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      ผลการตรวจสอบอาคารในด้านความปลอดภัย 
                                                 ตามกฎหมาย 
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ผลการตรวจสอบอาคารในด้านความปลอดภยัตามกฎหมาย 
 

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

 กรณีของอาคารชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ  อาคารชุด หรืออาคารอยูอ่าศยัรวม 
และโรงงานท่ีเขา้ข่ายเป็นอาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษให้ใชแ้บบการตรวจสอบส าหรับอาคารสูง และ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ส าหรับรายละเอียดการตรวจสอบอาคารฉบบัน้ีจะใชเ้ฉพาะส าหรับในกรณีของอาคาร
ชุมนุมคน โรงมหรสพ โรงแรม สถานบริการ  อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศยัรวม และโรงงานท่ีไม่เขา้ข่ายเป็น
อาคารสูง หรือ อาคารขนาดใหญ่พิเศษเท่านั้น  ถา้เป็นกรณีอาคารเก่าท่ีก่อสร้างก่อนการบงัคบัใชก้ฎกระทรวง 
ฉบบัท่ี 39    ( พ.ศ.2537 )  และ กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 55 ( พ.ศ.2543 ) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ให้ผูต้รวจสอบระบุในรายการตรวจสอบด้วยว่าเป็นอาคารท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคบัตาม
กฎกระทรวงเพราะก่อสร้างก่อนกฎกระทรวงบงัคบัใช้  และให้ตรวจสอบระบบความปลอดภยัอย่างน้อย
เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 47 ( พ.ศ. 2540 ) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 ในการตรวจสอบใหใ้ชแ้บบรายละเอียดการตรวจสอบแลว้แต่กรณี  ดงัน้ี 
 1.อาคารทัว่ไปท่ีไม่ใช่อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีก่อสร้างหลังการบงัคบัใช้
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 39    ( พ.ศ.2537 )   และหลงัการบงัคบัใช้กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 55    ( พ.ศ.2543 ) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใชต้ามแบบ 3.          
                       2.อาคารทัว่ไปท่ีไม่ใช่อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษท่ีก่อสร้างก่อนการบงัคบัใช้
กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 39    ( พ.ศ.2537 )   และ ก่อนการบงัคบัใช้กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 55    ( พ.ศ.2543 ) ออก
ตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใชต้ามแบบ 4.  
 หากไม่สามารถตรวจสอบไดว้า่ในขณะท่ีมีการก่อสร้าง  ดดัแปลงอาคารนั้นอยูใ่นบงัคบัตาม
กฎกระทรวงฉบบัใด  หรือกรณีเป็นอาคารเก่าท่ีไดก่้อสร้างไวก่้อนท่ีกฎกระทรวงจะประกาศบงัคบัใช้ ซ่ึง
กฎหมายไม่ก าหนดเกณฑบ์งัคบัในเร่ืองนั้น ๆ ไว ้ ใหผู้ต้รวจสอบระบุรายละเอียดไวใ้นหมายเหตุทา้ยรายการท่ี
ตรวจสอบแต่ละรายการ 
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แบบ 3. อาคารทั่วไป (ทีไ่ม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) ที ่  
           ก่อสร้างหลังการบังคับ ใช้กฎกระทรวง ฉบับที ่39 (พ.ศ. 2537)ฯ     
             และหลังกฎกระทรวง ฉบับที ่55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน 
           พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522      
    

  3.1 ระบบหลกั 
                            3.1.1  บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 
 
                                         บันไดหนีไฟ 
                                มี  จ  านวน …….บนัได                     สามารถใชอ้อกสู่ภายนอกอาคารไดส้ะดวก 
                                                                                               มีอุปสรรคกีดขวาง  
                                           ไม่มี 

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

                                        ทางหนีไฟ 
                                มี  จ  านวน …….บนัได                     สามารถใชอ้อกสู่ภายนอกอาคารไดส้ะดวก 
                                                                                               มีอุปสรรคกีดขวาง  
                                         ไม่มี 
 

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



รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร ท่ีไมเ่ขา้ขา่ยเป็นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ                                ส่วนท่ี 3  ผลการตรวจสอบอาคารในดา้น  18 

(คู่มือการตรวจสอบใหญ่ ) ส าหรับผูต้รวจสอบอาคาร                                                                                              ความปลอดภยัตามกฎหมาย                                                                    
   
  

 
 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

                                      รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1) อาคารท่ีสูงตั้งแต่ 4 ชั้นไปและสูงไม่เกิน 23  

เมตร หรืออาคารท่ีสูง 3 ชั้น และมีดาดฟ้าเหนือชั้น 
ท่ี 3 ท่ีมีพื้นท่ีเกิน 16 ตารางเมตร นอกจากมีบนัไดตาม 
ปกติแลว้ตอ้งมีบนัไดหนีไฟท่ีท าดว้ยวสัดุทนไฟ 
อยา่งนอ้ย 1 แห่ง และมีทางเดินไปยงับนัไดหนีไฟนั้น 
โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

     

(2) บนัไดหนีไฟลาดชนันอ้ยกวา่ 60 องศา ยกเวน้ 
ตึกแถวและบา้นแถวท่ีสูงไม่เกิน 4 ชั้น ใหมี้ความ 
ลาดชนัเกินกวา่ 60 องศาได ้และตอ้งมีชานพกับนัได 
ทุกชั้น       

     

     (3) บนัไดหนีไฟ ส่วนท่ีอยูภ่ายนอกอาคารตอ้งมี
ผนงัดา้นท่ีบนัไดพาดผา่นเป็นกนัไฟ 

     

(4) บนัไดหนีไฟถา้ทอดไม่ถึงพื้นชั้นล่างของ 
อาคาร ตอ้งมีบนัไดโลหะท่ีสามารถเล่ือนหรือยดืหรือ 
หยอ่นถึงพื้นชั้นล่างได ้

     

(5) บนัไดหนีไฟภายในอาคารตอ้งมีผนงัทึบ 
ก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวรทนไฟกั้นโดยรอบ ยกเวน้ 
ช่องระบายอากาศและประตูหนีไฟ 

     

(6) บนัไดหนีไฟภายในอาคารตอ้งมีแสงสวา่ง 
เพียงพอทั้งกลางวนัและกลางคืน 

     

(7) ประตูหนีไฟท าดว้ยวสัดุทนไฟเป็นบานเปิด 
ผลกัออกสู่ภายนอกพร้อมประตูติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ี 
บงัคบัใหบ้านประตูปิดไดเ้องและสามารถเปิดออก 
ไดโ้ดยสะดวกตลอดเวลา 
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                                      รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(8) ประตูหรือทางออกสู่บนัไดหนีไฟตอ้งไม่มี 

ธรณีหรือขอบกั้น 
     

(9) พื้นหนา้บนัไดหนีไฟตอ้งกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 
ความกวา้งของบนัไดหนีไฟ 

     

  

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

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

                          3.1.2 ป้ายบอกทางหนีไฟ และเคร่ืองหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน 
                                                 มี                        ใชง้านไดดี้ มองเห็นไดช้ดัเจน              
                                                                                       ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแกไ้ข....................................  
                                                             ไม่มี 
 
 ข้อพจิารณาเพิม่เติม ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................................................. 

  ................................................................................................................................ 
                    ................................................................................................................................................. 
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                                3.1.3  ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 

     3.1.3.1 กรณอีาคารสาธารณะ อาคารอยู่อาศัยรวม 
โรงงาน ภัตตาคาร และส านักงาน 

(1) ระบบส่งสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมช้นิด 
เปล่งเสียงท่ีสามารถใหค้นท่ีอยูใ่นอาคารไดย้นิหรือ 
ทราบอยา่งทัว่ถึง โดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น    

     
 
* 

(2) อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมจ้ะตอ้งมีอุปกรณ์ 
ตรวจจบัควนัไฟหรืออุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนท่ี
เป็นระบบอตัโนมติัโดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น 

     
* 

(3 ) มีอุปกรณ์แจง้เหตุท่ีใชมื้อโดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น 

 
    * 

  
 หมายเหตุ *  อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่าศยัรวม โรงงาน ภตัตาคาร และส านกังาน ถา้ไม่มีระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้    และ  
       หากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่มีสภาพอาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบ 
       ครองอาคารแกไ้ขโดยติดตั้งเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ี ตามมาตรา 46 ประกอบขอ้ 5  แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 47  (พ.ศ. 2540)ฯ 
 

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

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

                          ……………………………………………………………………………………………….  
                          ……………………………………………………………………………………………….    
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  รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 

     3.1.3.2 กรณอีาคารทัว่ไป 
(1) กรณีเป็นหอ้งแถว ตึกแถวหรือบา้นแฝด ท่ีสูง 

ไม่เกิน 2 ชั้น ตอ้งมีระบบส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม ้
อยา่งนอ้ย 1 เคร่ือง ทุกคูหา 

     
 
 

     (2) กรณีเป็นห้องแถว ตึกแถว หรือบา้นแฝด 
ท่ีสูงเกิน 2 ชั้น ตอ้งมีระบบส่งสัญญาณเตือน 
เพลิงไหมอ้ยา่งนอ้ย 1 เคร่ือง ทุกชั้น และทุกคูหา 

     
 

(3) กรณีอาคารอ่ืนนอกจากขอ้ 2.1 และ 2.2 ท่ีมี 
พื้นท่ีรวมกนัทุกชั้นในหลงัเดียวกนัเกิน 2,000  
ตารางเมตร ตอ้งมีระบบส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหม ้
อยา่งนอ้ย 1 เคร่ือง ทุกชั้น 

     

(4) อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมจ้ะตอ้งมีทั้งระบบ 
อตัโนมติั และระบบแจง้เหตุท่ีใชมื้อ 

     

(5) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนเพลิงไหมส้ามารถ 
ส่งเสียงหรือส่งสัญญาณใหค้นท่ีอยูใ่นอาคารไดย้นิ 
หรือทราบอยา่งทัว่ถึง 

     

 

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

  ................................................................................................................................ 
                        …………………………………………………………………………………………… 
                        …………………………………………………………………………………………… 
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กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

                             3.1.4  ระบบป้องกนัเพลงิไหม้ 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด 
หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
     (1) กรณีเป็นห้องแถว ตึกแถวหรือบา้นแฝดท่ีสูง 
ไม่เกิน 2 ชั้น ตอ้งมีเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือคูหา 
ละ 1 เคร่ือง 

     

(2) กรณีเป็นหอ้งแถว ตึกแถวหรือบา้นแฝด ท่ีสูง 
เกิน 2 ชั้น และอาคารอ่ืน ตอ้งมีเคร่ืองดบัเพลิงแบบ 
มือถือ 1 เคร่ือง ต่อพื้นท่ีอาคารไม่เกิน 1,000 ต.ร.ม. 
ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่นอ้ยกวา่ชั้นละ 1 เคร่ือง 

     

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

3.1.5 บริเวณรอบอาคาร 
  

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด 
หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1 ) มีถนนใหร้ถดบัเพลิงสามารถเขา้ไปถึงตวัอาคาร   
      และออกจากตวัอาคารไดโ้ดยสะดวก 

     

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

…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
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กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

                                                                 

       3.2  ระบบเสริม 
                                     อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่าศยัรวม โรงงาน ภตัตาคาร และส านกังานหากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
เห็นวา่มีสภาพอาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารแกไ้ขโดย
ติดตั้งเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ี ตามมาตรา 46 ประกอบกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 47 (พ.ศ. 2540)ฯ  

 
                                  3.2.1 แบบแปลนแผนผงัอาคาร 

 
รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

(1 ) มีแบบแปลนแผนผงัแสดงต าแหน่งหอ้งต่าง ๆ ท่ีติดตั้ง 
อุปกรณ์ดบัเพลิงประตู หรือทางหนีไฟติดตั้งไวท่ี้ 

      บริเวณหอ้งโถง หนา้ลิฟตทุ์กแห่ง ทุกชั้น และบริเวณ  
    ชั้นล่างของอาคารและสามารถสังเกตเห็นไดช้ดัเจน           

   

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

 

                                3.2.2  ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 
(1 ) มีเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายน าลงดิน (ขนาดไม่นอ้ยกวา่   

31 ตารางมิลลิเมตร) และหลกัสายดินเช่ือมโยงกนัเป็น 
ระบบ 

   

 
ข้อพจิารณาเพิม่เติม…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 

 
                                3.2.3  ระบบไฟส่องสว่างส ารอง 
 

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

   

      
 ข้อพจิารณาเพิม่เติม……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 
 
 

แบบ 4. อาคารทั่วไป (ทีไ่ม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิศษ) ที ่
           ก่อสร้างก่อนกฎกระทรวง ฉบับที ่39 (พ.ศ. 2537)  และก่อน 
            กฎกระทรวง ฉบับที ่55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน 
           พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

            4.1 ระบบหลกั 
                            4.1.1  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) อาคารสูงตั้งแต่ 4 ชั้นข้ึนไป ใหมี้บนัไดหนีไฟ 

ท่ีไม่ใช่บนัไดในแนวด่ิงเพิ่มจากบนัไดหลกัให ้
เหมาะสมกบัพื้นท่ีของอาคารแต่ละชั้น 

    * 
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กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(2) บนัไดหนีไฟภายในอาคารตอ้งมีผนงัทุกดา้น 

โดยรอบท าดว้ยวสัดุไม่ติดไฟ    
    * 

     (3) ช่องประตูสู่บนัไดหนีไฟเป็นบานเปิดท าดว้ย 
วสัดุไม่ติดไฟพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิดท่ีบงัคบัใหบ้าน 
ประตูปิดไดเ้อง 

    * 
 

    
 หมายเหตุ *  อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่าศยัรวม โรงงาน ภตัตาคาร และส านกังาน ถา้ไม่มีบนัไดหนีไฟ 
และหากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่มีสภาพอาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหเ้จา้ของหรือ  
ผูค้รอบครองอาคารแกไ้ขโดยติดตั้งเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ี ตามมาตรา 46 ประกอบขอ้ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 47(พ.ศ. 2540)ฯ 
 

  ข้อพิจารณาเพิ่มเติม ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 

 
                          4.1.2 ป้ายบอกทางหนีไฟ และเคร่ืองหมายแสดงทางออกฉุกเฉิน 

                                                 มี                        ใชง้านไดดี้ มองเห็นไดช้ดัเจน              
                                                                                      ไม่เหมาะสม ควรปรับปรุงแกไ้ข..................................... 
                                                             ไม่มี 
 

 ข้อพิจารณาเพิ่มเติม ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 

  ................................................................................................................................................. 
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กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 
 

                                4.1.3  ระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์
ทีก่ฎหมายก าหนด 

หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1) ระบบส่งสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหมช้นิดเปล่ง 

เสียงท่ีสามารถใหค้นท่ีอยูใ่นอาคารไดย้นิหรือทราบ 
อยา่งทัว่ถึง โดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น 

    * 

(2) อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมจ้ะตอ้งมีอุปกรณ์ 
ตรวจจบัควนัไฟหรืออุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนท่ีเป็น 
ระบบอตัโนมติัโดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น 

     
* 

(3 ) มีอุปกรณ์แจง้เหตุท่ีใชมื้อโดยจะตอ้งติดตั้งทุกชั้น 

 
    * 

 
  หมายเหตุ *  อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่าศยัรวม โรงงาน ภตัตาคาร และส านกังาน ถา้ไม่มีระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้     
และหากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่มีสภาพอาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหเ้จา้ของหรือผู ้
ครอบครองอาคารแกไ้ขโดยติดตั้งเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ี ตามมาตรา 46 ประกอบขอ้ 5  แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 47 (พ.ศ. 2540)ฯ 
 

 ข้อพิจารณาเพิ่มเติม ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 

 ..........................................................................................................................................……. 
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กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

  
4.1.4 ระบบป้องกนัเพลงิไหม้ 

 
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด 
หมายเหตุ 

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

    * 
 
 

 
  หมายเหตุ *  อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่าศยัรวม โรงงาน ภตัตาคาร และส านกังาน ถา้ไม่มีระบบแจ้งเหตุเพลงิไหม้     
และหากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเห็นวา่มีสภาพอาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหเ้จา้ของหรือผู ้
ครอบครองอาคารแกไ้ขโดยติดตั้งเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ี ตามมาตรา 46 ประกอบขอ้ 5  แห่งกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 47 (พ.ศ. 2540)ฯ 

ข้อพิจารณาเพิ่มเติม ............................................................................................................ 
 ............................................................................................................................................ 

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

                              4.1.5  บริเวณรอบอาคาร  
 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี 

(ถ้ามี) ผลการ 
ตรวจสอบตามเกณฑ์ที่

กฎหมายก าหนด หมายเหตุ 

ได้ ไม่ได้ 
(1) มีถนนใหร้ถดบัเพลิงสามารถเขา้ไปถึงตวัอาคาร 

และออกจากตวัอาคารไดโ้ดยสะดวก 
     

 



รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร ท่ีไมเ่ขา้ขา่ยเป็นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ                                ส่วนท่ี 3  ผลการตรวจสอบอาคารในดา้น  29 

(คู่มือการตรวจสอบใหญ่ ) ส าหรับผูต้รวจสอบอาคาร                                                                                              ความปลอดภยัตามกฎหมาย                                                                    
   
  

 
 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

ข้อพจิารณาเพิม่เติม…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                 

4.2  ระบบเสริม 
                                        อาคารสาธารณะ อาคารอยูอ่าศยัรวม โรงงาน ภตัตาคาร และส านกังานหากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
เห็นวา่มีสภาพอาจไม่ปลอดภยัจากอคัคีภยั เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสัง่ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารแกไ้ขโดย
ติดตั้งเพ่ิมเติมได ้ทั้งน้ี ตามมาตรา 46 ประกอบกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 47 (พ.ศ. 2540)ฯ  
 

                                  4.2.1 แบบแปลนแผนผงัอาคาร 
รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 

(1 ) มีแบบแปลนแผนผงัแสดงต าแหน่งหอ้งต่าง ๆ ท่ี
ติดตั้งอุปกรณ์ดบัเพลิงประตู หรือทางหนีไฟติดตั้งไว้
ท่ีบริเวณหอ้งโถง หนา้ลิฟตทุ์กแห่ง ทุกชั้น และ
บริเวณ ชั้นล่างของอาคารและสามารถสังเกตเห็นได้
ชดัเจน           

   
 
 
 

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

                                 4.2.2  ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 
 



รายละเอียดการตรวจสอบอาคาร ท่ีไมเ่ขา้ขา่ยเป็นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ                                ส่วนท่ี 3  ผลการตรวจสอบอาคารในดา้น  30 

(คู่มือการตรวจสอบใหญ่ ) ส าหรับผูต้รวจสอบอาคาร                                                                                              ความปลอดภยัตามกฎหมาย                                                                    
   
  

 
 
กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

รายการทีต่รวจสอบ มี ไม่มี หมายเหตุ 
(1 ) มีเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายน าลงดิน (ขนาดไม่นอ้ยกวา่   
32 ตารางมิลลิเมตร) และหลกัสายดินเช่ือมโยงกนัเป็น 
ระบบ 

   

 
ข้อพจิารณาเพิม่เติม…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
                                4.2.3  ระบบไฟส่องสว่างส ารอง 
 

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

   

 

ข้อพจิารณาเพิม่เติม………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 


