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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรตรวจสอบอำคำรตำมมำตรำ 32 ทวิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
กระทรวง: กระทรวงอตุสาหกรรม 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทว ิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

2) ควบคมุอาคาร (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2543 
 

3) พ.ร.บ. การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 
 

4) กฎกระทรวงก าหนดคณุสมบติัเฉพาะของผูต้รวจสอบ หลกัเกณฑ์การขอข้ึนทะเบียนและการเพิกถอน การข้ึน
ทะเบียนเป็นผูต้รวจสอบ และหลกัเกณฑ์ การตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 
 

5) กฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารที่ตอ้งจดัใหมี้ผูต้รวจสอบ พ.ศ. 2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: สว่นกลาง, สว่นภมูิภาค  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงก าหนดคณุสมบตัเิฉพาะของผู้ตรวจสอบ 
หลกัเกณฑ์การขอขึน้ทะเบียนและการเพิกถอน การขึน้ทะเบียนตรวจสอบ และหลกัเกณฑ์ การตรวจสอบอาคาร 
พ.ศ. 2548  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  60 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 5  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 11  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 1  
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10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ 23/03/2015 10:23
  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานใหญ่ (กนอ.) การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 618 ถนนนิคมมกักะสนั 

แขวงมกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานท่ีให้บริการ ส านกังานนิคมอตุสาหกรรมที่โรงงานต้้งอยู่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
1. การย่ืนค าขอรับใบรับรองการตรวจสอบอาคารตามมาตร 32 ทวิตอ่กนอ.ต้องเป็นไปตาม พรบ. ควบคมุอาคาร และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องพร้อมทัง้ประกาศ กนอ. 
 
2. เม่ือผู้ ย่ืนค าขอกรอกแบบฟอร์ม และจดัเตรียมเอกสาร พร้อมรายงานเรียบร้อยแล้ว ให้ย่ืนค าขอได้ท่ีส านกังานใหญ่ 
กนอ. หรือส านกังานนิคมอตุสาหกรรมในแตล่ะพืน้ท่ีท่ีโรงงานตัง้อยู่ เจ้าหน้าจะท าการตรวจค าขอและเอกสารประกอบ
พร้อมรายงานผลการสอบอาคารและหากพบว่าเอกสารและรายงานไมค่รบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจะออกบนัทึกแจ้งรายการ
แก้ไขเพิ่มเตมิ หากเอกสารและรายงานครบถ้วน เจ้าหน้าท่ีจะรับค าขอไว้พิจารณาด าเนินการตามขัน้ตอนตอ่ไป 
 
3. ขัน้ตอนการด าเนินงานตามคูมื่อจะเร่ิมนบัระยะเวลาตัง้แตเ่จ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อ
ประชาชนเรียบร้อยแล้ว 
 
4.ทัง้นีจ้ะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ถกูต้องครบถ้วนของเอกสาร 
 - เอกสารครบถ้วน 
เจ้าหน้าท่ีรับหนงัสือแจ้ง
ความประสงค์ไว้พิจารณา 
 - หากเอกสารไมค่รบถ้วน 
จะมีบนัทกึ 2 ฝ่าย ก าหนด
ระยะเวลาในการเพิ่มเตมิ
เอกสาร ถายใน 10 วนัท า
การ 
 

1 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาต
ก่อสร้าง / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีพิจารณารายงาน
ตรวจสอบอาคารพร้อม
บนัทกึรายการข้อบกพร่องท่ี
ต้องแก้ไขเพิ่มเตมิแจ้งให้ผู้
ย่ืนค าขอ ทราบถึงผลการ
พิจารณา (หากมีรายการ
แก้ไข/ อาคารไมเ่ป็นไปตาม
มาตรฐาน ต้องท าการ
ปรับปรุงอาคาร เจ้าหน้าท่ี
จะแจ้งให้ผู้ ย่ืนค าขอแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วนั
หลงัจากผู้ ย่ืนค าขอได้รับ
หนงัสือ เป็นไปตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2548 
ก าหนดคณุสมบตัขิองผู้
ตรวจสอบ ฯ ข้อ 21) 
 

30 วนั การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

(กองอนญุาต
ก่อสร้าง / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู ่) 

3) การลงนาม ออกใบรับรองการตรวจสอบ 8 วนั การนิคม (กองอนญุาต
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 อาคารและผู้ มีอ านาจลง
นาม (ร. 1) 
(นบัจากวนัท่ีเอกสารถกูต้อง
ครบถ้วน)และเจ้าหน้าท่ีสง่
หนงัสือแจ้งการออก
ใบรับรองการตรวจสอบ
สภาพอาคาร (ใบร.1) ตอ่ผู้
ย่ืนค าขอให้มารับ ใบ  ร.1 
 

อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

ก่อสร้าง / 
ส านกังานนิคม
อตุสาหกรรมท่ี
โรงงานตัง้อยู่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   39 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

กรมพฒันาธุรกิจ
การค้า 

0 1 ฉบบั (ออกให้ไมเ่กิน 6 
เดือน) 

2) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือเดนิทาง กองหนงัสือ

เดนิทาง 

0 1 ฉบบั (กรณีเป็นบคุคล
ตา่งชาติ) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) ค าขอใบรับรอง การนิคม 3 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

การตรวจสอบ
อาคารตาม
มาตรา 32 ทว ิ

อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

2) 

หนงัสือมอบ
อ านาจ 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

1 0 ฉบบั (พร้อมส าเนาใบ
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 
ทะเบียนบ้านผู้
มอบและผู้ รับมอบ
ตดิอากรแสตมป์ 
30 บาท( กรณี
มอบอ านาจ )) 

3) 
ใบรับรองอาคาร การนิคม

อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

0 1 ฉบบั (ในกรณีเป็นการ
ตรวจสอบใหญ่ 
ครัง้ท่ี 1) 

4) 
ใบรับรองการ
ตรวจสอบอาคาร
เดมิ (แบบ ร.1) 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

0 1 ฉบบั - 

5) 

หนงัสือรับรอง 
ของผู้ตรวจสอบ
อาคารตาม
มาตรา 32 ทวิ 
พร้อมส าเนาใบ
ประกอบวิชาชีพ 

การนิคม
อตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย 

3 0 ฉบบั - 

6) 

เอกสารการขึน้
ทะเบียนเป็นผู้
ตรวจสอบอาคาร
ตามมาตรา 32 
ทว ิ

กรมโยธาธิการและ
ผงัเมือง 

0 3 ฉบบั - 

7) ส าเนาหนงัสือ กรมพฒันาธุรกิจ 0 3 ฉบบั ( ออกให้ไมเ่กิน 6 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

รับรองนิตบิคุคล 
บริษัทผู้ตรวจ
สอบอาคารตาม
มาตรา 32 ทว ิ

การค้า เดือน กรณี นิติ
บคุคล) 

8) 
ส าเนาใบ
ประกอบวิชาชีพ
นิตบิคุคล 

สภาวิศวกร 0 3 ฉบบั (กรณี นิตบิคุคล) 

9) 

ส าเนาใบบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน 
ทะเบียนบ้านผู้ผู้
มีอ านาจลง
ลายมือช่ือผกูพนั
แทนนิติบคุคล 

กรมการปกครอง 0 3 ฉบบั (กรณี นิตบิคุคล) 

10) 

รายงานการ
ตรวจสอบอาคาร 
ท่ีผู้ตรวจสอบ
อาคาร และ
เจ้าของอาคาร 
ลงนามครบถ้วน 

- 1 0 ฉบบั (ผู้ตรวจสอบ
อาคารเป็นผู้จดัท า
รายงาน) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบรับรองกำรตรวจสอบอำคำร 

 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ (ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม )   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ตู้ รับเร่ืองราวร้องทกุข์ หรือ สง่ทางไปรษณีย์ 
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หมายเหตุ - 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง 

หมายเหตุ - 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนทางโทรศพัท์ 

หมายเหตุ ( โทรศพัท์ 0-2253-0561 โทรสาร 0-2252-9273) 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

หมายเหตุ ( www.ieat.go.th) 
5) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) ค าขอตรวจสอบสภาพอาคาร 32ทว ิ

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
1. ระยะเวลาการพิจารณาค าขอตามคูมื่อฉบบันี ้จะเร่ิมนบัเม่ือเอกสารและแบบแปลนถกูต้องครบถ้วน 
 
2. ผู้ ย่ืนค าขอต้องช าระคา่บริการในการอนญุาตฯ ภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง มิเชน่นัน้จะถือวา่ท่านไม่
ประสงค์จะด าเนินการตามท่ีย่ืนค าขอ การนิคมอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย จะพิจารณายกเลิกค าขอของท่านตอ่ไป 
 
 

วันท่ีพมิพ์ 15/06/2558 
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย nopporn aiewsipo 
อนุมัตโิดย ฉกาจ พฒันศรี 
เผยแพร่โดย จิรวฒัน์ ระโหฐาน 

 
 

 
 


