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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร (กรณีนิติบุคคล) 
หน่วยงานที่ให้บริการ : กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ตามมาตรา 32 ทวิแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารที่ต้อง
จัดให้มีผู้ตรวจสอบ  พ.ศ. 2548 ก าหนดให้เจ้าของอาคาร  9 ประเภทต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรมหรือ 
ผู้ตรวจสอบด้านสถาปัตยกรรมแล้วแต่กรณีท าการตรวจสอบสภาพอาคารโครงสร้างของตัวอาคารและอุปกรณ์ต่างๆของ
อาคารเพ่ือประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้อาคารแล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อพนักงาน
ท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบหลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและ
การเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบและหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร  พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้ผู้ตรวจสอบ
อาคารต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคารกับคณะกรรมการควบคุมอาคารโดยยื่นค าขอนั้นต่อคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารผ่านส านักควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่หรือที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ 

ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบกฎหมายก าหนดให้เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลโดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
กรณีนิติบุคคล 

1) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยโดยทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นของผู้มีสัญชาติไทยและมี 
ผู้เป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือกรรมการเป็นผู้มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้เป็นหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นหรือกรรมการ
ทั้งหมด 

2) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรหรือเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยสถาปนิกแล้วแต่กรณี 

3) สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลจ านวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
วิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง 

4) สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลตาม(3) ต้องไม่เคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบใน
ระยะเวลาสองปีก่อนวันขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ 

สมาชิกในคณะผู้บริหารของนิติบุคคลได้แก่หุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการกรรมการผู้จัดการหรือผู้บริหารต าแหน่งอ่ืน  
ที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลในการตรวจสอบอาคาร 

 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ 
218/1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคารชั้น 3    
ตึก 20 ชั้น)  โทร. 0-2299-4366 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

สถานที่ให้บริการ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถานประกอบการนั้นตั้งอยู่
หรือที่ผู้ขอขึ้นทะเบียนมีภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ (เป็นหน่วยยื่นค าขอ)/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  
เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 120 วัน 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ขอยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ (แบบ ต.1) พร้อมเอกสารหรือหลักฐาน
ตามที่ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล 
 

หมายเหตุ : ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร/ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 วัน หนว่ยงานในสงักดั
กระทรวงมหาดไทย 

จดุรับค าขอ 

2) การพิจารณา 
เจ้าหน้าที่เสนอค าขอพร้อมความเห็นต่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร 
 

หมายเหตุ : ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร/ส านักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

29 วัน หนว่ยงานในสงักดั
กระทรวงมหาดไทย 

จดุรับค าขอ 

3) การพิจารณา 
คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาค าขอขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบ 

30 วัน หนว่ยงานในสงักดั
กระทรวงมหาดไทย 

จดุรับค าขอ 
4) การพิจารณา 

คณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นควรให้รับขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบจัดท า
หนังสือแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนทราบเพ่ือจัดส่งสัญญาประกันภัยและ
กรมธรรม์ประกันภัยให้แก่คณะกรรมการควบคุมอาคารภายใน 30 วัน 
 

หมายเหตุ  : หากผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่จัดส่งสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์
ประกันภัยภายใน 30 วันโดยไม่แจ้งเหตุผลหรือข้อขัดข้องให้คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารให้ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนไม่ประสงค์ที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียน    
ผู้ตรวจสอบอาคาร 

30 วัน หนว่ยงานในสงักดั
กระทรวงมหาดไทย 

จดุรับค าขอ 

5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารได้รับสัญญาประกันภัยและกรมธรรม์
ประกันภัยประธานคณะกรรมการควบคุมอาคารจะออกหนังสือรับรองการขึ้น
ทะเบียนผู้ตรวจสอบ  (แบบ รต.1) และแจ้งให้ผู้ขอขึ้นทะเบียนมารับหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร 

30 วัน หนว่ยงานในสงักดั
กระทรวงมหาดไทย 

จดุรับค าขอ 
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 

2) 
 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

กระทรวงมหาดไทย 
กรมการปกครอง 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กระทรวงพาณิชย์ 
กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 

4) 
 

ใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกรหรือเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยสถาปนิกแล้วแต่กรณีและใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

- 

5) 
 

หนังสือรับรองของนายทะเบียนจากกรมธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

กระทรวงพาณิชย์ 
กรมพัฒนาธรุกิจการค้า 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 

7) 
 

งบการเงินล่าสุด (ถ้ามี) 
ส าเนา 1 ฉบับ 

- 

8) 
 

บัญชีรายช่ือผู้ถือหุ้น 
ส าเนา 1 ฉบับ 

- 

9) 
 

สัญญาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัยจะต้องเป็นการประกันความรับผิด
ตามกฎหมายที่ เกิดจากความบกพร่องของผู้ขอขึ้นทะเบียนในการ
ปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบโดยมีจ านวนเงินคุ้มครอง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาทต่อครั้งและไม่น้อยกว่าสองล้านบาทต่อปีและมี
ระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่าสามปี 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
 

หมายเหตุ: (ใช้ยื่นในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมอาคารได้มีหนังสือแจ้งมติ
ให้ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร) 

- 

 
 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม - 

 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง  
218/1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
โทร. 02-299-4366 

2) ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด ) 

3) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300  

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
หมายเหตุ : ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลคลองเกลือ อ าเภอปากเกร็ด  
  จังหวัดนนทบุรี 11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com 

 
 
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
1) ค าขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ (แบบ ต.1) 
2) ตัวอย่างหนังสือรับรองการข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ (แบบ รต.1) 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลการติดต่อราชการ 
www.info.go.th 

วันที่คู่มือมีผลบังคับใช้: 15/07/2558 
แก้ไขล่าสุด 9/09/2562 

https://backend.info.go.th/File/Get/83040
https://backend.info.go.th/File/Get/83042
http://www.info.go.th/

