
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                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่47 (พ.ศ. 2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แหงพระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอ
ไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระ
ราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  ขอ 2  ในกฎกระทรวงนี ้
  "อาคารสูง" หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได โดยมี 
ความสูงต้ังแต 23.00 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง 
พื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้น 
สูงสุด 
  "อาคารขนาดใหญพิเศษ" หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือ 
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือเปนที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลาย
ประเภท  
โดยมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันต้ังแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
  "อาคารขนาดใหญ" หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือ 
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือเปนที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลาย
ประเภท  
โดยมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มี 
ความสูงต้ังแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียว
กัน 
เกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับ 
พื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสราง
ถึง 
ยอดผนังของช้ันสูงสุด 
  "อาคารสาธารณะ" หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคน 
ไดโดยท่ัวไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ  
หรือการพาณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด  
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สนามกีฬากลางแจง สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศ
ยาน  
อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน  
เปนตน 
  "อาคารอยูอาศัยรวม" หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร 
ที่ใชเปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละ 
ครอบครัว มีหองนํ้า หองสวม ทางเดิน ทางเขาออก และทางขึ้นลงหรือลิฟตแยกจากกันหรือรวม
กัน 
  "โรงงาน" หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงาน 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  "ภัตตาคาร" หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที ่
ขายอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการภายในอาคารหรือภายนอก 
อาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป 
  "สํานักงาน" หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปน 
สํานักงานหรือที่ทําการที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป 
  ขอ 3  ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายโดยไดรับอนุญาต 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุข
ภาพ  
ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรอื
กระทบ 
กระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือ 
ผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขใหเปนไปตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 8 หรือขอ
บัญญัติ 
ทองถิ่นที่ออกตามมาตรา 9 หรือมาตรา 10 ที่ใชบังคับอยูในวันที่ไดรับอนุญาตหรือใบรับแจงให 
กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนด 
แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลา 
ออกไปอีกก็ได 
  ขอ 4  ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับ และอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมการ 
กอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม  
พุทธศักราช 2476 มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพย
สิน  
หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนิน
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การ 
แกไขใหเปนไปตามกฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่ง 
ที่ไดออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 หรอื 
พระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 2476 แลวแตกรณี ท่ีใชบังคับ 
อยูในขณะนั้นใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดแตตองไมนอยกวา
สามสิบวัน  
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
  ในกรณีที่อาคารซึ่งกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัต ิ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับ แตไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมการกอ
สราง 
อาคาร พุทธศักราช 2479 หรือพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม พุทธศักราช 
2476  
มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรืออาจไม
ปลอดภัย 
จากอัคคีภัยหรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขเทาท่ีจะ
กระทํา 
ไดตามความจําเปนและความเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองอาคารใหแลวเสร็จภายใน
ระยะ 
เวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรเจา
พนักงาน 
ทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
  ขอ 5  ในกรณีที่อาคารตามขอ 3 หรือขอ 4 เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญ
พิเศษ  
อาคารขนาดใหญ อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน มีสภาพ 
หรือมีการใชที่อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือ 
ผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขใหอาคารดังกลาวมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย 
ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน ในกรณีท่ีมีเหตุ 
อันสมควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
  ในการสั่งการใหแกไขอาคารตามวรรคหนึ่ง เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหเจาของ 
หรือผูครอบครองอาคารดําเนินการไดในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1) อาคารท่ีมีความสูงต้ังแตส่ีช้ันข้ึนไปใหติดต้ังบันไดหนีไฟท่ีไมใชบันไดใน 
แนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักใหเหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแตละชั้น เพ่ือใหสามารถลําเลียงบุคคล 
ทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารไดภายในหนึ่งชั่วโมง โดยไมถือเปนการดัดแปลงอาคารแตตอง 
ยื่นแบบใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาใหความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟตองมีลักษณะ ดัง



   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    

นี ้
  (ก) บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีผนังทุกดานโดยรอบท่ีทําดวยวัสดุท่ีไมติด
ไฟ 
  (ข) ชองประตูสูบันไดหนีไฟตองเปนบานเปดทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟ พรอมติดตั้ง 
อุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองเพื่อปองกันควันและเปลวไฟมิใหเขาสูบันไดหนีไฟ  
และมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร 
  (2) จัดใหมีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้นแสดงตําแหนงหอง 
ตาง ๆ ทุกหอง ตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตาง ๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไวใน 
ตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจนท่ีบริเวณหองโถงหรือหนาลิฟตทุกแหงทุกช้ันของอาคาร และที่บริเวณพื้น 
ชั้นลางของอาคารตองจัดใหมีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถ 
ตรวจสอบไดโดยสะดวก 
  (3) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในตาราง
ทาย 
กฎกระทรวงน้ีอยางใดอยางหน่ึงสําหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ัน โดยให
มี  
1 เคร่ืองตอพ้ืนท่ีไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45.00 เมตร แตไมนอยกวาช้ันละ 1 
เครื่อง 
  การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี ้ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัวเคร่ืองสูง 
จากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในท่ีมองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถ 
เขาใชสอยไดสะดวก และตองอยูในสภาพท่ีใชงานไดตลอดเวลา 
  (4) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น โดยระบบสัญญาณเตือนเพลิง
ไหม 
อยางนอยตองประกอบดวย 
  (ก) อุปกรณสงสัญญาณเพ่ือใหหนีไฟท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนท่ีอยู 
ในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง 
  (ข) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัต ิและระบบแจงเหตุที่ใชมือ
เพื่อ 
ใหอุปกรณตาม (ก) ทํางาน 
  (5) ติดต้ังระบบไฟสองสวางสํารองเพ่ือใหมีแสงสวางสามารถมองเห็นชอง 
ทางเดินไดขณะเพลิงไหม และมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของ 
ประตูหนีไฟทุกชั้นดวยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นไดชัดเจนโดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา 
10  
เซนติเมตร 
  (6) ติดตั้งระบบปองกันอันตรายจากฟาผาซึ่งประกอบดวยเสาลอฟา สายลอฟา  
สายตัวนํา สายนาํลงดิน และหลักสายดินท่ีเช่ือมโยงกันเปนระบบ โดยใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อ 



   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    
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ความปลอดภัยทางไฟฟาของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน 
  ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่งมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยูแลว  
แตไมอยูในสภาพท่ีใชงานได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
แกไขใหระบบความปลอดภัยดังกลาวใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา 
สามสิบวัน ในกรณีมีเหตุอันควรเจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
  ขอ 6  กอนที่เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนิน
การ 
แกไขอาคารตามขอ 3 ขอ 4 หรือขอ 5 ใหนายชางที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดตรวจสอบสภาพ
หรอื 
การใชอาคารหรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย แลวรายงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ  
ในรายงานนั้นอยางนอยตองประกอบดวยผลการตรวจสอบอาคาร สภาพปญหาของอาคารที่จํา
เปน 
ตองแกไข วิธีการแกไข ตลอดจนระยะเวลาในการแกไข 
  ถานายชางตรวจสอบพบวาอาคารนั้นมีสภาพหรือการใชหรือระบบความ 
ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยที่อาจจะกอใหเกิดภยันตรายตอชีวิตหรือรางกาย และจําเปนตองดําเนิน
การ 
เพื่อบรรเทาเหตุโดยเรงดวน ใหนายชางรีบรายงานเหตุดังกลาวและวิธีการที่จะตองดําเนินการเพื่อ 
บรรเทาเหตุที่จะกอใหเกิดภยันตรายนั้นเพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่งโดยเร็ว 
  ขอ 7  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นพบเห็นเองวา อาคารตามขอ 3 ขอ 4 หรอื 
ขอ 5 มีสภาพหรือมีการใชอาคารหรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยที่อาจเปนภยันตราย 
ตอชีวิต หรือรางกาย หรือไดรับรายงานจากนายชางตามขอ 6 วรรคสอง และเจาพนักงานทองถิ่น 
เห็นวาเปนกรณีฉุกเฉินไมอาจรอชาไวได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบ
ครอง 
อาคารดําเนินการเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจกอใหเกิดภยันตรายดังกลาวไดทันทีตามวิธีการที่เจา
พนักงาน 
ทองถิ่นกําหนด และถาหากมีความจําเปน เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งหามมิใหเจาของหรือผูครอบ
ครอง 
อาคารใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนจนกวาจะมีการแกไขเพื่อ 
บรรเทาเหตุที่อาจกอใหเกิดภยันตรายนั้นแลวก็ได 
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+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากอาคารบางอาคารซึ่งกอ
สราง  
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย โดยไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรอื 
อาคารบางอาคารซึ่งไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 ใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรอื
ทรัพยสิน  
หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม สมควรปรับปรุง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการใหเจาพนักงานทอง
ถิ่น 
มีอํานาจส่ังใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดังกลาวปรับปรุงหรือแกไขระบบความปลอดภัย 
เก่ียวกับอัคคีภัยของอาคาร จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
 
 


