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กฎกระทรวง 
กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ  หลักเกณฑการขอข้ึนทะเบียนและการเพิกถอน 

การขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ  และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๒)  และ  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
มาตรา  ๘  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  และมาตรา  ๓๒  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนพระราชบัญญัติ
ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  
มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติ
ใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
คุณสมบัติเฉพาะ  และลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ 

 
 

ขอ ๑ ผูขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบตองมีคุณสมบัติเฉพาะและไมมีลักษณะตองหาม  
ดังตอไปนี้ 

(๑) ถาเปนบุคคลธรรมดา 
 (ก) มีสัญชาติไทย 
 (ข) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  

หรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก  แลวแตกรณี 
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 (ค) ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบ
ของอาคารตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง 

 (ง) ไมเคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอนวันขอข้ึนทะเบียน
เปนผูตรวจสอบ 

(๒) ถาเปนนิติบุคคล 
 (ก) ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย  โดยทุนจดทะเบียนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองเปนของ

ผูมีสัญชาติไทย  และมีผูเปนหุนสวน  ผูถือหุนหรือกรรมการเปนผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูเปนหุนสวน  ผูถือหุนหรือกรรมการทั้งหมด 

 (ข) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  
หรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก  แลวแตกรณี 

 (ค) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองผานการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอปุกรณประกอบของอาคารที่คณะกรรมการควบคุม
อาคารรับรอง 

 (ง) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลตาม  (ค)  ตองไมเคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
เปนผูตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอนวันขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบ 

สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคล  ไดแก  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการ  กรรมการผูจัดการ  
หรือผูบริหารตําแหนงอื่นที่มีหนาที่ควบคุมดูแลในการตรวจสอบอาคาร 

หมวด  ๒ 
หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการขอขึ้นทะเบียน 

 
 

ขอ ๒ การขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบตามขอ  ๑  ใหผูขอย่ืนคําขอตามแบบ  ต.๑  ทาย
กฎกระทรวง  พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไวในคําขอนั้นตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร  
โดยย่ืนผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นต้ังอยูหรือที่ผูขอข้ึนทะเบียนมีภูมิลําเนาหรอืถ่ินที่อยูก็ได 

ขอ ๓ ใหเจาหนาที่ผูรับคําขอตามขอ  ๒  ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของคุณสมบัติและ
เอกสารหลักฐานประกอบคําขอของผูขอข้ึนทะเบียน   และเสนอคําขอพรอมดวยความเห็นตอ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร  โดยเสนอผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง  
ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอข้ึนทะเบียนนั้น 
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ขอ ๔ ใหคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาคําขอใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ไดรับเร่ืองจากเจาหนาที่ตามขอ  ๓ 

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นควรใหรับข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบใหมีหนังสือแจง 
ใหผูขอข้ึนทะเบียนนั้นทราบเพื่อจัดสงสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยตามขอ  ๕  ใหแก
คณะกรรมการควบคุมอาคาร  โดยสงผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง  
หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นต้ังอยูหรือที่ผูขอข้ึนทะเบียนมีภูมิลําเนา
หรือถ่ินที่อยูก็ได  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 

เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารไดรับสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยตามวรรคสองแลว  
ใหประธานคณะกรรมการควบคุมอาคารออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหผูขอข้ึนทะเบียนโดยไมชกัชา  
ทั้งนี้  ตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันไดรับสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัย 

ในกรณีที่ผูขอข้ึนทะเบียนไมจัดสงสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยภายในระยะเวลา
ที่กําหนดในวรรคสองโดยไมแจงเหตุผลหรือขอขัดของใหคณะกรรมการควบคุมอาคารทราบ  ใหถือวา 
ผูขอข้ึนทะเบียนไมประสงคที่จะย่ืนคําขอข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจสอบอีกตอไป 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหมีอายุสองปนับแตวันที่ออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  
และเปนไปตามแบบ  รต.๑  ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๕ สัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยที่ผูขอข้ึนทะเบียนจะตองจัดสงใหแก
คณะกรรมการควบคุมอาคารตามขอ  ๔  จะตองเปนการประกันความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพรอง
ของผูขอข้ึนทะเบียนในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการตรวจสอบตามกฎหมายในฐานะ
ผูตรวจสอบ  โดยมีจํานวนเงินคุมครองไมนอยกวาหนึ่งลานบาทตอคร้ัง  และไมนอยกวาสองลานบาทตอป  
และมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวาสามป 

ขอ ๖ ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมอาคารมีมติไมรับข้ึนทะเบียน  ใหมีหนังสือแจงมติไมรับ
ข้ึนทะเบียนพรอมดวยเหตุผลใหผูขอข้ึนทะเบียนทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
มีมติไมรับข้ึนทะเบียน 

ขอ ๗ ผูตรวจสอบที่ประสงคจะขอตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหย่ืนคําขอตออายุ
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามแบบ  ต.๒  ทายกฎกระทรวงนี้  พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่กําหนดไว
ในคําขอนั้นตอคณะกรรมการควบคุมอาคารไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน
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ส้ินอายุ  โดยย่ืนผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นต้ังอยูหรือที่ผูตรวจสอบมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูก็ได  และ
เมื่อไดย่ืนคําขอตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนแลว  ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนนั้น 

ใหนําขอ  ๓  ขอ  ๔  ขอ  ๕  และขอ  ๖  มาใชบังคับกับการพิจารณาใหตออายุหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนโดยอนุโลม 

การอนุญาตใหตออายุหนังสือรับรองการขึ ้นทะเบียนจะกระทําโดยแสดงไวในรายการ 
ทายหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนนั้น  หรือจะออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนใหใหมก็ได 

หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนที่ขอตออายุตามวรรคหนึ่งใหมีอายุสองปนับจากวันที่หนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนเดิมส้ินอายุ 

ขอ ๘ ในกรณีที่หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสูญหาย  ถูกทําลาย  หรือชํารุดในสาระสําคัญ  
ใหผูตรวจสอบย่ืนคําขอรับใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามแบบ  ต.๓  ทายกฎกระทรวงนี้  
พรอมดวยเอกสารหลักฐานตามที่ระบไุวในคําขอนั้นตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร  โดยย่ืนผานสํานักควบคุม
และตรวจสอบอาคาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถาน
ประกอบการนั้นต้ังอยูหรือที่ผูตรวจสอบมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูก็ได 

ในการออกใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน  ใหออกหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามแบบ
หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเดิมแตใหระบุคําวา  “ใบแทน”  ดวยตัวอักษรสีแดงไวดานหนา  และใหมี
วัน  เดือน  ป  ที่ออกใบแทนพรอมทั้งลงลายมือชื่อประธานคณะกรรมการควบคุมอาคารดวย 

ขอ ๙ นอกจากการสิ้นสุดลงตามอายุที่กําหนดไวในหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนแลว   
การขึ้นทะเบียนส้ินสุดลง  ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) ผูไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบตาย 
(๒) นิติบุคคลที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคล 
(๓) คณะกรรมการควบคุมอาคารสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

หมวด  ๓ 
การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

 
 

ขอ ๑๐ ในกรณีที่ปรากฏตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร  สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดวามีกรณีที่เขาขายที่จะเพิกถอน
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การขึ้นทะเบียนตามขอ  ๑๑  ใหผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
หรือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเสนอเรื่องตอคณะกรรมการควบคุมอาคารเพื่อพิจารณาสั่งเพิกถอน
การขึ้นทะเบียน  โดยย่ืนผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  ภายในหกสิบวัน
นับแตไดรูถึงเหตุที่จะใหเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

เมื่อพนกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  และผูอํานวยการสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยังไมไดเสนอเร่ืองไปยังคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร  คณะกรรมการควบคุมอาคารอาจนําเร่ืองดังกลาวเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารได 

ขอ ๑๑ คณะกรรมการควบคุมอาคาร  มีอํานาจสั่งเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเมื่อปรากฏวา 
(๑) ผูตรวจสอบขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามที่กําหนดไวในขอ  ๑ 
(๒) ผูตรวจสอบแสดงขอความหรือหลักฐานอันเปนเท็จในคําขอข้ึนทะเบียนหรือคําขอตออายุ

การขึ้นทะเบียนในสวนที่เปนสาระสําคัญ 
(๓) สัญญาประกันภัยตามขอ  ๕  ส้ินอายุความคุมครองไมวาดวยเหตุใด 
(๔) ผูตรวจสอบกระทําการที่เปนการฝาฝนขอ  ๑๕ 
(๕) ผูตรวจสอบเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารอันเปนเท็จ  

หรือทําการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารโดยไมไดพิจารณาใหเปนไปตามหลักเกณฑ
หรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ  ๑๘ 

(๖) ผูตรวจสอบมีความประพฤติเส่ือมเสีย  หรือมีพฤติการณที่ไมสุจริต  หรือหยอนความสามารถ  
ในการดําเนินการเปนผูตรวจสอบ 

(๗) ผูตรวจสอบกระทําการที่เปนการฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้และคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารพิจารณาเห็นสมควรใหเพิกถอนการขึ้นทะเบียน 

ขอ ๑๒ เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารไดมีมติใหเพิกถอนบุคคลใดออกจากทะเบียนการเปน
ผูตรวจสอบแลว  ใหแจงผูนั้นทราบเพื่อสงหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนคืนใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับแจงคําส่ังเพิกถอนการขึ้นทะเบียนโดยสงคืนผานผูอํานวยการสํานักควบคุม
และตรวจสอบอาคาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้น
ต้ังอยูหรือที่ผูตรวจสอบมีภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูก็ได 
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หมวด  ๔ 
การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร 

 
 

ขอ ๑๓ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารแบงเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 
(๑) การตรวจสอบใหญ  เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามรายละเอียด

การตรวจสอบตามขอ  ๑๗  ใหกระทําทุกระยะหาป 
(๒) การตรวจสอบประจําป  เปนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามแผน 

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําปที่ผูตรวจสอบไดจัดทําข้ึนตามขอ  ๑๔  (๒)  
ใหกระทําในชวงประหวางการตรวจสอบใหญเปนประจําทุกป 

ขอ ๑๔ ภายใตบงัคับขอ  ๑๗  ในการตรวจสอบใหญทุกคร้ัง  ผูตรวจสอบตองจัดใหมี 
(๑) แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร  รวมทั้งคูมือ

ปฏิบัติการตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร  เพื่อเปนแนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการบันทึกขอมูล
การตรวจบํารุงรักษาอาคาร 

(๒) แผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประจําป  รวมทั้งแนวทางการตรวจสอบ
ตามแผนดังกลาวใหแกเจาของอาคาร  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
ประจําป 

ขอ ๑๕ ผูตรวจสอบตองไมดําเนินการตรวจสอบอาคาร  ดังตอไปนี้ 
(๑) อาคารที่ผูตรวจสอบ  หรือคูสมรส  พนักงานหรือตัวแทนของผูตรวจสอบเปนผูจัดทําหรือ

รับผิดชอบในการออกแบบ  รายการประกอบแบบแปลน  หรือรายการคํานวณสวนตาง   ๆ ของโครงสรางอาคาร  
การควบคุมงาน  การกอสราง  หรือการติดต้ังอุปกรณประกอบของอาคาร 

(๒) อาคารที่ผูตรวจสอบ  หรือคูสมรส  เปนเจาของหรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการอาคาร  
หรือใชเปนสถานประกอบการ 

ขอ ๑๖ เพื่อความปลอดภัยของอาคาร  ในกรณีที่อาคารซึ่งตองทําการตรวจสอบเปนอาคารชุด
ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด  ใหผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดมีอํานาจหนาที่ในการจัดใหมีและดําเนินการ
เพื่อตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงนี้แทนเจาของหองชุด  ทั้งในสวนที่เปนทรัพยสวนบุคคลและทรัพย
สวนกลาง 
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ขอ ๑๗ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารอยางนอยตองทําการตรวจสอบ
ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร  ดังนี้ 
 (ก) การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร 
 (ข) การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร 
 (ค) การเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร 
 (ง) การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร 
 (จ) การชํารุดสึกหรอของอาคาร 
 (ฉ) การวิบัติของโครงสรางอาคาร 
 (ช) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร 
(๒) การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร 
 (ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก 
  (๑) ระบบลิฟต 
  (๒) ระบบบันไดเลื่อน 
  (๓) ระบบไฟฟา 
  (๔) ระบบปรับอากาศ 
 (ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม 
  (๑) ระบบประปา 
  (๒) ระบบระบายน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (๓) ระบบระบายน้ําฝน 
  (๔) ระบบจัดการมูลฝอย 
  (๕) ระบบระบายอากาศ 
  (๖) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 
 (ค) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 
  (๑) บนัไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
  (๒) เคร่ืองหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 
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  (๓) ระบบระบายควันและควบคุมการแพรกระจายควัน 
  (๔) ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน 
  (๕) ระบบลิฟตดับเพลิง 
  (๖) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
  (๗) ระบบการติดต้ังอุปกรณดับเพลิง 
  (๘) ระบบการจายน้ําดับเพลิง  เคร่ืองสูบน้ําดับเพลิง  และหัวฉีดน้ําดับเพลิง 
  (๙) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
  (๑๐) ระบบปองกันฟาผา 
(๓) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตาง ๆ  ของอาคารเพื่ออพยพผูใชอาคาร 
 (ก) สมรรถนะบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
 (ข) สมรรถนะเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน 
 (ค) สมรรถนะระบบแจงสัญญาณเหตุเพลิงไหม 
(๔) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร 
 (ก) แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร 
 (ข) แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร 
 (ค) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร 
 (ง) แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร 
ขอ ๑๘ การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามขอ  ๑๗  ใหผูตรวจสอบ

พิจารณาถึงหลักเกณฑหรือมาตรฐาน  ดังตอไปนี้ 
(๑) หลักเกณฑตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  หรือตามกฎหมายอื่น

ที่เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกอสรางอาคารนั้น  หรือ 
(๒) มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ  สภาวิศวกร  หรือสภาสถาปนิก 
ขอ ๑๙ ในการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารไมวาจะเปนการตรวจสอบใหญ

หรือการตรวจสอบประจําป  ใหผูตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบ
ของอาคารที่ทําการตรวจสอบนั้นใหแกเจาของอาคาร 
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ในกรณีที่ผูตรวจสอบพบวาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารบางสวนหรือบางรายการ 
ไมผานหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ  ๑๘  ใหผูตรวจสอบจัดทําขอเสนอแนะในการแกไข
ปรับปรุงอาคารหรืออุปกรณประกอบของอาคารเพื่อใหอาคารหรืออุปกรณประกอบของอาคารดังกลาว
เปนไปตามหลักเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดใหแกเจาของอาคารดวย 

ในกรณีที่อาคารที่ทําการตรวจสอบเปนอาคารสูง  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษและไดรับการยกเวน
ไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๓๓  (พ.ศ.  ๒๕๓๕)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  และอาคารชุมนุมคน  การเสนอแนะใหแกไขปรับปรุงระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย
ในอาคารดังกลาว  ใหกําหนดใหมีไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๒๐ ในกรณีที่อาคารที่จะตองจัดใหมีการตรวจสอบตามมาตรา  ๓๒  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  
เปนอาคารซึ่งไมมีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเกี่ยวกับการกอสรางอาคาร  ใหเจาของอาคารจัดหาหรือ
จัดทําแบบแปลนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามขอ  ๑๗ 

ขอ ๒๑ ใหเจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคาร
และอุปกรณประกอบของอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นทุกป  โดยจะตองเสนอภายในสามสิบวันกอนวันที่
ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบหนึ่งป 

เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
จากเจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามวรรคหนึ่งแลวใหพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารดังกลาวและแจงใหเจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุด  
แลวแตกรณี  ทราบถึงผลการพิจารณาดังกลาวภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับรายงานผลการตรวจสอบ 

ในกรณีที่เห็นวาอาคารดังกลาวเปนไปตามบทบัญญัติแหงกฎหมายหรือตามมาตรฐานที่กําหนดไว
ในขอ  ๑๘  และมีความปลอดภัยในการใช  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารใหแก
เจาของอาคารตามแบบ  ร.๑  ทายกฎกระทรวงนี้โดยไมชักชา  ทั้งนี้ตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่พิจารณา
แลวเสร็จ 

ใหเจาของอาคารหรือผูจัดการนิติบุคคลอาคารชุดแสดงใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามวรรคสอง
ไวในที่เปดเผย  เห็นไดงาย  ณ  อาคารนั้น 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ขอ ๒๒ ใหเจาของอาคารตามมาตรา  ๓๒  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  มีหนาที่ในการจัดใหมี
การตรวจบํารุงรักษาอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามคูมือปฏิบัติของผูผลิตหรือผูติดต้ังระบบ
และอุปกรณของอาคาร  หรือตามแผนปฏบิัติการการตรวจบํารุงรักษาที่ผูตรวจสอบกําหนด  และจัดใหมี
การบันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาอาคารตามชวงระยะเวลาที่ไดกําหนดไว 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ขอ ๒๓ ใหเจาของอาคารตามมาตรา  ๓๒  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และเปนอาคารที่การกอสราง
ไดดําเนินการแลวเสร็จหรือไดรับใบรับรองตามมาตรา  ๓๒  มาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  จัดใหมีการตรวจสอบ
อาคารและอุปกรณประกอบของอาคารประเภทการตรวจสอบใหญตามขอ  ๑๓  (๑)  เปนคร้ังแรกใหแลวเสร็จ  
และเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นภายในระยะเวลาสองปนับแตวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๔  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

พลอากาศเอก  คงศักด์ิ  วันทนา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

















หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๒   ตอนที ่  ๑๒๖   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๙   ธันวาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หมายเหตุ :−  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๘  (๑๓)  (๑๔)  และ  (๑๕)  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับท่ี  ๓)  
พ.ศ.  ๒๕๔๓  ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของผูครอบครองและเจาของอาคาร  และกําหนดคุณสมบัติเฉพาะและ
ลักษณะตองหามของผูตรวจสอบ  หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอน 
การขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ  ตลอดจนหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการตรวจสอบอาคาร  ติดตั้งและ
ตรวจสอบอุปกรณประกอบของอาคาร  เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคง  แข็งแรง  ความปลอดภัย  การปองกันอัคคีภัย  
การสาธารณสุข  การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  การผังเมือง  และการสถาปตยกรรม  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  ทวิ  
แหงพระราชบัญญัติดังกลาวกําหนดใหการรายงานผลการตรวจสอบอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ินใหเปนไป
ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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