
 
กฎกระทรวง 

การแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสขุภาพ  ชวีติ  ร่างกาย   
หรือทรัพย์สิน  หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอคัคีภัย  หรือกอ่ให้เกดิเหตุร าคาญ   

หรือกระทบกระเทือนตอ่การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง   (๓)  และมาตรา  ๔๖  วรรคหนึ่ง   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และมาตรา  ๘  วรรคหนึ่ง  (๒)  (๔)  และ  (๑๕)   
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคารขนาดใหญ่”  หมายความว่า  อาคารที่มี พ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด 

ในหลังเดียวกันเกิน  ๒,๐๐๐  ตารางเมตร  หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต่   ๑๕.๐๐  เมตรขึ้นไป   
และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน   ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่เกิน   
๒,๐๐๐  ตารางเมตร  การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้า   
ส าหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

“อาคารสาธารณะ”  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพ่ือประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป  
เพ่ือกิจกรรมทางราชการ  การเมือง  การศึกษา  การศาสนา  การสังคม  การนันทนาการ  หรือ 
การพาณิชยกรรม  เช่น  โรงมหรสพ  หอประชุม  โรงแรม  โรงพยาบาล  สถานศึกษา  หอสมุด   
สนามกีฬากลางแจ้ง  สถานกีฬาในร่ม  ตลาด  ห้างสรรพสินค้า  ศูนย์การค้า  สถานบริการ  ท่าอากาศยาน   
อุโมงค์  สะพาน  อาคารจอดรถ  สถานีรถ  ท่าจอดเรือ  โป๊ะจอดเรือ  สุสาน  ฌาปนสถาน  ศาสนสถาน   

“อาคารชุด”  หมายความว่า  อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
“หอพัก”  หมายความว่า  อาคารส าหรับใช้เป็นหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก 

้หนา   ๒๕

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๓



“อาคารอยู่อาศัยรวม”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็น 
ที่อยู่อาศัยส าหรับหลายครอบครัว  โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับแต่ละครอบครัว   

“โรงงาน”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงาน   

“ภัตตาคาร”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ขายอาหาร 
หรือเครื่องดื่ม  โดยมีพ้ืนที่ส าหรับตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการภายในอาคารหรือภายนอกอาคาร  ที่มี 
พ้ืนที่อาคารตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

“ส านักงาน”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นส านักงานหรือ 
ที่ท าการ  ที่มีพื้นที่ตั้งแต่  ๓๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

“คลังสินค้า”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่ส าหรับ 
เก็บสินค้าหรือสิ่งของเพื่อประโยชน์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม 

“วัสดุไม่ติดไฟ”  หมายความว่า  วัสดุที่ใช้งานและเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ใช้งานแล้ว  
จะไม่สามารถติดไฟ  ไม่เกิดการเผาไหม้  ไม่สนับสนุนการเผาไหม้  หรือไม่ปล่อยไอที่พร้อมจะลุกไหม้ 
เมื่อสัมผัสกับเปลวไฟหรือความร้อนตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

“การกั้นแยก”  หมายความว่า  การกั้นแยกพื้นที่อาคารออกเป็นส่วน ๆ  ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้
ควันและไฟลุกลามระหว่างแต่ละส่วนของอาคาร  โดยหมายรวมถึงการแบ่งส่วนในแนวราบ  เช่น  ผนัง  
ประตู  หน้าต่าง  และการแบ่งส่วนในแนวดิ่ง  เช่น  พ้ืนหรือเพดาน 

ข้อ ๓ ในกรณีอาคารที่ ก่ อสร้ า ง   ดั ดแปลง   หรื อ เคลื่ อนย้ ายโดยได้ รั บอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ   
ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สิน  หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย  หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคารด าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา   ๘  หรือข้อบัญญัติ 
ท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา  ๙  หรือมาตรา  ๑๐  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง 
ให้ก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิน่ก าหนด
แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลา 
ออกไปอีกก็ได้ 

ข้อ ๔ ในกรณีอาคารที่ก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใช้บังคับ  และอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร   
พุทธศักราช  ๒๔๗๙  หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้   พุทธศักราช  ๒๔๗๖   
มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สิน  หรืออาจไม่ปลอดภัย 
จากอัคคีภัย  หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารด าเนินการแก้ไขให้เป็นไป 

้หนา   ๒๖

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ตามกฎกระทรวง  เทศบัญญัติ  ข้อบัญญัติจังหวัด  กฎ  ข้อบังคับ  ประกาศ  หรือค าสั่งที่ได้ออก 
โดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร   พุทธศักราช  ๒๔๗๙  หรือ
พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้   พุทธศักราช  ๒๔๗๖  แล้วแต่กรณี  ที่ใช้บังคับ 
อยู่ในขณะนั้น  ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ 

ในกรณีอาคารที่ก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ใช้บังคับ  แต่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  
พุทธศักราช  ๒๔๗๙  หรือพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้   พุทธศักราช  ๒๔๗๖   
มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สิน  หรืออาจไม่ปลอดภัย
จากอัคคีภัยหรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารด าเนินการแก้ไขเท่าที่จะกระท าได้   
ตามความจ าเป็นและความเป็นธรรมแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา  
ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ 

ข้อ ๕ ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าอาคารตามข้อ  ๓  หรือข้อ  ๔  เป็นอาคารสูง  
อาคารขนาดใหญ่  อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  อาคารสาธารณะ  อาคารชุมนุมคน  อาคารชุด  หอพัก  
อาคารอยู่อาศัยรวม  โรงงาน  ภัตตาคาร  ส านักงาน  หรือคลังสินค้า  มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจ 
ไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย  ให้มีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารด าเนินการแก้ไขให้อาคารดังกล่าว 
มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน  ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ 

ในการสั่งการให้แก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่ง   เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจสั่งให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครองอาคารด าเนินการในกรณีดังต่อไปนี้ได้ตามลักษณะที่จ าเป็นและเหมาะสมส าหรับอาคารนั้น ๆ   
โดยไม่ถือว่าการด าเนินการตามค าสั่งดังกล่าวเป็นการดัดแปลงอาคาร  แต่ต้องยื่นแบบให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(๑) ติดตั้งแผนผังของอาคารแต่ละชั้นไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนที่บริเวณห้องโถงหรือ  
หน้าลิฟต์ทุกแห่งของทุกชัน้  และติดตัง้แบบแปลนและแผนผังของอาคารไว้ที่บริเวณพ้ืนชั้นลา่งของอาคาร   
รวมทั้งเก็บรักษาแบบแปลนและแผนผังของอาคารทุกชั้นไว้ที่ห้องควบคุมหรือห้องที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย   
เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก  ทั้งนี้  แบบแปลนและแผนผังของอาคารต้องประกอบด้วย 
สัญลักษณ ์ อักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่ชัดเจน  โดยให้ติดตั้งตามทิศทางการวางตัวของอาคาร 

 แผนผังของอาคารแต่ละชั้นให้ประกอบด้วย 
 (ก) ต าแหน่งของห้องทุกห้องของชั้นที่ติดตั้งแผนผังนั้น 

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๓



 (ข) ต าแหน่งที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง  และตู้สายฉีดน้ าดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้ า
ดับเพลิง  และอุปกรณ์ฉุกเฉินอื่น ๆ  ของชั้นที่ติดตั้งแผนผังนั้น 

 (ค) ต าแหน่งประตูและเส้นทางหนีไฟของชั้นที่ติดตั้งแผนผังนั้น 
 (ง) ต าแหน่งลิฟต์ดับเพลิงของชั้นที่ติดตั้งแผนผังนั้น   ในกรณีที่อาคารมีลิฟต์ดับเพลิง 

ติดตั้งอยู่ 
 (จ) ต าแหน่งที่ติดตั้งแผนผังนั้น 
(๒) ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างส ารองเพ่ือให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้ 

ขณะเพลิงไหม้  และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่ด้านในและด้านนอกประตูหนีไฟทุกชั้น 
ด้วยอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า  ๑๐  เซนติเมตร   

(๓) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดบัเพลิงยกหิ้วที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
ในแต่ละชั้นของอาคาร  ตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมส าหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุ 
ในอาคารนั้น  แต่ต้องมีขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า  ๔  กิโลกรัม  โดยให้มีเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
หรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้ว  ๑  เครื่องต่อพ้ืนที่ไม่เกิน  ๑,๐๐๐  ตารางเมตร  แต่ละเครื่องมีระยะห่างกัน 
ไม่เกิน  ๔๕.๐๐  เมตร  ทั้งนี้  ในการติดตั้งเครื่องดบัเพลิงดังกล่าวตอ้งตดิตัง้ให้ส่วนบนสุดของตวัเครือ่งสงู 
จากระดับพ้ืนอาคารไม่เกิน  ๑.๕๐  เมตร  ในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและสามารถเข้าใช้สอย 
เครื่องดับเพลิงนั้นได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง  และสามารถอ่านค าแนะน าการใช้เครื่องดับเพลิงนั้นได้ 

(๔) จัดการอุดหรือปิดล้อมช่องท่อและช่องว่างระหว่างท่อที่ผ่านพ้ืนหรือผนังเพ่ือป้องกัน 
ไม่ให้ควันและไฟลุกลาม  และเพ่ิมความสมบูรณ์ของส่วนกั้นแยกของพ้ืนหรือผนังทนไฟให้ใช้งานได้ตรง 
ตามวัตถุประสงค์  โดยมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า  ๑  ชั่วโมง 

(๕) ติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุกชั้นในอาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่  อาคารขนาดใหญ่ 
พิเศษ  หรืออาคารชุมนุมคน  โดยระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 

 (ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพ่ือให้หนีไฟที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคาร 
ได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง 

 (ข) อุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติ  อุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือและแผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้เพื่อให้อุปกรณ์ตาม  (ก)  ท างาน 

(๖) ติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งเพ่ิมจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ของอาคารแต่ละชั้นในอาคารที่มีความสูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีความสูงตั้งแต่
สองชั้นขึ้นไป  เพ่ือให้สามารถล าเลียงบุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารได้   โดยบันไดหนีไฟต้องมี
ความมั่นคงแข็งแรงและมีลักษณะ  ดังนี้ 

 (ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบที่ท าด้วยวัสดุที่ ไม่ติดไฟ   
ยกเว้นช่องระบายอากาศของผนังบันไดหนีไฟด้านที่เปิดสู่ภายนอก   
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 (ข) บันไดหนีไฟและชานพัก  ส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า   
๖๐  เซนติเมตร  และผนังด้านที่บันไดพาดผ่านเป็นผนังที่ท าด้วยวัสดุที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า   
๑  ชั่วโมง   

 (ค) ประตูสู่บันไดหนี ไฟต้องท าด้วยวัสดุ ไม่ติดไฟมีความกว้างสุทธิ ไม่น้อยกว่า   
๘๐  เซนติเมตร  สูงไม่น้อยกว่า  ๑.๙๐  เมตร  และต้องเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ทิศทางการหนีไฟ 
ที่สามารถเปิดออกได้สะดวกตลอดเวลาและสามารถเปิดกลับเข้าสู่อาคารได้   พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิด 
ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เองเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ   

(๗) ติดตั้งผนังหรือประตูที่ท าด้วยวัสดุไม่ติดไฟที่สามารถปิดกั้นมิให้เปลวไฟหรือควันเข้าไป  
ในบริเวณบันไดที่มิใช่บันไดหนีไฟในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

(๘) กั้นแยกพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอัคคีภัยในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ  
เช่น  ห้องเก็บสิ่งของหรือวัสดุจ านวนมาก  ห้องเก็บวัตถุอันตรายหรือวัตถุไวไฟ  หรือห้องควบคุมระบบ
อุปกรณ์ของอาคาร  โดยส่วนกั้นแยกนั้นต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า  ๑  ชั่วโมง  หรือติดตั้งระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติ  เช่น  ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติหรือระบบอื่นที่เทียบเท่า 

(๙) ติดตั้ งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
ซึ่งประกอบด้วยตัวน าล่อฟ้า  ตัวน าลงดิน  และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ  โดยการออกแบบ 
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้า 

(๑๐) ติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ในอาคารสูงซึ่งประกอบด้วยระบบท่อยืนและหัวรับ 
น้ าดับเพลิงที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) ท่อยืนต้องเป็นโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใช้งานได้ ไม่น้อยกว่า  ๑.๒   
เมกะปาสกาลมาตร  โดยท่อดังกล่าวต้องทาด้วยสีน้ ามันสีแดงและติดตั้งตั้งแต่ชั้นล่างสุดไปยังชั้นสูงสุด  
ของอาคาร  ระบบท่อยืนทั้งหมดต้องต่อเข้ากับท่อประธานส่งน้ าและระบบส่งน้ าจากแหล่งจ่ายน้ า 
ของอาคารและจากหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคาร 

 (ข) บันไดหนีไฟทุกชั้นต้องจัดให้มีหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วในต าแหน่ง  
ที่ใช้งานได้สะดวกและไม่กีดขวางเส้นทางหนีไฟ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๖๕  มิลลิเมตร  (๒  ๒

๑   นิ้ว)   
พร้อมทั้งฝาครอบและโซ่ร้อยติดไว้ 

 (ค) ภายในอาคารทุกชั้นต้องจัดให้มีตู้สายฉีดน้ าดับเพลิงที่มีป้ายแสดงต าแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน  โดยมีสายฉีดน้ าดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๒๕  มิลลิเมตร  (๑  นิ้ว)  สายฉีด
น้ าดับเพลิงต้องมีความยาวไม่เกิน  ๓๐.๐๐  เมตร  ติดตั้งในต าแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก  ไม่มีสิ่งกีดขวาง  
และเมื่อต่อจากหัวต่อสายฉีดน้ าดับเพลิงแล้วสามารถน าไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้ 

 (ง) หัวรับน้ าดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้น 
ผ่านศูนย์กลาง  ๖๕  มิลลิเมตร  (๒  ๒

๑   นิ้ว)  ที่สามารถรับน้ าจากรถดับเพลิงที่มีข้อต่อสวมเร็วแบบมีเขี้ยว 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๖๕  มิลลิเมตร  (๒  ๒

๑   นิ้ว)  ที่หัวรับน้ าดับเพลิงต้องมีฝาปิดเปิดที่มีโซ่ 
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ร้อยติดไว้ด้วย  ระบบท่อยืนทุกชุดต้องมีหัวรับน้ าดับเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงานดับเพลิง 
เข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็วที่สุดและให้อยู่ใกล้หัวท่อดับเพลิงสาธารณะมากที่สุด  และบริเวณใกล้หัวรับ 
น้ าดับเพลิงนอกอาคารต้องมีข้อความเขียนด้วยสีสะท้อนแสงว่า  “หัวรับน้ าดับเพลิง”  ให้มองเห็นได้ชัดเจน 

ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่ง  มีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยู่แล้ว  แต่ไม่อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขให้ระบบ
ความปลอดภัยดังกล่าวใช้งานได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   ในกรณ ี
มีเหตุอันควรเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้ 

ข้อ ๖ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารด าเนินการแก้ไขอาคาร
ตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  และข้อ  ๕  ได้ก็ต่อเมื่อได้แต่งตั้งนายช่างเพ่ือตรวจสอบสภาพหรือการใช้อาคาร 
หรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย  แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  ในรายงานนั้น 
อย่างน้อยต้องประกอบด้วยผลการตรวจสอบอาคาร  สภาพปัญหาของอาคารที่จ าเป็นต้องแก้ไข   
วิธีการแก้ไข  ตลอดจนระยะเวลาในการแก้ไข 

ถ้านายช่างตรวจสอบพบว่าอาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้หรือระบบความปลอดภัย เกี่ยวกับ
อัคคีภัยที่อาจจะก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย  และจ าเป็นต้องด าเนินการเพ่ือบรรเทาเหตุ 
โดยเร่งด่วน  ให้นายช่างรีบรายงานเหตุดังกล่าวและวิธีการที่จะต้องด าเนินการเพ่ือบรรเทาเหตุ  
ที่จะก่อให้เกิดภยันตรายนั้นเพ่ือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีค าสั่งโดยเร็ว 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่สามารถจัดหาหรือแต่งตั้งนายช่างเพ่ือด าเนินการตรวจสอบอาคาร  
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองได้  เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถร้องขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดส่ง 
นายช่างที่อธิบดีแต่งตั้งร่วมเป็นนายช่างได้ 

ข้อ ๗ ในกรณีเจ้าพนักงานท้องถิ่นพบว่า  อาคารตามข้อ  ๓  ข้อ  ๔  หรือข้อ  ๕  มีสภาพ
หรือมีการใช้อาคารหรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยที่อาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต   หรือร่างกาย  
หรือได้รับรายงานจากนายช่างตามข้อ  ๖  วรรคสอง  และเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน 
ไม่อาจรอช้าได้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารด าเนินการ 
เพ่ือบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันทีตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด   
และถ้าหากมีความจ าเป็น  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือ
ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อาคารนั้นบางส่วนหรือทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไขเพ่ือบรรเทาเหตุที่อาจ
ก่อให้เกิดภยันตรายนั้นแล้วก็ได้ 

ข้อ ๘ ค าสั่งให้แก้ไขอาคารตามข้อ  ๖  และข้อ  ๗  กรณีที่อาคารเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือ
ร่างกายที่เกิดจากความไม่มั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร  เจ้าของอาคารจะต้องยื่นแบบที่รับรอง 
โดยผู้ ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมไม่ต่ ากว่าระดับสามัญวิศวกร  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๓



ข้อ ๙ บรรดาค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ออกตามมาตรา  ๔๖  และกฎกระทรวง   
ฉบับที่  ๔๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ที่มีผล 
ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงมีผลใช้บังคับใช้ต่อไปได้เพียงเท่าที่ไม่ขัด 
หรือแย้งกับกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  25  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การแก้ไขอาคารที่มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สิน  หรือ  
อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย  หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญ  หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔๗  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
มีข้อก าหนดบางประการที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  สมควรปรับปรุงข้อก าหนดดังกล่าวให้มี  
ความเหมาะสม  ทันสมัย  และมีมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่สูงขึ้น  เพ่ือให้อาคารดังกล่าวมีความปลอดภัย 
แก่ผู้ใช้อาคาร  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๓   ธันวาคม   ๒๕๖๓


