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ผลการตรวจสอบอาคารในด้านความปลอดภยัตามกฎหมาย 
 

 
 ส่วนท่ี 3 เป็นการตรวจสอบตามเกณฑข์ั้นต ่าของกฎหมายท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง 
ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ท่ีใชบ้งัคบัอยูใ่นปัจจุบนั   
 

 อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ท่ีก่อสร้างภายหลังจากท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33            
( พ.ศ.2535 ) หรือ กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 50 ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522  ใช้บงัคบันั้น ตอ้งบงัคบัให้มีระบบความปลอดภยัไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดตามกฎกระทรวงแล้ว   
แต่อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีก่อสร้างก่อนการบงัคบัใช้กฎกระทรวงดงักล่าวนั้นไม่อยู่ภายใต้
บงัคบัให้ตอ้งมีระบบความปลอดภยัตามเกณฑ์ของกฎกระทรวงดงักล่าวเพราะในขณะท่ีมีการก่อสร้างไม่อยู่
ภายใตบ้งัคบัตามกฎกระทรวง    ในการตรวจสอบอาคารดา้นความปลอดภยัตามกฎหมายถา้เป็นกรณีอาคารเก่า
ท่ีก่อสร้างก่อนการบงัคบัใชก้ฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33    ( พ.ศ.2535 )  และ กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 50 ( พ.ศ.2540 ) 
ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ให้ผูต้รวจสอบระบุในรายการตรวจสอบดว้ยวา่เป็น
อาคารท่ีไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัตามกฎกระทรวงเพราะก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงบงัคบัใช้  และให้ตรวจสอบ
ระบบความปลอดภยัอย่างน้อยเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 47 ( พ.ศ. 2540 ) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 ในการตรวจสอบใหใ้ชแ้บบรายละเอียดการตรวจสอบแลว้แต่กรณี  ดงัน้ี 
 1.อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีก่อสร้างหลงัการบงัคบัใช้กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33    
( พ.ศ.2535 )   ทั้งกรณีก่อน  และ หลงัการบงัคบัใชก้ฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 50    ( พ.ศ.2540 ) ออกตามความใน
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใชต้ามแบบ 1.          
                       2.อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีก่อสร้างก่อนการบงัคบัใชก้ฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33    
( พ.ศ.2535 ) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใชต้ามแบบ 2.  
 หากไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่ในขณะท่ีมีการก่อสร้าง  ดดัแปลงอาคารนั้นอยูใ่นบงัคบัตาม
กฎกระทรวงฉบบัใด  หรือกรณีเป็นอาคารเก่าท่ีไดก่้อสร้างไวก่้อนท่ีกฎกระทรวงจะประกาศบงัคบัใช้ ซ่ึง
กฎหมายไม่ก าหนดเกณฑบ์งัคบัในเร่ืองนั้น ๆ ไว ้ ใหผู้ต้รวจสอบระบุรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุทา้ยรายการท่ี
ตรวจสอบแต่ละรายการ 
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แบบ 1. อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พเิศษทีก่่อสร้างหลังการบังคับใช้   
           กฎกระทรวงฉบับที ่33 ( พ.ศ.2535 ) ออกตามความใน 
           พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522                      

         1.1 ระบบหลัก 

          1.1.1  บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
                                       บันไดหนีไฟ 
                              มี  จ  านวน …….. บนัได                   สามารถใชอ้อกสู่ภายนอกอาคารไดส้ะดวก 
                                                                                              มีอุปสรรคกีดขวาง  
                                        ไม่มี 

                             ขอ้เสนอแนะ................................................................................................................    
    ..................................................................................................................................... 

                                        ทางหนีไฟ 
                                        มี  จ  านวน …….....ทาง                    สามารถใชอ้อกสู่ภายนอกอาคารไดส้ะดวก 

                                                                                                                        มีอุปสรรคกีดขวาง 
                                         ไม่มี  

                                         ขอ้เสนอแนะ.................................................................................................. 
     ......................................................................................................................          
                

                                    รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ 
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1 ) อาคารสูงตอ้งมีบนัไดหนีไฟจากชั้นสูงสุด หรือ   
       ดาดฟ้าสู่พื้นดิน อยา่งนอ้ย 2 บนัได และมีระยะ    
      ห่างของแต่ละบนัไดไม่เกิน 60 เมตร เม่ือวดัตาม 
      แนวทางเดิน   
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                                    รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ 
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(2 ) บนัไดของอาคารสูงตอ้งตั้งอยูใ่นท่ีท่ีบุคคลไม่วา่จะ 
      อยูใ่น ณ จุดใดของอาคาร สามารถมาถึงบนัไดหนี    
     ไฟไดส้ะดวก 

     
 

(3 ) ประตูหนีไฟท าดว้ยวสัดุทนไฟเป็นบานเปิดผลกั                  
       ออกสู่ภายนอกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ี       
       บงัคบัใหบ้านประตูปิดไดเ้องและสามารถเปิด   
       ออกไดโ้ดยสะดวกตลอดเวลา 

     

(4)  บนัไดหนีไฟของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
        ตอ้งท าดว้ยวสัดุทนไฟ และไม่ผกุร่อน   (เช่น 
        คอนกรีตเสริมเหล็ก) และไม่เป็นแบบบนัไดเวยีน 

     

(5 ) บนัไดหนีไฟของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ   
        ตอ้งมีราวบนัไดอยา่งนอ้ยหน่ึงดา้น 

     

(6 ) บนัไดหนีไฟของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
       ส่วนท่ีอยูภ่ายนอกอาคารตอ้งมีผนงัดา้นท่ีบนัได  
      พาดผา่นเป็นผนงักนัไฟ  

     

(7 ) บนัไดหนีไฟท่ีอยูภ่ายในอาคารตอ้งมีอากาศถ่ายเท 
        จากภายนอกอาคารได ้หรือมีระบบอดัอากาศในช่อง   
        บนัไดหนีไฟท่ีท างานไดโ้ดยอตัโนมติั เม่ือเกิดเพลิงไหม ้

     

(8 ) บนัไดหนีไฟท่ีอยูภ่ายในอาคารตอ้งมีผนงักนัไฟ 
      โดยรอบ และตอ้งมีแสงสวา่งจากระบบไฟฟ้า 
      ฉุกเฉินใหม้องเห็นช่องทางได ้ขณะเกิดเพลิงไหม ้

     

(9 ) มีป้ายบอกชั้น ป้ายบอกทางหนีไฟท่ีดา้นในและ  
       ดา้นนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นดว้ยตวัอกัษรท่ี 
      สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ตวัอกัษรขนาดไม่เล็ก 
      กวา่10 ซม.  
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                                    รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์ 
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(10 ) ทางออกสุดทา้ยของบนัไดหนีไฟ ตอ้งออกสู่   
        บริเวณท่ีปลอดภยัหรือออกสู่ภายนอก 

     

(11 ) ตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวางเส้นทางหนีไฟท่ีจะไปสู่ 
        บนัไดหนีไฟ 

     

(12 ) อาคารสูงตอ้งมีช่องทางเฉพาะส าหรับการเขา้ไป 
        บรรเทาภยัจะเป็นลิฟตด์บัเพลิงหรือบนัไดหนีไฟ     
        ก็ได ้และทุกชั้นตอ้งมีหอ้งวา่งพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 6  
        ตร.ม. ติดต่อกบัช่องทางน้ี และเป็นบริเวณท่ีปลอด 
        จากเปลวไฟและควนั และเป็นท่ีตั้งตูห้วัฉีดน ้า 
        ดบัเพลิง 

     

 
                   ข้อพจิารณาเพิ่มเติม  …………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………….. 

   1.1.2 ป้ายบอกทางหนีไฟ และเคร่ืองหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน 
                                                 มี                        ใชง้านไดดี้ มองเห็นไดช้ดัเจน              
                                                                                       ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแกไ้ข................................. 
                                                             ไม่มี 
  ข้อพจิารณาเพิม่เติม  ………………………………………………………………………… 
  ................................................................................................................................................. 
  .................................................................................................................................................. 
                          .................................................................................................................................................. 
                          .................................................................................................................................................. 
      ………………………………………………………………………………………………………………. 
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     1.1.3  ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
 (1 ) ระบบส่งสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมช้นิดเปล่ง 
        เสียงท่ีสามารถใหค้นท่ีอยูใ่นอาคารไดย้นิหรือ 
        ทราบอยา่งทัว่ ถึง โดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น 

     

(2 ) อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมจ้ะตอ้งมีอุปกรณ์ตรวจ 
      จบั ควนัไฟหรืออุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนท่ีเป็น 
      ระบบอตัโนมติัโดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น 

     

(3 ) มีอุปกรณ์แจง้เหตุท่ีใชมื้อโดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น 
 

     

 
                ข้อพจิารณาเพิม่เติม  ………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………. 
   

    1.1.4  ระบบป้องกนัเพลงิไหม้ 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1 ) มีเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 4  
      กก. (1 เคร่ืองต่อพื้นท่ีอาคารไม่เกิน 1,000 ต.ร.ม.)  
      ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่นอ้ยกวา่ชั้น ละ 1  
      เคร่ือง 
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รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(2 ) มีระบบท่อยนืเป็นโลหะผวิเรียบทาสีน ้ามนัสีแดง 
      ทุกชั้น ต่อกบัท่อประธานส่งน ้า ระบบส่งน ้าจาก 
      แหล่งจ่ายน ้าของอาคาร และจากหวัรับน ้าดบัเพลิง 
      นอกอาคาร  

     

(3 ) มีตูห้วัฉีดน ้าดบัเพลิง ทุกชั้น และทุกระยะห่างไม่ 
      เกิน 64 เมตร 

     

(4 ) มีถงัเก็บน ้าส ารอง เพื่อใชเ้ฉพาะในการดบัเพลิงไม่ 
      นอ้ยกวา่ 30 นาทีและใหมี้ประตูปิดเปิดและประตู 
      กนัน ้าไหลกลบัอตัโนมติัดว้ย 

     

(5 ) มีระบบส่งน ้า เพื่อดบัเพลิง  เช่น  เคร่ืองสูบน ้า 
      ดบัเพลิง  

     

(6 ) มีระบบดบัเพลิงอตัโนมติั เช่น SPRINKLE  
        SYSTEM หรือระบบอ่ืนท่ีเทียบเท่าท่ีสามารถ 
       ท  างานไดด้ว้ยตวัเองทนัทีเม่ือมีเพลิงไหมใ้นทุกชั้น 

     

(7 ) มีหวัรับน ้าดบัเพลิงชนิดขอ้ต่อสวมเร็วติดตั้ง 
      ภายนอกอาคาร ในท่ีท่ีพนกังานดบัเพลิงเขา้ถึงได ้
      สะดวกรวดเร็วท่ีสุด มีขอ้ความสีสะทอ้นแสงวา่ 
     “ หวัรับน ้าดบัเพลิง ” 
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                  1.1.5 ระบบจ่ายพลงัไฟฟ้าส ารองส าหรับกรณฉุีกเฉิน  
                     

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1) จ่ายพลงังานไฟฟ้าตลอดเวลาท่ีใชง้านส าหรับ      
          (1.1 ) ลิฟตด์บัเพลิง      
          (1.2 ) เคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิง      
          (1.3 ) หอ้งช่วยชีวติฉุกเฉิน      
          (1.4 ) ระบบส่ือสารเพื่อความปลอดภยัสาธารณะ      
          (1.5 ) กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ท่ีจะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต หรือสุขภาพอนามัยเม่ือ
กระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

     

          (1.6 ) ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้      
          (1.7 ) ระบบอดัอากาศและระบบระบายควนัไฟ      
          (1.8 ) ระบบแสงสวา่งฉุกเฉิน      
(2 ) จ่ายพลงังานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 2 ชัว่โมง   
      ส าหรับเคร่ืองหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน ทางเดิน  
      หอ้งโถง บนัได และระบบสัญญาณเตือนไฟไหม ้
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1.1.6 ระบบลฟิต์ดับเพลงิส าหรับอาคารสูง   

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1 ) มีวงจรไฟฟ้าส ารองและสามารถท างานไดโ้ดย  
      อตัโนมติั เม่ือระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยดุท างาน  

     

(2 )ในสภาวะดบัเพลิงลิฟตด์บัเพลิงจอดไดทุ้กชั้นของ อาคาร      
(3 )มีระบบควบคุมพิเศษส าหรับพนกังานดบัเพลิงใช้ 
     ขณะเกิดเพลิงไหมโ้ดยเฉพาะ 

     

(4 )หนา้ลิฟต ์มีตูส้ายฉีดน ้าดบัเพลิง และหวัต่อสายฉีด 
     น ้าดบัเพลิงและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  

     

(5 )หนา้ลิฟต ์มีผนงัหรือประตูท่ีท าดว้ยวสัดุทนไฟปิด 
     กั้นมิใหเ้ปลวไฟหรือควนัเขา้ได ้

     

(6 )ระยะเวลาในการเคล่ือนท่ีอย่างต่อเน่ืองของลิฟต์ดบัเพลิง
ระหว่างชั้นล่างสุดกบัชันบนสุดของอาคารตอ้งไม่เกินหน่ึง
นาที 

     

(7 )กระแสไฟฟ้าท่ีใชก้บัลิฟตด์บัเพลิงต่อจากแผงสวติซ์  
     ประธานของอาคาร เป็นวงจรท่ีแยกอิสระจากวงจรทัว่ไป     

     

(8 )วงจรไฟฟ้าส ารองส าหรับลิฟตด์บัเพลิง ตอ้งมีการ 
    ป้องกนัเพลิงไหมอ้ยา่งดีพอ 

     

(9)ในปล่องลิฟต ์หา้มติดตั้งท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งน ้า 
     ท่อระบายน ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ ยกเวน้แต่เป็นส่วน 
     ประกอบของลิฟต ์หรือจ าเป็นส าหรับการท างาน 
     และการดูแลรักษาลิฟต ์

     

(10)ลิฟตต์อ้งมีระบบและอุปกรณ์ท างาน ท่ีใหค้วามปลอดภยั 
     ดา้นสวสัดิภาพและสุขภาพของผูโ้ดยสารลิฟต์ 

     

(11) มีค  าแนะน าอธิบายการใช ้การขอความช่วยเหลือ  
     การใหค้วามช่วยเหลือ และขอ้หา้มใชลิ้ฟต ์
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 ข้อพจิารณาเพิม่เติม  .............................................................................................................. 
  ……………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………….. 
 

                        1.1.7  บริเวณรอบอาคารเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1 ) มีถนนหรือพื้นท่ีวา่งปราศจากส่ิงปกคลุมโดยรอบ 
       อาคารกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร 

     

(2 ) มีถนนใหร้ถดบัเพลิงสามารถเขา้ไปถึงตวัอาคาร   
      และออกจากตวัอาคารไดโ้ดยสะดวก 

     

(3 ) มีถนนท่ีมีผวิการจราจรกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตรท่ี 
       ปราศจากส่ิงปกคลุมโดยรอบอาคาร** 

     

              ** ส ำหรับอำคำรท่ีได้รับอนุญำตให้ก่อสร้ำงตั้งแต่วันท่ี 12 พฤศจิกำยน 2540 เป็นต้นไป 
ท่ีอยู่ภำยใต้บังคับตำมข้อก ำหนดแห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540)ฯ 

 
   ข้อพจิารณาเพิม่เติม  ………………………………………………………………………. 

  ………………………………………………………………………………………………... 
  ………………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

                             1.1.8  ระบบระบายอากาศในอาคารสูง  
                                             มีการติดตั้งระบบระบายอากาศ 
                                                      ไม่มีการติดตั้งระบบระบายอากาศ 
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รายการทีต่รวจสอบ 

ผลการตรวจสอบตาม
เกณฑ์ทีก่ฎหมายก าหนด หมายเหตุ 

มี ไม่มี 

 (1 ) ระบบท่อลมของ วสัดุหุม้ท่อลมและวสัดุบุภายใน  
        ท่อลม ระบบปรับภาวะอากาศ   เป็นวสัดุท่ีไม่ติดไฟ  
        และไม่เป็นส่วนท่ีท าใหเ้กิดควนั เม่ือเกิดเพลิงไหม ้

   

(2 ) ท่อลมส่วนท่ีติดตั้งผา่นผนงักนัไฟหรือพื้นท่ีท าดว้ย 
      วสัดุทนไฟตอ้งติดตอ้งล้ินกนัไฟท่ีปิดอยา่งสนิท โดย    
      อตัโนมติั 

   

(3 )** โถงภายในอาคารท่ีมีช่องเปิดทะลุพื้นอาคารตั้งแต่ 
        สองชั้นข้ึนไปและไม่มีผนงัปิดลอ้ม ตอ้งจดัใหมี้ 
         ระบบควบคุมการแพร่กระจายของควนั 

   

              ** ตำมข้อก ำหนดแห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540)ฯบังคับใช้กับอำคำรสูงท่ีได้รับอนุญำต
ให้ ก่อสร้ำงตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2540 เป็นต้นไป 

 
ข้อพจิารณาเพิม่เติม  ……………………………………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………. 
   

                           1.1.9  ดาดฟ้าของอาคารสูง  
 

รายการท่ีตรวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 
(1)มีท่ีวา่งเพื่อใชเ้ป็นทางหนีไฟทางอากาศ ขนาดกวา้ง   
     ยาวดา้นละไม่นอ้ยกวา่ 6.00 เมตร  

   

(2) มีท่ีวา่งเพื่อใชเ้ป็นทางหนีไฟทางอากาศ ขนาดกวา้ง  
      ยาวดา้นละไม่นอ้ยกวา่  10.00 เมตร** 

   

(3 ) มีทางหนีไฟบนชั้นดาดฟ้าน าไปสู่บนัไดหนีไฟได ้
      สะดวกทุกบนัได 
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                ** ตำมข้อก ำหนดแห่งกฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2540)ฯบังคับใช้กับอำคำรสูงท่ีได้รับ
อนุญำตให้ ก่อสร้ำงตั้งแต่วนัท่ี 12 พฤศจิกำยน 2540 เป็นต้นไป 

  

ข้อพจิารณาเพิม่เติม  ............................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………. 
 
 

                       1.2 ระบบเสริม 

                                  1.2.1 แบบแปลนแผนผงัอาคาร 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 
(1 ) มีแบบแปลนแผนผงัแสดงต าแหน่งหอ้งต่าง ๆ ท่ีติดตั้ง 

อุปกรณ์ดบัเพลิงประตู หรือทางหนีไฟติดตั้งไวท่ี้ 
        บริเวณหอ้งโถง หนา้ลิฟตทุ์กแห่ง ทุกชั้น และบริเวณ  
        ชั้นล่างของอาคารและสามารถสังเกตเห็นไดช้ดัเจน           

   

 
 ข้อพจิารณาเพิม่เติม  ............................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................ 
  ....................................................................................................................................................... 
 

 

                                 1.2.2  ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 
รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

(1 ) มีเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายน าลงดิน (ขนาดไม่น้อยกว่า   
30 ตารางมิลลเิมตร) และหลกัสายดินเช่ือมโยงกนัเป็น 
ระบบ 

   

 
    ข้อพจิารณาเพิม่เติม................................................................................................................. 

 ....................................................................................................................................................... 
 ....................................................................................................................................................... 



รายละเอียดการตรวจสอบอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ                                                        ส่วนท่ี 3  ผลการตรวจสอบอาคารในดา้น    27 

(คู่มือการตรวจสอบใหญ่ ) ส าหรับผูต้รวจสอบอาคาร                                                                                      ความปลอดภยัตามกฎหมาย                                                                    
   
  

 
 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

1.2.3 ระบบไฟส่องสว่างส ารอง 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 
(1) มีระบบไฟส่องสวา่งส ารอง เพื่อใหมี้แสงสวา่งสามารถ 
      มองเห็นช่องทางเดินไดข้ณะเพลิงไหม ้และมีป้ายบอก    
      ชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟท่ีดา้นในและดา้นนอกของ 
     ประตูหนีไฟทุกชั้นดว้ยตวัอกัษรท่ีสามารถมองเห็นได ้
     ชดัเจน 

   

      
  ข้อพจิารณาเพิม่เติม  ................................................................................................................ 

  ........................................................................................................................................................ 
  ........................................................................................................................................................ 
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แบบ 2. อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พเิศษทีก่่อสร้างก่อนการบังคับใช้   
           กฎกระทรวงฉบับที ่33 ( พ.ศ.2535 ) ออกตามความใน     
           พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522                      

          2.1 ระบบหลกั 
                            2.1.1  บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
                                         บันไดหนีไฟ 
                                มี  จ  านวน …….. บนัได                   สามารถใชอ้อกสู่ภายนอกอาคารไดส้ะดวก 
                                                                                            มีอุปสรรคกีดขวาง  
                                         ไม่มี  

                                    ขอ้เสนอแนะ.......................................................................................... 
    ……………………………………………………………………………………. 

                                        ทางหนีไฟ 
              บันไดหนีไฟ 
                                มี  จ  านวน …….. ทาง                       สามารถใชอ้อกสู่ภายนอกอาคารไดส้ะดวก 
                                                                                                มีอุปสรรคกีดขวาง  
                                        ไม่มี  
   ขอ้เสนอแนะ ............................................................................................................................ 
    ........................................................................................................................................ 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1)  อาคารสูงตั้งแต่ 4 ชั้นข้ึนไปใหมี้บนัไดหนีไฟท่ี 
       ไม่ใช่บนัไดในแนวด่ิงเพิ่มจากบนัไดหลกัให ้ 
        เหมาะสมกบัพื้นท่ีของอาคารแต่ละชั้น 

    * 

(2)  บนัไดหนีไฟภายในอาคารตอ้งมีผนงัทุกดา้นโดย 
       รอบท าดว้ยวสัดุไม่ติดไฟ 

    * 
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กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(3) ช่องประตูสู่บนัไดหนีไฟเป็นบานเปิดท าดว้ยวสัดุ 
       ไม่ติดไฟพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัใหบ้าน 
       ประตูปิดไดเ้อง 

    * 

 
หมายเหต ุ* อาคารสงู หรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที่ก่อสรา้งก่อนกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535 ) ฯ บงัคบัใช ้ถา้ไมม่ี
บนัไดหนีไฟ และหากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่มีสภาพอาจไมป่อดภยัจากอคัคีภยั  เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ให้
เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารแกไ้ขโดยติดตั้งเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ี  ตามมาตรา 46 ประกอบกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 47        
(พ.ศ. 2540)ฯ 
 

 ข้อพจิารณาเพิม่เติม  ................................................................................................................ 
  ....................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................... 
 
 

                                    2.1.2 ป้ายบอกทางหนีไฟ และเคร่ืองหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน 
                                   มี                 ใชง้านไดดี้ มองเห็นไดช้ดัเจน              
                                                                   ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแกไ้ข........................................................    
                                        ไม่มี 

  ข้อพจิารณาเพิม่เติม  ................................................................................................................ 
  ....................................................................................................................................................... 
  ....................................................................................................................................................... 
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กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 

                                2.1.3  ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
 (1 ) ระบบส่งสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมช้นิดเปล่ง 
        เสียงท่ีสามารถใหค้นท่ีอยูใ่นอาคารไดย้นิหรือ 
        ทราบอยา่งทัว่ ถึง โดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น 

    * 

(2 ) อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมจ้ะตอ้งมีอุปกรณ์ตรวจ 
      จบั ควนัไฟหรืออุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนท่ีเป็น 
      ระบบอตัโนมติัโดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น 

    * 

(3 ) มีอุปกรณ์แจง้เหตุท่ีใชมื้อโดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น 

 
    * 

 
                            หมายเหตุ  *  อาคารตามสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงฉบบัท่ี 
33 ( พ.ศ.2535 ) ฯ      บงัคบัใช ้ ถา้ไม่มีระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้  และหากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่มีสภาพ
อาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยัเจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารแกไ้ขโดยติดตั้ง
เพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีตามมาตรา 46       ประกอบกฎกระทรวงฉบบัท่ี 47 ( พ.ศ.2540 ) ฯ 
 

  ข้อพจิารณาเพิม่เติม  ................................................................................................................ 
  .................................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................................. 
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(คู่มือการตรวจสอบใหญ่ ) ส าหรับผูต้รวจสอบอาคาร                                                                                      ความปลอดภยัตามกฎหมาย                                                                    
   
  

 
 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 

                              2.1.4  ระบบป้องกนัเพลงิไหม้ 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1 ) มีเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ  (1 เคร่ืองต่อพื้นท่ี   
       อาคารไม่เกิน 1,000 ต.ร.ม.)  ทุกระยะไม่เกิน 45  
       เมตร แต่ไม่นอ้ยกวา่ชั้น ละ 1 เคร่ือง 

    * 

 
                       หมายเหตุ   *  อาคารตามสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33  
( พ.ศ.2535 ) ฯ  บงัคบัใช ้ ถา้ไม่มีระบบป้องกนัเพลิงไหม ้ และหากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่มีสภาพอาจไม่
ปลอดภยัจากอคัคีภยั เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารแกไ้ขโดยติดตั้ง
เพิ่มเติมได ้ทั้งน้ีตามมาตรา 46  ประกอบ กฎกระทรวงฉบบัท่ี 47 ( พ.ศ.2540 ) ฯ 
 
 ข้อพจิารณาเพิม่เติม ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................. 

 

 บริเวณรอบอาคาร 
  

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1 ) มีถนนใหร้ถดบัเพลิงสามารถเขา้ไปถึงตวัอาคาร   
      และออกจากตวัอาคารไดโ้ดยสะดวก 
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กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 
 ข้อพจิารณาเพิม่เติม ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................. 

                                               
                                        อาคารสูง  อาคารขนาดใหญ่พเิศษ ท่ีก่อสร้างก่อน กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 ( พ.ศ.2535 ) ฯ บงัคบั
ใช ้หากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่มีสภาพอาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหเ้จา้ของหรือ 
ผูค้รอบครอง อาคารแกไ้ขโดยติดตั้งเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ีตามมาตรา 46 ประกอบกฎกระทรวงฉบบัท่ี 47 ( พ.ศ.2540 ) ฯ 
 

ระบบเสริม 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 
(1) มีระบบไฟส่องสวา่งส ารอง เพื่อใหมี้แสงสวา่งสามารถ 
      มองเห็นช่องทางเดินไดข้ณะเพลิงไหม ้และมีป้ายบอก    
      ชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟท่ีดา้นในและดา้นนอกของ 
     ประตูหนีไฟทุกชั้นดว้ยตวัอกัษรท่ีสามารถมองเห็นได ้
     ชดัเจน 

   

      
   ข้อพจิารณาเพิม่เติม ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................. 

   


