
 
สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) 
THE BUILDING SAFETY INSPECTORS AND OFFICERS ASSOCIATION 
อาคาร ว.ส.ท.  487 รามคําแหง 39 (ซ.เทพลีลา) ถนนรามคําแหง 
แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 
โทรศัพท 02-184-4612   โทรสาร 02-184-4613 www.bsa.or.th                   
 
กรุณาสง 

ผูที่ควรเขารับการอบรม 

1. ผูตรวจสอบอาคาร 

2. เจาของอาคาร/ผูดูแลอาคาร  

3. ผูสนใจทั่วไป 
 

ใบสมัคร 

การจัดสัมมนา “จะไดรับใบรับรองการตรวจสอบใหญในกรุงเทพมหานคร ตองปฎิบัติอยางไร” 

**กรุณากรอกขอมูลดวยตัวบรรจงเพื่อความชัดเจน** 
 

ขาพเจา  1........................................................................................เลขที่สมาชิก............................ 

              2........................................................................................เลขที่สมาชิก............................ 

              3........................................................................................เลขที่สมาชิก............................ 

ที่อยูออกใบเสร็จ 

หนวยงาน/บริษัท.............................................................................................................................. 

ที่อยู................................................................................................................................................... 

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

โทรศัพท...................................โทรสาร...................................e-mail.............................................. 

ผูประสานงาน..............................................โทรศัพท.....................................................................  
 

คาลงทะเบียน  (กรุณาลงทะเบียนลวงหนา เนื่องจากสามารถรับผูสัมมนาไดจํากัด) 

 ผูตรวจสอบอาคาร (สมาชิกสมาคมฯ 300 บาท) 

 เจาของอาคาร / ผูดูแลอาคาร (สมาชิกสมทบ 350 บาท) 

 ผูตรวจสอบอาคารทั่วไป 600 บาท 

 เจาของอาคาร/ผูดูแลอาคาร ทั่วไป 650 บาท 

 บุคคลทั่วไป 800 บาท 

(รวม coffee break 1 มื้อ  และไดรับการยกเวน ภาษีหัก ณ ที่จาย 3 %) 
 

การชําระเงิน 

 โอนเงินผานธนาคารไทยพาณิชย สาขา สี่แยกศรีวรา กทม. ชื่อบัญชี สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัย

อาคาร   เลขที่บัญช ี140-2-35560-9 (กรุณาสงสําเนาใบนําสงเงินทาง Fax. 02-184-4613) 

 เงินสด 

ติดตอสอบถาม คุณจันทรจิรา ขุนทอง โทร 08-5044-6144 , 0-2184-4612 

email:bsa.janjira@gmail.com 

 

สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 

 

 

 

 

ขอเชิญเขารวม 

สัมมนา “จะไดรับใบรับรองการตรวจสอบใหญ ในกรุงเทพมหานคร 

ตองปฎิบัติอยางไร” 
วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 

ณ หองประชมุ 2 ชั้น 4 อาคาร วสท. 

487 ซ.รามคําแหง 39 ถ.รามคําแหง 

 แขวงวังทองหลาง  เขตวังทองหลาง กทม. 10310 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 ดวยกฎหมายเกี่ยวกับการตรวจสอบอาคาร กําหนดใหเจาของอาคาร 9 ประเภท 

ตามที่กฎหมายกําหนดไว กําหนดใหตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคารที่ไดขึ้นทะเบียน 

ดําเนินการตรวจสอบอาคาร ตามรอบที่กฎหมายกําหนดไว และเจาของอาคารมีหนาที่ตองยื่น

รายงานผลการตรวจสอบอาคารใหกับทางเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อพิจารณาขอใบรับรองการ

ตรวจสอบอาคาร (ใบ ร1)  

สําหรับอาคารในกรุงเทพมหานครนั้น ในการยื่นเรื่องเพื่อขอรับใบรับรองการ

ตรวจสอบอาคาร (ใบ ร1) มีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่น ลักษณะการออกความเห็น

ของผูตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย หลักฐานประกอบการขอพิจารณา มีขั้นตอนและ

เอกสารที่ เ กี่ยวของจํานวนไมนอยที่ตองการความสมบูรณ  ถูกตอง  ครบถวน  เ พื่อใช

ประกอบการพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร ทําใหเจาของอาคารที่ยื่นเอกสารไม

ครบถวน ถูกตองและสมบูรณ ไมสามารถไดรับใบรับรองการตรวจสอบอาคาร จาก

กรุงเทพมหานคร มีเปนอยูจํานวนมาก 

สมาคมฯ รวมมือกับ กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร จึงจัด

สัมมนา เพื่อเสริมสรางความเขาใจการการจัดเตรียมเอกสารตางๆ เพื่อความถูกตอง ครบถวน 

และสมบูรณ ในการยื่นเรื่องเพื่อขอใบรับรองการตรวจสอบอาคาร (ใบ ร1) จากทาง

กรุงเทพมหานคร 

 

วัตถุประสงค 
 

เพื่อใหเจาของอาคาร ผูดูแลอาคาร และผูตรวจสอบอาคาร เขาใจกระบวนการยื่นขอใบรับรองการ

ตรวจสอบอาคาร (ใบ ร1) จากทางกรุงเทพมหานคร และจัดเตรียมเอกสารสําคัญประกอบการ

พิจารณา ใหถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ 

 

 

 

 

 

กําหนดการ 

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 

13.30 – 13.35 น. เปดสัมมนา 

 โดย ผศ.อุทัย  ไชยวงควิลาน นายกสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความ

ปลอดภัยอาคาร 

13.35  – 13.50 น. นโยบายกรุงเทพมหานครในภารกิจของกองควบคุมอาคาร เกี่ยวกับการสงเสริม

ความปลอดภัยอาคารในกรุงเทพมหานคร 

 โดย คุณพินิต  เลิศอุดมธนา  ผูอํานวยการกองควบคุมอาคารสํานักการโยธา 

กรุงเทพมหานคร 

13.50 – 14.30 น. แนวทางพิจารณาของกองควบคุมอาคารในการออกใบรับรองการตรวจสอบใหญ 

 โดยเจาหนาที่จากกองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

14.30 – 14.50 น. รายละเอียดสําคัญ กรณีผูตรวจสอบมีความเห็นใหกรุงเทพมหานคร พิจารณา   

สั่งแกไขอาคาร ตามมาตรา 46 ทวิ 

 โดยเจาหนาที่จากกองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร 

14.50 – 15.00 น. Coffee Break 

15.00 – 15.20 น. ตัวอยางแบบแปลนและแผนผังระบบอุปกรณความปลอดภัยอาคาร 

โดยคุณวสวัตติ์  กฤษศิริธีรภาคย กรรมการผูจัดการ บริษัท คอนสตรัคชั่น 

ออดิท จํากัด 

15.20 – 15.40 น. ตัวอยางแบบแปลนและแผนผังระบบอุปกรณความปลอดภัยอาคาร 

โดย  คุณชาติชาย   อุ ดมพล   รองผู อํ านวยการฝ ายตรวจสอบอาคาร           

บริษัท ทัช พร็อพเพอรตี้ จํากัด 

15.40 – 16.20 น. - ตัวอยางหนังสือมอบอํานาจ จากเจาของอาคารเพื่อยื่นขอใบรับรองการ

ตรวจสอบ 

 - ตัวอยางการลงความเห็นของผูตรวจสอบอาคาร บนรายงานผลการตรวจสอบ 

โดย คุณวิเชียร บุษยบัณฑูร กรรมการผูจัดการ บริษัทแอซเซ็ท เพอฟอรแมนซ 

โซลูชั่น จํากัด 

16.20 – 16.30 น. กลาวปดสัมมนา 

  โดย คุณธวัช  มีชัย  เลขาธิการ 

สมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร 


