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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่39 (พ.ศ. 2537) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (4) (5) และ (6) แหง
พระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "หองแถว" หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหา 
ขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ 
  "ตึกแถว" หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหา 
ขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 
  "บานแถว" หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซ่ึงมีท่ีวาง 
ดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแตละคูหา 
  "บานแฝด" หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน  
มีผนังรวมแบงอาคารเปนบาน มีที่วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง 
และ 
ดานขางของแตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน 
  "อาคารอยูอาศัยรวม" หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร 
ที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบ
ครัว  
มีหองนํ้า หองสวม ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือลิฟตแยกจากกันหรือรวมกัน 
 
           หมวด 1 
         แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย 
                    --------------- 
 
  ขอ 2  อาคารดังตอไปนี้ตองมีวิธีการเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัยตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงนี ้
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  (1) หองแถว ตึกแถว บานแถว บานแฝด 
  (2) อาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม  
สถานพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถาน 
บริการ ทาอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีขนสงมวลชน ที่จอดรถ ทาจอดเรือ ภัตตาคาร สํานัก
งาน  
สถานที่ทําการของราชการ โรงงาน และอาคารพาณิชย เปนตน 
  (3) อาคารอยูอาศัยรวมที่มีตั้งแต 4 หนวยข้ึนไป และหอพัก 
  (4) อาคารอื่นนอกจากอาคารตาม (1) (2) และ (3) ท่ีมีความสูงต้ังแต 3 ชั้น
ขึ้นไป 
  ขอ 3  หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตอง
ติดต้ัง 
เครื่องดับเพลิงแบบมือถืออยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตารางที่ 1 ทาย 
กฎกระทรวงนี้ จํานวนคูหาละ 1 เครื่อง 
  อาคารอื่นนอกจากอาคารตามวรรคหนึ่ง ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ 
อยางใดอยางหนึ่งตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง สําหรับดับเพลิงท่ีเกิด
จาก 
ประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ันไว 1 เครื่อง ตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะ 
ไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาช้ันละ 1 เครื่อง 
  การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองติดต้ังใหสวนบนสุด 
ของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็นสามารถอานคําแนะนําการใช
ได  
และสามารถนําไปใชงานไดโดยสะดวก และตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา 
  ขอ 4  หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงไมเกิน 2 ชั้น ตองมี 
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมติดตั้งอยูในอาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกคูหา 
  หองแถว ตึกแถว บานแถว และบานแฝด ท่ีมีความสูงเกิน 2 ชั้น ตองมีระบบ 
สัญญาณเตือนเพลิงไหมติดตั้งอยูภายในอาคารอยางนอย 1 เครื่อง ทุกช้ันและทุกคูหา 
  ขอ 5  อาคารอื่นนอกจากอาคารตามขอ 3 วรรคหนึ่ง ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันใน
หลัง 
เดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้นดวย 
  ขอ 6  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมตามขอ 4 และขอ 5 อยางนอยตอง
ประกอบดวย 
  (1) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อ
ให 
อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมทํางาน 
  (2) อุปกรณสงสัญญาณเตือนเพลิงไหมท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคน 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ท่ีอยูในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึงเพ่ือใหหนีไฟ 
  ขอ 7  อาคารตามขอ 2 (2) และ (3) ท่ีมีความสูงต้ังแต 2 ชั้น ขึ้นไป และ
อาคารตาม 
ขอ 2 (4) ท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ในแตละชั้นตองมีปาย
บอกชั้น 
และปายบอกทางหนีไฟดวยตัวอักษรขนาดท่ีมีความสูงไมนอยกวา 10 เซนติเมตร หรือสัญลักษณ
ท่ีอยู 
ในตําแหนงท่ีจะมองเห็นไดชัดตลอดเวลา และตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินเพียงพอที่จะ 
มองเห็นชองทางหนีไฟไดชัดเจนขณะเพลิงไหม 
 
           หมวด 2 
          แบบและจํานวนของหองน้ําและหวงสวม 
                    --------------- 
 
  ขอ 8  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได ตองมีหองนํ้าและหองสวม 
ไมนอยกวาจํานวนที่กําหนดไวในตารางที่ 2 ทายกฎกระทรวงนี ้
  จํานวนหองน้ําและหองสวมที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง เปนจํานวนขั้นต่ํา 
ที่ตองจัดใหมีแมวาอาคารนั้นจะมีพื้นที่อาคารหรือจํานวนคนนอยกวาที่กําหนดไวในตารางตาม 
วรรคหนึ่งก็ตาม 
  ถาอาคารที่มีพื้นที่ของอาคารหรือจํานวนคนมากเกินกวาที่กําหนดไวในตาราง 
ตามวรรคหนึ่งจะตองจัดใหมีหองน้ําและหองสวมเพิ่มขึ้นตามอัตราสวนพื้นที่อาคารหรือจํานวนคน 
ที่มากเกินนั้น ถามีเศษใหคิดตามเต็มอัตรา 
  ชนิดหรือประเภทของอาคารที่มิไดกําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณา 
เทียบเคียงลักษณะการใชสอยของอาคารน้ัน โดยถือจํานวนหองนํ้าและหองสวมท่ีกําหนดไวใน 
ตารางดังกลาวเปนหลัก 
  ขอ 9  หองนํ้าและหองสวมจะแยกจากกันหรือรวมอยูในหองเดียวกันก็ได แต
ตอง 
มีลักษณะที่จะรักษาความสะอาดไดงาย และตองมีชองระบายอากาศไมนอยกวารอยละสิบของ 
พ้ืนท่ีหอง หรือมีพัดลมระบายอากาศไดเพียงพอ ระยะดิ่งระหวางพื้นหองถึงเพดานยอดฝาหรือ
ผนัง 
ตอนตํ่าสุดตองไมนอยกวา 1.80 เมตร 
  ในกรณีท่ีหองนํ้าและหองสวมแยกกัน ตองมีขนาดพ้ืนท่ีของหองแตละหอง 
ไมนอยกวา 0.90 เมตร และตองมีความกวางภายในไมนอยกวา 0.90เมตร แตถาหองน้ําและหอง
สวม 
รวมอยูในหองเดียวกัน ตองมีพ้ืนท่ีภายในไมนอยกวา 1.50 ตารางเมตร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ 10  บอเกรอะ บอซึม ของสวมตองอยูหางจากแมนํ้า คู คลอง หรือแหลงนํ้า 
สาธารณะไมนอยกวา 10 เมตร เวนแตสวมที่มีระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลที่ถูกตองตามหลักการสาธารณ
สุข 
และมีขนาดท่ีเหมาะสม ท้ังน้ี ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยดวยความเห็นชอบของกระทรวงสาธารณ
สุข 
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
           หมวด 3 
      แบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ 
                    --------------- 
 
 
  ขอ 11  สวนตาง ๆ ของอาคารตองมีความเขมของแสงสวางไมนอยกวาความเขม 
ท่ีกําหนดในตารางท่ี 3 ทายกฎกระทรวงนี ้
  สถานที่อื่นที่มิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชความเขมของแสงสวางของ 
สถานท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับความเขมท่ีกําหนดไวในตารางดังกลาว 
  ขอ 12  ระบบการระบายอากาศในอาคารจะจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธี 
ธรรมชาติหรือโดยวิธีกลก็ได 
  ขอ 13  ในกรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ หองในอาคารทุก
ชนิด 
ทุกประเภทตองมีประตู หนาตางหรือชองระบายอากาศดานติดกับอากาศภายนอกเปนพื้นที่รวม
กัน 
ไมนอยกวารอยละสิบของพ้ืนท่ีของหองน้ัน ทั้งนี้ไมนับรวมพื้นที่ของประตูหนาตาง และชองระบาย
อากาศ 
ที่ติดตอกับหองอื่นหรือชองทางเดินภายในอาคาร 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกอาคารหรือสถานที่ที่ใชเก็บของหรือสินคา 
  ขอ 14  ในกรณีที่ไมอาจจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามขอ 13 ได  
ใหจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีกลซึ่งใชกลอุปกรณขับเคลื่อนอากาศกลอุปกรณนี้ตองทํางาน
ตลอด 
เวลาระหวางท่ีใชสอยพ้ืนท่ีน้ัน และการระบายอากาศตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นท่ี 
ไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที ่4 ทายกฎกระทรวงนี ้
  สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไดจัดใหมีการระบาย 
อากาศครอบคลุมแหงท่ีเกิดของกล่ิน ควัน หรือกาซ ที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะ
มี 
อัตราการระบายอากาศในสวนอื่นของหองครัวนั้นนอยกวาที่กําหนดไวในตารางตามวรรคหนึ่งก็ได  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แตตองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ช่ัวโมง 
  สถานที่อื่นที่มิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของ 
สถานท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับอัตราท่ีกําหนดไวในตารางดังกลาว 
  ขอ 15  ในกรณีที่จัดใหมีการระบายอากาศดวยระบบการปรับภาวะอากาศตองมี 
การนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นท่ีปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื้นท่ีปรับภาวะ 
อากาศออกไปไมนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางที่  5 ทายกฎกระทรวงนี ้
  สถานที่อื่นที่มิไดระบุไวในตารางตามวรรคหนึ่ง ใหใชอัตราการระบายอากาศของ 
สถานท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับอัตราท่ีกําหนดไวในตารางดังกลาว 
  ขอ 16  ตําแหนงของชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล ตองหางจากท่ีเกิด
อากาศ 
เสียและชองระบายอากาศทิ้งไมนอยกวา 5 เมตร และสูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตร 
  การนําอากาศภายนอกเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอใหเกิด 
ความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง 
  ขอ 17  โรงงาน โรงแรม โรงมหรสพ หองประชุม สถานกีฬาในรม สถาน
พยาบาล  
สถานีขนสงมวลชน สํานักงาน หางสรรพสินคา หรอืตลาด ตองจัดใหมีระบบจายพลังงานไฟฟา
สํารอง 
สําหรับกรณีฉุกเฉิน เชน แบตเตอรี ่หรือเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน แยกเปนอิสระจากระบบที่ใช
อยู 
ตามปกต ิและสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายพลังงานไฟฟาปกติหยุดทํางาน 
  แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถ 
จายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
  (1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง สําหรับเครือ่งหมายแสดง 
ทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง บันได บันไดหนีไฟ และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม 
  (2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาท่ีใชงานสําหรับหองไอ.ซี.ยู. หองซี.ซี.ยู หอง
ชวย 
ชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร และเครื่องสูบน้ําดับเพลิง เพื่อความปลอดภัยสาธารณะและกระบวนการ 
ผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ 
 
           หมวด 4 
          เบ็ดเตล็ด 
                    --------------- 
 
  ขอ 18  ในการยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารตามขอ 2 ผูย่ืนคําขอจะตองแสดง 
แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนของหองน้ําและหอง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สวม  
และระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ สําหรับอาคารดังกลาวไปพรอมกับคําขอดวย 
  ขอ 19  ในกรณีที่มีกฎหมายอื่นกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับแบบและวิธีการเกี่ยว
กับ 
การติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนของหองน้ําและหองสวม และระบบการจัด 
แสงสวางและการระบายอากาศ สําหรับอาคารใดไวโดยเฉพาะแลว ใหใชหลักเกณฑเกี่ยวกับเรื่อง 
ดังกลาวตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายน้ัน 
  ขอ 20  อาคารตามขอ 2 ที่ไดกอสรางไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ หากตอ
มา 
จะมีการดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตไว ใหดําเนินการใหเปนไป
ตาม 
กฎกระทรวงนี้ 
 
    ใหไว ณ วันที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 
                พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
       รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา 8 (4) (5) และ (6) 
แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บัญญัติใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนด 
แบบและวิธีการเกี่ยวกับการติดตั้งระบบการปองกันอัคคีภัย แบบและจํานวนของหองน้ําและหอง
สวม  
ระบบการจัดแสงสวางและการระบายอากาศ และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุก
เฉิน  
เพื่อประโยชนแหงความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวด
ลอม  
และการผังเมือง ดังน้ัน สมควรออกกฎกระทรวงกําหนดแบบ วิธีการ จํานวนและระบบดังกลาว  
จึงจําเปนตองตราออกกฎกระทรวงนี้ 
 
[รก.2537/23ก/37 - 13/06/2537] 
 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 


