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สวนท่ี 1  ขอบเขตของการตรวจบํารุงรักษาปาย       
และอุปกรณประกอบของปาย              

1.1 ในแผนปฏบิัตกิารการตรวจบํารุงรักษาปายและอุปกรณประกอบของปาย และคูมือปฏิบตัิการตามแผนนี ้
     “ปาย” ในท่ีนี้ใหหมายความรวมถึง แผนปายและส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย   

การตรวจสอบปาย หมายถึง การตรวจสอบสภาพของปายดานความม่ันคงแข็งแรง และตรวจสอบระบบ
อุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย โดยผูตรวจสอบอาคาร ตามมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 
การตรวจบํารุงรักษาปายและอุปกรณประกอบของปายหมายถึง การบํารุงรักษาปาย และระบบอุปกรณ
ประกอบตาง ๆ ของปาย โดยเจาของปาย หรือผูดูแลปาย 
ผูตรวจสอบอาคาร หมายถึง ผูซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วศิวกรรมควบคุม หรือผูซ่ึงไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี ซ่ึงไดข้ึน
ทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
เจาของปาย หมายถึง ผูท่ีมีสิทธ์ิเปนเจาของปาย  
ผูดูแลปาย หมายถึง เจาของปายหรือ ผูท่ีท่ีไดรับมอบหมายจากเจาของปายใหมีหนาท่ีตรวจสอบการ
บํารุงรักษาปาย และระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย 
แผนการตรวจสอบปาย หมายถึง แผนการตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณประกอบตาง ๆ ของ   

      ปาย สําหรับผูตรวจสอบอาคาร    
      แผนปฏิบตัิการการตรวจบํารุงรักษาปายและอุปกรณประกอบของปาย หมายถึง แผนปฏิบัติการการตรวจ 
      บํารุงรักษาปายและอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปายท่ีผูตรวจสอบอาคารกําหนดใหกับเจาของปาย 
      หรือผูดูแลปาย    
      แบบแปลนปาย หมายถึง  แบบแปลนของปายท่ีตองตรวจสอบ 
1.2  เจาของปาย หรือผูดูแลปาย มีหนาท่ีตรวจสอบการบํารุงรักษาปาย และระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของ

ปาย ตามท่ีผูตรวจสอบอาคารไดกําหนดไว    และจัดใหมีการทดสอบการทํางานของระบบ และในระหวาง
ป     แลวรายงานผลการตรวจสอบตอเจาพนักงานทองถ่ิน ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกาํหนด
ในกฎกระทรวงเก่ียวกับการตรวจสอบอาคาร   
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1.3 ผูตรวจสอบอาคาร  กําหนดแผนการตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย    
      ไวตามแผนการตรวจสอบปายประจําป ใหเจาของปายและหรือผูดูแลปายใชเปนแนวทางการ  
      ปฏิบัติ ผูตรวจสอบอาคารสามารถแกไขเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบนี้ไดตามความเหมาะสม  
1.3 เจาของปาย หรือผูดูแลปายจะตองดําเนินการตรวจสอบบํารุงรักษาปายและระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ 

ของปายใหเปนไปตามแผนปฏิบตัิการการตรวจบํารุงรักษาปายและอุปกรณประกอบของปาย และคูมือ
ปฏิบตัิการตามแผนฉบับนี้  รวมท้ัง ตามคูมือปฏิบัติของผูผลิตหรือผูติดต้ังระบบและอุปกรณของปาย  
และตองจัดใหมีการบันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาปายตามชวงระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว 
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สวนท่ี 2  แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาปาย  
และอุปกรณประกอบของปาย                 

             ผูตรวจสอบอาคาร  กําหนดแผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาปายและระบบอุปกรณประกอบ 

ของปาย ดังน้ี 
2.1  ใหเจาของปาย หรือผูดูแลปายท่ีไดรับมอบหมายจากเจาของปายมีหนาท่ีตรวจสอบการ  

บํารุงรักษาปายและระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย จัดใหมีการทดสอบการทํางาน  

ของระบบและอุปกรณในระหวางปตามท่ีผูตรวจสอบอาคารกําหนด หรือตามคูมือของผูผลิต   
       หรือผูติดต้ังระบบอุปกรณประกอบของปาย   

เจาของหรือผูดูแลปายตองตรวจบํารุงรักษาปายอยางสมํ่าเสมอตามแผนปฏิบตัิการการตรวจ
บํารุงรักษาปายและอุปกรณประกอบของปาย และคูมือปฏิบตัิการตามแผนท่ีผูตรวจสอบอาคาร 
ไดจัดทําไว และบันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่ผูตรวจสอบอาคารกําหนด   

2.2 

2.3 ในการดําเนินการตรวจสอบบํารุงรักษาใหตรวจตามรายการตาง ๆ ตามแบบรายละเอียดการตรวจ
ท่ีผูตรวจสอบอาคารจัดทําไว 

2.4  ชวงเวลา และความถ่ีของการตรวจบํารุงรักษา ฯ การทดสอบการทํางานของระบบและอุปกรณ 
       ใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบท่ีผูตรวจสอบอาคารกําหนด 
2.5 ใหเจาของปาย หรือผูดูแลปายจะตองจัดเตรียมแบบแปลนปายเพื่อการตรวจสอบ และมีผลการ

ตรวจบํารุงรักษาปายและระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปายไวใหผูตรวจสอบปายประจําป
สามารถใชประกอบการตรวจสอบปายประจําป ไดตลอดเวลาตามท่ีผูตรวจสอบไดกําหนดไวตาม
แผน การตรวจสอบปายประจําป 
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สวนท่ี 3  รายละเอียดท่ีตองตรวจบํารุงรักษาปาย และ   
อุปกรณประกอบของปาย                   

       เจาของปาย หรือผูดูแลปาย ตองทําการตรวจบํารุงรักษาปาย หรืออุปกรณประกอบ  
ตาง ๆ ของปาย ในเร่ืองดังตอไปนี้  

(1) การตรวจสอบบํารุงรักษาตัวปายดานความม่ันคงแข็งแรง ดังนี ้
ก) การตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุงขนาดของปาย (

(ข) การเปล่ียนแปลงน้ําหนักของแผนปาย 
(ค) การเปล่ียนสภาพการใชงานของปาย 
(ง) การเปล่ียนแปลงวัสดุของปาย 

 (จ) การชํารุดสึกหรอของปาย 
(ฉ) การวิบัติของส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย 
(ช) การทรุดตัวของฐานรากของส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย (กรณีปายท่ีตั้งบนพื้นดิน) 

  (ซ) การเช่ือมยึดระหวางแผนปายกับส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย  การเช่ือมยึด  
                           ระหวางช้ินสวนตาง ๆ ของส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายและการเช่ือมยึดระหวาง 
                           ส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายกับฐานรากหรืออาคาร 

(2) การตรวจบํารุงรักษาระบบและอุปกรณประกอบของปาย ดังนี ้
                   (ก) ระบบไฟฟาแสงสวาง  
                   (ข)  ระบบปองกนัฟาผา ( ถามี ) 
                   (ค)  ระบบและอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ ( ถามี ) 
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สวนท่ี 4  แนวทางการตรวจบํารุงรักษาปาย และ  
อุปกรณประกอบของปายประจําป             

     ผูตรวจสอบอาคาร  กําหนดแนวทางการตรวจบํารุงรักษาปาย และอุปกรณประกอบของปาย     
ประจําปใหแกเจาของปาย เพือ่เปนแนวทางการตรวจบํารุงรักษาและการบันทึกขอมูลการตรวจ
บํารุงรักษาปาย  ดังนี ้

         1. เจาของปายตองจัดหา หรือจัดทําแบบแปลนปายเพื่อใชสําหรับการตรวจสอบจัดเก็บไว 
             เพื่อใหผูตรวจสอบสามารถใชประกอบการตรวจสอบได   
         2.  เจาของปายตองจัดใหมีการตรวจบํารุงรักษาปาย และอุปกรณประกอบของปายตามคูมือปฏิบัติของ  
            ผูผลิต หรือผูติดต้ังระบบและอุปกรณของปาย และตามแผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาฉบับนี้     
            และจัดใหมีการบันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาปายตามชวงระยะเวลาท่ีผูตรวจสอบกําหนดใหผู 
            ตรวจสอบใชประกอบในการตรวจสอบปายประจําป 
         3. เจาของปายตองนํารายงานผลการตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณประกอบของปายท่ีผูตรวจสอบ  

    จัดทํา แจงตอเจาพนกังานทองถ่ินเพื่อใหออกหนังสือรับรองการตรวจสอบปายทุกป โดยจะตองเสนอ 
    ภายในสามสิบวันกอนวันท่ีใบรับรองการตรวจอาคารฉบับเดิมจะมีอายุครบหนึ่งป 

         4. กรณท่ีีเจาของปาย หรือผูดูแลปายพบวาสภาพของปายหรืออุปกรณประกอบตาง ๆ ของ  
ปายมีการชํารุดเสียหาย   ตองแกไข  มีส่ิงท่ีผิดปกติ  หรือ ใชงานไมได   เจาของปาย หรือ 

            ผูดูแลปายจะตองบันทึกรายละเอียดแตละรายการใหชัดเจน  และแจงผลใหผูตรวจสอบทราบโดยเร็ว 
        5. กรณีท่ีปายมีการชํารุดเสียหาย   ตองแกไข  มีส่ิงท่ีผิดปกติ  หรือ ใชงานไมไดเจาของปายจะตองดําเนิน 
            การแกไขใหมีสภาพปลอดภัยโดยเร็ว พรอมท้ังแจงใหผูตรวจสอบทราบดวย    
        6. เม่ือเจาของปายไดแกไขใหปายมีสภาพปลอดภยัแลว หรือเปนกรณีท่ีเจาของปายไมสามารถท่ีจะดําเนิน  
            การแกไขไดเองใหเจาของปายแจงใหผูตรวจสอบทราบโดยเร็ว 
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1. ความถ่ีในการตรวจบํารุงรักษาปายดานความมั่นคงแข็งแรงของปาย 

        

ลําดับ รายการตรวจบํารุงรักษา       2 1 4 6 1    ป 
สัปดาห เดือน เดือน เดือน 

หมายเหต ุ

1  การตอเติม ดดัแปลง ปรับปรุง
ขนาดของปาย 

      

2  การเปล่ียนแปลงน้ําหนักของแผน
ปาย 

      

3  การเปล่ียนแปลงสภาพการใชงาน
ของปาย 

      

4  การเปล่ียนแปลงวัสดุของปาย 
 

      

5  การชํารุดสึกหรอของปาย 
 

      

6  การวิบัติของส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับ
ติดหรือต้ังปาย 

      

7  การทรุดตัวของฐานรากของส่ิงท่ี
สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย 
(กรณีปายท่ีตั้งบนพ้ืนดนิ)                 

      

8  การเช่ือมยึดระหวางแผนปายกับ
ส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย  
การเช่ือมยึดระหวางช้ินสวนตาง ๆ 
ของส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ัง
ปายและการเช่ือมยึดระหวาง         
ส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย
กับฐานรากหรืออาคาร 

      

ความถ่ีในการตรวจสอบ 

สวนท่ี 5  ชวงเวลา และความถ่ีในการตรวจบํารุงรักษา 
             ปาย และ  อุปกรณประกอบของปาย 
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2. ความถ่ีในการตรวจบํารุงรักษาระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย 

        

ลําดับ รายการตรวจบํารุงรักษา       2 1 4 6 1    ป 
สัปดาห เดือน เดือน เดือน 

หมายเหต ุ

ระบบไฟฟาแสงสวาง 1.       

 

(1) สภาพสายไฟฟา 
(2) สภาพทอรอยสาย รางเดนิสาย 
และรางเคเบิล 
(3) สภาพเคร่ืองปองกันกระแสเกิน 
(4) สภาพเคร่ืองตัดไฟร่ัว 
(5) การตอลงดินของบริภณัฑ 
ตัวนําตอลงดนิ และความตอเนื่อง
ลงดินของทอรอยสาย รางเดนิสาย 
รางเคเบิล 
 

      

2 
 

ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา  
( ถามี ) 

      

 

(1) ตรวจสอบระบบตัวนําลอฟา 
ตัวนําตอลงดนิ 
(2) ตรวจสอบระบบรากสายดิน  
(3) ตรวจสอบจุดตอประสานศักย 
 

      

3 ระบบอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ (ถามี)       

 

(1)  สภาพบันไดข้ึนลง 
(2)  สภาพราวจับ และราวกนัตก 
(3)  อุปกรณประกอบอ่ืนตามท่ี
เห็นสมควร         
(ระบุ ) ………………………….. 
 

      

ความถี่ในการตรวจสอบ 
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สวนท่ี 6  ผลการตรวจสภาพปาย และ              
อุปกรณประกอบ ของปาย              

              4สวนท่ี 6 เปนผลการตรวจสอบการบํารุงรักษาปาย และอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปายตามท่ีเจาของ
ปาย หรือ ผูดูแลปายสามารถสังเกตไดดวยสายตา  ไมรวมถึงการทดสอบท่ีใชเคร่ืองมือพิเศษเฉพาะ   
             5การตรวจสอบการบาํรุงรักษาปาย และอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย เจาของ หรือ ผูดูแลปาย
จะตองพจิารณาตามรายละเอียดในการการตรวจบํารุงรักษาปายและอุปกรณประกอบของปาย และคูมือ
ปฏิบตัิการตามแผนท่ีผูตรวจสอบอาคารไดกําหนดไว  และความถ่ีในการตรวจไมนอยกวา ท่ีผูตรวจสอบ
อาคารไดกําหนดไว 

     กรณีท่ีพบวาสภาพของปาย หรืออุปกรณประกอบตาง ๆ ของปายมีการชํารุด เสียหาย ตองแกไข 
ผิดปกติ หรือ ใชงานไมไดเจาของปาย หรือ ผูดูแลปายจะตองบันทึกรายละเอียดแตละรายการให 
ชัดเจน  และแจงผลใหผูตรวจสอบทราบโดยเร็ว   
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 คร
ั้งที่

 1 

คร
ั้งที่

 2 

คร
ั้งที่

 3 

ลํา
ดับ

ที่ 

รายการตรวจสอบ 
หมายเหตุ 

  

ใช
ไม

ได
 

ใช
ไม

ได
 

ใช
ไม

ได
 

ใช
ได
 

ใช
ได
 

ใช
ได
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของ
ปาย 
1.1 การตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุงขนาด
ของปาย 
1.2 การเปล่ียนแปลงน้ําหนกัของแผนปาย 
1.3 การเปล่ียนสภาพการใชงานของปาย 
1.4 การเปล่ียนแปลงวัสดุของปาย 
1.5 การชํารุดสึกหรอของปาย 
1.6 การวิบัติของของส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับ
ติดหรือต้ังปาย 
1.7 การทรุดตัวของฐานรากของส่ิงท่ีสราง 
ข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย (กรณีปายท่ีตั้ง
บนพื้นดนิ) 
1.8 การเช่ือมยดึระหวางแผนปายกับส่ิงท่ี
สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย  การเช่ือม
ยึดระหวางช้ินสวนตาง ๆ ของส่ิงท่ีสราง
ข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายและการเช่ือมยดึ  
ระหวางส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ัง
ปายกับฐานรากหรืออาคาร 
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 คร
ั้งที่

 1 

คร
ั้งที่

 2 

คร
ั้งที่

 3 

ลํา
ดับ

ที่ 

รายการตรวจสอบ 
หมายเหตุ 

  

ใช
ไม

ได
 

ใช
ไม

ได
 

ใช
ไม

ได
 

ใช
ได
 

ใช
ได
 

ใช
ได
 

 

 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบบํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย 
2.1 ระบบไฟฟาแสงสวาง 
(1) สภาพสายไฟฟา 
(2) สภาพทอรอยสาย รางเดนิสาย และราง
เคเบิล 
(3) สภาพเคร่ืองปองกันกระแสเกิน 
(4) สภาพเคร่ืองตัดไฟร่ัว 
(5) การตอลงดินของบริภณัฑ ตัวนําตอลง
ดิน และความตอเนื่องลงดินของทอรอย
สาย รางเดินสาย รางเคเบิล 
2.2 ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา(ถามี )   
(1) ตรวจสอบระบบตัวนําลอฟา ตัวนําตอ
ลงดิน 
(2) ตรวจสอบระบบรากสายดิน  
(3) ตรวจสอบจุดตอประสานศักย 

ระบบอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ   (ถามี) 2.3 
(1)  สภาพบันไดข้ึนลง 
(2)  สภาพราวจับ และราวกนัตก 
(3)  อุปกรณประกอบอ่ืนตามท่ี
เห็นสมควร         
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สวนท่ี 7  สรุปผลการตรวจบํารุงรักษาปาย             
และอุปกรณประกอบของปาย              

 

                          6สวนท่ี 7  เปนสรุปผลการตรวจสอบบํารุงรักษาปาย ระบบและอุปกรณประกอบตาง ๆ ของ
ปาย  รวมท้ัง การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับความปลอดภยัของปาย
อาคาร ตามท่ีผูตรวจสอบอาคารไดกําหนดไว   

 

   

ใช
ไม
ได
 

ลํา
ดับ

ที่ ั
ี่

ใช
ได
 

รายการตรวจสอบ มีการแกไขแลว หมายเหตุ 

1. 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 

การตรวจบํารุงรักษาปายดานความม่ันคงแข็งแรง
ของปาย 
 
 การตรวจสอบบํารุงรักษาระบบและอุปกรณ
ประกอบตาง ๆ ของปาย 
     2.1 ระบบไฟฟาแสงสวาง 
     2.2 ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา (ถามี)             
     2.3 ระบบอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ (ถามี) 
 
 

     

 
รายละเอียดเพ่ิมเติม……………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ลายมือช่ือ……………………………………………….เจาของปายหรือ ผูดูแลปาย 
            ( ………………………………………………) 

                          วัน เดือน ป ท่ีตรวจ ………………………………………….…… 
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	            การแก้ไขได้เองให้เจ้าของป้ายแจ้งให้ผู้ตรวจสอบทราบโดยเร็ว

	              ส่วนที่ 6 เป็นผลการตรวจสอบการบำรุงรักษาป้าย และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของป้ายตามที่เจ้าของป้าย หรือ ผู้ดูแลป้ายสามารถสังเกตได้ด้วยสายตา  ไม่รวมถึงการทดสอบที่ใช้เครื่องมือพิเศษเฉพาะ  
	             การตรวจสอบการบำรุงรักษาป้าย และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของป้าย เจ้าของ หรือ ผู้ดูแลป้ายจะต้องพิจารณาตามรายละเอียดในการการตรวจบำรุงรักษาป้ายและอุปกรณ์ประกอบของป้าย และคู่มือปฏิบัติการตามแผนที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้กำหนดไว้  และความถี่ในการตรวจไม่น้อยกว่า ที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้กำหนดไว้
	                          ส่วนที่ 7  เป็นสรุปผลการตรวจสอบบำรุงรักษาป้าย ระบบและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของป้าย  รวมทั้ง การตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของป้ายอาคาร ตามที่ผู้ตรวจสอบอาคารได้กำหนดไว้  
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