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กําหนดการสัมมนา  

หัวข�อ  “แนวทางการจัดทําและส�งรายงานการตรวจสอบอาคาร ตามพ.ร.บ.อํานวยความสะดวก”  

วันอังคารท่ี 20 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00-16.30 น.  

ณ ห�องประชุมประเสริฐ สมะลาภา ชั้น 6 สํานักการโยธา ศาลาว�าการกรุงเทพมหานคร 2   

 
 
13.00 - 13.30 น.  ลงทะเบียน  

13.30 - 13.35 น. กล�าวรายงานโดย นายวสวัตต์ิ กฤษศิริธีรภาคย8  

 นายกสมาคมผู�ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร   

13.35 - 13.50 น. บรรยายพิเศษเรื่องอาคารปลอดภัยด�วยตรวจสอบอาคาร 

  โดยนายไทวุฒิ ขันแก�ว ผู�อํานวยการ กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา 

กรุงเทพมหานคร 

13.50 - 14.30 น. แนวทางการปฏิบัติงาน ตามพรบ.อํานวยความสะดวกในการยื่นขอเอกสารรับรอง

หน�วยงานราชการ โดยนายนพดล ฉายปBญญา หัวหน�ากลุ�มงานควบคุมอาคาร 2 

14.30 - 14.40 น.  รับประทานอาหารว�าง 

14.40 - 16.30 น. ตัวอย�างการจัดทํารายงานตรวจสอบอาคาร 

  แนวทางการจัดทําแบบแปลนแผนผังอาคารและแผนท่ีอาคาร 

  โดยนายวิเชียร บุษยบัณฑูร 

 กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมผู�ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร  

16.30 น.  ถาม-ตอบ 
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ถาม-ตอบ 
 

วิทยากรตอบคําถามโดย 

๑.นายนพดล ฉายปBญญา  หัวหน�ากลุ�มงานควบคุมอาคาร ๒ 

๒.นายสุชัย อมรดารารัตน8  หัวหน�ากลุ�มงานควบคุมอาคาร ๓ 

๓.นายวิเชียร  บุษยบัณฑูร  กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมผู�ตรวจสอบ 

     และบริหารความปลอดภัยอาคาร 

๔.นายชัยวัฒน8 รังษีภโนดร  วิศวกรโยธาชํานาญการกลุ�มงานควบคุมอาคาร ๑ 

 

๑.เกิดเหตุการณ8ผู�ตรวจสอบอาคาร นําข�อมูลรายงานของอาคารอ่ืนมาใส�ในรายงานส�งสนย.เพ่ือต�องการใบ ร.๑ 

มีบ�างหรือไม� และมีวิธีปKองกันอย�างไร 

 ตอบ เปLนจิตสํานึกของผู�ตรวจสอบอาคารท่ีไม�ควรทํา ขอฝากผู�ตรวจสอบอาคารควรทํารายงานตาม

ข�อเท็จจริง หากมีท�านใดพบเหตุการณ8แบบนี้ขอให�แจ�งทางสนย. วิธีปฏิบัติ หากเจ�าของอาคารพบผู�ตรวจสอบ

อาคารมักง�ายเจ�าของอาคารสามารถแจ�งกับสนย.ได� ๒.หากอาคารใดท่ีทราบว�าข�อมูลอาคารของตนถูกนําข�อมูล

มาใส�ในรายงานให�อาคารนั้นๆ มาแจ�งกับสนย. และล�าสุดทางสนย.เองก็มีการสุ�มตรวจ 

 

๒.อาคารท่ีเคยตรวจสอบแล�ว ตรวจสอบใหญ�และตรวจสอบประจําปPแต�ยังไม�ได�ใบ ร.1 ผู�ตรวจสอบต�องส�งทุกปP

หรือส�งรายงานตรวจสอบใหญ�อีกครั้ง 

 ตอบ ต�องส�งตรวจประจําปPทุกปP และตรวจสอบใหญ�ทุก ๕ ปP โดยปกติหลังจากส�งตรวจสอบใหญ�ครั้ง

แรกจะต�องส�งตรวจสอบประจําปPให�ครบ ๔ ครั้งแต�หากส�งตรวจสอบประจําปPแต�ยังไม�ได�ใบ ร.๑ ก็ต�องส�ง

ตรวจสอบประจําปPให�ครบ ๔ ครั้งก�อนแต�หากจะทํารายงานเปLนการตรวจสอบใหญ�ส�งทุกปPก็สามารถทําได� ใบ 

ร.๑ ก็จะออกตามเอกสารรายงานท่ีส�ง 

 

๓.คอนโดมิเนียม ๗ ชั้น สร�างปP ๒๕๒๒ พท.๒,๒๐๐ ตรม. คอนโดมิเนียมไม�มีประตูหนีไฟ มีบันไดหนีไฟด�านข�าง

อาคาร บันไดลงมาชั้น ๒ ตรงกลางมีบันไดหลักในการใช�สอย บันไดหนีไฟด�านข�างจะมาบรรจบท่ีชั้น ๒ ลงมา
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บันไดหลักลงมาชั้น ๑ ตามความเห็นท่ีตรวจสอบมีความเห็นว�ามีความปลอดภัยเพียงพอและส�งรายงาน

ตรวจสอบอาคารได�รบใบ.1 แล�วครั้งแรก แต�ในครั้งล�าสุดได�รับการแจ�งจาก สนย.ว�าต�องสร�างประตูหนีไฟปVดก้ัน

บันไดด�านข�างของคอนโด ทําให�ต�องมีการดัดแปลงและสูญเสียห�องไป ได�แจ�งเจ�าของอาคารแล�ว ในระหว�างนี้

เจ�าของอาคารลังเลท่ีจะแก�ไข กรณีนี้ควรต�องแก�ไขหรือไม� 

 ตอบ ตามกฎกระทรวง ๔๗ สมาคมฯ ได�มีการหารือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องกฎกระทรวง

ฉบับนี้ เปLนอุปสรรคแต�เนื่องจากตอนนี้ยังไม�มีข�อมูลท่ีเพียงพอ แต�หากมีข�อมูลจะนําไปหารือกับกรมโยธาธิการ

และผังเมืองอีกครั้งเก่ียวกับแนวทางแก�ไข ผู�ตรวจสอบจะต�องวินิจฉัยให�ดี ต�องศึกษาเพ่ิมเติมว�าความเสียหายใน

การเกิดอัคคีภัยอย�างไร อาคารปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือไม�ต�องมุ�งเน�นไปท่ีความปลอดภัยของชีวิตผู�อยู�อาศัย 

ซ่ึงตามกฎกระทรวง ๔๗ อาคารท่ีสร�างปP ๒๕๒๒ นั้นต�องมีบันไดหนีไฟแล�ว 

 

๔.จากคู�มือ เกณฑ8การตรวจสอบอาคาร นั้น ท้ังฉบับเดิมและฉบับใหม�ล�าสุด ทางต�างจังหวัดได�ใช�หรือไม� 

  ตอบ ในกฎหมายไม�มีข�อว�าจะใช�รูปแบบใด แต�เพียงในรายงานต�องมีรายการตรวจสอบให�ครบท้ัง ๔ 

หมวด และเกณฑ8การตรวจสอบอาคาร ๙ ประเภท ท่ีจัดทําข้ึนมานี้ก็มีครบท้ัง ๔ หมวด และง�ายต�อการเข�าใจ

และง�ายต�อการพิจารณาของพนักงานท�องถ่ิน  

 

๕.ต�อเนื่องจากข�อ ๔ สามารถเลือกใช�แบบฟอร8มใดก็ได�ใช�หรือไม� เนื่องจากเกณฑ8ของปP ๒๕๕๘ นั้นมีเรื่องกรม

ประกันภัยและการเพ่ิมแผนผังเข�ามาเก่ียวข�อง 

 ตอบ สามารถใช�แบบฟอร8มใดก็ได� ไม�ได�บังคับ แบบฟอร8มและเกณฑ8ท่ีออกโดยความร�วมมือกันเปLน

แบบฟอร8มท่ีทําร�วมกันเพ่ืออํานวยความสะดวกให�ผู�ตรวจเอกสารรายงาน เอกสารเปLนแบบฟอร8มเดียวกันง�าย

กับการตรวจสอบก็จะทําให�ออกใบ ร.๑ ได�รวดเร็ว ในส�วนเอกสารท่ีเพ่ิมเติมเรื่องประกันภัยเปLนเอกสาร

ส�วนประกอบของพรบ.อํานวยความสะดวกเปLนไปตามกฎหมายต�อง  
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๖.การปฏิบัติเก่ียวกับกฎกระทรวงปKาย ตรวจสอบจาก ๑ ปPเปLนทุก ๓ ปP  

 ตอบ สมาคมฯ ได�หารือและได�มีคําถามไปยัง กรมโยธาธิการและผังเมือง เก่ียวกับกฎกระทรวงปKาย

ฉบับใหม� ได�คําตอบให�เปLนแนวทางปฏิบัติแล�ว ซ่ึงได�ทําการประชาสัมพันธ8ทางไลน8และทางเฟซบุ]ค ขอให�ศึกษา

แนวปฏิบัติดังกล�าวก�อนหากมีข�อสงสัยสอบถามได�มาท่ีสมาคมฯ  

 

๗.แบบคํา ขร.๑ ปBจจุบันใช�ก่ีชุด และได�แก�ไขในแบบขร.๑ แล�วหรือยัง 

 ตอบ ได�แก�ไขในใบ ขร.๑ เปLนปBจจุบันแล�ว  

 

๘.กรณี เอกสารรายงานการตรวจสอบอาคาร เจ�าของอาคารต�องเซ็นทุกหน�าหรือไม� หรือเซ็นในส�วนของเจ�าของ

อาคารเท�านั้น  

 ตอบ ต�นฉบับ ๑ ชุด ในส�วนสําเนาต�องรับรองทุกหน�าทุกแผ�นในส�วนของเจ�าของอาคาร 

 

๙.การตรวจสอบอาคาร ผู�ตรวจสอบอาคาร จําเปLนหรือไม�ต�องกรอกใบ ขร.๑ 

 ตอบ ต�องกรอกใบ ขร.๑ ทุกครั้งตามข�อปฏิบัติ ซ่ึงเปLนหน�าท่ีของผู�ตรวจสอบอาคารต�องเปLนท่ีปรึกษา

ให�กับเจ�าของอาคารนําพาให�อาคารปลอดภัยในการใช�งาน  

 

๑๐.การนับอายุของเอกสาร กรณีขณะท่ียื่นเอกสารผู�ตรวจสอบอาคารยังไม�หมดอายุ เจ�าหน�าท่ียังอยู�ข้ันตอน

การพิจารณาเอกสารซ่ึงยังไม�ได�ใบ ร.๑ เม่ือกองควบคุมอาคารพิจารณาเล�มรายงาน ซ่ึงเอกสารผู�ตรวจสอบ

อาคารหมดอายุแล�วต�องทําอย�างไร ต�องนําเอกสารปBจจุบันมาเพ่ิมเติมหรือไม�อย�างไร 

 ตอบ กอบควบคุมอาคาร จะดูวันหมดอายุของเอกสารโดยนับจากวันท่ียื่นเอกสาร 

 

๑๑.ฝากให�ผู�ตรวจสอบอาคาร ตระหนักถึงความปลอดภัยอาคาร ทําหน�าท่ีทําให�อาคารปลอดภัยถึงแม�ว�าจะเปLน

การรับจ�างจากเจ�าของอาคารแต�อย�างไรต�องคิดถึงชีวิตผู�ใช�อาคารเปLนสําคัญ 

 -ในอดีตมีใบ ร.๑ ปลอม ข�อเท็จจริงเปLนอย�างไร และวิธีแก�ไขปKองกันอย�างไร 
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 -อาคารท่ีไม�ยื่นตรวจสอบอาคารในอดีตและต�องการจะยื่นตรวจสอบอาคาร มีการปรับย�อนหลังหรือไม� 

มีการปรับจริงหรือไม� ทําแล�วหรือไม� ถ�าทําสถิติในการปรับก่ีราย กองควบคุมอาคารมีวิธีอย�างไรรณรงค8ให�

อาคารตรวจสอบอาคาร 

 -เรื่องเล็กน�อยในส�วนเอกสารไม�ครบถ�วนไม�ถูกต�อง ในอดีตมีการยื่นรายงานการตรวจสอบอาคาร มีการ

ดัดแปลงอาคารไม�ตรงกับใบอนุญาตก�อสร�างทําให�ใบ ร.๑ ออกช�า สมาคมฯ และกองควบคุมอาคารมีแนว

ทางการร�วมมือกันอย�างไร 

 -ในฐานะผู�ตรวจสอบอาคารขอให�ทําหน�าท่ีให�สมบูรณ8แบบ ทราบมาว�าผู�ตรวจสอบอาคารนิติบุคคลให�

เจ�าหน�าท่ี ท่ีไม�ได�เปLนผู�ตรวจสอบอาคารเข�าไปตรวจแทน 

ตอบ 

-ในอดีตมีการปลอมใบ ร.๑ จริง เนื่องจากการต�อใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมกรมการปกครองใช�ใบ ร.๑ 

มาเปLนเอกสารประกอบแต� ณ ปBจจุบันกรมปกครองยกเลิกการใช�ใบ ร.๑ ประกอบการต�อใบอนุญาตโรงแรม

แล�ว โดยใช�ใบ อ.๕ หรือ อ.๖ แทน และได�มีการตรวจเช็คข�อมูลเอกสารทุกครั้งก�อนออกใบอนุญาตโรงแรม 

-ในอดีตเกิดความเข�าใจกันระหว�างผู�ออกกฎหมายและผู�ปฎิบัติซ่ึงเข�าใจไม�ตรงกัน มีกระบวนการพิจารณา

ซับซ�อน แต� ณ ปBจจุบันได�มีการประชาสัมพันธ8และทําความเข�าใจตรงกัน รวมท้ังออกใบ ร.๑ ได�รวดเร็วภายใน

เวลากําหนดอย�างแน�นอน 

-ณ ปBจจุบันมี พรบ.อํานวยความสะดวกแล�ว หมดปBญหาเรื่องการออกใบ ร.๑ ช�า 

-ประเด็นนี้อาจสร�างความเข�าใจผิดในหมู�ผู�ตรวจสอบอาคาร ตามกฎหมายปBจจุบันผู�ตรวจสอบอาคารมี ๒ 

ประเภท คือผู�ตรวจสอบอาคารประเภทบุคคล และประเภทนิติบุคคล แต�ในกฎหมายไม�ได�กําหนดเรื่อง

ขบวนการดําเนินงานเปLนใครผู�ตรวจสอบระหว�างนิติบุคคลและบุคคล ลักษณะผู�ตรวจสอบอาคารนิติบุคคลจะไม�

มีผู�ตรวจสอบอาคารบุคคล ซ่ึงผู�ตรวจสอบอาคารนิติบุคคลนั้นคนท่ีมาข้ึนทะเบียนกับกรมโยธาธิการได�กรรมการ

ก่ึงหนึ่งต�องผ�านการอบรมและสอบกับสภาวิศวกร และนําผลสอบไปข้ึนทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมือง

แต�สําหรับผู�ตรวจสอบอาคารท่ีข้ึนทะเบียนเปLนบุคคลด�วยและนิติบุคคลด�วยก็ได�เปLนอีกทางเลือกของผู�

ตรวจสอบรายนั้นเลือกมี ๒ รูปแบบ อาจรับงานตรวจสอบอาคารแบบบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได� ใบอนุญาตใน

การออกรายงาน ตรวจอาคาร ตามกฎหมายไม�ได�กําหนดในเรื่องบุคคลผู�ปฏิบัติงาน เรื่องนี้สมาคมฯ ได�หารือกับ
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กรมโยธาธิการและผังเมืองกว�า ๒ ครั้ง รวมท้ังคุณอนวัตร คุณสินิทธิ ตัวแทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองได�

บรรยายให�กับสภาวิศวกร ยืนยันได�ว�าให�ผู�ตรวจสอบอาคารปฏิบัติอยู�บนกฎหมาย ผู�ตรวจสอบอาคารอาจใช�เปLน

กลยุทธ8การตลาดได�แต�ไม�ควรไปประชาสัมพันธ8เจ�าของอาคารว�าต�องเปLนอย�างนี้บริษัทอ่ืนท่ีไม�เปLนไปตามนี้ไม�

เปLนไปตามกฎหมายเปLนการให�ความเท็จไม�สมควรอย�างยิ่ง  

 

๑๒.ได�รับเอกสารจากเจ�าของอาคารว�าได�รับเอกสารจากสนย.ว�าขาดเอกสารเล็กน�อยรายงานฉบับเดิม สําหรับ

เรื่องเดิมท่ียังขาดเอกสารขอให�ผ�านไปและจัดทําตามแบบของใหม�เลยได�หรือไม� 

 ตอบ ขอให�ส�งเอกสารรายงานการตรวจสอบอาคาร อยู�ในกรอบเวลาก�อนท่ีรายงานฉบับเดิมจะ

หมดอายุ และให�ครบถ�วนโดยอาจจะทําเล�มรายงานการตรวจสอบอาคารฉบับใหม�ประกบคู�กับฉบับเดิม 

 

 

 

    

    

    

     

    

 

 

 

 


