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แบบส ำรวจสภำพควำมปลอดภยัของอำคำร 

เป็นกำรประเมินถึงควำมสมบูรณ์เหมำะสมของโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงกำยภำพ อุปกรณ์และเครื่องมือภำยในห้องปฏิบัติกำร ที่จะ
เอ้ือต่อควำมปลอดภัยของห้องปฏิบัติกำร  และเป็นปัจจัยที่จัดให้สมบูรณ์เต็มที่ได้ยำก  เนื่องจำกอำจเป็นโครงสร้ำงเดิม หรือกำร
ออกแบบที่ไม่ได้ค ำนึงถึงกำรใช้งำนในลักษณะห้องปฏิบัติกำรโดยเฉพำะ  ข้อมูลที่ให้ส ำรวจประกอบด้วยข้อมูลเชิงสถำปัตยกรรม
และวิศวกรรม  ดูพื้นที่กำรใช้งำนจริง วัสดุที่ใช้ ระบบสัญจร ระบบไฟฟ้ำและกำรระบำยอำกำศ ระบบสำธำรณูปโภค และระบบ
ฉุกเฉิน 
 

ค ำชีแ้จง : ผูส้ ำรวจเดนิตรวจตรำภำพรวมระบบควำมปลอดภัยของอำคำร และประมวลผลตรวจตรำ โดยให้กรอกข้อมูลที่ได้
ตำมแบบส ำรวจสภำพควำมปลอดภัยของอำคำรด้ำนลำ่งนี ้

1. ข้อมลูทัว่ไปของอำคำร 

  คณะ......................................................... อำคำร................................................................รหัสอำคำร ......................... 

  พืน้ที่ (หน่วย : ตำรำงเมตร)...............................................................จ ำนวนชัน้เหนอืพืน้ดนิ (ชั้น) .................................
จ ำนวนชัน้ใตด้นิ (ชัน้) ...................................................                                              

  ประเภทอำคำร  

   อำคำรสูง  อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ  อำคำรชุมนุมคน  อำคำรที่อยู่อำศัยรวม  อำคำรอ่ืน ๆ 
(โปรดระบุ) ........................................................ 

  ลกัษณะกำรใชง้ำนอำคำร (เลอืกไดม้ำกกวำ่ 1 ข้อ)  
   อำคำรสำธำรณะ  อำคำรชุมนุมคน  อำคำรส ำนักงำน  อำคำรพักอำศัย  อำคำรเรียน  

   อำคำรที่มีห้องปฏิบัติกำร  อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ ..................................... 

  กำรเกบ็รักษำประเภทของวตัถหุรอืเชือ้เพลงิทีอ่ำจเปน็อนัตรำย 
   น้ ำมันเชื้อเพลิง  ถังแก๊ส  สำรเคมี  สำรชีวภำพ  สำรรังส ี  
   อ่ืน ๆ (โปรดระบ)ุ .................................................................................... 
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2. รำยกำรส ำรวจสภำพควำมปลอดภยั 

รายการส ารวจสภาพความปลอดภยั* 

สภำพควำมปลอดภยั  
ณ ...(วนัเดอืนปีทีส่ ำรวจ)..... 

หมำยเหต ุ

ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 หมวด 1 : งำนสถำปตัยกรรม       

1 แยกส่วนท่ีเป็นพื้นที่ห้องปฏิบัติกำร (laboratory space) ออกจำก
พื้นที่อ่ืนๆ (non–laboratory space) (กรณีที่มีห้องปฏบิัติกำร) 

    

2 ควำมสูงของช้ัน โดยวัดจำกชั้นถึงพื้น เป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนด 
ของสถำนท่ีท ำงำนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง  
(ควำมสูงของทำงเดินในอำคำร ไมน่้อยกว่ำ 2.6 เมตร) 
(ควำมสูงของห้องส ำนักงำน/ห้องเรียน/ห้องปฏิบตัิกำร ไม่น้อยกว่ำ 
3.0 เมตร) 

      

3 ขนำดพื้นท่ีของสถำนท่ีท ำงำนและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง มีควำมเหมำะสม 
และเพียงพอกับกำรใช้งำนและจ ำนวนผู้ปฏิบัติงำน 
(พื้นทีไ่ม่น้อยกว่ำ 5 ตำรำงเมตร ตอ่ 1 คน) 

    

4 วัสดุที่ใช้เป็นพื้นผิวของพื้น ผนัง เพดำน อยู่ในสภำพท่ีดี  
มีควำมเหมำะสมต่อกำรใช้งำนและไดร้ับกำรดูแลและบ ำรุงรักษำ
อย่ำงสม่ ำเสมอ 

      

5 ช่องเปิด (ประตู–หน้ำต่ำง) ของห้องที่มีกำรใช้งำน มีขนำดและ
จ ำนวนที่เหมำะสม โดยสำมำรถควบคุมกำรเข้ำออกและเปดิออกได้
ง่ำยในกรณีฉุกเฉิน 

      

6 ประตมูีช่องส ำหรับมองจำกภำยนอก (vision panel)  
(กรณีที่มีห้องปฏิบตัิกำร) 

      

7 ขนำดทำงเดินในอำคำร (clearance) กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 1.50 เมตร        

8 บริเวณทำงเดินและบริเวณพื้นที่ตดิกับโถงทำงเข้ำ - ออกปรำศจำก
สิ่งกีดขวำง     

  

9 มีกำรแสดงข้อมูลที่ตั้งและสถำปัตยกรรมทีส่ื่อสำรถึงกำรเคลื่อนที่
และลักษณะทำงเดิน ได้แก่ ผังพื้น แสดงต ำแหน่งและเส้นทำงหนีไฟ
และต ำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน 
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รายการส ารวจสภาพความปลอดภยั* 

สภำพควำมปลอดภยั  
ณ ...(วนัเดอืนปีทีส่ ำรวจ)..... 

หมำยเหต ุ

ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

 หมวด 2 :  งำนสถำปตัยกรรมภำยใน: ครภุณัฑ/์เฟอรน์เิจอร/์
เครือ่งมอืและอปุกรณ ์

    
  

10 ครุภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่สูงกว่ำ 1.20 
เมตร มีตัวยดึหรือมีฐำนรองรับที่แข็งแรง ส่วนช้ันเก็บของหรือตู้ลอย 
มีกำรยึดเข้ำกับโครงสรำ้งหรือผนังอย่ำงแน่นหนำและมั่นคง  
(ประเมินเฉพำะกรณีมหี้องปฏิบัตกิำร ห้องส ำนักงำน ห้องเรียน) 

  

  

11 ครุภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ ควรมีควำม
เหมำะสมกับขนำดและสัดส่วนร่ำงกำยของผู้ปฏิบัติงำน  

    
  

12 ครุภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ อยู่ในสภำพท่ี
สำมำรถใช้งำนได้ดีและมีกำรดูแลและบ ำรุงรักษำอย่ำงสม่ ำเสมอ 

   
  

 หมวด 3 : งำนวศิวกรรมโครงสรำ้ง       
13 ไม่มีกำรช ำรุดเสียหำยบรเิวณโครงสร้ำง ไมม่ีรอยแตกร้ำวตำมเสำ

คำน ผนัง พ้ืน หลังคำ เพดำน บันได มสีภำพภำยนอกและภำยใน
อำคำรที่ไม่ก่อให้เกดิอันตรำย  

  
  

14 ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงน้ ำหนักบรรทุกที่มีผลต่อควำมมั่นคงแข็งแรง
ของอำคำรจำกแบบแปลน เช่น มกีำรน ำอุปกรณ์เครื่องมือขนำด
ใหญ่มำเข้ำอำคำร มีกำรต่อเตมิอำคำรโดยไม่ไดร้ับอนุญำต 

    
  

15 มีกำรตรวจสอบสภำพของโครงสรำ้งอำคำรอยู่เป็นประจ ำ และมีกำร
ดูแลบ ำรุงรักษำอย่ำงน้อยปีละครั้ง 

     
  

 หมวด 4 : งำนวศิวกรรมไฟฟำ้       

16 มีปริมำณแสงสว่ำงพอเพียงมีคุณภำพเหมำะสมกับกำรท ำงำน      

17  ระบบไฟฟ้ำก ำลังของสถำนท่ีท ำงำนมีปริมำณก ำลังไฟพอเพียงต่อ
กำรใช้งำน  

    
  

18 ใช้อุปกรณ์สำยไฟฟ้ำ เต้ำรับ เต้ำเสียบ และปลั๊กพ่วง ที่ได้มำตรฐำน        

19 มีกำรตดิตั้งแหล่งจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ (เต้ำรับ และปลั๊กพ่วง) ในบริเวณ
ที่เหมำะสม   

  

20 มีกำรต่อสำยดินอยำ่งถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม       

21 มีระบบควบคุมไฟฟ้ำของสถำนท่ีท ำงำนแต่ละห้อง  
(กรณีมีห้องปฏิบตัิกำร) 

    
  

22 มีอุปกรณต์ัดตอนไฟฟ้ำขั้นต้น เช่น ฟิวส์ (fuse) เครื่องตัดวงจร 
(circuit breaker) ที่สำมำรถใช้งำนได้ (ตำม มอก.และมำตรฐำนที่
กำรไฟฟ้ำฯ ยอมรับ เช่น วสท.) 

    
  



 

4/6         
       Date: 08/11/2564 

 

รายการส ารวจสภาพความปลอดภยั* 

สภำพควำมปลอดภยั  
ณ ...(วนัเดอืนปีทีส่ ำรวจ)..... 

หมำยเหต ุ

ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

23 ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำก ำลังและไฟฟ้ำแสงสว่ำง และมีกำรดูแล
บ ำรุงรักษำอย่ำงน้อยปีละครั้ง 

    
  

 หมวด 5 : งำนวศิวกรรมสขุำภบิำลและสิง่แวดลอ้ม      
24 มีระบบน้ ำดี/น้ ำประปำ ท่ีใช้งำนได้ดี มีกำรเดินท่ออย่ำงเป็นระบบ

เรียบร้อย และไมร่ั่วซึม  
  

  

25 สภำพอุปกรณ์และเครื่องจักรของระบบระบำยน้ ำเสียและระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย 

  
  

26 แยกระบบน้ ำท้ิงทั่วไปกับระบบน้ ำทิ้งปนเปื้อนสำรเคมีออกจำกกัน 
และมรีะบบบ ำบดัที่เหมำะสมก่อนออกสู่รำงระบำยน้ ำสำธำรณะ  
(กรณีที่มีห้องปฏิบตัิกำร) 

    
  

27 ตรวจสอบระบบสุขำภิบำล (น้ ำด/ีน้ ำเสีย) และมีกำรดูแลบ ำรุงรักษำ
อย่ำงน้อยปีละครั้ง     

  

 หมวด 6 : งำนวศิวกรรมระบบระบำยอำกำศและปรบัอำกำศ       

28 มีระบบระบำยอำกำศที่เหมำะสมกับกำรท ำงำนและสภำพแวดล้อม     

29 มีระบบปรับอำกำศในปรมิำณทีเ่หมำะสมกับกำรท ำงำนและ
สภำพแวดล้อม     

  

30 ตรวจสอบระบบระบำยอำกำศ (ทุก 5 ปี) และมีกำรดูแลบ ำรุงรักษำ
อย่ำงน้อยปีละครั้ง 

    
  

31 ตรวจสอบระบบปรับอำกำศ (ทุก 5 ปี)  และมีกำรดูแลบ ำรุงรักษำ
อย่ำงน้อยปีละครั้ง 

  
  

 หมวด 7 : งำนระบบปอ้งกนัและระงบัอคัคภียั       

32 สภำพรำวจับและรำวกันตกของบนัไดหนไีฟอยู่ในสภำพใช้งำนได ้     

33 มีแสงสว่ำงบรเิวณเส้นทำงหนีไฟท่ีเพียงพอ     

34 ไม่มสีิ่งกีดขวำงตลอดเส้นทำงหนไีฟจนถึงเส้นทำงออกสู่ภำยนอก
อำคำร   

  

35 มีประตูทำงออกหนีไฟท่ีใช้งำนได้ (สำมำรถปิดได้เองอัตโนมัติ)     

36 มีผังแสดงเส้นทำงหนีไฟ      

37 มีเครื่องหมำยและไฟป้ำยทำงออกฉุกเฉินตำมมำตรฐำน     

38 มีระบบแสงสว่ำงฉุกเฉินที่พร้อมใช้งำน     
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รายการส ารวจสภาพความปลอดภยั* 

สภำพควำมปลอดภยั  
ณ ...(วนัเดอืนปีทีส่ ำรวจ)..... 

หมำยเหต ุ

ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

39 มีระบบระบำยควันและควบคุมกำรกระจำยควันที่พร้อมใช้งำน      

40 มีระบบไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉินท่ีพร้อมใช้งำน     

41 มีระบบลิฟต์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งำน 
(เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงมำกกว่ำ 23 เมตร และเปิดใช้งำนตั้งแต่ปี 
2540) 

  
  

42 มีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่พร้อมใช้งำน (fire alarm system)  
 

  
  

43 มีอุปกรณต์รวจจับเพลิงไหม้ เช่น อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ด้วย
อุณหภูมคิวำมร้อน (heat detector) หรืออุปกรณต์รวจจับเพลิง
ไหม้ด้วยควันไฟ (smoke detector)  
(กรณีห้องปฏิบตัิกำร และห้องควบคุมไฟฟ้ำ) 

  

  

44 มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนที่พร้อมใช้งำน และเพียงพอต่อพ้ืนท่ีใช้
งำน รวมทั้งเข้ำถึงได้ง่ำย 
(1 เครื่องต่อพื้นที่ ไม่เกิน 1000 ตร.ม. และระยะห่ำงระหว่ำงเครื่อง
ไม่เกิน 45 เมตร) 

  

  

45 มีตู้ดับเพลิง พร้อมสำยฉีด และหัวจ่ำยน้ ำดับเพลิงที่พร้อมใช้งำน        

46 มีเครื่องสูบน้ ำดับเพลิงที่พร้อมใช้งำน       

47 มีระบบหัวจ่ำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมตัิที่พร้อมใช้งำน       

48 มีระบบดับเพลิงอัตโนมัตดิ้วยสำรดับเพลิงพิเศษที่พร้อมใช้งำน       

49 ตรวจสอบระบบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย (ทุก 5 ปี) และมี
กำรดูแลบ ำรุงรักษำอย่ำงน้อยปลีะครั้ง     

  

50 มีข้อมูลแสดงเบอรต์ิดต่อฉุกเฉิน และข้อมลูจ ำเพำะอื่น ๆ ของ
สถำนท่ีท ำงำน รวมถึงสัญลักษณ์หรือเครื่องหมำยสำกลแสดงถึง
อันตรำย หรือเครื่องหมำยที่เกี่ยวข้องตำมที่กฎหมำยก ำหนด 

  
  

 หมวด 8 : กำรตรวจสอบระบบบรหิำรจดักำรควำมปลอดภยัใน
อำคำร 

  
  

51 มีแผนปฏิบตัิกำรป้องกันและระงับอัคคีภัยของอำคำร (ทั้งในรูป
เอกสำร หรือไฟล์อเิล็กทรอนิกส์) อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย แบบ
แปลนพื้นอำคำร ผังแสดงเส้นทำงหนีไฟ ระบผุู้รับผิดชอบ และ
ก ำหนดกำรตรวจตรำระบบประกอบอำคำร 

  

  

52 มีแบบแปลนพื้นของอำคำร (ต ำแหน่งบันไดหนไีฟ ทำงหนีไฟ และ
อุปกรณ์เพื่อกำรดับเพลิง)  
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รายการส ารวจสภาพความปลอดภยั* 

สภำพควำมปลอดภยั  
ณ ...(วนัเดอืนปีทีส่ ำรวจ)..... 

หมำยเหต ุ

ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมเ่กีย่วขอ้ง 

53 มีผังแสดงเส้นทำงไฟหนีไฟ      

54 มีกำรระบุผูร้ับผดิชอบท่ีชัดเจนตำมแผนปฏิบตัิกำรป้องกันและระงับ
อัคคีภัย  

  
  

55 มีก ำหนดกำรตรวจตรำระบบประกอบอำคำร (ลิฟต์ดับเพลิง ปั๊มน้ ำ
ดับเพลิง จ่ำยไฟส ำรองฉุกเฉิน ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้)  

  
  

56 มีแผนกำรซ้อมอพยพผู้ใช้อำคำร     

ที่มา * คัดเลือกจากรายการส ารวจตามกฎหมายควบคุมอาคาร มาตรฐาน มอก. 2677-2558 เล่ม 2 และคู่มือการประเมินความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ ฉบับแกไ้ขเพิ่มเติมครั้งท่ี 2 (ESPReL Checklist องค์ประกอบท่ี 4 ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และ
เครื่องมือ) 
 

 

 
 

 
 
 

หัวหนำ้งำน ............................................................ 

              (..........................................................) 

วนัเดือนป ี........................................................... 

ผูต้รวจตรำ ................................................................. 

              (................................................................) 

วนัเดือนป ี.................................................................... 

 


