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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่50 (พ.ศ. 2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) (8) 
และ  
(11) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดย 
คําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา "พื้น" ในขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33  
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  ขอ 2  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา "พื้นที่อาคาร" ในขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 
33  
(พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และใหใชความตอไป
น้ีแทน 
  ""พื้นที่อาคาร" หมายความวา พื้นที่ของพื้นของอาคารแตละชั้นที่บุคคลเขาอยู 
หรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตดานนอกของคานหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในของเขตดาน
นอก 
ของผนังของอาคารและหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงดวย แตไมรวมพื้นดาดฟาหรือบันได 
นอกหลังคา" 
  ขอ 3  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา "พื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร" และ "ดาดฟา" 
ระหวาง 
บทนิยามคําวา "พื้นที่อาคาร" และ "ที่วาง" ในขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  ""พื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร" หมายความวา พ้ืนท่ีของแปลงท่ีดินท่ีนํามาใช 
ขออนุญาตกอสรางอาคาร ไมวาจะเปนท่ีดินตามหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในท่ีดินฉบับเดียวหรือ 
หลายฉบับซ่ึงเปนท่ีดินท่ีติดตอกัน 
  "ดาดฟา" หมายความวา พ้ืนสวนบนสุดของอาคารท่ีไมมีหลังคาปกคลุมและ 
บุคคลสามารถข้ึนไปใชสอยได" 
  ขอ 4  ใหยกเลิกความในบทนิยามคําวา "ที่วาง" ในขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบบั
ท่ี 33  
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไป
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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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    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

น้ีแทน 
  ""ที่วาง" หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซ่ึงพ้ืนท่ี 
ดังกลาวอาจจะจัดใหเปนบอน้ํา สระวายน้ํา บอพักน้ําเสีย ท่ีพักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือท่ี
จอดรถ  
ที่อยูภายนอกอาคารก็ได และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีของส่ิงกอสรางหรืออาคารท่ีสูงจากระดับ 
พื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุมเหนือระดับน้ัน" 
  ขอ 5  ใหยกเลิกความในขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออก
ตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ 2  ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่
อาคาร 
รวมกันทุกชั้นไมเกิน 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหน่ึงดานใดของท่ีดินน้ันยาวไมนอยกวา 
12.00 เมตร  
ติดถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร ยาวตอเน่ืองกันโดยตลอด 
จนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร 
  สําหรับที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่
อาคาร 
รวมกันทุกชั้นมากกวา 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหน่ึงดานใดของท่ีดินน้ันยาวไมนอยกวา 
12.00  
เมตร ติดถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางกวางไมนอยกวา 18.00 เมตร ยาวตอเน่ืองกันโดยตลอดจน 
ไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 18.00 เมตร 
  ที่ดินดานที่ติดถนนสาธารณะตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองมีความกวาง 
ไมนอยกวา 12.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคาร และที่ดินนั้นตอง
วาง 
เพื่อสามารถใชเปนทางเขาออกของรถดับเพลิงไดโดยสะดวกดวย" 
  ขอ 6  ใหยกเลิกความในขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2533) ออก
ตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ 3  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีผิวถนนที่มีผิวการ
จราจร 
กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อใหรถดับเพลิงสามารถ 
เขาออกไดโดยสะดวก 
  ถนนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในระยะหามกอสรางอาคารบางชนิดหรือบางประเภท 
ริมถนนหรือทางหลวงตามขอบัญญัติทองถ่ินหรือตามกฎหมายท่ีเก่ียวของก็ได 
  ในกรณีที่มีขอบัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดแนวสรางหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

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    

ขยายถนนใชบังคับใหเริ่มนับความกวางของถนนตามวรรคหนึ่งตั้งแตแนวนั้น" 
  ขอ 7  ใหยกเลิกความในขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 8 แหงกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใช
ความ 
ตอไปนี้แทน 
  "ขอ 4  สวนที่เปนขอบเขตนอกสุดของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  
ไมวาจะอยูในระดับเหนือพื้นดินหรือต่ํากวาระดับพื้นดินตองหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือถนน 
สาธารณะไมนอยกวา 6.00 เมตร ท้ังน้ี ไมรวมถึงสวนที่เปนรากฐานของอาคาร 
  ขอ 5  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่กอสรางขึ้นในพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง 
อาคารตองมีคาสูงสุดของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินใชเปน
ท่ีต้ัง 
อาคารไมเกิน 10 ตอ 1 
  ในกรณีที่มีอาคารอื่นใดหรือจะมีการกอสรางอาคารอื่นใดในพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง 
อาคารเดียวกันกับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีคาสูงสุดของอัตราพื้นที่อาคารวม
กัน 
ทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคารไมเกิน 10  ตอ 1 ดวย 
  ขอ 6  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่วางไมนอยกวาอัตราสวน 
ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารท่ีอยูอาศัยตองมีท่ีวางไมนอยกวารอยละ 30 ของพ้ืนท่ีดินท่ีใชเปนท่ี
ต้ัง 
อาคาร 
  (2) อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไมไดใชเปนที่อยู 
อาศัยตองมีท่ีวางไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร แตถาอาคารนั้นใชเปนที่
อยู 
อาศัยรวมอยูดวยตองมีท่ีวางตาม (1) 
  ขอ 7  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นของอาคารที่ต่ํากวาระดับ 
พื้นดินตองมีระบบระบายอากาศ กับระบบบําบัดน้ําเสีย และการระบายน้ําทิ้งตามหมวด 2 และ 
หมวด 3 แยกเปนอิสระจากระบบระบายอากาศ กับระบบบําบัดน้ําเสีย และการระบายน้ําทิ้ง 
สวนเหนือพื้นดิน 
  พื้นของอาคารที่ต่ํากวาระดับพื้นดินตามวรรคหนึ่ง หามใชเปนที่อยูอาศัย 
  ขอ 8  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นของอาคารที่ต่ํากวาระดับถนน 
หนาอาคาร ต้ังแตช้ันท่ี 3 ลงไป หรือต่ํากวาระดับถนนหนาอาคารตั้งแต 7.00 เมตร ลงไป ตองจัด
ใหมี 
  (1) ระบบลิฟตตามหมวด 6 
  (2) บันไดหนีไฟจากชั้นลางสุดสูพื้นของอาคารที่มีทางออกสูภายนอกไดโดย



   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    

สะดวก  
และบันไดหนีไฟตองมีระบบแสงสวางและระบบอัดลมที่มีความดันขณะใชงานไมนอยกวา 3.86  
ปาสกาลมาตรทํางานอยูตลอดเวลา และผนังบันไดหนีไฟทุกดานตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 
ไมนอยกวา 10 เซนติเมตร บันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 06.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทาง
เดิน  
ท้ังน้ี เพื่อใชเปนที่หนีภัยในกรณีฉุกเฉินได" 
  ขอ 8  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 8 ทวิ และขอ 8 ตร ีแหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 
33  
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  "ขอ 8 ทวิ  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีผนังและประต ู
ที่ทําดวยวัสดุทนไฟที่สามารถปดกั้นมิใหเปลวไฟหรือควันเมื่อเกิดเพลิงไหมเขาไปในบริเวณบันได 
ที่มิใชบันไดหนีไฟของอาคาร ท้ังน้ี ผนังหรือประตูดังกลาวตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวา 1 ชั่ว
โมง 
  ขอ 8 ตร ี อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีแผนผังของอาคาร 
แตละชั้น ติดไวบริเวณหองโถงหนาลิฟตทุกแหงของแตละช้ันน้ันในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจน และที่
บริเวณ 
พื้นชั้นลางของอาคารตองจัดใหมีแผนผังอาคารของทุกชั้นเก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบได 
โดยสะดวก 
  แผนผังของอาคารแตละชั้นใหประกอบดวย 
  (1) ตําแหนงของหองทุกหองของช้ันน้ัน 
  (2) ตําแหนงท่ีติดต้ังตูสายฉีดนํ้าดับเพลิงหรือหัวตอสายฉีดนํ้าดับเพลิง และ 
อุปกรณดับเพลิงอื่น ๆ ของชั้นนั้น 
  (3) ตําแหนงประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น 
  (4) ตําแหนงลิฟตดับเพลิงของช้ันน้ัน" 
  ขอ 9  ใหยกเลิกความในขอ 9 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออก
ตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ 9  การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดให 
มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกล ดังตอไปนี ้
  (1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิใหใชเฉพาะกับหองในอาคารที่มีผนัง 
ดานนอกของอาคารอยางนอยหนึ่งดาน โดยจัดใหมีชองเปดสูภายนอกอาคารได เชน ประตู หนา
ตาง  
หรือบานเกล็ด ซ่ึงตองเปดไวระหวางใชสอยหองน้ัน ๆ และพ้ืนท่ีของชองเปดน้ีตองเปดไดไมนอย
กวา 
รอยละ 10 ของพ้ืนท่ีของหองน้ัน 



   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    

  (2) การระบายอากาศโดยวิธีกล ใหใชกับหองในอาคารลักษณะใดก็ไดโดยจัด 
ใหมีกลอุปกรณขับเคลื่อนอากาศ ซ่ึงตองทํางานตลอดเวลาระหวางท่ีใชสอยหองน้ันเพ่ือใหเกิดการ 
นําอากาศภายนอกเขามาตามอัตราดังตอไปนี ้
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไวจัดใหมีการ 
ระบายอากาศครอบคลุมแหลงที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาชที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสม 
แลว จะมีอัตราการระบายอากาศในสวนอื่นของหองครัวนั้นนอยกวาอัตราท่ีกําหนดในตารางก็ได  
ท้ังน้ี ตองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ช่ัวโมง 
  สถานที่อื่น ๆ ที่มิไดระบุในตาราง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่ม ี
ลักษณะใกลเคียงกับอัตราที่กําหนดไวในตาราง 
  ตําแหนงที่ชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล ตองหางจากท่ีเกิดอากาศเสียและ 
ชองระบายอากาศทิ้งไมนอยกวา 5.00 เมตร สูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตร 
  การนําอากาศภายนอกเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอใหเกิด 
ความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง" 
  ขอ 10  ใหยกเลิกความใน (4) (ข) และ (ค) ของขอ 10 แหงกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 33  
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไป
น้ีแทน 
  "(ข) ทอลมสวนท่ีติดต้ังผานผนังกันไฟหรือพ้ืนของอาคารท่ีทําดวยวัตถุทนไฟ
ตอง 
ติดต้ังล้ินกันไฟท่ีปดอยางสนิทโดยอัตโนมัติเม่ืออณุหภูมิสูงเกินกวา 74 องศาเซลเซียส และลิ้นกัน
ไฟ 
ตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
  (ค) หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได ชองลิฟต ของอาคาร เปนสวนหนึ่ง
ของ 
ระบบทอลมสงหรือระบบทอลมกลับ เวนแตสวนที่เปนพื้นที่วางระหวางเพดานกับพื้นของอาคาร 
ชั้นเหนือขึ้นไปหรือหลังคาที่มีสวนประกอบของเพดานที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง" 
  ขอ 11  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 10 ทวิ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2533)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  "ขอ 10 ทวิ  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีโถงภายในอาคารเปนชอง 
เปดทะลุพ้ืนของอาคารต้ังแตสองช้ันข้ึนไปและไมมีผนังปดลอม ตองจัดใหมีระบบควบคุมการแพร 
กระจายของควันท่ีสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดเพลิงไหม ท้ังน้ี เพื่อระบายควันออกสู 
ภายนอกอาคารไดอยางรวดเร็ว" 
  ขอ 12  ใหยกเลิกความในขอ 25 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)  



   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    

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ 25  บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคาร ตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคาร 
ได แตละชั้นตองมีชองระบายอากาศที่มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร เปดสูภายนอก 
อาคารได หรือมีระบบอัดลมภายในชองบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86  
ปาสกาลมาตร ท่ีทํางานไดโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดเพลิงไหม และบันไดหนีไฟที่ลงสูพื้นของอาคารนั้น 
ตองอยูในตําแหนงท่ีสามารถออกสูภายนอกไดโดยสะดวก" 
  ขอ 13  ใหยกเลิกความในขอ 29 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ 29  อาคารสูงตองมีดาดฟาและมีพื้นที่บนดาดฟาขนาดกวาง ยาวดานละ 
ไมนอยกวา 10.00 เมตร เปนที่โลงและวางเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได และตองจัดใหมี
ทาง 
หนีไฟบนชั้นดาดฟาที่จะนําไปสูบันไดหนีไฟไดสะดวกทุกบันได รวมท้ังจัดใหมีอุปกรณเคร่ืองชวย 
ในการหนีไฟจากอาคารลงสูพื้นดินไดโดยปลอดภัยดวย" 
  ขอ 14  ใหยกเลิกความใน (3) ของขอ 44 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "(3) หองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกช้ันตองมีผนังหรือประตูท่ีทําดวยวัตถุทนไฟ
ปดกั้น 
มิใหเปลวไฟหรือควันเขาได มีหนาตางเปดออกสูภายนอกอาคารไดโดยตรง หรือมีระบบอัดลม
ภายใน 
หองโถงหนาลิฟตดับเพลิงท่ีมีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาลมาตร ท่ีทํางานได 
โดยอัตโนมัติเม่ือเกิดเพลิงไหม" 
  ขอ 15  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 50 และขอ 51 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33  
(พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  "ขอ 50  อาคารท่ีไดรับยกเวนตามขอ 49 ซ่ึงกําลังกอสรางอยูหรือไดกอสราง
เสร็จ 
เรียบรอยแลว ถาประสงคจะขออนุญาตแกไขแบบแปลนในสวนที่ยังไมไดกอสราง หรอืจะขอ
อนุญาต 
ดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคาร หรือแจงการขอดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
ดําเนินการ 
ตามมาตรา 39 ทวิ แลวแตกรณี ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหกระทําไดและไดรับยกเวนไมตอง
ปฏิบัต ิ
ตามกฎกระทรวงนี้ ท้ังน้ี ภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
  (1) จัดใหมีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา และระบบปองกันเพลิงไหมตาม 



   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    

หมวด 2 ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 22 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 
27 และ 
ขอ 29 และระบบลิฟตตามหมวด 6 ขอ 44 (1) (2) และ (4) 
  (2) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคาร 
รวมกันทุกชั้น ที่ไดรับอนุญาตไวในครั้งแรก 
  (3) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
  (4) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 
  (5) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับ
อนุญาต 
ไวในครั้งแรก 
  ท้ังน้ี การออกแบบและคํานวณอาคารตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตให
เปน 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและ 
ตองไมเปนผูไดรับการเวียนชื่อตามมาตรา  49 ทวิ 
  ขอ 51  อาคารที่ไดรับการยกเวนตามขอ 49 เฉพาะกรณีอาคารที่ไดรับอนุญาต 
ใหกอสรางแลวแตยังไมไดกอสราง และใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุหรือไดรับการตออายุใบอนุญาต  
ถาประสงคจะขออนุญาตแกไขแบบแปลนหรือเปลี่ยนการใชอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต  
ใหกระทําไดและไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้ท้ังน้ี ภายใตเง่ือนไขดังตอไปน้ี 
  (1) จัดใหมีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา และระบบปองกันเพลิงไหมตาม 
หมวด 2 และระบบลิฟตตามหมวด 6 
  (2) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคาร 
รวมกันทุกชั้น ที่ไดรับอนุญาตไวในครั้งแรก 
  (3) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
  (4) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 
  (5) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับ
อนุญาต 
ไวในครั้งแรก" 
  ขอ 16  การกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
พิเศษที่ไดยื่นคําขออนุญาตหรือไดรับอนุญาต หรือไดแจงตอพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตาม 
มาตรา 39 ทวิ แลว ตั้งแตวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราช
บัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับจนถึงกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตอง 
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ หากประสงคจะขอดัดแปลงหรือเปล่ียนแปลงการใชอาคารสูงหรือ
อาคาร 
ขนาดใหญพิเศษดังกลาวใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต ในหรือหลังวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใช



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

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    

บังคับ  
ก็ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามความในขอ 2 ขอ 3 ขอ 5 ขอ 10 ทวิ และขอ 29 แหงกฎ
กระทรวง  
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไข
เพ่ิมเติม 
โดยกฎกระทรวงน้ี 
 
    ใหไว  ณ  วันที ่5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540 
       เสนาะ เทียนทอง 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยที่ในปจจุบัน มีอาคารสูงและ
อาคาร 
ขนาดใหญพิเศษที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีระบบปองกันเพลิงไหม ระบบระบายอากาศ ระบบ
ไฟฟา  
และระบบลิฟตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบ
คุม 
อาคาร พ.ศ. 2522 เปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ไดรับ
อนุญาต 
หรือไดยื่นขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง เปลี่ยนการใช ไวกอนที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535)ฯ  
ใชบังคับ ซึ่งอาคารดังกลาวมีทั้งอาคารที่ไดกอสรางเสร็จเรียบรอย กําลังกอสราง และยังมิไดเร่ิม
กอสราง  
และในปจจุบันอาคารดังกลาวหากจะขอแกไขแบบแปลน ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชแลว ก็จะ
ตอง 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ท้ังหมดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ซ่ึงเจา
ของ 
อาคารดังกลาวไมอาจดําเนินการได เพราะไมสอดคลองกับรูปแบบอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาตไว 
และ 
ทําใหเจาของอาคารไมมายื่นขอแกไขอาคารทั้งที่อาคารนั้นอาจจะอยูในลักษณะที่ไมมีความปลอด
ภัย 
ตอชีวิตและทรัพยสินของผูใชอาคารเพียงพอหากเกิดเพลิงไหม ดังน้ัน เพื่อประโยชนในการคุม
ครอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

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    

ผูใชอาคารดังกลาวใหไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จึงจําตองปรับปรุงมาตรการบาง 
ประการใหสอดคลองกับอาคารที่ไดรับอนุญาตกอสรางไวแลวดังกลาว โดยสมควรกําหนดให
อาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทั้งหมดที่กําหนดในกฎ
กระทรวง  
ฉบับที่ 33 น้ีดังกลาว ถาประสงคจะขอแกไขแบบแปลน หรือดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
ใหผิด 
ไปจากที่ไดรับอนุญาตก็ใหสามารถกระทําไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนด และไดรับยกเวนไมตอง
ปฏิบัต ิ
ตามหลักเกณฑท้ังหมดท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 นี ้แตยังคงตองมีระบบปองกันเพลิง
ไหม 
ท่ีพอเพียง กลาวคือ ถาในอาคารที่กําลังกอสราง หรืออาคารท่ีไดกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ตอง
จัด 
ใหมีอุปกรณดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน ระบบ SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอื่นที่
เทียบเทา  
ทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ ระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม ระบบไฟฟาฉุกเฉิน เม่ือเกิดเพลิง
ไหม  
ทางหนีไฟทางอากาศ และลิฟตดับเพลิง เปนตน และถาเปนอาคารที่ยังมิไดกอสราง แตไดรับ
อนุญาต 
ใหแกไขแบบแปลนแลว ตองจัดใหมีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม 
และ 
ระบบลิฟตตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33ฯ นอกจากนี ้สมควรกําหนดมาตรฐานการ
กอสราง 
อาคารใหมีความปลอดภัยย่ิงข้ึนโดยใหอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีผนังหรือ
ประตู 
ที่ทําดวยวัสดุทนไฟที่สามารถปดกั้นมิใหเปลวไฟหรือควันเขาไปสูบริเวณบันไดของอาคาร และจัด
ใหมี 
แผนผังของอาคารติดไวที่หองโถงหนาลิฟตเพื่อประโยชนแกการดับเพลิง และกําหนดใหอาคารสูง
และ 
อาคารขนาดใหญพิเศษบางประเภทตองจัดใหมีระบบการควบคุมการแพรกระจายของควันดวย  
นอกจากนี ้สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางขอในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33ฯ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกับ
บทนิยาม  
หนวยวัดความดันลม ลักษณะของที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ การ
คํานวณ 
อัตราสวนพื้นที่อาคารตอพื้นที่ดิน และขนาดและลักษณะพื้นที่ของดาดฟาที่ใชเปนทางหนีไฟทาง



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

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    

อากาศ 
ใหถูกตองและเหมาะสมย่ิงข้ึนในคราวเดียวกันน้ีดวย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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