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                              ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร 
 
1. ขอบเขตของผู้ตรวจสอบอาคาร 
 การตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร อาจมีขอ้จ ากดัต่าง ๆ 
 ท่ีไม่สามารถตรวจสอบไดต้ามท่ีก าหนดและตามท่ีตอ้งการได ้ดงันั้น จึงจ าเป็นตอ้งก าหนดขอบเขตของ 
ผูต้รวจสอบ ดงัน้ี 
 “ผูต้รวจสอบมีหนา้ท่ีตรวจสอบ สังเกตดว้ยสายตาพร้อมดว้ยเคร่ืองมือพื้นฐานเท่านั้น จะไม่
รวมถึงการทดสอบท่ีอาศยัเคร่ืองมือพิเศษเฉพาะ ท ารายงาน  รวบรวมและสรุปผลการ วิเคราะห์ ทางดา้น
ความมัน่คงแข็งแรง และระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของผูใ้ช้สอย
อาคาร แลว้จดัท ารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารท่ีท าการตรวจสอบ
นั้นใหแ้ก่เจา้ของอาคาร เพื่อใหเ้จา้ของอาคารเสนอรายงานผลการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของ
อาคารต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินทุกปี 
 ผูต้รวจสอบต้องตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารโดยพิจารณาตาม
หลกัเกณฑห์รือมาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 
 1.หลกัเกณฑต์ามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะท่ีมีการก่อสร้างอาคารนั้น หรือ 
 2. มาตรฐานความปลอดภยัของสถาบนัของทางราชการ สภาวศิวกร หรือสภาสถาปนิก 
 ทั้งน้ี  ณ สถานท่ี วนั และเวลาท่ีท าการตรวจสอบตามท่ีระบุในรายงานเท่านั้น” 
 
2. รายละเอียดในการตรวจสอบ 
               2.1 รายละเอียดท่ีตอ้งตรวจสอบ 
                     ผูต้รวจสอบตอ้งตรวจสอบอาคาร  และอุปกรณ์ประกอบของอาคารอย่างน้อยตอ้งท าการ
ตรวจสอบในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
                      (1) การตรวจสอบความมัน่คงแขง็แรงของอาคาร ดงัน้ี 

(ก) การต่อเติมดดัแปลงปรับปรุงตวัอาคาร 
(ข) การเปล่ียนแปลงน ้าหนกับรรทุกบนพื้นอาคาร 
(ค) การเปล่ียนสภาพการใชอ้าคาร 
(ง) การเปล่ียนแปลงวสัดุก่อสร้างหรือวสัดุตกแต่งอาคาร 
(จ) การช ารุดสึกหรอของอาคาร 
(ฉ) การวบิติัของโครงสร้างอาคาร 
(ช) การทรุดตวัของฐานรากอาคาร 
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                      (2) การตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร 
          (ก) ระบบบริการและอ านวยความสะดวก 

(1) ระบบลิฟต ์
(2) ระบบบนัไดเล่ือน 
(3) ระบบไฟฟ้า 
(4) ระบบปรับอากาศ        

             (ข) ระบบสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม 
 (1)  ระบบประปา 

(2) ระบบระบายน ้าเสียและระบบบ าบดัน ้าเสีย 
(3) ระบบระบายน ้าฝน 
(4) ระบบจดัการมูลฝอย 
(5) ระบบระบายอากาศ 
(6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 

       (ค) ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
(1) บนัไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
(2) เคร่ืองหมายและไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน 
(3) ระบบระบายควนัและควบคุมการแพร่กระจายควนั 
(4) ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
(5) ระบบลิฟตด์บัเพลิง 
(6) ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้
(7) ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิง 
(8) ระบบการจ่ายน ้าดบัเพลิง เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง และหวัฉีดน ้าดบัเพลิง 
(9) ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั 
(10) ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 

      (3) การตรวจสอบสมรรถนะของระบบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของอาคารเพื่อ     
                                         อพยพผูใ้ชอ้าคาร  

(ก) สมรรถนะบนัไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
(ข) สมรรถนะเคร่ืองหมายและไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน 
(ค) สมรรถนะระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้

                             (4) การตรวจสอบระบบบริหารจดัการความปลอดภยัในอาคาร 
                                        (ก)  แผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในอาคาร 
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     (ข)  แผนการซอ้มอพยพผูใ้ชอ้าคาร 
                                        (ค)  แผนการบริหารจดัการเก่ียวกบัความปลอดภยัในอาคาร 

(ง)  แผนการบริหารจดัการของผูต้รวจสอบอาคาร 
 

                2.2 ลกัษณะบริเวณท่ีตอ้งตรวจสอบ 
                        ผูต้รวจสอบจะตรวจสอบ รายงาน และประเมินลกัษณะบริเวณท่ีนอกเหนือจากอาคาร 
ดงัต่อไปน้ี 
  (1)  ทางเขา้ออกของรถดบัเพลิง 
  (2) ท่ีจอดรถดบัเพลิง 
  (3) สภาพของรางระบายน ้า              
    
                2.3 ระบบโครงสร้าง 
                        2.3.1 ผูต้รวจสอบจะตรวจสอบตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
    (1) ส่วนของฐานราก 

(2) ระบบโครงสร้าง 
    (3) ระบบโครงหลงัคา 
                        2.3.2 สภาพการใชง้านตามท่ีเห็น การสั่นสะเทือนของพื้น การแอ่นตวัของพื้น คาน หรือ   
ตง และการเคล่ือนตวัในแนวราบ 
                        2.3.3 การเส่ือมสภาพของโครงสร้างท่ีจะมีผลกระทบต่อความมัน่คงแขง็แรงของระบบ 
โครงสร้างของอาคาร 
  2.3.4  ความเสียหายและอนัตรายของโครงสร้าง เช่น ความเสียหายเน่ืองจากอคัคีภยั 
ความเสียหายจากการแอ่นตวัของโครงขอ้หมุน และการเอียงตวัของผนงั เป็นตน้ 
 
                2.4 ระบบบริการและอ านวยความสะดวก 
  2.4.1 ระบบลิฟต ์
            ผูต้รวจสอบจะท าการตรวจสอบครอบคลุมอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบลิฟต ์
(2) ตรวจสอบการท างานของลิฟต ์
(3) ตรวจสอบการดูแลรักษา  ซ่อมบ ารุง   มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการ

ตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผา่นมา                                     
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              2.4.2 ระบบบนัไดเล่ือน 
                                      ผูต้รวจสอบจะท าการตรวจสอบครอบคลุมอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบของบนัไดเล่ือน 
(2) ตรวจสอบการท างานของบนัไดเล่ือน 
(3) ตรวจสอบการดูแลรักษา  ซ่อมบ ารุง   มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการ

ตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผา่นมา 
   2.4.3 ระบบไฟฟ้า 
         ผูต้รวจสอบจะตรวจสอบระบบไฟฟ้าและบริภณัฑไ์ฟฟ้า ดงัน้ี 
    (1) สภาพสายไฟฟ้า ขนาดกระแสของสาย จุดต่อสาย และอุณหภูมิขั้วต่อสาย 
    (2) ท่อร้อยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล 
    (3) ขนาดเคร่ืองป้องกนักระแสเกินและพิกดัตดักระแสของบริภณัฑป์ระธาน 
             แผงยอ่ย และแผงวงจรยอ่ย 
    (4) เคร่ืองตดัไฟร่ัว 

(5) การต่อลงดินของบริภณัฑ ์ขนาดตวัน าต่อลงดิน และความต่อเน่ืองลงดิน       
      ของท่อร้อยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล 
(6) ระบบไฟฟ้าของระบบลิฟต ์
(7) ระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศ 
(8) ระบบไฟฟ้าของเคร่ืองสูบน ้า 
(9) ระบบไฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้าเสีย 

    (10) รายการอ่ืนตามตารางรายการตรวจสอบ 
     ผูต้รวจสอบไม่ตอ้งตรวจสอบในลกัษณะดงัน้ี 

(1) วดัหรือทดสอบแผงสวติซ์ ท่ีตอ้งใหส้ายวดัสัมผสักบับริภณัฑใ์นขณะท่ี   
    แผงสวติซ์นั้นมีไฟหรือใชง้านอยู ่

    (2)  ทดสอบการใชง้านอุปกรณ์ป้องกนักระแสเกิน 
   (3)  ถอดออกหรือร้ือบริภณัฑไ์ฟฟ้า นอกจากเพียงเปิดฝาแผงสวติซ์  
         แผงควบคุม เพื่อตรวจสภาพบริภณัฑ ์

                      2.4.4 ระบบปรับอากาศ 
        ผูต้รวจสอบจะตรวจสอบระบบปรับอากาศ ดงัน้ี 

(1) อุปกรณ์เคร่ืองเป่าลมเยน็ (AHU) 
                                           (2) สภาพทางกายภาพของเคร่ืองเป่าลมเยน็ 

     (3) สภาพการกระจายลมเยน็ท่ีเกิดข้ึน 
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       (4) สภาพของอุปกรณ์และระบบควบคุม 
                  2.5 ระบบสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม  

                         ผูต้รวจสอบจะตรวจสอบระบบสุขอนามยัและส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี

 

(1) สภาพทางกายภาพและการท างานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใช้ในระบบประปา 
ระบบบ าบดัน ้ าเสียและระบายน ้ าเสีย ระบบระบายน ้ าฝน ระบบจดัการขยะมูลฝอย  
ระบบระบายอากาศ และระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง 

(2)   ความสะอาดของ ถงัเก็บน ้าประปา  
 

               2.6 ระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
                      ผูต้รวจสอบจะตรวจสอบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั  ดงัต่อไปน้ี 
                     2.6.1 บนัไดหนีไฟ  ทางหนีไฟ   เคร่ืองหมาย และไฟป้ายบอกทางออกฉุกเฉิน 
               ผูต้รวจสอบจะท าการตรวจสอบครอบคลุมอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบสภาพราวจบั และราวกนัตก 
(2) ตรวจสอบความส่องสวา่งของแสงไฟ บนเส้นทาง 
(3) ตรวจสอบอุปสรรคส่ิงกีดขวาง ตลอดเส้นทางจนถึงเส้นทางออกสู่ภายนอก 
           อาคาร 
(4) ตรวจสอบการปิด – เปิดประตู ตลอดเส้นทาง 
(5) ตรวจสอบป้ายเคร่ืองหมายสัญลกัษณ์ 

                       2.6.2 ระบบระบายควนัและควบคุมการแพร่กระจายควนั 
                                           ผูต้รวจสอบจะท าการตรวจสอบครอบคลุมอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ พร้อมระบบอุปกรณ์ควบคุมการท างาน                                    
(2) ทดสอบการท างานว่าสามารถใช้ได้ทันท่ี เ ม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินทั้ งแบบ    

อตัโนมติั และแบบท่ีใช้มือ รวมทั้ งสามารถท างานได้ต่อเน่ือง โดยไม่
หยดุชะงกัขณะเกิดเพลิงไหม ้

(3) การร่ัวไหลของอากาศภายในช่องบนัไดแบบปิดทึบท่ีมีระบบพดัลม 
        อดัอากาศ รวมทั้งการออกแรงผลกัประตูเขา้บนัไดขณะพดัลมอดัอากาศ    
        ท างาน 
(4) ตรวจสอบช่องเปิด เพื่อการระบายควนัจากช่องบนัไดและอาคาร รวมถึงช่อง

ลมเขา้เพื่อเติมอากาศเขา้มาแทนท่ีดว้ย  
(5) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผา่นมา 
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                      2.6.3 ระบบไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน 
           ผูต้รวจสอบจะท าการตรวจสอบครอบคลุมอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของแบตเตอร่ี เพื่อสตาร์ทเคร่ืองยนต์ 
(2) ตรวจสอบสภาพและความพร้อมของระบบจ่ายน ้ ามนัเช้ือเพลิง เคร่ืองยนต ์

และปริมาณน ้ามนัท่ีส ารองไว ้
(3) ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าส ารอง ทั้งแบบอตัโนมติัและแบบท่ีใชมื้อ 
(4) ตรวจสอบการระบายอากาศ ขณะเคร่ืองยนตท์ างาน 
(5) ตรวจสอบวงจรระบบจ่ายไฟฟ้า ใหแ้ก่อุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิต และท่ีส าคญัอ่ืน ๆ 

วา่มีความมัน่คงในการจ่ายไฟฟ้าดีขณะเกิดเพลิงไหมใ้นอาคาร 
(6) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผา่นมา 

                      2.6.4 ระบบลิฟตด์บัเพลิง 
    ผูต้รวจสอบจะท าการตรวจสอบครอบคลุมอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบตามเกณฑท์ัว่ไปของลิฟต ์
(2) ตรวจสอบสภาพโถงปลอดควนัไฟ รวมทั้งช่วงเปิดต่าง  ๆ และประตู 
(3) ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกนัอคัคีภยัต่าง ๆ ภายในโถงปลอดควนัไฟ 
(4) ตรวจสอบการป้องกนัน ้าไหลลงสู่ช่องลิฟต ์( ถา้มี ) 
(5) ตรวจสอบการท างานของลิฟตด์บัเพลิง รวมทั้งสัญญาณกระตุน้จากระบบแจง้

เหตุเพลิงไหม ้และการท างานของระบบอดัอากาศ (ถา้มี) 
(6) ตรวจสอบการดูแลรักษา  ซ่อมบ ารุง   มีรายงานการตรวจสอบมีใบรับรองการ

ตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผา่นมา 
                         2.6.5 ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
                ผูต้รวจสอบจะท าการตรวจสอบครอบคลุมอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์ตรวจจบัเพลิงไหม ้ในแต่ละห้อง/
พื้นท่ี ครอบคลุมครบถว้น   

(2) ตรวจสอบอุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ , อุปกรณ์แจ้งเหตุต่าง ๆครอบคลุม
ครบถว้น  ต าแหน่งของแผงควบคุมและแผงแสดงผลเพลิงไหม ้

(3) ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์ระบบฉุกเฉินต่าง ๆ ท่ีใช้สัญญาณกระตุน้
ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้

(4) ตรวจสอบความพร้อมในการแจง้เหตุทั้งแบบอตัโนมติั และแบบท่ีใชมื้อของ
ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้

(5) ตรวจสอบขั้นตอนการแจง้เหตุอตัโนมติั และช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน 



รายละเอียดการตรวจสอบอาคารชุมนุมคน                                                                                        ส่วนท่ี 1  ขอบเขตของการตรวจสอบอาคาร 
(คู่มือการตรวจสอบใหญ่ ) ส าหรับผูต้รวจสอบอาคาร 
 

 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

8 

(6) ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟฟ้าใหแ้ผงควบคุม 
(7) ตรวจสอบการแสดงผลของระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
(8) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผา่นมา 

                          2.6.6 ระบบการติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิง ระบบการจ่ายน ้าดบัเพลิง เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง       
                                     และหวัฉีดน ้าดบัเพลิง  และ ระบบดบัเพลิงอตัโนมติั 
                ผูต้รวจสอบจะท าการตรวจสอบครอบคลุมอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

(1) ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณ์และระบบดบัเพลิง ในแต่ละห้อง/
พื้นท่ี  และครอบคลุมครบถว้น 

(2) ตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์และระบบทั้งแบบอตัโนมติัและแบบท่ีใช้มือ 
รวมความพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

(3) ตรวจสอบการท างานอุปกรณ์ระบบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปล่อยสาร 
        ดบัเพลิง อาทิ การแจง้เหตุ การเปิด – ปิดล้ินกั้นไฟหรือควนั เป็นตน้ 
(4) ตรวจสอบขั้นตอนการดบัเพลิงแบบอตัโนมติั และช่วงเวลาแต่ละขั้นตอน 
(5) ตรวจสอบความถูกตอ้งตามท่ีก าหนดของแหล่งจ่ายไฟฟ้าใหแ้ผงควบคุม 
       แหล่งน ้าดบัเพลิง ถงัสารดบัเพลิง 
(6) ตรวจสอบความดนัน ้า และการไหลของน ้า ในจุดท่ีไกลหรือสูงท่ีสุด 
(7) ตรวจสอบการแสดงผลของระบบดบัเพลิง  
(8) ตรวจการดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผา่นมา 

                      2.6.7 ระบบป้องกนัฟ้าผา่ 
                                       ผูต้รวจสอบจะท าการตรวจสอบครอบคลุมอยา่งนอ้ย ดงัน้ี   

(1) ตรวจสอบระบบตวัน าล่อฟ้า ตวัน าต่อลงดินครอบคลุมครบถว้น 
(2) ตรวจสอบระบบรากสายดิน  
(3) ตรวจสอบจุดต่อประสานศกัย ์
(4) ตรวจสอบ การดูแลรักษา ซ่อมบ ารุง และการทดสอบระบบในอดีตท่ีผา่นมา 
 

                    2.7  การตรวจสอบระบบบริหารจดัการความปลอดภยัในอาคาร 
                                    ผูต้รวจสอบจะท าการตรวจสอบครอบคลุมอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
              (1) ตรวจสอบแบบแปลนของอาคารเพื่อใชส้ าหรับการดบัเพลิง 
    (2) ต าแหน่งท่ีเก็บแบบแปลน                                          
 
                                                                       


