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มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร 
 

 ในการก�อสร
างอาคารท่ีได
รับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร ผู
ได
รับอนุญาตหรือผู
ดําเนินการ ต
อง
ดําเนินการก�อสร
างให
ถูกต
องตามแบบแปลน แผนผัง รายการประกอบแบบแปลน ตลอดจนเง่ือนไขท่ีกําหนดไว
แนบ
ท
ายใบอนุญาต ซ่ึงผู
ท่ีมีหน
าท่ีในการตรวจและควบคุมอาคารให
ดําเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคาร คือนายช�าง
หรือนายตรวจท่ีได�รับการแต�งตั้งจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน โดยนายช�างหรือนายตรวจมีอํานาจในการเข�าไปใน
บริเวณท่ีมีการก�อสร�างดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนย�ายอาคารเพ่ือตรวจสอบว�ามีการฝ,าฝ-นหรือไม�ปฏิบัติตาม
กฎหมายว�าด�วยการควบคุมอาคารหรือไม� แต�ยังมีอํานาจสอบถามข
อเท็จจริง หรือสั่งให
แสดงเอกสาร หรือ 
หลักฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข
องจากบุคคลท่ีอยู�หรือทํางานในสถานท่ีนั้นได
 

1. การตรวจสอบและควบคุมการก�อสร�างอาคารที่ได�รับอนุญาต 
 1.1 การติดตั้งมาตรการเพ่ือป3องกันอันตรายอันอาจเกิดขณะก�อสร�างอาคาร 
 อาคารท่ีได
รับอนุญาตก�อสร
างจากองค.กรปกครองส�วนท
องถ่ิน ก�อนเริ่มดําเนินการและขณะก�อสร
าง 
ผู
ดําเนินการก�อสร
างจะต
องมีการติดต้ังมาตรการในการป0องกันอันตรายอันอาจเกิดขณะก�อสร
าง เพ่ือความปลอดภัย
ต�อชีวิตและทรัพย.สินของประชาชนท่ีอยู�ข
างเคียง โดยมาตรการดังกล�าวต
องเป5นไปตามท่ีกําหนด ในกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2526) หมวด 1 ดังนี้ 
 1) การก�อสร
างอาคารท่ีสูงต้ังแต� 10 เมตรข้ึนไป ท่ีมีระยะห�างจากตัวอาคารถึงเขตท่ีดินน
อยกว�า
ครึ่งหนึ่งของความสูงอาคาร ต
องมีรั้วชั่วคราวสูงไม�น
อยกว�า 2 เมตร ปAดก้ันตามแนวเขตท่ีดินท่ีติดต�อกับท่ีสาธารณะ
หรือท่ีดินต�างเจ
าของพร
อมติดต้ังมาตรการป0องกันวัสดุร�วงหล�นท่ีอาจเป5นอันตรายต�อชีวิตและทรัพย.สิน 
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รูปท่ี 1-1 ตัวอย�างรั้วก้ันเขตก�อสร�าง 
 
 2) การก�อสร
างอาคารพักอาศัยสูงเกิน 2 ชั้น เช�น ตึกแถว อาคารพาณิชย. โรงงาน อาคารสาธารณะ 
หรืออาคารพิเศษ ก�อนเริ่มลงมือก�อสร
างต
องติดป0ายขนาดไม�น
อยกว�า 0.50 เมตร x 1.00 เมตร ในบริเวณท่ีทําการ
ก�อสร
างและสามารถมองเห็นได
อย�างชัดเจนตลอดเวลาท่ีก�อสร
าง  โดยป0ายดังกล�าวต
องมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ชนิดของอาคาร 
 - เลขท่ีใบอนุญาต พร
อมวันท่ีอนุญาตและวันหมดอายุ 
 - กําหนดแล
วเสร็จ 
 - ชื่อเจ
าของอาคาร 
 - ชื่อผู
ดําเนินการก�อสร
าง 
 - ชื่อผู
ควบคุมงาน พร
อมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 
 

รายละเอียดแผ�นป3ายแสดงงานก�อสร�าง 
 
ชนิดอาคาร และจํานวนช้ัน (บ�านพักอาศัย, อาคารพาณิชย8ฯ) 
 
   เลขท่ีใบอนุญาต พร
อมวันท่ีอนุญาตและวันหมดอายุ ……………………………..………… 
   กําหนดแล
วเสร็จ ………………………………………………………………………….……………… 
   ชื่อเจ
าของอาคาร ……………………………………………………………..……………………….… 
   ชื่อผู
ดําเนินการก�อสร
าง…………………………………………………………….…………………… 
   ชื่อผู
ควบคุมงาน พร
อมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ………………………….………… 
   ชื่อผู
รับจ
าง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล)............................…...…............………………….. 
   หมายเลขโทรศัพท. …………………………………………………………………………………..….. 
                 หมายเหตุ -วัสดุท่ีใช
ทําแผ�นป0ายให
ใช
แผ�นเหล็ก หรือไม
อัด 
                             ขนาดกว
างไม�น
อยกว�า 1.20 เมตร ยาวไม�น
อยกว�า 2.40 เมตร 
 

รูปท่ี 1-2 ตัวอย�างแผ�นป�ายแสดงรายละเอียดงานก�อสร�าง 
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 3) ถ
าการก�อสร
างต
องมีการขุดดินใกล
หรือติดท่ีสาธารณะ ต
องมีการจัดสิ่งป0องกันการตก หรือราวก้ัน
รอบบริเวณท่ีขุดดิน พร
อมป0ายเตือนอันตราย และติดต้ังไฟฟ0าให
มีแสงสว�างหรือไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือน
อันตรายระหว�างพระอาทิตย.ตกถึงพระอาทิตย.ข้ึน 
 4) ถ
ามีการขุดดินในบริเวณท่ีใกล
 หรือชิดอาคาร ถนน หรือกําแพง ลึกจนอาจเป5นอันตรายแก�อาคาร 
ถนน หรือกําแพงนั้น ผู
ดําเนินการก�อสร
างต
องติดต้ังคํ้ายัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจําเป5น เพ่ือความ
ปลอดภัยและต
องมีการตรวจสอบแก
ไขคํ้ายัน เข็มพืด และฐานรากดังกล�าว ให
อยู�ในสภาพท่ีม่ันคงแข็งแรง และมี
ความปลอดภัยอยู�เสมอ 

2. การตรวจสอบอาคารขณะก�อสร�าง 
 องค.กรปกครองส�วนท
องถ่ิน เม่ือได
มีการออกใบอนุญาตก�อสร
างอาคารให
แก�ผู
ขออนุญาตแล
ว จะต
องจัด
เจ
าหน
าท่ี นายช�าง หรือ นายตรวจ เข
าตรวจสอบการก�อสร
างอาคารและรายงานผลการตรวจอาคารเป5นลายลักษณ.
อักษรอย�างสมํ่าเสมอว�ามีการก�อสร
างถูกต
องตรงตามแบบท่ีได
รับอนุญาตหรือไม� ท้ังนี้องค.กรปกครองส�วนท
องถ่ิน
ต
องดําเนินการออกระเบียบท
องถ่ิน เพ่ือกําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบการก�อสร
าง และการ
รายงานผลการตรวจสอบ ซ่ึงจะต
องสอดคล
องและสัมพันธ.กับจํานวนอาคารท่ีได
รับอนุญาต 

3. การรายงานผลอาคารท่ีก�อสร�างผิดจากแบบท่ีได�รับอนุญาต 
 เม่ือนายช�างหรือนายตรวจ เข
าตรวจสอบการก�อสร
างอาคาร แล
วตรวจพบว�ามีการกระทําผิดไปจากแบบ
แปลน แผนผัง รายการประกอบแบบแปลนท่ีได
รับอนุญาต จะต
องจัดทํารายงานการตรวจพบการกระทําความผดิ
ผ�านผู
บังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงเจ
าพนักงานท
องถ่ินโดยเร็ว ซ่ึงในรายงานการตรวจพบการกระทําผิดจะต
อง
ระบุรายละเอียดดังนี้ 
 1) วัน เวลา ท่ีตรวจพบ 
 2) รายละเอียดของอาคารตามใบอนุญาต เช�น เจ
าของอาคาร เลขท่ีใบอนุญาตชนิดของอาคาร 
 3) รายละเอียดการก�อสร
างว�าดําเนินถึงข้ันใด เช�น ช�วงการเทคาน ก�อสร
างถึงชั้นท่ี 1 เป5นต
น 
 4) ลักษณะการกระทําผิดโดยระบุฐานการกระทําผิด เช�น ต�อเติมเพ่ิมเสา เพ่ิมพ้ืนเกิน 5 ตารางเมตร         
เป5นต
น 
 5) ต
องระบุการกระทําผิดจากท่ีขออนุญาตให
ชัดเจน 
 6) จัดทําแบบแปลน แผนผัง แสดงรายละเอียดการกระทําผิด 

4. การออกคําส่ังเจ�าพนักงานท�องถ่ิน กรณีอาคารกําลังก�อสร�าง ดัดแปลง หรือ เคล่ือนย�ายอาคาร ผิดไปจาก
แบบท่ีได�รับอนุญาต หรือผิดไปจากท่ีได�แจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ิน 
 เม่ือพบการดําเนินการท่ีผิดไปจากแบบท่ีได
รับอนุญาต หรือ แบบท่ีแจ
งต�อเจ
าพนักงานท
องถ่ิน ให
นายช�าง
หรือ นายตรวจรายงานผู
บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาเสนอให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่งท่ีเก่ียวข
อง ดังนี้ 
 กรณีท่ี 1 กรณีเป5นอาคารท่ีสามารถย่ืนคําขอรับใบอนุญาตได�ให
ออกคําสั่ง ดังนี้ 
 1) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ิน ตามมาตรา 40 (1) ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผู
ควบคุมงาน 
ผู
ดําเนินการ ให
ระงับการกระทํานั้น  
 2) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินตามมาตรา 40 (2) ห
ามมิให
บุคคลใดใช
 หรือเข
าไปในส�วนใดๆ ของ
อาคาร หรือบริเวณท่ีมีการกระทําดังกล�าวและจัดให
มีเครื่องหมายแสดงการห
ามไว
ในท่ีเปAดเผยและเห็นได
ง�าย ณ 
อาคารหรือบริเวณดังกล�าว  
 3) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แต�ต
องไม�น
อยกว�า30 วัน 
นับจากวันท่ีมีคําสั่งให
ระงับ ให
เจ
าของอาคารยื่นคําขอรับใบอนุญาต หรือดําเนินการแจ
งตามมาตร 39 ทวิ  
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 4) หากมีการฝLาฝMนไม�ยื่นคําขออนุญาตหรือไม�แจ
งให
ถูกต
อง ให
ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่ง
ตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต�ต
องไม�น
อยกว�า 30 วัน นับแต�วันครบกําหนดให
ยื่นคําขออนุญาตหรือ
ดําเนินการแจ
งตามมาตรา 39 ทวิ ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผู
ควบคุมงาน หรือผู
ดําเนินการรื้อถอน 
อาคารท้ังหมดหรือบางส�วน  
 กรณีท่ี 2 กรณีเป5นอาคารท่ีสามารถแก�ไข และให�ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตได�ให
ออกคําสั่งดังนี้ 
 1) เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 40 (1) ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผู
ดําเนินการ  
ผู
ควบคุมงาน ระงับการกระทํานั้น  
 2) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินตามมาตรา 40 (2) ห
ามมิให
บุคคลใดใช
 หรือเข
าไปในส�วนใดๆ ของ
อาคาร หรือบริเวณท่ีมีการกระทําดังกล�าว และจัดให
มีเครื่องหมายแสดงการห
ามไว
ในท่ีเปAดเผยและเห็นได
ง�าย ณ 
อาคารหรือบริเวณดังกล�าว  
 3) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แต�ต
องไม�น
อยกว�า30 วัน 
นับจากวันท่ีมีคําสั่งให
ระงับ ให
เจ
าของอาคารแก
ไขและให
ยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจ
งตามมาตรา 39 ทวิ  
 4) หากมีการฝLาฝMน ไม�แก
ไขและไม�ยื่นคําขออนุญาตหรือไม�แจ
งให
ถูกต
อง ให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินออก
คําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต�ต
องไม�น
อยกว�า 30 วัน นับแต�วันครบกําหนดให
แก
ไขและให
ยื่น
คําขออนุญาตหรือดําเนินการแจ
งตามมาตรา 39 ทวิ ให
เจ
าของ หรือผู
ครอบครองอาคาร ผู
ควบคุมงานหรือ
ผู
ดําเนินการรื้อถอนอาคารท้ังหมดหรือบางส�วน  
 กรณีท่ี 3 กรณีเป5นอาคารท่ีไม�สามารถย่ืนคําขอรับใบอนุญาตได� และไม�สามารถแก
ไขและให
ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตได
 ให
ออกคําสั่งดังนี้ 
 1) เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่ง ตามมาตรา 40 (1) ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผู
ควบคุมงาน 
ระงับการกระทํานั้น  
 2) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินตามมาตรา 40 (2) ห
ามมิให
บุคคลใดใช
หรือเข
าไปในส�วนใดๆ ของ
อาคาร หรือบริเวณท่ีมีการกระทําดังกล�าว และจัดให
มีเครื่องหมายแสดงการห
ามไว
ในท่ีเปAดเผยและเห็นได
ง�าย ณ 
อาคารหรือบริเวณดังกล�าว  
 3) เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต�ต
องไม�น
อยกว�า30 วัน 
นับแต�วันท่ีมีคําสั่งให
ระงับ ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผู
ควบคุมงาน หรือผู
ดําเนินการรื้อถอนอาคารท้ังหมด
หรือบางส�วน   

 1.2 การตรวจพบการก�อสร�างอาคาร โดยมิได�รับอนุญาต 
 เม่ือมีการตรวจพบว�ามีการก�อสร
าง ต�อเติม หรือดัดแปลงอาคารโดยมิได
รับอนุญาต นายช�างหรือนายตรวจ
ต
องจัดทํารายงานการกระทําผิดต�อผู
บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที เพ่ือพิจารณาเสนอให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินออก
คําสั่งให
ผู
ดําเนินการก�อสร
างระงับการก�อสร
าง หรือแก
ไขเปลี่ยนแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล
วแต�กรณี ซ่ึงใน
รายงานต
องระบุรายละเอียดเช�นเดียวกันกับการรายงานผลอาคารท่ีก�อสร
างผิดจากแบบท่ีได
รับอนุญาต โดยในการ
ออกคําสั่งของเจ
าพนักงานท
องถ่ิน สามารถแยกเป5นกรณีได
ดังนี้ 
 กรณีท่ี 1 กรณีเป5นอาคารท่ีสามารถย่ืนคําขอรับใบอนุญาตได� ให
ออกคําสั่งดังนี้ 
 1) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินตามมาตรา 40 (1) ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารผู
ควบคุมงาน 
ผู
ดําเนินการให
ระงับการกระทํานั้น  
 2) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินตามมาตรา 40 (2) ห
ามมิให
บุคคลใดใช
 หรือเข
าไปในส�วนใดๆ ของ
อาคาร หรือบริเวณท่ีมีการกระทําดังกล�าวและจัดให
มีเครื่องหมายแสดงการห
ามไว
ในท่ีเปAดเผยและเห็นได
ง�าย ณ 
อาคารหรือบริเวณดังกล�าว   
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 3) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต�ต
องไม�น
อยกว�า 30 วัน 
นับจากวันท่ีมีคําสั่งให
ระงับ ให
เจ
าของอาคารยื่นคําขอรับใบอนุญาต หรือดําเนินการแจ
งตามมาตรา 39 ทวิ  
 4) หากมีการฝLาฝMน ไม�ยื่นคําขออนุญาตหรือไม�แจ
งให
ถูกต
อง ให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่งตาม
มาตรา 42 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดแต�ต
องไม�น
อยกว�า 30 วัน นับแต�วันครบกําหนดให
ยื่นคําขออนุญาต หรือ
ดําเนินการแจ
งตามมาตรา 39 ทวิ ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผู
ควบคุมงาน หรือผู
ดําเนินการ รื้อถอน
อาคารท้ังหมดหรือบางส�วน  
 กรณีท่ี 2 กรณีเป5นอาคารท่ีสามารถแก�ไขและให�ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตได� ให
ออกคําสั่ง  ดังนี้ 
 1) เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 40 (1) ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารผู
ควบคุมงาน 
ผู
ดําเนินการระงับการกระทํานั้น  
 2) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินตามมาตรา 40 (2) ห
ามมิให
บุคคลใดใช
 หรือเข
าไปในส�วนใดๆ ของ
อาคาร หรือบริเวณท่ีมีการกระทําดังกล�าว และจัดให
มีเครื่องหมายแสดงการห
ามไว
ในท่ีเปAดเผยและเห็นได
ง�าย ณ 
อาคารหรือบริเวณดังกล�าว   
 3) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แต�ต
องไม�น
อยกว�า 30 วัน 
นับจากวันท่ีมีคําสั่งให
ระงับให
เจ
าของอาคารแก
ไข และให
ยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจ
งตามมาตรา 39 ทวิ  
 4) หากมีการฝLาฝMนไม�แก
ไขและยื่นคําขออนุญาตหรือไม�แจ
งให
ถูกต
อง ให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่ง
ตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แต�ต
องไม�น
อยกว�า 30 วัน  นับแต�วันครบกําหนดให
แก
ไขและให
ยื่นคํา
ขออนุญาตหรือดําเนินการแจ
งตามมาตรา 39 ทวิ ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคาร ผู
ควบคุมงาน หรือ
ผู
ดําเนินการรื้อถอนอาคาร ท้ังหมดหรือบางส�วน  
 กรณีท่ี 3 กรณีเป5นอาคารท่ีไม�สามารถย่ืนคําขอรับใบอนุญาตได� และไม�สามารถแก
ไขและยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตได
 ให
ออกคําสั่งดังนี้ 
 1) เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 40 (1) ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารผู
ควบคุมงาน 
ให
ระงับการกระทํานั้น  
 2) ออกคําสั่งเจ
าพนักงานท
องถ่ินตามมาตรา 40 (2) ห
ามมิให
บุคคลใดใช
หรือเข
าไปในส�วนใดๆ ของ
อาคาร หรือบริเวณท่ีมีการกระทําดังกล�าว และจัดให
มีเครื่องหมายแสดงการห
ามไว
ในท่ีเปAดเผยและเห็นได
ง�าย ณ 
อาคารหรือบริเวณดังกล�าว   
 3) เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด แต�ต
องไม�น
อยกว�า30 วัน 
นับแต�วันท่ีมีคําสั่งให
ระงับให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารผู
ควบคุมงาน หรือผู
ดําเนินการรื้อถอนอาคารท้ังหมด
หรือบางส�วน  
 กรณีท่ี 4 กรณีใช
พ้ืนท่ีเพ่ือเป5นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข�าออกของรถ 
 กรณีท่ี 4.1 กรณีเป5นพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร
างข้ึนเพ่ือการอ่ืน ให
ออกคําสั่งดังนี้ 
 (1) เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 45 ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารระงับการใช

พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร
างข้ึนเพ่ือการอ่ืน  
 (2) เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 45 ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนินการ
แก
ไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร
างข้ึนให
กลับคืนสภาพเดิมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
 กรณีท่ี 4.2 กรณีเป5นการดัดแปลงพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร
างข้ึนเพ่ือการอ่ืน ให
ออกคําสั่งดังนี้ 
 (1)  พนักงานท
องถ่ินออกคําสั่งเจ
าตามมาตรา 45 ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารระงับการ
ดัดแปลงและให
ดําเนินการแก
ไขเปลี่ยนแปลงพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสร
างข้ึนให
กลับคืนสภาพเดิมภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
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 1.3 การแจ�งช่ือผู�ควบคุมงาน 
 ตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดไว
ว�า การก�อสร
าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย
ายอาคาร ต
องมีผู

ควบคุมงานอยู�ตลอดเวลา ดังนั้นเม่ือได
รับใบอนุญาตจากเจ
าพนักงานท
องถ่ินแล
ว  ก�อนเริ่มดําเนินการผู
ได
รับ
ใบอนุญาตต
องมีหนังสือแจ
งชื่อผู
ควบคุมงาน วันเริ่มต
น และวันสิ้นสุดการดําเนินการตามท่ีได
รับอนุญาตให
เจ
า
พนักงานท
องถ่ินทราบ พร
อมท้ังแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงานมาด
วย  
 ผู
ควบคุมงานจะเป5นบุคคลใดหรือเจ
าของอาคารก็ได
 แต�ถ
าอาคารนั้นเป5นอาคารท่ีอยู�ในประเภทท่ีกําหนดไว

ในกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม หรือกฎหมายวิชาชีพสถาปNตยกรรมว�าต
องมีวิศวกรควบคุมงาน หรือ สถาปนิกผู

ควบคุม ผู
ควบคุมงานของอาคารดังกล�าวก็จะต
องเป5นวิศวกรหรือสถาปนิก แล
วแต�กรณี  
 ท้ังนี้ การแจ
งชื่อผู
ควบคุมงานสามารถแจ
งขณะยื่นขออนุญาต ซ่ึงจะระบุชื่อผู
ควบคุมงานในใบอนุญาต หรือ
แจ
งชื่อผู
ควบคุมงานก�อนเริ่มดําเนินการก็ได
 ซ่ึงในกรณีแจ
งก�อนเริ่มดําเนินการหน�วยงานท
องถ่ินจะต
องกําหนดเป5น
เง่ือนไขแนบท
ายใบอนุญาต ให
ผู
ได
รับใบอนุญาตทราบว�าต
องแจ
งชื่อผู
ควบคุมงานให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินทราบก�อน
เริ่มดําเนินการ  
 1. เอกสารและหลักฐานท่ีต�องย่ืนในการแจ�งช่ือผู�ควบคุมงาน 
 เอกสารและหลักฐานท่ีต�องย่ืนในการแจ�งช่ือผู�ควบคุมงาน 
1 คําร
องท่ัวไปหรือหนังสือแจ
งชื่อผู
ควบคุมงาน 
2 สําเนาใบอนุญาตก�อสร
าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย
ายอาคารแล
วแต�กรณีท่ียังมิได
แจ
งชื่อผู
ควบคุม

งาน 
3 กรณีผู
ขออนุญาตเป5นบุคคลธรรมดา 

สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ
านของผู
ขออนุญาต 
กรณีผู
ขออนุญาตเป5นนิติบุคคล 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ท่ีออกให
ไม�เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด 
พร
อมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ
านของผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของวิศวกร ผู
ควบคุมงาน 
5 หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของสถาปนิกผู
ควบคุมงาน 
 
 2. ข้ันตอนการแจ�งช่ือผู�ควบคุมงานให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินทราบ 
 1) เม่ือผู
ได
รับอนุญาต มีคําร
องหรือหนังสือแจ
งชื่อผู
ควบคุมงานมายังองค.กรปกครองส�วนท
องถ่ิน ให

ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให
ครบถ
วน 
 2) ตรวจสอบการดําเนินการก�อสร
าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนย
ายอาคารว�าเริ่มดําเนินการก�อน
แจ
งชื่อผู
ควบคุมงานหรือไม� พร
อมรายงานผลว�ายังไม�เริ่มดําเนินการหรือดําเนินการไปแล
วถึงข้ันตอนใด หาก
ดําเนินการไปก�อนแจ
งชื่อผู
ควบคุมงานถือเป5นการกระทําท่ีผิดไปจากเง่ือนไขแนบท
ายใบอนุญาต (ฝLาฝMนมาตรา 31) 
ให
แยกเรื่องแจ
งพนักงานสอบสวนดําเนินคดี 
 3) สรุปหนังสือผ�านผู
บังคับบัญชาตามลําดับเพ่ือนําเสนอ เจ
าพนักงานท
องถ่ินรับทราบการแจ
งชื่อผู

ควบคุมงาน  
 4) เม่ือเจ
าพนักงานท
องถ่ินรับทราบแล
ว ต
องมีหนังสือแจ
งผู
ได
รับอนุญาตทราบการอนุญาตดําเนินการ
ก�อสร
าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย
ายอาคาร ให
ถูกต
องตามแบบท่ีได
รับอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ. 
วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 4  (พ.ศ. 2526) อาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  
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 1.4 การแจ�งบอกเลิกการเป?นผู�ควบคุมงาน 
 ผู
ควบคุมงานท่ีมีชื่อระบุในใบอนุญาต หรือท่ีได
แจ
งให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินรับทราบหากประสงค.จะบอกเลิก
การเป5นผู
ควบคุมงานต
องมีหนังสือแจ
งให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินทราบ และต
องมีหนังสือของผู
ควบคุมงานแจ
งให
ผู

ได
รับอนุญาตทราบว�าได
บอกเลิกการเป5นผู
ควบคุมงานแล
ว 
 1. เอกสารและหลักฐานท่ีต�องย่ืนในการบอกเลิกการเป?นผู�ควบคุมงาน 
 เอกสารและหลักฐานท่ีต�องย่ืนในการบอกเลิกการเป?นผู�ควบคุมงาน 
1 หนังสือแจ
งการบอกเลิกการเป5นผู
ควบคุมงานของผู
ควบคุมงาน ตามมาตรา 30  วรรคหนึ่ง (แบบ น.6) 

พร
อมสําเนาใบประกอบวิชาชีพของผู
ควบคุมงานท่ีบอกเลิก 
2 สําเนาหนังสือของผู
ควบคุมงานท่ีได
แจ
งให
ผู
ได
รับอนุญาตทราบว�าได
บอกเลิกการเป5นผู
ควบคุมงานแล
ว 
 
 2. ข้ันตอนการดําเนินการให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินรับทราบการบอกเลิกการเป?นผู�ควบคุมงาน 
 1) เม่ือผู
ควบคุมงานได
มีหนังสือแจ
งการบอกเลิกการเป5นผู
ควบคุมงาน (แบบ น.6)  มายังหน�วยงาน
ท
องถ่ินให
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให
ครบถ
วน 
 2) ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตว�าดําเนินการถึงข้ันตอนใดพร
อมรายงานผล หากมีการ
กระทําท่ีผิดไปจากแบบท่ีได
รับอนุญาต ให
แยกเรื่องดําเนินการเช�นเดียวกันกับกรณีอาคารท่ีก�อสร
าง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย
ายอาคารผิดไปจากแบบท่ีได
รับอนุญาต 
 3) สรุปหนังสือผ�านผู
บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพ่ือนําเสนอ เจ
าพนักงานท
องถ่ินรับทราบการบอกเลิก
การเป5นผู
ควบคุมงาน  
 4) เม่ือเจ
าพนักงานท
องถ่ินรับทราบแล
ว ต
องมีหนังสือแจ
งผู
ได
รับอนุญาตระงับการดําเนินการตามท่ี
ได
รับอนุญาตและมีหนังสือแจ
งผู
ควบคุมงานท่ีบอกเลิกทราบ  

 1.5 การเปลี่ยนผู�ควบคุมงาน 
 ผู
ได
รับใบอนุญาตหากประสงค.จะขอเปลี่ยนผู
ควบคุมงานท่ีมีชื่อระบุในใบอนุญาต หรือท่ีได
แจ
งชื่อให
เจ
า
พนักงานท
องถ่ินทราบ ส�งหนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงานคนใหม�มาให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินทราบ  
 1. เอกสารและหลักฐานท่ีต�องย่ืนในการขอเปล่ียนผู�ควบคุมงาน 
 เอกสารและหลักฐานท่ีต�องย่ืนในการบอกเลิกการเป?นผู�ควบคุมงาน 
1 หนังสือแจ
งการบอกเลิกการเป5นผู
ควบคุมงานของผู
ควบคุมงาน ตามมาตรา 30  วรรคหนึ่ง (แบบ น.6) 

พร
อมสําเนาใบประกอบวิชาชีพของผู
ควบคุมงานท่ีบอกเลิก 
2 สําเนาหนังสือของผู
ได
รับอนุญาตท่ีได
แจ
งให
ผู
ควบคุมงานคนเดิมทราบว�าได
บอกเลิก  มิให
เป5นผู
ควบคุม

งานแล
ว พร
อมหลักฐานแสดงการรับทราบของผู
ควบคุมงานคนเดิม 
3 หนังสือแจ
งการบอกเลิกผู
ควบคุมงาน พร
อมกับการส�งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน

คนใหม� ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.7) 
4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงานคนใหม� ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.8) 
5 สําเนาใบอนุญาต 
6 กรณีผู
ได
รับอนุญาตเป5นบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ
าน 
กรณีผู
ได
รับอนุญาตเป5นนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกไม�เกิน 6 เดือน) พร
อมสําเนาบัตรประชาชนและ
ทะเบียนบ
านของผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
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 กรณีผู�ควบคุมงานคนเดิมได�แจ�งบอกเลิกการเป?นผู�ควบคุมงานไว�แล�ว 
และผู
ได
รับอนุญาตประสงค.จะแจ
งชื่อผู
ควบคุมงานคนใหม�ให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินทราบ 

1 หนังสือแจ
งการบอกเลิกผู
ควบคุมงาน พร
อมกับการส�งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน
คนใหม� ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.7) 

2 หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงานคนใหม� ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.8) 
3 สําเนาใบอนุญาต 
4 กรณีผู
ได
รับอนุญาตเป5นบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ
าน 
กรณีผู
ได
รับอนุญาตเป5นนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกไม�เกิน 6 เดือน) พร
อมสําเนาบัตรประชาชนและ
ทะเบียนบ
านของผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

 
 2. ข้ันตอนการดําเนินการให�เจ�าพนักงานท�องถ่ินรับทราบการขอเปล่ียนผู�ควบคุมงาน 
 1) เม่ือผู
ได
รับอนุญาตได
มีหนังสือแจ
งขอเปลี่ยนผู
ควบคุมงานตาม (แบบ น.5, น.7 และ น.8) ถึงองค.กร
ปกครองส�วนท
องถ่ิน ให
ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให
ครบถ
วน 
 2) ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตว�าดําเนินการถึงข้ันตอนใด พร
อมรายงานผล หากมีการ
กระทําท่ีผิดไปจากแบบท่ีได
รับอนุญาต ให
แยกเรื่องดําเนินการ เช�นเดียวกันกับกรณีอาคารท่ีก�อสร
าง ดัดแปลง หรือ 
เคลื่อนย
ายอาคารผิดไปจากแบบท่ีได
รับอนุญาต 
 3) สรุปหนังสือผ�านผู
บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพ่ือนําเสนอเจ
าพนักงานท
องถ่ินรับทราบการขอเปลี่ยน
ผู
ควบคุมงาน  
 4) เม่ือเจ
าพนักงานท
องถ่ินรับทราบแล
ว ต
องมีหนังสือแจ
งผู
ได
รับอนุญาต 
 5) กรณีผู
ควบคุมงานคนเดิมได
แจ
งบอกเลิกการเป5นผู
ควบคุมงานไว
 และอาคารได
หยุดการดําเนินการ 
ต�อมาผู
ได
รับอนุญาตมีหนังสือแจ
งผู
ควบคุมงานคนใหม� ให
มีหนังสือแจ
งให
ดําเนินการต�อได
  

 1.6 การต�ออายุใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตก�อสร
างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย
ายอาคาร ดัดแปลงหรือท่ีจอดรถ ท่ีกลับ
รถ และทางเข
าออกท่ีได
รับอนุญาตจากเจ
าพนักงานท
องถ่ิน หรือใบรับแจ
งความประสงค.ก�อสร
างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร รื้อถอนอาคารและเคลื่อนย
ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นอายุ หากการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตยังไม�แล
วเสร็จ ผู
ได
รับอนุญาตจะต
องยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนใบอนุญาตสิ้นอายุ เม่ือผู
ได
รับ
อนุญาตยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตมายังองค.กรปกครองส�วนท
องถ่ินแล
ว ผู
ได
รับอนุญาตสามารถดําเนินการต�อไปได
 
จนกว�าเจ
าพนักงานท
องถ่ินจะสั่งไม�อนุญาตให
ต�ออายุใบอนุญาตนั้น 
 
 1. เอกสารและหลักฐานท่ีต�องย่ืนในการขอต�ออายุใบอนุญาต 
 เอกสารและหลักฐานท่ีต�องย่ืนในการขอต�ออายุใบอนุญาต 

1 แบบคําขอต�ออายุใบอนุญาตก�อสร
างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย
ายอาคาร ดัดแปลง
หรือใช
ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเข
าออกของรถเพ่ือการอ่ืน (แบบ ข.5) 
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2 กรณีผู
ได
รับอนุญาตเป5นบุคคลธรรมดา 

- สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ
าน 
กรณีผู
ได
รับอนุญาตเป5นนิติบุคคล 
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ท่ีออกให
ไม�เกิน 6 เดือน) พร
อมสําเนาบัตรประชาชน
และทะเบียนบ
านเองผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด 

3 สําเนาใบอนุญาตเดิม หรือใบรับแจ
งความประสงค.จะก�อสร
างฯ พร
อมรับรองสําเนาทุกหน
า จํานวน 1 
ชุด 

4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของวิศวกรผู
ควบคุมงาน 
5 หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของสถาปนิกผู
ควบคุมงาน 

หมายเหตุ วิศวกรและสถาปนิกผู
ควบคุมงานต
องเป5นบุคคลเดิมท่ีเคยแจ
งชื่อผู
ควบคุมงานให
เจ
าพนักงาน
ท
องถ่ินทราบ หรือมีชื่อเป5นผู
ควบคุมงานท่ีระบุไว
ในใบอนุญาต หรือเป5นผู
ควบคุมงานคนใหม�ท่ีได
แจ
งขอ
เปลี่ยนตัวผู
ควบคุมงานแล
ว 

6 กรณีเป5นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ�พิเศษ ต
องมีหนังสือแสดงความยินยอม ตามมาตรา 29 (แบบ 
น.4) ของวิศวกรผู
ควบคุมงานระบบ (ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 พ.ศ.2535) 

 
 2. ข้ันตอนการดําเนินพิจารณาต�ออายุใบอนุญาต 
 1) เม่ือผู
ได
รับอนุญาตได
ยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตตาม (แบบ ข.5) มายังองค.กรปกครองส�วนท
องถ่ิน 
ให
ลงทะเบียนเลขรับตามระเบียบสารบรรณ โดยต
องยื่นคําขอต�ออายุก�อนวันท่ีใบอนุญาตสิ้นอายุ 
 2) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให
ครบถ
วน หากไม�ครบถ
วนให
มีหนังสือแจ
งผู
ได
รับอนุญาต
ดําเนินการจัดส�งให
ครบถ
วน 
 3) ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตว�าดําเนินการถึงข้ันตอนใด พร
อมรายงานผล หากมีการ
กระทําท่ีผิดไปจากแบบท่ีได
รับอนุญาตให
แยกเรื่องดําเนินการ เช�นเดียวกันกับกรณีอาคารท่ีก�อสร
าง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย
ายอาคารผิดไปจากแบบท่ีได
รับอนุญาต 
 4) พิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 57 (พ.ศ. 2544) ดังนี้ 
 (1) ใบอนุญาตก�อสร
างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร ถ
าเป5นการขอต�ออายุใบอนุญาตครั้งแรก อาคาร
ยังไม�ก�อสร
าง ให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินอนุญาตต�ออายุใบอนุญาตได
เป5นระยะเวลาไม�เกินอายุใบอนุญาตท่ียื่นขอต�อ
อายุมา 
 (2) ในการต�ออายุใบอนุญาตครั้งท่ีสอง อาคารท่ีจะอนุญาตให
ต�ออายุได
ต
องดําเนินการก�อสร
างฐาน
รากท้ังหมดของอาคารแล
วเสร็จ หรือมีการก�อสร
างหรือดัดแปลงโครงสร
างของอาคารไปแล
วเกินร
อยละ 10 ของ
พ้ืนท่ีอาคารท่ีได
รับอนุญาตหากอาคารดําเนินการไม�แล
วเสร็จเจ
าพนักงานท
องถ่ินจะไม�พิจารณาต�ออายุใบอนุญาตให

ดําเนินการก�อสร
างก็สามารถทําได
 
 (3) เม่ือได
รับการต�ออายุใบอนุญาตครั้งท่ีสองแล
ว สามารถขอต�ออายุใบอนุญาต 
ได
อีกไม�เกิน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปU 
 (4) องค.กรปกครองส�วนท
องถ่ิน ต
องกําหนดเป5นเง่ือนไขแนบท
ายใบอนุญาตให
ผู
ได
รับอนุญาตท่ี
ได
รับการต�ออายุใบอนุญาตต
องรายงานความคืบหน
าในการก�อสร
างหรือดัดแปลงอาคารต�อเจ
าพนักงานท
องถ่ินทุก 
90 วัน โดยเจ
าพนักงานท
องถ่ินต
องสั่งการให
นายช�างหรือนายตรวจเข
าตรวจสอบการก�อสร
าง หรือดัดแปลงอาคาร
ทุกครั้งท่ีได
รับรายงาน 
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 (5) กรณีอาคารท่ีขอต�ออายุใบอนุญาตก�อสร
างหรือดัดแปลงอาคาร เป5นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญ�พิเศษท่ีได
รับอนุญาตก�อนกฎกระทรวงฉบับท่ี 33  (พ.ศ.2535) บังคับใช
 เจ
าพนักงานท
องถ่ิน
ต
องมีหนังสือแจ
งผู
ได
รับอนุญาตแก
ไขแบบแปลนของอาคารให
มีหรือปรับปรุงระบบป0องกันอัคคีภัย และระบบความ
ปลอดภัยภายในอาคารให
เป5นไปตามกฎกระทรวง หรือข
อบัญญัติท
องถ่ิน ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ท่ีใช
บังคับในขณะยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตนั้น 
 5) สรุปเสนอต�ออายุใบอนุญาตตามลําดับชั้น เพ่ือนําเสนอเจ
าพนักงานท
องถ่ินอนุญาตให
ต�ออายุ
ใบอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตก�อสร
างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) หรือใบอนุญาต 
เคลื่อนย
ายอาคาร (แบบ อ.2,แบบ อ.3) หรือใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช
เป5นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ หรือทางเข
าออกของ
รถเพ่ือการอ่ืน (แบบ อ.4) แล
วแต�กรณี 
 6) เม่ือเจ
าพนักงานท
องถ่ินอนุญาตให
ต�ออายุใบอนุญาตแล
วต
องมีหนังสือแจ
งผู
ได
รับอนุญาตทราบตาม 
(แบบ น.1) หรือ หากเจ
าพนักงานท
องถ่ินไม�อนุญาตให
ต�ออายุใบอนุญาตให
มีคําสั่งแจ
งผู
ยื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาต 
ตาม (แบบ ค.2) แล
วแต�กรณี  

 1.7 การโอนใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตก�อสร
างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1) หรือใบอนุญาตเคลื่อนย
าย
อาคาร (แบบ อ.2) หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร (แบบ อ.5) หากประสงค.จะโอนใบอนุญาตให
แก�ผู
อ่ืน ต
อง
ได
รับอนุญาตเป5นหนังสือจากเจ
าพนักงานท
องถ่ินหากประสงค.จะทําการก�อสร
าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย
าย ใช

หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร ต
องมีหนังสือแจ
งให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินทราบ ภายใน 90 วัน 
 1. เอกสารและหลักฐานท่ีต�องย่ืนในการขอโอนใบอนุญาต 
 เอกสารและหลักฐานท่ีต�องย่ืนในการขอโอนใบอนุญาต 
1 แบบคําขอโอนใบอนุญาตก�อสร
างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย
ายอาคารหรือเปลี่ยน

การใช
อาคาร (แบบ ข.8) 
2 ใบอนุญาตก�อสร
างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย
ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช
อาคาร 

(ฉบับจริง) แล
วแต�กรณี 
3 เอกสารของผู
ขอโอนใบอนุญาต, ผู
รับโอนใบอนุญาต และเจ
าของท่ีดิน (กรณีผู
รับโอนใบอนุญาตไม�ใช�

เจ
าของท่ีดิน) 
กรณีเป5นบุคคลธรรมดา 
 - สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ
าน จํานวน 1 ชุด 
กรณีเป5นนิติบุคคล 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ท่ีออกให
ไม�เกิน 6 เดือน)  พร
อมสําเนาบัตร
ประชาชนและทะเบียนบ
านของผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล  จํานวน 1 ชุด 

4 สําเนาโฉนดท่ีดินขนาดเท�าต
นฉบับ พร
อมเจ
าของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน
า  จํานวน 1 ชุด 
5 หนังสือยินยอมของเจ
าของท่ีดินให
ก�อสร
างอาคารในท่ีดินหรือสําเนาสัญญาเช�าท่ีดิน  พร
อมรับรองสําเนา

ถูกต
องทุกหน
า (กรณีผู
รับโอนใบอนุญาตไม�ใช�เจ
าของท่ีดิน)   จํานวน 1 ชุด 
6 หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของวิศวกร  ผู
ควบคุมงานท่ี

ยินยอมควบคุมงานให
กับผู
รับโอนใบอนุญาต 
7 หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของสถาปนิกผู
ควบคุมงาน 

(กรณีเป5นอาคารท่ีกฎหมายวิชาชีพสถาปNตยกรรมกําหนดให
มีสถาปนิกเป5นผู
ควบคุมงาน) ท่ียินยอม
ควบคุมงานให
กับผู
รับโอนใบอนุญาต พร
อมสําเนาใบประกอบวิชาชีพท่ียังไม�หมดอายุ 
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2. ข้ันตอนดําเนินพิจารณาโอนใบอนุญาต 
 1) เม่ือผู
ได
รับใบอนุญาตยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตาม (แบบ ข.8) ถึงองค.กรปกครองส�วนท
องถ่ินให

ลงทะเบียนเลขรับตามระเบียบสารบรรณ โดยต
องยื่นคําขอโอนใบอนุญาตขณะใบอนุญาตยังไม�สิ้นอายุ 
 2) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานให
ครบถ
วน หากไม�ครบถ
วนให
มีหนังสือแจ
งผู
ได
รับใบอนุญาตแทน 
 3) ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตว�าถึงข้ันตอนใด พร
อมรายงานผล 
 4) หากมีการกระทําท่ีผิดไปจากแบบท่ีได
รับอนุญาต ให
ดําเนินการเช�นเดียวกับ กรณีอาคารท่ีก�อสร
าง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย
ายอาคารผิดไปจากแบบท่ีได
รับอนุญาต 
 5) กรณีอาคารยังมิได
ดําเนินการหรือดําเนินการไปแล
ว ถูกต
องตามแบบท่ีได
รับอนุญาตให
พิจารณา
อนุญาตให
โอนใบอนุญาตได
 
 6) สรุปหนังสือเสนอโอนใบอนุญาตตามลําดับชั้น เพ่ือนําเสนอเจ
าพนักงานท
องถ่ินอนุญาตให
โอน
ใบอนุญาต โดยให
ประทับตราสีแดง คําว�า “โอนแล
ว” รวมท้ังระบุชื่อผู
รับโอน และวันเดือนปU ท่ีอนุญาตให
โอน
ใบอนุญาต พร
อมลงลายมือชื่อเจ
าพนักงานท
องถ่ิน หรือผู
ท่ีได
รับมอบหมายจากเจ
าพนักงานท
องถ่ินกํากับไว
ใน
ใบอนุญาตก�อสร
างอาคาร ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร เคลื่อนย
ายอาคาร หรือเปลี่ยนการใช
อาคารแล
วแต�กรณี 
 7) เม่ือเจ
าพนักงานท
องถ่ินอนุญาตให
โอนใบอนุญาตแล
ว ให
มีหนังสือแจ
งการอนุญาตให
โอนใบอนุญาต
แก�ผู
ขอโอนใบอนุญาต (แบบ น.9) 

 1.8 การดําเนินการกับอาคารที่มีสภาพ หรือมีการใช�ที่อาจจะเป?นอันตราย 
 อาคารโดยท่ัวไปเม่ือก�อสร
างเสร็จแล
วและมีการใช
งานในช�วงระยะเวลาหนึ่ง หากขาดการดูแลรักษา
ส�วนประกอบของอาคารอย�างถูกวิธี หรือมีการใช
สอยอาคารผิดประเภท อาจทําให
อาคารมีสภาพหรือมีการใช
ท่ีอาจ
เป5นอันตรายต�อชีวิตและทรัพย.สิน เจ
าพนักงานท
องถ่ินมีหน
าท่ีต
องตรวจสอบอาคารและมีคําสั่งแจ
งให
เจ
าของหรือผู

ครอบครองอาคาร ดําเนินการแก
ไขอาคารให
มีความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) อาคารท่ีได
รับอนุญาตก�อสร
าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย
ายอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 มีสภาพหรือมีการใช
ท่ีอาจเป5นอันตรายต�อชีวิต หรือทรัพย.สิน หรืออาจไม�ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือ
ก�อให
เกิดเหตุรําคาญ ให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่ง (แบบ ค.23)  ให
เจ
าของอาคาร หรือผู
ครอบครองอาคาร
ดําเนินการแก
ไขอาคารให
เป5นไปตามกฎกระทรวงท่ีใช
บังคับอยู�ในวันท่ีได
รับอนุญาต หรือใบรับแจ
งให
ก�อสร
าง 
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย
ายอาคาร ให
แล
วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจ
าพนักงานท
องถ่ินกําหนดแต�ต
องไม�น
อยกว�า 30 
วัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรเจ
าพนักงานท
องถ่ินจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได
 
 2) อาคารท่ีได
ก�อสร
าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย
ายก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใช

บังคับ มีสภาพหรือมีการใช
ท่ีอาจเป5นอันตรายต�อชีวิต หรือทรัพย.สิน หรือก�อให
เกิดเหตุรําคาญ ให
เจ
าพนักงาน
ท
องถ่ินออกคําสั่ง (แบบ ค.23) ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนินการแก
ไข ให
เป5นไปตามกฎกระทรวง เทศ
บัญญัติ ข
อบัญญัติจังหวัด กฎ ข
อบังคับประกาศ ภายในระยะเวลาท่ีเจ
าพนักงานท
องถ่ินกําหนด แต�ต
องไม�น
อยกว�า 
30 วัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เจ
าพนักงานท
องถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
 
 3) อาคารท่ีได
ก�อสร
าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย
ายอาคารก�อนวันท่ีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ใช
บังคับมีสภาพ หรือมีการใช
ท่ีอาจเป5นอันตรายต�อชีวิต หรือทรัพย.สินหรืออาจไม�ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือ
ก�อให
เกิดเหตุรําคาญหรือ ให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินมีคําสั่ง(แบบ ค.23) ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนินการ
แก
ไขอาคารเท�าท่ีจะกระทําได
ตามความจําเป5น และความเป5นธรรมแก�เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคาร โดยให
แล
ว
เสร็จภายในระยะเวลาท่ีเจ
าพนักงานท
องถ่ินกําหนดแต�ต
องไม�น
อยกว�า 30 วัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เจ
า
พนักงานท
องถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
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 4) กรณีท่ีอาคารตามข
อใน 1), 2) และ 3) เป5นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ�พิเศษ อาคารขนาดใหญ� 
อาคารสาธารณะ อาคารอยู�อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน มีสภาพหรือมีการใช
ท่ีอาจไม�ปลอดภัยจาก
อัคคีภัย ให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกคําสั่ง (แบบ ค.23) ให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคาร ดําเนินการแก
ไขอาคาร
ดังกล�าวให
มีระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาท่ีเจ
าพนักงานท
องถ่ินกําหนด แต�ต
องไม�น
อยกว�า 
30 วัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เจ
าพนักงานท
องถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
 ซ่ึงในการออกคําสั่งให
แก
ไข
อาคารเจ
าพนักงานท
องถ่ินจะสั่งให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนินการได
 ในกรณีดังต�อไปนี้ 
  (1) อาคารท่ีมีความสูงต้ังแต� 4 ชั้นข้ึนไปให
ติดต้ังบันไดหนีไฟท่ีไม�ใช�บันไดในแนวด่ิงเพ่ิมจากบันได
หลักให
เหมาะสมกับพ้ืนท่ีของอาคารแต�ละชั้น เพ่ือให
สามารถลําเลียงบุคคลท้ังหมดในอาคารออกนอกอาคารได

ภายใน 1 ชั่วโมง โดยไม�ถือเป5นการดัดแปลงอาคารแต�ต
องยื่นแบบให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินตรวจพิจารณาให
ความ
เห็นชอบ และบันไดหนีไฟ ต
องมีลักษณะดังนี้ 
 (ก) บันไดหนีไฟภายในอาคาร ต
องมีผนังทุกด
านโดยรอบท่ีทําด
วยวัสดุท่ีไม�ติดไฟ 
 (ข) ช�องประตูสู�บันไดหนีไฟ ต
องเป5นบานเปAดทําด
วยวัสดุท่ีไม�ติดไฟ พร
อมติดต้ังอุปกรณ.ชนิดท่ี
บังคับให
บานประตูปAดได
เองเพ่ือป0องกันควันและเปลวไฟมิให
เข
าสู�บันไดหนีไฟและมีความกว
างสุทธิไม�น
อยกว�า 80 
เซนติเมตรสูงไม�น
อยกว�า 2.00 เมตร 
  (2) จัดให
มีการติดต้ังแบบแปลนแผนผังของอาคารแต�ละชั้นแสดงตําแหน�งห
องต�างๆ ทุกห
อง
ตําแหน�งท่ีติดต้ังอุปกรณ.ดับเพลิงต�างๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไว
ในตําแหน�งท่ีเห็นได
ชัดเจนบริเวณห
อง
โถง หรือหน
าลิฟต.ทุกแห�งทุกชั้นของอาคาร และบริเวณพ้ืนชั้นล�างของอาคารต
องจัดให
มีแบบแปลนแผนผังของ
อาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว
เพ่ือให
สามารถตรวจสอบได
โดยสะดวก 
  (3) ติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดท่ีกําหนดไว
ในภาคผนวก ค (ตาราง ค-5) 
อย�างใดอย�างหนึ่งสําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแต�ละชั้น โดยให
มี 1 เครื่องต�อพ้ืนท่ีไม�เกิน 1,000 
ตารางเมตร ทุกระยะไม�เกิน 45 เมตร แต�ไม�น
อยกว�าชั้นละ 1 เครื่อง  การติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี้ ต
อง
ติดต้ังให
ส�วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพ้ืนอาคารไม�เกิน 1.50 เมตร ในท่ีมองเห็น สามารถอ�านคําแนะนําการ
ใช
ได
และสามารถเข
าใช
สอยได
สะดวก และต
องอยู�ในสภาพท่ีใช
งานได
ตลอดเวลา 
  (4) ติดต้ังระบบสัญญาณแจ
งเหตุเพลิงไหม
ทุกชั้น โดยระบบสัญญาณแจ
งเหตุเพลิงไหม
อย�างน
อย
ต
องประกอบด
วย 
 (ก) อุปกรณ.ส�งสัญญาณเพ่ือให
หนีไฟท่ีสามารถส�งเสียงหรือสัญญาณให
ผู
ท่ีอยู�ในอาคารได
ยิน
อย�างท่ัวถึง 
 (ข) อุปกรณ.แจ
งเหตุท่ีมีท้ังระบบแจ
งเหตุอัตโนมัติ 
  (5) ติดต้ังระบบไฟส�องสว�างสํารอง เพ่ือให
มีแสงสว�างสามารถมองเห็นช�องทางเดินขณะเพลิงไหม
 
และมีป0ายบอกชั้นและป0ายบอกทางหนีไฟท่ีด
านในและด
านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด
วยตัวอักษรท่ีสามารถ
มองเห็นได
ชัดเจน โดยตัวอักษรต
องมีขนาดไม�เล็กกว�า 10 เซนติเมตร 
  (6) ติดต้ังระบบป0องกันอันตรายจากฟ0าผ�าซ่ึงประกอบด
วยเสาล�อฟ0า สายล�อฟ0าสายตัวนําสายต�อลง
ดิน และหลักสายดินท่ีเชื่อมโยงกันเป5นระบบ โดยให
เป5นไปตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ0า  ในกรณีท่ี
อาคารตามวรรคหนึ่งมีระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยอยู�แล
ว แต�ไม�อยู�ในสภาพท่ีใช
งานได
ให
เจ
าพนักงาน
ท
องถ่ินมีอํานาจสั่งให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารแก
ไขให
ระบบความปลอดภัยดังกล�าวใช
งานได
ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด แต�ต
องไม�น
อยกว�า 30 วัน  ในกรณีมีเหตุอันควร เจ
าพนักงานท
องถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไป
อีกก็ได
 
 

P
a

g
e
1
2

 



 
  (7) ก�อนท่ีเจ
าพนักงานท
องถ่ินจะสั่งให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนินการแก
ไขอาคารตาม
ข
อ 1), 2), 3) และ 4) ให
นายช�างท่ีเจ
าพนักงานท
องถ่ินกําหนดออกตรวจสอบสภาพหรือการใช
อาคารหรือระบบ
ความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัย แล
วรายงานให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินทราบ ในรายงานอย�างน
อยต
องประกอบด
วยผล
การตรวจสอบอาคาร สภาพปNญหาของอาคารท่ีจําเป5นต
องแก
ไข วิธีการแก
ไข ตลอดจนระยะเวลาในการแก
ไข 
ถ
านายช�างตรวจสอบพบว�าอาคารนั้นมีสภาพหรือการใช
หรือระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยท่ีอาจจะก�อให
เกิด
อันตรายต�อชีวิตหรือร�างกาย และจําเป5นต
องดําเนินการเพ่ือบรรเทาเหตุท่ีจะก�อให
เกิดอันตรายนั้น เพ่ือให
เจ
า
พนักงานท
องถ่ินออกคําสั่งโดยเร็ว 
  (8) ในกรณีท่ีเจ
าพนักงานท
องถ่ินตรวจพบเองว�า อาคารตามข
อ 1), 2), 3) และ 4)  มีสภาพหรือมี
การใช
อาคารหรือระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยท่ีอาจเป5นอันตรายต�อชีวิตหรือร�างกายหรือได
รับรายงานจาก
นายช�างตามข
อ 5) วรรคสอง และเจ
าพนักงานท
องถ่ินเห็นว�าเป5นกรณีฉุกเฉินไม�อาจรอช
าไว
ได
 ให
เจ
าพนักงาน
ท
องถ่ินมีอํานาจสั่งให
เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารดําเนินการ เพ่ือบรรเทาเหตุท่ีอาจก�อให
เกิดอันตรายดังกล�าว
ได
ทันทีตามวิธีการท่ีเจ
าพนักงานท
องถ่ินกําหนด และถ
าหากมีความจําเป5น เจ
าพนักงานท
องถ่ินจะสั่งห
ามมิให

เจ
าของหรือผู
ครอบครองอาคารใช
หรือยินยอมให
ผู
อ่ืนใช
อาคารนั้นท้ังหมดหรือบางส�วนไว
ก�อนกว�าจะมีการ 
แก
ไข เพ่ือบรรเทาเหตุท่ีอาจก�อให
เกิดภยันตรายนั้นแล
วก็ได
 
 
ตารางแสดงชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ 

ชนิดของเครื่องดับเพลิง ขนาดบรรจุไม�น�อยกว�า 
1. กXาซคาร.บอนไดออกไซด. 4 กิโลกรัม 
2. ผงเคมีแห
ง 4 กิโลกรัม 

 

 1.9 การตรวจสอบสภาพอาคารตามาตรา 32 ทว ิ
 1. อาคารท่ีต�องจัดให�มีผู�ตรวจสอบอาคาร ได�แก� 
 1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ�พิเศษ 
 2) อาคารชุมนุมคน 
 3) โรงมหรสพ 
 4) โรงแรม ท่ีมีจํานวนห
องพักต้ังแต� 80 ห
องข้ึนไป 
 5) สถานบริการ ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต� 200 ตารางเมตรข้ึนไป 
 6) อาคารชุดหรืออาคารอยู�อาศัยรวม ท่ีมีพ้ืนท่ีตั้งแต� 2,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
 7) อาคารโรงงานท่ีมีความสูงมากกว�า 1 ชั้น และมีพ้ืนท่ีใช
สอยต้ังแต� 5,000 ตารางเมตรข้ึนไป 
 8) ป0ายหรือสิ่งท่ีสร
างข้ึนสําหรับติดต้ังป0าย ท่ีสูงจากพ้ืนดินต้ังแต� 15 เมตรข้ึนไป หรือมีพ้ืนท่ีตั้งแต� 50 
ตารางเมตรข้ึนไป หรือป0ายท่ีติดหรือต้ังบนหลังคา หรือดาดฟ0าของอาคาร  หรือส�วนหนึ่งส�วนใดของอาคาร ท่ีมีพ้ืนท่ี
ต้ังแต� 25 ตารางเมตรข้ึนไป 
 2. คุณสมบัติของผู�ตรวจสอบมี 2 ลักษณะคือ 
 1) บุคคลธรรมดา 
 2) นิติบุคคล 
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 3. หลักเกณฑ8วิธีการและเง่ือนไข
 ผู
ตรวจสอบต
องข้ึนทะเบียนต�อคณะกรรมการควบคุมอา
ประกันภัยความรับผิดชอบ ตามกฎหมายท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบท่ีมีจํานวนเงินคุ
มครองไม�น
อยกว�า
1,000,000 บาทต�อครั้ง และไม�น
อยกว�า

4. การเพิกถอนการข้ึนทะเบียน
 - คณะกรรมการควบคุมอาคาร
การฝLาฝMนข
อกําหนดต�างๆ 
 5. การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ8ประกอบอาคาร
 1) การตรวจสอบอาคาร
  (1) การตรวจสอบใหญ�
  (2) การตรวจสอบประจําปU
 2) การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ.ของอาคาร
  (1) ตรวจสอบตัวอาคาร
  (2) ตรวจสอบระบบและอุปกรณ.ประกอบของอาคาร
   (ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก
   (ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล
อม
   (ค) ระบบป0องกันและระงับอัคคีภัย
  (3) ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ.ต�างๆ
เพลิงไหม
 
  (4) ตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยในอาคาร
 3) ผู
ตรวจสอบต
องทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ.ประกอบของอาคาร
เสนอต�อพนักงานท
องถ่ิน ทุกปU โดยต
องเสนอภายใน
อายุครบ 1 ปU และเจ
าพนักงานท
องถ่ิน
อาคารทราบภายใน 30 วัน 
มาตรฐาน และมีความปลอดภัยให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารภายใน
 
 

***********************************************
 

หลักเกณฑ8วิธีการและเง่ือนไข ในการขอข้ึนทะเบียน 
ผู
ตรวจสอบต
องข้ึนทะเบียนต�อคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยต
องมีสัญญาประกันภัยและกรมธรรม.

ตามกฎหมายท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบท่ีมีจํานวนเงินคุ
มครองไม�น
อยกว�า
และไม�น
อยกว�า 2,000,000 บาทต�อปU 

การเพิกถอนการข้ึนทะเบียน 
คณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจเพิกถอนการข้ึนทะเบียนเม่ือผู
ตรวจสอบขาดคุณสมบัติหรือกระทํา

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ8ประกอบอาคาร 
การตรวจสอบอาคาร แบ�งเป5น 2 ประเภทคือ 

การตรวจสอบใหญ� กระทําการตรวจสอบทุก 5 ปU 
การตรวจสอบประจําปU กระทําการตรวจสอบตามแผนประจําทุกปU 

การตรวจสอบอาคารและอุปกรณ.ของอาคาร ต
องทําการตรวจสอบในด
านต�างๆ
ตรวจสอบตัวอาคาร ในด
านความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 
ตรวจสอบระบบและอุปกรณ.ประกอบของอาคาร 

ระบบบริการและอํานวยความสะดวก 
ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดล
อม 

องกันและระงับอัคคีภัย 
ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณ.ต�างๆ เพ่ือการอพยพของผู
ใช
อาคาร

ตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพ่ือความปลอดภัยในอาคาร 
ผู
ตรวจสอบต
องทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ.ประกอบของอาคาร

โดยต
องเสนอภายใน 30 วัน ก�อนวันท่ีใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิม
และเจ
าพนักงานท
องถ่ิน ต
องพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและ

 นับแต�วันท่ีได
รับรายงานและหากผลการตรวจสอบเป5นไปตามกฎหม
และมีความปลอดภัยให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารภายใน

 
***********************************************

โดยต
องมีสัญญาประกันภัยและกรมธรรม.
ตามกฎหมายท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานของผู
ตรวจสอบท่ีมีจํานวนเงินคุ
มครองไม�น
อยกว�า 

เพิกถอนการข้ึนทะเบียนเม่ือผู
ตรวจสอบขาดคุณสมบัติหรือกระทํา

 
ต
องทําการตรวจสอบในด
านต�างๆ คือ 

เพ่ือการอพยพของผู
ใช
อาคาร กรณีเกิดเหตุ

ผู
ตรวจสอบต
องทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ.ประกอบของอาคาร เพ่ือ
ก�อนวันท่ีใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิม จะมี

ต
องพิจารณารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและ แจ
งให
เจ
าของ
นับแต�วันท่ีได
รับรายงานและหากผลการตรวจสอบเป5นไปตามกฎหมายหรือตาม

และมีความปลอดภัยให
เจ
าพนักงานท
องถ่ินออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารภายใน 30 วัน 

 

*********************************************** 
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คณะผู�จัดทํา 

 
 

๑. นายอํานาจ  นาคสินธุ. ผู
อํานวยการกองช�าง      หัวหน
าทีมงานเครือข�าย 
๒. นายพลวัฒน.  ศรีประชากร นายช�างโยธา  ๖ว   ทีมงานเครือข�าย 
๓. นายกิตติพงษ.  นาคะเกตุ นายช�างโยธา ๕   ทีมงานเครือข�าย 
๔. นายศุภวัฒน.  ดอนโสรส วิศวกรโยธา  ๓    ทีมงานเครือข�าย 
๕. นายวีรวัฒน.  ศรีจันทึก ช�างสํารวจ  ๑    ทีมงานเครือข�าย 
๖. นายสมศักดิ์  โสภา  เจ
าพนักงานธุรการ  ๖ว     เลขานุการทีมงานเครือข�าย 
๗. น.ส.สุนิสา  มาลัยลอย  เจ
าหน
าท่ีบริหารงานท่ัวไป      ผู
ช�วยเลขานุการทีมงานเครือข�าย                                  

 
 

********************************************** 
 

 


