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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 47 พ.ศ.2540 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงดังต่อไปนี้ 
 1) ให้ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่ 38 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พ.ศ.
2522 
 2) ในกฎกระทรวงนี้  
 อาคารสูง  หมายความว่า  อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่อาจใช้สอยได้ โดยมีความสูง ตั้งแต่ 23 
เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคาร ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคาร
ทรงจั่ว หรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
 อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างขึ้น เพ่ือใช้อาคารหรือส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัย หรือเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมี
พื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน ตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป  
 อาคารขนาดใหญ่  หมายความว่า  อาคารที่ก่อสร้างขึ้น เพ่ือใช้อาคารเพื่อส่วนหนึ่งส่วนใด
ของอาคาร เป็นที่อยู่อาศัย หรือเป็นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่
รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน เกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูง
ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน เกิน 1,000 
ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดิน ที่
ก่อสร้างถึงพื้นดาดฟ้า ส าหรับอาคารทรงจั่ว หรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้าง ถึงยอด
ผนังของช้ันสูงสุด  
 อาคารสาธารณะ  หมายความว่า  อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคน ได้โดยทั่วไป 
เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิช
ยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง 
สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าสถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน 
อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น 
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 อาคารอยู่อาศัยรวม  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารที่ใช้เป็นที่อยู่
อาศัย ส าหรับหลายครอบครัว   โดยแบ่งออกเป็นหน่วยแยกจากกันส าหรับครอบครัว มีห้องน้ า ห้อง
ส้วม ทางเดิน ทางเข้าออก และทางขึ้นลง หรือลิฟท์ แยกจากกันหรือร่วมกัน  
 โรงงาน  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ท่ีใช้เป็นโรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยโรงงาน  
 ภัตตาคาร  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ท่ีใช้เป็นที่ขายอาหาร 
หรือเครื่องดื่ม โดยมีพ้ืนที่ส าหรับตั้งโต๊ะ อาหารไว้บริการภายในอาคารหรือ ภายนอกอาคาร ท่ีมี
พื้นที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป  
 ส านักงาน   หมายความว่า  อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ท่ีใช้เป็นส านักงาน 
หรือที่ท าการ ท่ีมีพ้ืนที่ตั้งแต่ 300 ตารางเมตรขึ้นไป  
 3) ในกรณีที่อาคารซ่ึงก่อสร้างดัดแปลง หรือเคล่ือนย้าย โดยได้รับอนุญาต ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีสภาพหรือมีการใช้อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรืออาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญ หรือ
กระทบกระเทือนต่อการรักษาส่ิงแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจ ส่ังให้เจ้าของหรือผู้
ควบคุมอาคาร ด าเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 8 หรือข้อบัญญัติ
ท้องถ่ิน ที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันได้รับอนุญาต หรือใบรับแจ้งให้
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคาร ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ก าหนด แต่ต้องไม่กว่า 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุสมควร เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไป
อีกก็ได้  
 4) ในกรณีอาคารซ่ึงก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายก่อนวันที่ พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ใช้บังคับ แต่ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
พุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้ พุทธศักราช 2476 มีสภาพ
หรือการใช้ท่ีอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรือไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย 
หรือก่อให้เกิดความร าคาญ หรือกระทบกระเทือน ต่อการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินมีอ านาจ ส่ังให้เจ้าของหรือควบคุมอาคาร ด าเนินการแก้ไข เท่าที่จะกระท าได้ตามความ
จ าเป็น และความเป็นธรรมแก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาท่ี เจ้า
พนักงานท้องถ่ินก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้  
 5) ในกรณีที่อาคารตามข้อ 3 หรือข้อ 4 เป็นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาด
ใหญ่ อาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และส านักงาน มีสภาพหรือการใช้ ท่ี
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อาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
ด าเนินการแก้ไขให้อาคารดังกล่าว มีระบบความปลอดภัย เกี่ยวกับอัคคีภัย ภายในระยะเวลาท่ีเจ้า
พนักงานท้องถ่ินก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
จะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได้  
 ในการส่ังการให้แก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่ง เจ้าพนักงานท้องถ่ินจะส่ังให้เจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารด าเนินการได้ ดังต่อไปนี้  
 (1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 4 ชั้นขึ้นไป ให้ติดตั้งบันไดหนีไฟ ที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่ง 
เพิ่มจากบันไดหลักให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้น เพื่อให้สามารถล าเลียงบุคคลทั้งหมด 
ในอาคารออกจากอาคารได้ ภายใน 1 ชั่วโมง โดยถือเป็นการดัดแปลงอาคารแต่ต้องยื่นแบบให้กับ
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน ตรวจพิจารณาเห็นชอบ และบันไดหนีไฟต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 
 (ก) บันไดหนีไฟภายในอาคาร ต้องมีผนังทุกด้านโดยรอบ ที่ท าด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ  
 (ข) ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟ ต้องเป็นบานเปิดที่ท าด้วยวัสดุที่ไม่ติดไฟ พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง เพื่อป้องกันควันและเปลวไฟ มิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ 
และมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร  
 (2) จัดให้การติดตั้งแบบแปลน แผนผังของอาคาร แต่ละชั้นแสดงต าแหน่งห้องต่าง ๆ ทุก
ห้อง ต าแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ประตูหรือทางหนีไฟ ของช้ันนั้นที่ติดไว้ต าแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน ท่ีบริเวณห้องโถง หรือหน้าลิฟท์ทุกแห่งทุกชั้น ของอาคาร และที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร 
ต้องจัดให้มีแบบแปลน แผนผัง ของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไว้ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้
โดยสะดวก 
 (3) ติดตั้งเครื่องดับเพลิง แบบมือถือตามชนิดและขนาดที่ก าหนดไว้ในตารางท้าย
กฎกระทรวงนี้ อย่างใดอย่างหนึ่งส าหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น โดยให้
มี 1 เครื่อง ต่อพื้นที่ไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าช้ันละ 1 เครื่อง  
 การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี้ ต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่อง สูงจากระดับ
พื้นอาคาร ไม่เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอ่านค าแนะน าการใช้ได้ และสามารถเข้าใช้สอย
ได้สะดวก และต้องอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้ตลอดเวลา  
 (4) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย  
 (ก) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟ ที่สามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ใน
อาคารได้ยินและทราบอย่างท่ัวถึง 
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 (ข) อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีท้ังแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุที่ใช้มือ เพื่อให้อุปกรณ์
ตาม(ก) ท างาน  
 (5) ติดตั้งระบบไฟส่งสว่าง  ส ารองเพื่อให้มีแสงสว่างสามารถมองเห็นช่องทางเดินได้
ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชั้นและบอกทางหนีไฟ ที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุก
ชั้น ด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร  
 (6) ติดตั้งระบบป้องกันอันตราย จากฟ้าฝ่า ซ่ึงประกอบด้วยเสาหล่อฟ้า สายหล่อฟ้า สาย
ตัวน า สายน าลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเป็นระบบ โดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อ
ความปลอดภัยทางไฟฟ้า ของกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน  
 ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่ง มีระบบความปลอดภัย เกี่ยวกับอัคคีภัยอยู่แล้ว แต่ไม่อยู่
ในสภาพท่ีใช้งานได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน มีอ านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร 
ด าเนินการแก้ไขอาคารตามข้อ 3 ข้อ4 หรือข้อ 5 ให้นายช่างที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนดตรวจสอบ
สภาพหรือการใช้อาคาร หรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย แล้วรายงานให้เจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินทราบในรายงานนั้นอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการตรวจสอบอาคาร สภาพปัญหาของ
อาคารที่จ าเป็นต้องแก้ไข วิธีการแก้ไข ตลอดจนระยะเวลาในการแก้ไข  
 ถ้านายช่างตรวจสอบพบว่า อาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้ หรือระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัย ที่อาจจะก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตร่างกายและจ าเป็นต้อง ด าเนินการเพื่อบรรเทา
เหตุโดยเร่งด่วน ให้นายช่างรีบรายงานเหตุดังกล่าวและวิธีการที่จะต้องด าเนินการ เพื่อบรรเทาเหตุที่
จะก่อให้เกิดภยันตรายนั้น เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยเร็ว  
 (7) ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินพบเห็นเองว่า อาคารตามข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 มีสภาพหรือ
การใช้อาคาร หรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย ที่อาจเป็นภยันตรายต่อชีวิต หรือร่างกาย 
หรือได้รับรายงานจากนายช่างตามข้อ 6 วรรคสอง และเจ้าพนักงานท้องถ่ินเห็นว่า เป็นกรณีฉุกเฉิน
ไม่อาจรอช้าไว้ได้ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ด าเนินการ
เพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายดังกล่าวได้ทันที ตามวิธีการที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินก าหนด 
และหากมีความจ าเป็นเจ้าพนักงานท้องถ่ิน จะส่ังห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร ใช้หรือ
ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อาคารนั้น ท้ังหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแก้ไข เพื่อบรรเทาเหตุที่
อาจก่อให้เกิดภยันตรายนั้นแล้วก็ได้  
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ตารางแสดงชนิดและขนาดของเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 
 

ชนิดของเคร่ืองดับเพลิง ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
(1) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ 4 กิโลกรัม 
(2) ผงเคมีแห้ง 4 กิโลกรัม 

 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากอาคารบางอาคาร ซ่ึงก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือเคล่ือนย้าย โดยได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใช้บังคับ มี
สภาพหรือมีการใช้ท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินหรืออาจไม่ปลอดภัย
จากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาส่ิงแวดล้อมควรปรับปรุง 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอ านาจส่ังให้ เจ้าของผู้ครอบครอง
อาคารดังกล่าว ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยของอาคาร จึงจ าเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้  
 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 114 ตอนที่ 52 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2540) 
 
 
 
 

 

 

 


