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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
 
 
 
 
 
1.1 ในแผนการตรวจสอบและรายละเอียดการตรวจสอบปายประจําปฉบับน้ี 

“ปาย” หมายถึง แผนปายและส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย 

การตรวจสอบปาย หมายถึง การตรวจสอบสภาพปาย หรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย  ในดาน

ความมัน่คงแข็งแรง และระบบอุปกรณประกอบของปาย  ตามมาตรา 32 ทว ิแหงพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

ผูตรวจสอบอาคาร หมายถึง ผูซึง่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วศิวกรรมควบคุม หรือผูซึ่งไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยการนั้น แลวแตกรณี ซึ่งไดข้ึน

ทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

เจาของปาย หมายถงึ ผูที่มสิีทธิ์เปนเจาของปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย   

ผูดูแลปาย หมายถงึ เจาของปาย หรือ ผูทีท่ี่ไดรับมอบหมายจากเจาของปายใหมหีนาที่ตรวจสอบการ

บํารุงรักษาปาย และระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ  

      เจาพนักงานทองถ่ิน หมายถงึ  

(1) นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 

(2) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด สําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 

(3) ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล 

(4) ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 

(5) ปลัดเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพทัยา 

(6) ผูบริหารทองถิ่นขององคการปกครองทองถิ่นอืน่ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด สําหรับในเขตราชการ

สวนทองถิ่นนัน้ 

       แผนการตรวจสอบ หมายถงึ แผนการตรวจสอบสภาพปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย  าร

และอุปกรณประกอบตาง ๆ ที่จัดทาํข้ึนสําหรับ สําหรับผูตรวจสอบอาคาร    

     แบบแปลนปาย หมายถึง  แบบแปลนของปายหรือส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย  ที่ตองตรวจสอบ  

 

1.2 หนาที่ความรับผิดชอบของผูเกี่ยวของ 
1.2.1 ผูตรวจสอบอาคาร มหีนาที่ตรวจสอบ  ทํารายงานทางดานความมัน่คงแข็งแรง และระบบตาง ๆ ที่

เกี่ยวของเพื่อความปลอดภัย แจงกับเจาของอาคาร   ผูตรวจสอบตองตรวจสอบตามหลักวิชาชีพ 

สวนท่ี 1 ขอบเขตของการตรวจสอบ และ 
รายละเอียดท่ีตองตรวจสอบ 
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    ผูตรวจสอบอาคารตองจัดใหมี 

( 1 )  แบบรายละเอียดการตรวจสอบปาย สําหรับผูตรวจสอบอาคารใชในการตรวจสอบใหญ         

        ทกุ ๆ 5 ป และการตรวจสอบปายประจําป 

( 2 ) แผนปฏิบัติการการตรวจบํารุงรักษาปาย และอุปกรณประกอบของปาย รวมทัง้คูมือปฏิบัติ  

       การตามแผนใหแกเจาของปายเพื่อเปนแนวทางการตรวจบํารุงรักษาและ การบันทกึขอมูล 

       การตรวจบํารุงรักษา 

( 3 ) แผนการตรวจสอบประจําป รวมทัง้แนวทางการตรวจสอบตามแผนดังกลาวใหแกเจาของปาย 

       เพื่อประโยชนในการตรวจสอบประจําป 

1.2.2    เจาของปาย หรือผูดูแลปายที่ไดรับมอบหมายจากเจาของปายมหีนาที่ตรวจสอบบํารุงรักษา

ปาย และอุปกรณประกอบ รวมทัง้ การตรวจสอบสมรรถนะของปาย ตามที่ผูตรวจสอบอาคารไดกําหนด

ไว     และจัดใหมีการทดสอบการทาํงานของระบบ อุปกรณ•ในระหวางป  แลวรายงานผลการตรวจสอบ 

      ตอเจาพนกังานทองถิน่ ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขทีก่ําหนดในกฎกระทรวงเกี่ยวกับการ 

      ตรวจสอบอาคาร    

       1.2.3  เจาพนักงานทองถ่ิน  มหีนาที่ตามกฎหมายในการพิจารณาผลการตรวจสอบสภาพปายที ่  

       เจาของอาคารเสนอเพือ่พิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร หรือดําเนนิการตามอํานาจหนาที ่

      ตามกฎหมายตอไป 

 

1.3 ผูตรวจสอบอาคาร  กําหนดแผนการตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณประกอบของปายไวตาม   

      แผนการตรวจสอบฉบับน้ี  ใหเจาของปาย และหรือผูดูแลปายใชเปนแนวทางการปฏิบัติ 
      ผูตรวจสอบอาคารสามารถแกไขเปล่ียนแปลงแผนการตรวจสอบนีไ้ดตามความเหมาะสม  

 

1.4 การตรวจสอบบํารุงรักษาปาย และระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปายใหเปนไปตามแผนการ   

       ตรวจการตรวจสอบบํารุงรักษา และคูมือการตรวจบํารุงรักษาปายที่ผูตรวจสอบอาคารกําหนด 

 

1.5 ผูตรวจสอบอาคารตองไมดําเนินการตรวจสอบปาย ดังตอไปนี ้

( 1 ) ปายที่ผูตรวจสอบหรือคูสมรส พนักงานหรือตัวแทนของผูตรวจสอบเปนผูจัดทาํหรือรับผิดชอบ

ในการออกแบบ รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณสวนตาง ๆ ของโครงสราง   การ

ควบคุมงาน การกอสราง หรือการติดต้ังอุปกรณประกอบของปาย 

       ( 2 ) ปายที่ผูตรวจสอบหรือคูสมรสเปนเจาของหรือมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

 



plan_year                                                                                                                                                                  3

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

1. 6  ขอบเขตในการตรวจสอบปายของผูตรวจสอบอาคาร 
                         การตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย อาจมีขอจํากัดตาง ๆ ที่ไม

สามารถตรวจสอบไดตามทีก่ําหนดและตามที่ตองการได ดังนัน้ จงึจาํเปนตองกาํหนดขอบเขตของผู

ตรวจสอบ ดังนี ้

 “ผูตรวจสอบมีหนาที่ตรวจสอบ สังเกต ทาํรายงาน วิเคราะห ทางดานความมัน่คงแข็งแรง 

และระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสิน 

 ผูตรวจสอบตองตรวจสอบตามหลักวิชาชพี และตามมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคาร

ของกฎหมายควบคุมอาคารหรือมาตรฐานสากลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ณ สถานที ่วนั และเวลาทีท่ําการ

ตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานและติดตามตรวจสอบระหวางปภายหลังการตรวจสอบใหญ  ตามชวงเวลา  

และความถี่ตามทีก่ําหนดไวในแผนการตรวจสอบประจําปที่ผูตรวจสอบกําหนด” 

 

1.7. รายละเอียดในการตรวจสอบ 
              1.7.1 รายละเอียดท่ีตองตรวจสอบ 
                    ผูตรวจสอบตองตรวจสอบ และทํารายงานการตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณตาง ๆ ของปาย 

ดังตอไปนี้ 

                 1.7.1.1 การตรวจสอบตวัปาย ใหตรวจสอบความมัน่คงแข็งแรงของอาคาร ดังนี ้

(1) การตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุงขนาดของปาย 

(2) การเปล่ียนแปลงน้าํหนักของแผนปาย  

(3) การเปล่ียนแปลงวัสดุของปาย 

(4) การชํารุดสึกหรอของปาย 

(5) การวิบัติของส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย 

(6) การทรุดตัวของฐานรากของสิ่งที่สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย (กรณีปายที่ต้ังบน

พื้นดิน)  

(7) การเช่ือมยึดระหวางแผนปายกับส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย  การเช่ือมยึด  
    ระหวางช้ินสวนตาง ๆ ของส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายและการเช่ือมยึด  
    ระหวางส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายกับฐานรากหรืออาคาร 

 
                 1.7.1.2 การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย      

(1) ระบบไฟฟาแสงสวาง  

(2)  ระบบปองกันฟาผา 

(3)  ระบบและอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ 
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                 1.7.2  ลักษณะบริเวณท่ีไมตองตรวจสอบ 
                      (1)  การตรวจสอบพื้นทีท่ี่มคีวามเสีย่งภัยสูงตอผูตรวจสอบ 

                      (2)  การตรวจสอบที่อาจทาํใหอาคารหรือวัสดุอุปกรณหรือทรัพยสินเกิดความเสียหาย 

 

 
                 1.7.3 การตรวจสอบระบบโครงสราง 
                       1.7.3.1 ผูตรวจสอบจะตรวจสอบดวยสายตา ทํารายงาน และประเมนิโครงสรางตาม

รายละเอียดดังตอไปนี ้

(1) สวนของฐานราก (ถามี) 

(2) ระบบโครงสราง 
(3) การเส่ือมสภาพของโครงสรางที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรงของระบบ

โครงสรางอาคาร 

(4) ความเสยีหายและอันตรายของโครงสราง เชน ความเสยีหายเนื่องจากอัคคีภัย ความ

เสียหายจากการแอนตัวของโครงขอหมุน เปนตน 
                        1.7.3.2 สภาพการใชงานตามที่เหน็                          
                  1.7.4 การตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย                          
                         1.7.4.1 ระบบไฟฟา 

   1.7.4.1.1 ผูตรวจสอบจะตรวจสอบดวยสายตา เคร่ืองมอืหรือเคร่ืองวดัชนิดพกพาทาํ

รายงานและประเมินระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา ดังนี ้

(1) สภาพสายไฟฟา ขนาดกระแสของสาย จดุตอสาย และอุณหภูมิข้ัวตอสาย 

(2) ทอรอยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล 

(3) ขนาดเคร่ืองปองกันกระแสเกินและพิกัดตัดกระแสของบริภัณฑประธาน แผง

ยอย และแผงวงจรยอย 

(4) เคร่ืองตัดไฟร่ัว 

(5) การตอลงดินของบริภัณฑ ขนาดตัวนําตอลงดิน และความตอเนื่องลงดินของ

ทอรอยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล 

(6) รายการอืน่ตามตารางรายการตรวจสอบ 

   1.7.4.1.2 ผูตรวจสอบไมตองตรวจสอบในลักษณะดังนี ้

(1) วัดหรือทดสอบแผงสวิตซ ทีต่องใหสายวัดสัมผัสกับบริภัณฑในขณะทีแ่ผง
สวิตซนัน้มีไฟหรือใชงานอยู 

(2) ทดสอบการใชงานอุปกรณปองกันกระแสเกิน 
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(3) ถอดออกหรือร้ือบริภัณฑไฟฟา นอกจากเพียงเปดฝาแผงสวิตซ แผง 

     ควบคุม เพือ่ตรวจสภาพบริภัณฑ 

 

                          1.7.4.2 ระบบปองกันฟาผา 

(1) ตรวจสอบระบบตัวนําลอฟา ตัวนําตอลงดินครอบคลุมครบถวน 

(2) ตรวจสอบระบบรากสายดิน  

(3) ตรวจสอบจุดตอประสานศักย 
(4) ตรวจสอบ การดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผานมา 

                           1.7.4.3 ระบบอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ 
    ผูตรวจสอบจะตรวจสอบดวยสายตา ทํารายงานและประเมินความปลอดภัยของ

อุปกรณประกอบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

  (1)  สภาพบันไดข้ึนลง 

  (2)  สภาพราวจับ และราวกนัตก 

    (3)  อุปกรณประกอบอ่ืนตามที่เห็นสมควร         
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             ผูตรวจสอบอาคาร  กําหนดแผนการตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณประกอบตาง ๆ 

ของปาย  ดังน้ี 
1.การตรวจสอบใหญทุก 5 ป 

1.1 การตรวจสอบใหญใหดําเนนิการทุก 5 ป  หากเปนการตรวจสอบคร้ังแรกกําหนดใหดําเนนิการ

ตรวจสอบใหญ  การดําเนนิการตรวจสอบตองดําเนนิการโดยผูตรวจสอบอาคาร  ใชแบบ

รายละเอียดการตรวจสอบปายที่ผูตรวจสอบอาคารจัดทาํข้ึน 

1.2 ใหเจาของปายเปนผูจัดหาแบบแปลนสําหรับการตรวจสอบ เพื่อใหผูตรวจสอบสามารถใช

ประกอบการตรวจสอบปายได 
2.การตรวจสอบประจําป 

2.1 การตรวจสอบประจําปใหดําเนินการทกุปในระหวางการตรวจสอบใหญ    ดําเนนิการตรวจสอบ 

      โดยผูตรวจสอบอาคาร  ใชแบบรายละเอียดการตรวจสอบปาย ประจําปที่ผูตรวจสอบจัดทําข้ึน 

2.2 เจาของปายตองจัดเก็บแบบแปลนไวในที่ซึง่ผูตรวจสอบสามารถนํามาใชประกอบใน 

การตรวจสอบปายไดสะดวก 

2.3 ชวงเวลา และความถ่ีในการตรวจสอบประจําปของผูตรวจสอบอาคารใหเปนไปตามแผนการ

ตรวจสอบที่ผูตรวจสอบอาคารกําหนด 
3.การตรวจสอบบํารุงรักษาและระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย 

3.1 ใหเจาของปาย หรือผูดูแลปายที่ไดรับมอบหมายจากเจาของปายมีหนาที่ตรวจสอบบํารุงรักษา

ปายและระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย  จัดใหมกีารทดสอบการทํางาน  

 ของระบบและอุปกรณ•ในระหวางป 

3.2 เจาของหรือผูดูแลปายตองตรวจบํารุงรักษาอยางสม่าํเสมอตามคูมือที่ผูตรวจสอบอาคารได

จัดทําไว และบันทกึขอมูลการตรวจบํารุงรักษาตามระยะเวลาที่ผูตรวจสอบอาคารกาํหนด   

3.3 การดําเนินการตรวจสอบบํารุงรักษาใหใชแบบรายละเอียดการตรวจทีผู่ตรวจสอบอาคารจัดไวให 
3.4  ชวงเวลา และความถี่ของการตรวจบาํรุงรักษา ฯ การทดสอบการทํางานของระบบและอุปกรณ• 

       ใหเปนไปตามแผนการตรวจสอบที่ผูตรวจสอบอาคารกําหนด 

 

สวนท่ี 2  แผนการตรวจสอบปายและอุปกรณประกอบ       
             ของปาย 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

 

 
 

 

.  ผูตรวจสอบอาคาร  กําหนดแนวทางการตรวจสอบปายและอุปกรณประกอบของปายประจําป 

ดังนี ้
1. ผูตรวจสอบทาํการตรวจสอบอาคารคร้ังแรกเปนการตรวจสอบใหญ 

2. หลังจากการตรวจสอบใหญคร้ังแรกแลว เจาของปายตามที่กฎหมายกําหนด ตองจัดหา  ผูตรวจสอบ

ซึ่งข้ึนทะเบียนกับกรมโยธาธิการและผังเมอืงมาเปนผูตรวจสอบปายประจําป  

 3.  เจาของปายตองเปนผูจดัหา หรือจัดทาํแบบแปลนของปายเพื่อใชสําหรับการตรวจสอบจัดเก็บไว 

               เพื่อใหผูตรวจสอบใชประกอบการตรวจสอบปายได   
4. เจาของปายตองจัดใหมกีารตรวจบํารุงรักษาปายและอุปกรณประกอบของปายตามคูมือปฏิบัติของ   
      ผูผลิต หรือผูติดต้ังระบบและอุปกรณของปาย และตามแผนการตรวจบํารุงรักษาที่ผูตรวจสอบ 
      กาํหนด  และจัดใหมีการบันทึกขอมูลการตรวจบํารุงรักษาปายตามชวงระยะเวลาที่ผูตรวจสอบ 
      กาํหนด 

        5. ในการตรวจสอบปายและอุปกรณประกอบของปายไมวาจะเปนการตรวจสอบใหญหรือการ

ตรวจสอบประจําป ใหผูตรวจสอบจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณประกอบ

ของปายที่ทาํการตรวจสอบใหกับเจาของปาย 
         6. เจาของปายตองนาํรายงานผลการตรวจสอบสภาพปาย และอุปกรณประกอบของปายที่ผูตรวจสอบ 

     จัดทํา แจงตอเจาพนักงานทองถิน่เพื่อใหออกหนงัสือรับรองการตรวจสอบปายทกุป โดยจะตองเสนอ  
     ภายในสามสิบวันกอนวนัที่ใบรับรองการตรวจสอบฉบับเดิมจะมีอายุครบหนึ่งป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนท่ี 3  แนวทางการตรวจสอบปายและอุปกรณ  
            ประกอบของปายประจําป 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
 
 
 
 

1. ความถ่ีในการตรวจบํารุงรักษาปายดานความม่ันคงแข็งแรงของปาย 

 
 
 
 
 

        

ลําดับ รายการตรวจบํารุงรักษา       2 

สัปดาห 

1 

เดือน 

4 

เดือน 

6 

เดือน 

1    

ป 

หมายเหตุ 

1  การตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุง

ขนาดของปาย 
 

      

2  การเปล่ียนแปลงน้ําหนักของแผน

ปาย 

      

3  การเปล่ียนแปลงสภาพการใชงาน

ของปาย 

 

      

4  การเปล่ียนแปลงวัสดุของปาย 
 

      

5  การชํารุดสึกหรอของปาย 

 
      

6  การวิบัติของส่ิงที่สรางข้ึนสําหรับติด

หรือต้ังปาย 

      

7  การทรุดตัวของฐานรากของส่ิงที่สราง

ข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย (กรณี

ปายที่ต้ังบนพืน้ดิน) 
 

      

สวนท่ี 4  ชวงเวลา และความถ่ีในการตรวจสอบประจําป 
              ของผูตรวจสอบอาคาร 

ความถ่ีในการตรวจสอบ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
2. ความถ่ีในการตรวจบํารุงรักษาระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย 

 
 
 

        

ลําดับ รายการตรวจบํารุงรักษา       2 

สัปดาห 

1 

เดือน 

4 

เดือน 

6 

เดือน 

1    

ป 

หมายเหตุ 

1. ระบบไฟฟาแสงสวาง       

 

(1) สภาพสายไฟฟา 

(2) สภาพทอรอยสาย รางเดินสาย 

และรางเคเบิล 

(3) สภาพเคร่ืองปองกนักระแสเกิน 

(4) สภาพเคร่ืองตัดไฟร่ัว 

(5) การตอลงดินของบริภัณฑ ตัวนํา

ตอลงดิน และความตอเนื่องลงดินของ

ทอรอยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล 
 

      

2 ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา(ถามี)       

 

(1) ตรวจสอบระบบตัวนาํลอฟา 

ตัวนําตอลงดิน 

(2) ตรวจสอบระบบรากสายดิน  

(3) ตรวจสอบจุดตอประสานศักย 
 

      

3 ระบบอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ (ถามี)       

 

(1)  สภาพบันไดข้ึนลง 

(2)  สภาพราวจับ และราวกนัตก 

(3)  อุปกรณประกอบอ่ืนตามที่
เห็นสมควร         

 

 

      

ความถ่ีในการตรวจสอบ 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
 
 
 ขอมูลทั่วไปของปายที่ผูตรวจสอบตองลงบันทกึในหัวขอตาง ๆ และอาจเพิม่เติมไดเพื่อใหขอมูล

สมบูรณยิ่งข้ึน ในบางรายการจะตองประสานงานกับเจาของปายและผูดูแลปายเพื่อใหไดขอมูลเหลานัน้ 
 

5.1 ขอมูลปายและสถานที่ต้ังปาย 
 
 ชื่อปาย ( ถาม ี)……..………………………………………………………………………………… 

 ต้ังอยูเลขที…่…………..ตรอก/ซอย……………………………….ถนน……………………………. 

 ตําบล/แขวง………………………………...อําเภอ/เขต……………………………….……………. 

     จงัหวัด………………………………………………………………………….…………….………. 

 รหัสไปรษณีย………………..โทรศัพท…………………………โทรสาร………..………………….. 
 
 ไดรับใบอนุญาตกอสรางจากเจาพนกังานทองถิน่ เมื่อวนัที…่...เดือน………..….……พ.ศ……...…  

             มีแบบแปลนเดิม 

         ไมม ีแบบแปลนเดิม    ( กรณีที่ไมมีแบบแปลนหรือแผนผังรายการเก่ียวกบัการกอสราง ใหเจาของ  

               ปายจัดหาหรือจัดทําแบบแปลนสําหรับใชในการตรวจสอบปายและอุปกรณประกอบของปาย 

               ให กบัผูตรวจสอบอาคาร )  

 

      ไมมีขอมูลการไดรับใบอนุญาตกอสรางจากเจาพนกังานทองถิน่  

     อายุของปาย …………………….………………..………………………….……………. ป 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  สวนท่ี 5     ขอมูลท่ัวไปของปาย 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

         

แผนที่แสดงตําแหนงท่ีต้ังของปายโดยสังเขป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

วัน/เดือน/ป ทีต่รวจสอบ ........................................ บันทกึโดย .................................................. 
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รูปถายปาย 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ป ทีต่รวจสอบ ........................................ บันทกึโดย .................................................. 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

 

รูปแบบและขนาดของแผนปาย และสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายโดยสังเขป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วัน/เดือน/ป ทีต่รวจสอบ ........................................ บันทกึโดย .................................................. 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

5.2 ประเภทของปาย    ปายที่ติดต้ังบนพ้ืนดิน  
ปายบนดาดฟาอาคาร 
ปายบนหลังคา 
ปายบนสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ……………..…………………………………… 

5.3 ชื่อเจาของหรือผูครอบครองปาย และผูออกแบบดานวศิวกรรมโครงสราง 
 

   ปายที่ติดต้ังบนพ้ืนดิน 

5.3.1 ชื่อผลิตภัณฑโฆษณาหรือขอความในปาย …………..…………………………………………………… 

5.3.2 เจาของหรือผูครอบครองปาย 
 ชื่อ ………………………..……………………………..………………………………………………….….……….. 

 สถานที่ติดตอเลขที่………………..หมูที่ ....................................ตรอก/ซอย...........................................................  

 ถนน ..………………….….  ตําบล/แขวง …………….…..…….  อําเภอ/เขต………..…...............………….…….….. 

 จังหวัด ………………..…… รหัสไปรษณีย ……………..……...  โทรศัพท ………………………...………..…..……. 

 โทรสาร…………………… อีเมล........................................................................................................................ 

5.3.3 ผูออกแบบดานวศิวกรรมโครงสราง 
 ชื่อ……………………………………………….ใบอนุญาตทะเบียนเลขท่ี................................................. 

 
 

     ปายบนดาดฟา บนหลงัคา บนสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร หรืออ่ืนๆ 

5.3.1 ชื่อผลิตภัณฑโฆษณาหรือขอความในปาย ……………..………………………………………………… 

5.3.2 เจาของหรือผูครอบครองปาย 
 ชื่อ ………………………..……………………………..………………………………………………….….……….. 

 สถานที่ติดตอเลขที่………………..หมูที่ .....................................ตรอก/ซอย..........................................................  

 ถนน ..………………….….  ตําบล/แขวง …………….…..…….  อําเภอ/เขต………..…...............………….…….….. 

 จังหวัด ………………..…… รหัสไปรษณีย …………..……..….  โทรศัพท ………………………...………..…..……. 

 โทรสาร…………………… อีเมล........................................................................................................................ 

5.3.3 เจาของหรือผูครอบครองอาคารท่ีปายต้ังอยู 
 ชื่อ ……………………..……………………………..…………………………………………………….….……….. 

 สถานที่ติดตอเลขที่………………..หมูที่ ......................................ตรอก/ซอย.........................................................  

 ถนน ..………………….….  ตําบล/แขวง …………….…..…….  อําเภอ/เขต………..…...............………….…….….. 

 จังหวัด ………………..…… รหัสไปรษณีย …………..……..….  โทรศัพท ………………………...………..…..……. 

 โทรสาร…………………… อีเมล........................................................................................................................ 

5.3.4 ผูออกแบบดานวศิวกรรมโครงสราง 
 ชื่อ………………………………………………………….ใบอนุญาตทะเบียนเลขที่……….................................... 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 
5.4 ประเภทของวสัดุและรายละเอียดของแผนปาย (สามารถระบุมากกวา 1 ขอได) 

 
 5.4.1 ประเภทวัสดุของสิง่ที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปาย 
         เหล็กโครงสรางรูปพรรณ 
         ไม 

         สเตนเลส 
         คอนกรีตเสริมเหล็ก 

         อ่ืน ๆ (ระบุ) .…………………………………………………………………………………………………. 

 
5.4.2 รายละเอียดของแผนปาย    วัสดุของปาย (โปรดระบุ) …………………...………………….………… 

 จํานวนดานทีติ่ดปาย ปาย (โปรดระบุจํานวนดาน) ….………………… 
 การเจาะชองเปดในปาย 
       มี ไมมี 

                     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) …………………………………………….  
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

  
 

 

               

               0สวนท่ี 6  เปนผลการตรวจสอบสภาพปาย และอุปกรณตาง ๆ ของปายตามท่ีตรวจสอบไดดวยสายตา  
หรือตรวจพรอมกับใชเคร่ืองมือวัดพืน้ฐาน เชนตลับเมตร เปนตน หรือเคร่ืองมือชนิดพกพาเทานั้น   จะไม
รวมถึงการทดสอบท่ีใชเคร่ืองมือพิเศษเฉพาะ   
                1การตรวจสอบปายและอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย ผูตรวจสอบจะตองพิจารณาตามหลักเกณฑ 
หรือมาตรฐานท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  ท่ีใชบังคับอยู
ในขณะท่ีมีการกอสรางปายนั้น  และคํานึงถึงหลักเกณฑ หรือมาตรฐานความปลอดภยัของสถาบันทางราชการ  
สภาวิศวกร หรือสภาสถาปนิก  โดยจะตรวจตามรายการท่ีกําหนดในสวนนี้ประกอบกับรายละเอียดการ
ตรวจสอบบํารุงรักษาปายท่ีเจาของปายหรือผูดูแลปายไดดาํเนินการตรวจสอบไวแลวตามท่ีผูตรวจสอบกําหนด 
                    ผูตรวจสอบปายประจําปจะตองตรวจสอบสภาพปายและระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปายแต
ละรายการตามความถ่ีท่ีผูตรวจสอบกําหนด  จํานวนครั้งท่ีตรวจสอบในแตละปตามความถ่ีในการตรวจสอบ 
คือ ตรวจสอบทุก ๆ 6  เดือน  จํานวนคร้ังท่ีตองตรวจสอบในแตละปเทากับ 2 คร้ัง  ( รอบ 6  เดือน  และ 12 
เดือน )  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  สวนท่ี 6   ผลการตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณตาง ๆ ของปาย 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ลํา
ดับ

ที่ 

 
 
 

รายการตรวจสอบ 

คร
ั้งที่

 1 
 

 
 

 คร
ั้งที่

 2 

  
 
 

หมายเหตุ 
  

ใช
ได
 

ใช
ไม

ได
 

ใช
ได
 

ใช
ไม

ได
  

1 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบความม่ันคงแข็งแรงของ
ปาย 
1.1 การตอเติม ดัดแปลง ปรับปรุงขนาด

ของปาย 
1.2 การเปล่ียนแปลงน้ําหนักของแผนปาย 
1.3 การเปล่ียนแปลงวัสดุของปาย 
1.4 การชํารุดสึกหรอของปาย 
1.5 การวิบัติของของส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับ

ติดหรือต้ังปาย 
1.6 การทรุดตัวของฐานรากของส่ิงท่ี

สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย (กรณี
ปายท่ีตั้งบนพ้ืนดิน)  

1.7  การเช่ือมยึดระหวางแผนปายกับส่ิงท่ี
สรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย  การ
เช่ือมยึดระหวางช้ินสวนตาง ๆของส่ิง
ท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย  
และการเช่ือมยึดระหวางส่ิงท่ีสรางข้ึน
สําหรับติดหรือต้ังปายกับฐานราก
หรืออาคาร 

 

     

 

รายละเอียดหรือขอเสนอเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ลํา
ดับ

ที่ 

 
 
 

รายการตรวจสอบ 

คร
ั้งที่

 1 
 

 
 

 คร
ั้งที่

 2 

  
 
 

หมายเหตุ 
  

ใช
ได
 

ใช
ไม

ได
 

ใช
ได
 

ใช
ไม

ได
  

2 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

การตรวจสอบบํารุงรักษาระบบและ
อุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย 
2.1 ระบบไฟฟาแสงสวาง 
(1) สภาพสายไฟฟา 
(2) สภาพทอรอยสาย รางเดินสาย และราง
เคเบิล 
(3) สภาพเคร่ืองปองกันกระแสเกิน 
(4) สภาพเคร่ืองตัดไฟร่ัว 
(5) การตอลงดินของบริภณัฑ ตัวนําตอลง
ดิน และ 
ความตอเน่ืองลงดินของทอรอยสาย ราง
เดินสาย รางเคเบิล 
2.2 ระบบปองกันอันตรายจากฟาผา(ถามี)     
(1) ตรวจสอบระบบตัวนําลอฟา ตัวนําตอ
ลงดิน 
(2) ตรวจสอบระบบรากสายดิน  
(3) ตรวจสอบจุดตอประสานศักย 
2.3 ระบบอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ    (ถามี) 
(1)  สภาพบันไดข้ึนลง 
(2)  สภาพราวจับ และราวกนัตก 
(3)  อุปกรณประกอบอ่ืนตามท่ี
เห็นสมควร         
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

รายละเอียดหรือขอเสนอเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

 

 
 

 
สรุปผลการตรวจสอบปายและอุปกรณประกอบตาง ๆ ของปาย 

 
รายการตรวจสอบ ใชได ลําดับที่ ใช

ไมได 
มีการแกไข

แลว 
หมายเหต ุ

ส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปาย 1     
2 แผนปาย     
3 ระบบไฟฟา แสงสวาง     
4 ระบบปองกนัฟาผา     

5 อุปกรณประกอบอ่ืน ๆ     

6     อื่นๆ 

 

สรุปความเห็นของผูตรวจสอบอาคาร………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 ลงช่ือ ………………………………… เจาของส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปาย/ผูครอบครองปาย 
  (………………………………) หรือผูรับมอบหมาย 
 

 ลงช่ือ ………………………………… เจาของอาคาร หรือนิติบุคคลอาคารชุดท่ีปายตั้งอยู  (ถามี) 
  (………………………………) หรือผูรับมอบหมาย 

 
 

ลงช่ือ………………………………… ผูตรวจสอบอาคาร 
  (………………………………) เลขท่ีทะเบียนผูตรวจสอบ…………………………. 
  วันท่ี……………………………      

สวนท่ี 7  สรุปผลการตรวจสอบสภาพปายและอุปกรณตางๆ     
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