ตองจัดใหมีระบบควบคุมการ
แพรกระจายของควันที่สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ
เมื่อเกิดเพลิงไหม ทั้งนี้ เพื่อระบายควันออกสูภายนอก
อาคารไดอยางรวดเร็ว

สวนที่ 4 ผลการตรวจสอบสภาพอาคาร
และอุปกรณประกอบของอาคาร
คาร
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ส
อ
จ
ง
ว
อ
ร
ข
ต
กอบ
กา ร
ะ
ล
ร
ผ
ป

ณ
4
ี่
กร
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และอปุ

เปนการพิจารณาตามหลักเกณฑ หรือมาตรฐานที่ได
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูใ นขณะที่มกี าร
กอสรางอาคารนั้น และคํานึงถึงหลักเกณฑ
หรือมาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันทางราชการ
สภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก

การตรวจสอบตัวอาคาร

มีการตอเติม
ดัดแปลง
ปรับปรุง ตัว
อาคารหรือไม
อยางไร

หมายเหตุ ในกรณีที่ไมมีแบบแปลนเดิมที่ไดรับอนุญาต และเปน
การตรวจสอบครั้งแรก ไมสามารถตรวจสอบไดใหระบุวาไม
ปรากฏแบบแปลนเดิม

การตรวจสอบตัวอาคาร ใหตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของอาคาร ดังนี้
• การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
• การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
• การเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร
• การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร
• การชํารุดสึกหรอของอาคาร
• การวิบัติของโครงสรางอาคาร
• การทรุดตัวของฐานรากอาคาร

มีการ
เปลี่ยนแปลง
น้ําหนัก
บรรทุกบนพื้น
อาคารหรือไม
อยางไร

- มีการเปลี่ยนสภาพ
การใชอาคาร
หรือไม อยางไร
- มีการเปลี่ยนแปลง
วัสดุกอสรางหรือ
วัสดุตกแตงอาคาร
หรือไม อยางไร

อาคารประเภทควบคุมการใช
- คลังสินคา

- โรงแรม
- อาคารชุด
- สถานพยาบาล

อาคารประเภทควบคุมการใช

z

อาคารเพื่อพาณิชยกรรม
ตั้งแต 80 ตร.ม.ขึ้นไป

z

โรงงานตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป
สํานักงาน ทีท่ ําการ
ตั้งแต 300 ตร.ม.ขึนไป
้ นไป

z
z

หอประชุมตั้งแต
300 ตร.ม.ขึน้ ไป
z

- สถานศึกษาตั้งแต 80 ตร.ม.ขึน้ ไป

มีการชํารุดสึกหรอของ
อาคารหรือไม อยางไร

มีการวิบัติของโครงสราง
อาคารหรือไม อยางไร
- มีการทรุดตัวของ

ฐานรากอาคาร
หรือไม อยางไร

ระบบบริการและอํานวยความสะดวก

ตัวอยางแบบตรวจสอบ
ลํา
ดับ

รายการ
มี
ที่ ใชได ใช
ไมมี
ไมได
ตรวจ
สอบ

สวนที่
ตอง
แกไข

ความเห็นของ
ผูตรวจสอบ

หมายเหตุ

1. ระบบลิฟต
2. ระบบบันไดเลื่อน
3. ระบบไฟฟา
4. ระบบปรับอากาศ

ระบบบริการและอํานวยความสะดวก

ระบบบริการและอํานวยความสะดวก

1. ระบบลิฟต

2. ระบบบันไดเลื่อน

- ตรวจสอบอุปกรณ

- ตรวจสอบอุปกรณ
ระบบของบันไดเลือ่ น
- ตรวจสอบการทํางาน
ของบันไดเลือ่ น
- ตรวจสอบการดูแล
รักษาซอมบํารุง และ
การทดสอบในอดีต

ระบบลิฟต
- ตรวจสอบการทํางาน
ของลิฟต
- ตรวจสอบการดูแลรักษา
ซอมบํารุง และการ
ทดสอบระบบในอดีต

ระบบบริการและอํานวยความสะดวก
3. ระบบไฟฟา
- สภาพสายไฟฟา ทอรอยสาย
รางเดินสาย รางเคเบิล เครื่อง
ปองกันกระแสเกินและพิกดั
ตัดกระแสของบริภัณฑ
ประธาน แผงยอย และ
แผงวงจรยอย เครื่องตัดไฟรั่ว
การตอลงดิน ฯ ล ฯ

ระบบบริการและอํานวยความสะดวก
4. ระบบปรับอากาศ
- อุปกรณเครื่องเปาลมเย็น (AHU)

- สภาพทางกายภาพของเครื่องเปา
ลมเย็น
- สภาพการกระจายลมเย็นที่เกิดขึ้น
- ระบบไฟฟาของระบบปรับอากาศ
- สภาพของอุปกรณและระบบ
ควบคุม ฯ ล ฯ

ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
1. ระบบประปา
- สภาพทางกายภาพและการทํางาน
2. ระบบระบายน้ําเสีย
ของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใช
และระบบบําบัดน้ําเสีย
ในระบบ
3. ระบบระบายน้ําฝน
- ความสะอาดของ ถังเก็บน้ําประปา
4. ระบบจัดการมูลฝอย
5. ระบบระบายอากาศ
6. ระบบควบคุมมลพิษทาง
อากาศและเสียง

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
1. บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
2. เครื่องหมายและไฟปายบอก
ทางออกฉุกเฉิน
3. ระบบระบายควันและควบคุม
การแพรกระจายควัน
4. ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
5. ระบบลิฟตดบั เพลิง
6. ระบบสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม

7. ระบบการติดตัง้ อุปกรณ
ดับเพลิง
8. ระบบการจายน้ําดับเพลิง
เครื่องสูบน้ําดับเพลิง และ
หัวฉีดน้ําดับเพลิง
9. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
10. ระบบปองกันฟาผา
11. แบบแปลนเพือ่ การดับเพลิง

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
1. บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
- สภาพราวจับ และราวกันตก

- ความสองสวางของแสงไฟ
บนเสนทาง
- อุปสรรคสิ่งกีดขวาง
- การปด –เปดประตู ตลอดเสนทาง

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
3. ระบบระบายควันและควบคุมการแพรกระจายควัน
- สภาพอุปกรณ พรอมระบบอุปกรณควบคุมการทํางาน
- ทดสอบการทํางานวาสามารถใชไดทันที่ เมื่อเกิดเหตุฉกุ เฉิน
- การรั่วไหลของอากาศภายในชองบันไดแบบปดทึบที่มีระบบพัดลม
อัดอากาศ รวมทั้งการออกแรงผลักประตูเขาบันไดขณะพัดลมอัด
อากาศทํางาน
- ชองเปดเพื่อการระบายควันจากชองบันไดและอาคาร รวมถึงชองลม
เขาเพื่อเติมอากาศเขามาแทนที่

• ระบบระบายควันและ
ควบคุมการ
แพรกระจายควัน

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
4. ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
- สภาพและความพรอมของแบตเตอรี่
- ระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องยนต
และปริมาณน้ํามันที่สํารองไว
- การทํางานของระบบไฟฟาสํารอง
- การระบายอากาศขณะเครื่องยนตทํางาน
- วงจรระบบจายไฟฟาใหแกอุปกรณชวยเหลือชีวิต
- การดูแลรักษาซอมบํารุงและการทดสอบระบบในอดีต

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
5. ระบบลิฟตดบั เพลิง
- ตรวจสอบตามเกณฑทวั่ ไปของลิฟต

- สภาพโถงปลอดควันไฟ ชองเปดตางๆ และประตู
- อุปกรณระบบปองกันอัคคีภยั ตาง ๆ ภายในโถงปลอดควันไฟ
- การปองกันน้ําไหลลงสูชองลิฟต
- การทํางานของลิฟตดบั เพลิง รวมทั้งสัญญาณกระตุน จากระบบแจง
เหตุเพลิงไหม และการทํางานของระบบอัดอากาศ (ถามี)

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย

Heat detector

6. ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
- อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม อุปกรณแจงเหตุ
เหตุตางๆ แผงควบคุมและแสดงผลเพลิงไหม
- การทํางานของอุปกรณระบบฉุกเฉินตาง ๆ
ที่ใชสัญญาณกระตุน ระบบแจงเหตุเพลิงไหม
- ความพรอมในการแจงเหตุทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ใชมือ
- ขั้นตอนการแจงเหตุอตั โนมัติ และชวงเวลาแตละขั้นตอน
- แหลงจายไฟฟาใหแผงควบคุม - การแสดงผลของระบบแจงเหตุ
- การดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีต

Smoke detector

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
7. ระบบการติดตั้งอุปกรณ
ดับเพลิง
- ความเหมาะสมของชนิด
อุปกรณและระบบดับเพลิง
ในแตละหอง/พื้นที่ และ
ครอบคลุมครบถวน
การดับเพลิงดับจากภายนอกเขาไป ตําแหนง
ของเครื่องดับเพลิงควรจะอยูใกลประตูที่เห็น
ไดชัดเจน

• ชนิดของ ถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )
2) ชนิดน้ํายาโฟม ใชดับไฟประเภท A , B ถังดับเพลิงชนิดนี้
จะมีรูปรางหนาตาเหมือนกับชนิดน้ําสะสมแรงดัน ตางกันทีส่ าย
จะมีที่ดูดอากาศเหมาะสําหรับการใชดับไฟที่เกิดจากน้ํามัน

• ชนิดของ ถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )
4) ชนิดคารบอนไดออกไซดสะสมแรงดัน ใชดับไฟประเภท B , C ขอดี คือ สะอาด

• ชนิดของ ถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )
3) ชนิดผงเคมีแหง ใชดับไฟประเภท A , B , C ขอดีคือราคาถูก
ขอเสีย คือ สกปรก ไมควรฉีดใสเครื่องใชไฟฟา เพราะมันเปนเกลือ
สามารถกัดกรอนแผงวงจรไฟฟาได

• ชนิดของ ถังดับเพลิง ( Fire Extinguisher )
5) ชนิดน้ํายาเหลวระเหย ใชดับไฟประเภท A , B , C มักจะบรรจุในถังสีเหลือง....
ขอเสียคือ มีสาร CFC เปนองคประกอบ ปจจุบนั มี Version ใหมออกมา... ไมมีสาร
CFC.... ราคาแพงกวาเดิม.... บรรจุในถังสีเขียว....

การบํารุงรักษา ถังดับเพลิง
1 ดูแลรักษาจาก ตรวจสอบสภาพของสายฉีด ไมแตก หรือ รั่ว.... ถังไมผุ
ภายนอก
กรอนขึน้ สนิม

2 ดูแลรักษา
น้ํายาในถัง

โดยการหมั่น พลิก ถังดับเพลิง กลับหัวลง เพื่อตรวจสอบ
วา น้ํายาดับเพลิงในถังยังคงสภาพเดิม ( เปนของเหลว )
ไมจับตัวเปนกอนแข็ง....

3 ดูแลแรงดัน

ตรวจสอบความดัน ของถังดับเพลิง วายังอยูในชวงที่
กําหนด โดยดูจาก Gauge วัด

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
8. ระบบการจายน้าํ ดับเพลิง เครื่อง

สูบน้ําดับเพลิงและหัวฉีดน้ําดับเพลิง
- แหลงจายไฟฟาใหแผงควบคุม

- แหลงน้ําดับเพลิง ถังสารดับเพลิง ความดันน้ํา
และการไหลของน้ําในจุดที่ไกลหรือสูงที่สุด
- การแสดงผลของระบบดับเพลิง
- การดูแลรักษา ซอมบํารุงและการทดสอบระบบ
ในอดีต

ชนิด A มีคณ
ุ สมบัติในการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงทั่วไปเชน ไม กระดาษ ผา
ชนิด B มีคุณสมบัติในการดับเพลิงที่เกิดจากของเหลวไวไฟเชน น้ํามันเครื่อง น้ํามันเชื้อเพลิง
ชนิด C มีคุณสมบัติในการดับเพลิงที่เกิดจากไฟฟาลัดวงจร

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
9. ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
- การทํางานของอุปกรณและระบบ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปลอย
สารดับเพลิง
- ขั้นตอนการดับเพลิงแบบ
อัตโนมัติ และชวงเวลาแตละ
ขั้นตอน

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
10. ระบบปองกันฟาผา
- ระบบตัวนําลอฟา ตัวนําตอลงดิน

ครอบคลุมครบถวน
- ระบบรากสายดิน
- จุดตอประสานศักย
- การดูแลรักษา ซอมบํารุงและ
การทดสอบระบบในอดีต

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
11. แบบแปลนอาคารเพื่อ
การดับเพลิง
- แบบแปลนของอาคารเพื่อ
ใชสําหรับการดับเพลิง
-ตําแหนงที่เก็บแบบแปลน

การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และ
อุปกรณตาง ๆ เพื่อการอพยพ ดังนี้
• สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
• สมรรถนะเครือ่ งหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน
• สมรรถนะระบบแจงสัญญาณเหตุเพลิงไหม

3.3 การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณตาง ๆ เพื่อการอพยพ
ลําดับที่ รายการตรวจสอบ
1
บันไดหนีไฟและ
ทางหนีไฟ
เครื่องหมายและ
2
ไฟปายทางออก
ฉุกเฉิน
ระบบแจง
3
สัญญาณเหตุเพลิง
ไหม

ความเห็นของผูตรวจสอบ
ใชได
ใชได
ใชได

หมายเหตุ

การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความ
ปลอดภัยในอาคาร ดังนี้
• แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
• แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร
• แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
อาคาร
• แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร

สวนที่ 5 สรุปผลการตรวจสอบอาคาร
เปนสรุปผลการตรวจสอบตัวอาคาร ระบบและ
อุปกรณตาง ๆ ของอาคาร รวมทั้ง การตรวจสอบ
สมรรถนะของระบบและอุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ความปลอดภัยจากอัคคีภยั ของอาคาร ตามที่ผูตรวจสอบ
อาคารไดตรวจสอบดวยสายตา หรือตรวจพรอมกับใช
เครื่องมือวัดพืน้ ฐาน

รุปผล
ส
่ี 5
สวนท

ก

อาคา
บ
อ
ส
จ
าร ต ร ว

ร

สรุปความเห็นของผูต รวจสอบอาคาร…อาคารมีสภาพมัน่ คง
แข็งแรง และระบบอุปกรณมีความปลอดภัยตอการใชสอย……...
………………………………………………………………..…
ลงชือ่ ……………………… เจาของอาคาร
(…นาย ก…..…………) ผูจดั การ/นิตบิ ุคคลอาคารชุด
ลงชือ่ ………………ผูตรวจสอบอาคาร
(…นาย ข….…...)
เลขที่ทะเบียนผูต รวจสอบ น.101

(คูมือการตรวจสอบประจําป
และแผนการตรวจ)

แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
การตรวจสอบประจําป
1. การตรวจสอบประจําปใหดําเนินการทุกปในระหวางการตรวจสอบใหญ
ดําเนินการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบอาคาร ใชแบบรายละเอียดการ
ตรวจสอบอาคารที่ผูตรวจสอบจัดทําขึ้น
2. เจาของอาคารตองจัดเก็บแบบแปลนไวทอี่ าคารในที่ซึ่งผูตรวจสอบสามารถ
นํามาใชประกอบการตรวจสอบอาคารไดสะดวก
3. ชวงเวลา และความถี่ในการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบอาคารให
เปนไปตามแผนการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบอาคารกําหนด

ลําดับที่

รายการที่ตรวจ

1.

การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
• การตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุงตัวอาคาร
• การเปลี่ยนแปลงน้าํ หนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
• การเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร
• การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตง
อาคาร
• การชํารุดสึกหรอของอาคาร
• การวิบตั ิของโครงสรางอาคาร
• การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบตาง ๆ ของ
อาคาร
• ระบบริการและอํานวยความสะดวก
2.1.1 ระบบลิฟต
2.1.2 ระบบบันไดเลื่อน
2.1.3 ระบบไฟฟา
2.1.4 ระบบปรับอากาศ

2

ทุก 4 เดือน

ทุก 6 เดือน

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√

ประจําป

หมายเหตุ

ลําดับที่

รายการที่ตรวจ

ทุก 4 เดือน

2.2 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
2.2.1 ระบบประปา
2.2.2 ระบบระบายน้าํ เสียและระบบบําบัดน้าํ เสีย
2.2.3 ระบบระบายน้าํ ฝน
2.2.4 ระบบจัดการมูลฝอย
2.2.5 ระบบระบายอากาศ
2.2.6 ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
2.3 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
2.3.1 บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
2.3.2เครื่องหมายและไฟปายบอกทางออก
ฉุกเฉิน
2.3.3 ระบบระบายควันและควบคุมการ
แพรกระจายควัน
2.3.4 ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
2.3.5 ระบบลิฟตดบั เพลิง
2.3.6 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
2.3.7 ระบบการติดตัง้ อุปกรณดับเพลิง
2.3.8ระบบการจายน้าํ ดับเพลิง เครื่องสูบน้าํ
ดับเพลิงและหัวฉีดน้าํ ดับเพลิง
2.3.9 ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
2.3.10 ระบบปองกันฟาผา
2.3.11 แบบแปลนเพือ่ การดับเพลิง

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√

√

ทุก 6 เดือน

ประจําป

หมายเหตุ

ลําดับที่

รายการที่ตรวจ

การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและ
อุปกรณตาง ๆ
3.1 สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
3.2 สมรรถนะเครื่องหมายและไฟปาย
ทางออกฉุกเฉิน
3.3 สมรรถนะระบบแจงสัญญาณเหตุเพลิง
ไหม
การตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพือ่ ความ
ปลอดภัยในอาคาร
4 .1 แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยใน
อาคาร
4 .2 แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร
4.3 แผนการบริหารจัดการเกีย่ วกับความ
ปลอดภัยในอาคาร
4.4 แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบ
อาคาร

ทุก 4 เดือน

ทุก 6 เดือน

ประจําป

หมายเหตุ

√
√
√

√
√
√
√

สรุปความเห็นของผูต รวจสอบอาคาร…อาคารมีสภาพมัน่ คง
แข็งแรง และระบบอุปกรณมีความปลอดภัยตอการใชสอย……...
………………………………………………………………..…
ลงชือ่ ……………………… เจาของอาคาร
(…นาย ก…..…………) ผูจดั การ/นิตบิ ุคคลอาคารชุด
ลงชือ่ ………………ผูตรวจสอบอาคาร
(…นาย ข….…...)
เลขที่ทะเบียนผูต รวจสอบ น.101

เนือ้ หาของแผน+คูมือ
สวนที่ 1
สวนที่ 2
สวนที่ 3
สวนที่ 4
สวนที่ 5

ขอบเขตของการตรวจบํารุงรักษาอาคาร และอุปกรณประกอบของอาคาร
แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
รายละเอียดทีต่ องตรวจบํารุงรักษาอาคาร และอุปกรณประกอบของอาคาร
แนวทางการตรวจบํารุงรักษาอาคาร และอุปกรณประกอบของอาคารประจําป
ชวงเวลา และความถี่ในการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของ
อาคาร
สวนที่ 6 ผลการตรวจสอบสภาพอาคาร และอุปกรณตาง ๆ ของอาคารโดยเจาของอาคาร
สวนที่ 7 สรุปผลการตรวจสอบบํารุงรักษาอาคาร และอุปกรณ ตาง ๆ ของอาคารโดย
เจาของอาคาร

•

เจาของหรือผูดูแลอาคารตองตรวจบํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ
ตามคูม ือที่ผูตรวจสอบจัดทําไว และบันทึกขอมูลการตรวจ
บํารุงรักษาตามระยะเวลาที่กําหนด คือ
1. ผลการตรวจบํารุงรักษาดูแลตัวอาคาร

2. ผลการตรวจบํารุงรักษาดูแลระบบและอุปกรณ
ประกอบตาง ๆ
3. ผลการทดสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตาง ๆ

การตรวจบํารุงรักษากระทําอยางสม่ําเสมอ
ตามคูม ือที่ผตู รวจสอบจัดทําไว

• การตรวจสอบทุกวัน
• การตรวจสอบทุกสัปดาห หรือทุก ๆ ชวง 2 – 3 สัปดาห
• การตรวจสอบทุกเดือน
• การตรวจสอบทุก 2 – 5 เดือน
• การตรวจสอบทุก 6 เดือน หรือทุก ๆ ครึ่งป
• การตรวจสอบทุก 1 ป หรือทุก ๆ 2 – 5 ป

ตัวอยางตารางรายงานผลการตรวจดูแลอาคาร

รายการตรวจบํารุงรักษา ตัวอาคาร ของเจาของอาคาร ( ผูดูแลอาคาร )

ลํา
ดับ

ครั้งที่..1../.2...... ครั้งที่..2./.2......
รายการที่ตรวจ

1. มีการตอเติม
ดัดแปลงปรับปรุง
ตัวอาคารหรือไม
อยางไร

แผนที่ 1 / 4

รายละเอียด

หมาย
เหตุ

ลายเซ็น
ลายเซ็น
การแกไข
ผล ว. ด. ป. ผล ว. ด. ป.
มี
ครั้ง1/2
9 มี
9ไมมี 3/03/50 ไมมี 5/09/50 ตอเติมหองน้ํา......

หมายเหตุ 1. กรณีทไี่ มสามารถแกไขไดเองใหแจงผูตรวจสอบอาคารทันที
2. ครั้งที่........../............ หมายถึง ครั้งที่ตรวจตอจํานวนครั้งที่ตองตรวจใน 1 ป

การเตรียมการสําหรับผูตรวจสอบ
- ผูตรวจสอบควรมีสภาพรางกายที่พรอมตอการตรวจสอบอาคาร
มีความชางสังเกตและจดจํา หาขอมูลที่เกี่ยวของใหไดมากที่สุด
และบันทึกรายละเอียดอยางถูกตองครบถวน

การเตรียมการสําหรับผูตรวจสอบ
- ผูตรวจสอบตองมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตน
“ผูตรวจสอบมีหนาที่ตรวจสอบ สังเกตดวยสายตาพรอมดวยเครื่องมือ
พื้นฐานเทานั้น จะไมรวมถึงการทดสอบที่อาศัยเครื่องมือพิเศษเฉพาะ ทํา
รายงาน รวบรวมและสรุปผลการ วิเคราะห ทางดานความมั่นคงแข็งแรง
และระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสนิ ของ
ผูใชสอยอาคาร แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและ
อุปกรณประกอบของอาคารที่ทําการตรวจสอบนั้นใหแกเจาของอาคาร
เพื่อใหเจาของอาคารเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ
ประกอบของอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกป

การเตรียมการสําหรับผูตรวจสอบ
- ผูตรวจสอบควรมีทีมงานที่พรอมตรวจสอบ

การเตรียมการสําหรับผูตรวจสอบ
- มีอุปกรณหรือเครื่องมือพื้นฐานที่จําเปน

การเตรียมการสําหรับผูตรวจสอบ
- ผูตรวจสอบตองจัดเตรียมคูมือสําหรับตรวจสอบและการวางแผนการ
ทํางานตรวจสอบและการบํารุงรักษาอาคาร เกณฑการทํางานตาง ๆ

การเตรียมการสําหรับผูตรวจสอบ
- ผูตรวจสอบตองมีความรูความเขาใจในขอกฎหมาย และ
มาตรฐานความปลอดภัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ

การเตรียมการสําหรับผูตรวจสอบ
- การบริหารความเสี่ยงของผูตรวจสอบอาคาร
ผูตรวจสอบเปน Auditor มีความเสี่ยงที่จะไมพบสิ่งบอกเหตุได
หรือพบวาอาคารมีมาตรฐานต่ํากวากฎหมายหรือเกณฑมาตรฐาน
ตองแนะนําใหเจาของอาคารแกไขได หรือแกไขโดยใชการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัยเพื่อไมใหเกิดความเสี่ยง

ขอบคุณครับ

สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

