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กฎกระทรวง 
กําหนดประเภทและระบบความปลอดภัย 

ของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ 
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  และมาตรา  ๔๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๘  (๑)  (๒)  (๓)  (๔)  (๖)  (๑๒)  (๑๓)  และ  (๑๕)  และมาตรา  ๓๒  ทวิ
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และมาตรา  ๓๒  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   
ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับ 
มาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“สถานบริการ”  หมายความว่า  อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ

ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 
“พื้นที่สถานบริการ”  หมายความว่า  พื้นที่ของอาคารที่อยู่ภายในขอบเขตของผนังภายนอก

สถานบริการ  โดยให้รวมถึงพื้นที่ของช่องทางเดิน  ช่องบันได  ตู้  หรือความหนาของฝา  เสา 
หรือส่วนประกอบอ่ืนของอาคารที่คล้ายคลึงกัน  เฉลียงหรือระเบียงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของสถานบริการ 
และพื้นที่ของอาคารหรือส่วนของพื้นที่ที่ไม่มีผนังภายนอกที่อยู่ใต้หลังคาคลุมหรืออยู่ใต้พื้นชั้นถัดไป 
แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ของช่องท่อ  ช่องลิฟต ์ และที่จอดรถ 



หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

“พื้นที่บริการ”  หมายความว่า  พื้นที่ที่จัดไว้สําหรับให้บริการตามวัตถุประสงค์ของกิจการ 
สถานบริการนั้น ๆ  แต่ไม่รวมถึงพื้นที่ประกอบการให้บริการ  เช่น  พื้นที่จอดรถ  ห้องน้ํา  ห้องครัว   
ห้องเก็บของ  ห้องเครื่องระบบต่าง ๆ  ช่องทางเดิน  ช่องท่อ  ช่องบันได  ช่องลิฟต์  พื้นที่จัดเตรียม
เครื่องดื่ม 

“ผนังทนไฟ”  หมายความว่า  ผนังที่ทําด้วยวัสดุทนไฟที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟได้ดี   
และมีอัตราการทนไฟเป็นไปตามที่กําหนด 

“ความจุคน”  หมายความว่า  จํานวนผู้ใช้บริการมากที่สุดที่สามารถใชพ้ืน้ที่บริการของสถานบริการ 
“เส้นทางหนีไฟ”  หมายความว่า  ทางออกและแนวทางออกเพื่อให้คนออกจากอาคารเม่ือเกิด

อัคคีภัย  โดยจะต้องเป็นเส้นทางซ่ึงต่อเนื่องกันเพื่อออกจากภายในอาคารไปสู่บันไดหนีไฟ  หรือที่เปิดโล่ง
ภายนอกอาคารที่ระดับพื้นดินหรือออกสู่ทางสาธารณะ 

“ทางหนีไฟ”  หมายความว่า  ส่วนหนึ่งของเส้นทางหนีไฟที่ถูกแยกออกจากส่วนอ่ืน ๆ  ของอาคาร  
เพื่อความปลอดภัยตลอดทางจนถึงทางปล่อยออก  โดยทางหนีไฟจะต้องมีส่วนปิดล้อมที่ไม่มีช่องให้ไฟ
หรือควันจากภายนอกผ่านเข้ามาได้  และส่วนปิดล้อมนี้ต้องมีอัตราการทนไฟเป็นไปตามที่กําหนด 

“ช่องทางเดิน”  หมายความว่า  ช่องว่างที่ใช้เป็นทางเดินที่มีผนังทั้งสองข้างและเป็นเส้นทาง
ไปสู่ทางหนีไฟซ่ึงไม่ใช้เป็นพื้นที่เพื่อการอ่ืน 

“สถาบันทดสอบ”  หมายความว่า  สถาบันที่มีห้องปฏิบัติการทดสอบวสัดุและอุปกรณ์ประกอบ
อาคารเก่ียวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัยที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ขึ้นทะเบียนไว้และได้รับรองผล
การทดสอบจากผู้มีอํานาจในสถาบันนั้น 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

ข้อ ๓ ให้อาคารสําหรับใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการเป็นอาคารประเภทควบคุม
การใช้ตามมาตรา  ๓๒  (๒) 

ข้อ ๔ สถานบริการแบ่งออกตามขนาดพื้นที่บริการเป็น  ๖  ประเภท  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานบริการประเภท  ก  หมายความถึง  สถานบริการที่เป็นอาคารเดี่ยวหรือที่ตั้งอยู่ใน

อาคารที่ประกอบกิจการหลายประเภทรวมกัน  ซ่ึงมีการจัดพื้นที่บริการน้อยกว่า  ๒๐๐  ตารางเมตร 
(๒) สถานบริการประเภท  ข  หมายความถึง  สถานบริการที่เป็นอาคารเดี่ยว  ซ่ึงมีการ 

จัดพื้นที่บริการตั้งแต่  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร 
(๓) สถานบริการประเภท  ค  หมายความถึง  สถานบริการที่เป็นอาคารเดี่ยว  ซ่ึงมีการ 

จัดพื้นที่บริการตั้งแต่  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 
(๔) สถานบริการประเภท  ง  หมายความถึง  สถานบริการที่ตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบกิจการ

หลายประเภทรวมกัน  ซ่ึงมีการจัดพื้นที่บริการตั้งแต่  ๒๐๐  ตารางเมตร  แต่ไม่ถึง  ๕๐๐  ตารางเมตร 
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(๕) สถานบริการประเภท  จ  หมายความถึง  สถานบริการที่ตั้งอยู่ในอาคารที่ประกอบกิจการ
หลายประเภทรวมกัน  ซ่ึงมีการจัดพื้นที่บริการตั้งแต่  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

(๖) สถานบริการประเภท  ฉ  หมายความถึง  สถานบริการที่เป็นอาคารชั้นเดียวและไม่มีผนัง
ภายนอกหรือมีผนังภายนอกซ่ึงมีความยาวรวมกันน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวเส้นรอบรูปภายนอก 
ของพื้นที่อาคารที่อยู่ภายใต้หลังคาคลุม  ซ่ึงมีการจัดพื้นที่บริการตั้งแต่  ๒๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป 

ข้อ ๕ สถานที่ตั้งสถานบริการต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) สถานบริการประเภท  ข  และประเภท  ค  ต้องตั้งอยู่ในที่ดินที่มีด้านใดด้านหนึ่งของที่ดิน

นั้นยาวไม่น้อยกว่า  ๑๒.๐๐  เมตร  และที่ดินด้านนั้นต้องอยู่ติดถนนสาธารณะที่มีผิวการจราจรกว้าง 
ไม่น้อยกว่า  ๗.๐๐  เมตร 

(๒) สถานบริการประเภท  ง  และประเภท  จ  ต้องตั้งอยู่ในตําแหน่งที่มีบันไดหนีไฟหรือ 
ทางหนีไฟจากสถานบริการเพื่อออกสู่ภายนอกอาคารได้อย่างน้อยสองทาง  และบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟ
ต้องมีขีดความสามารถในการระบายคนที่ออกจากสถานบริการไปสู่ภายนอกอาคารได้ในระยะเวลา 
ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง 

ข้อ ๖ แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณ
ประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้อาคารสถานบริการต้องเป็นส่ิงพิมพ์  สําเนา  
ภาพถ่าย  หรือเขียนด้วยหมึก  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตราส่วน  ขนาด  ระยะ  น้ําหนัก  และหน่วยการคํานวณต่าง ๆ  ให้ใช้ระบบเมตริก 
(๒) แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๕๐๐  แสดงลักษณะที่ตั้งและขอบเขต

ของสถานที่เพื่อประกอบกิจการสถานบริการ  พร้อมด้วยรายละเอียด  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) แสดงขอบนอกของสถานบริการและอาคารที่สถานบริการนั้นตั้งอยู่ 
 (ข) ทางเดินจากสถานบริการไปยังทางหนีไฟ  หรือบันไดหนีไฟ 
 (ค) ลักษณะและขอบเขตของสถานที่เพื่อประกอบกิจการสถานบริการและบริเวณ 

ที่ติดต่อกันด้วยโดยสังเขปพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ 
 (ง) แสดงระดับของพื้นสถานบริการและความสัมพันธ์กับระดับทางหรือถนนสาธารณะ 

ที่ใกล้ที่สุดและระดับพื้นดิน 
 (จ) แบบแปลนอาคารที่แสดงทางหนีไฟจากสถานบริการออกสู่ภายนอกอาคาร 
 (ฉ) แสดงตําแหน่งป้ายแสดงทางออก  ป้ายทางหนีไฟ  ไฟฉุกเฉิน  จุดแจ้งเหตุด้วยมือ  

และถังดับเพลิง 
(๓) แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า  ๑  ใน  ๑๐๐  โดยต้องแสดงรูปต่าง ๆ  คือแปลนพื้น  

รูปด้านทุกด้าน  รูปตัดทางขวาง  รูปตัดทางยาว  พร้อมด้วยแบบแปลนแสดงส่วนต่าง ๆ  ของสถานที่ 
เพื่อประกอบกิจการสถานบริการให้ชัดเจน  รายละเอียดส่วนต่าง ๆ  ของอาคารชั้นที่ใช้เป็นสถานที่ 
เพื่อประกอบกิจการสถานบริการ  รวมถึงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิง
อัตโนมัติภายในสถานบริการ  (ถ้ามี)  ระบบท่อน้ําดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินท่อเป็นระบบ 
จากแหล่งจ่ายน้ําหรือหัวรับน้ําดับเพลิงไปสู่หัวต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงและที่เก็บน้ําสํารองไว้ด้วย  (ถ้ามี) 
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สําหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคารที่มีความกว้าง  ความยาวหรือ
ความสูงเกิน  ๙๐  เมตร  แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนเล็กกว่า  ๑  ใน  ๑๐๐  ก็ได้  แต่ต้องไม่เล็กกว่า   
๑  ใน  ๒๕๐ 

(๔) รายการประกอบแบบแปลน  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับคุณลักษณะ  ชนิดและอัตรา
การทนไฟของวัสดุ  ที่เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๗ แบบแปลนระบบไฟฟ้าประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเปล่ียนการใช้
อาคารสถานบริการให้ประกอบด้วย 

(๑) แผนผังวงจรไฟฟ้าของสถานบริการที่มีมาตราส่วนเช่นเดียวกับที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในมาตรา  ๘  (๑๒)  ซ่ึงแสดงถึง 

 (ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละวงจรย่อยของระบบ
ไฟฟ้า  แสงสว่าง  และกําลัง 

 (ข) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ 
 (ค) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
(๒) แผนผังวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน  สายประธานต่าง ๆ  รวมทั้ง

รายละเอียดของระบบป้องกันสายประธานดังกล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของทุกระบบ 
(๓) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใช้ไฟฟ้า 
(๔) แผนผังวงจรและการติดตั้งแผงควบคุมหรือแผงจ่ายไฟฟ้าและระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารอง 
ข้อ ๘ สถานบริการต้องจัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารซ่ึงแสดงตําแหน่ง 

ที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ  ทางหนีไฟ  ทางออก  และประตูทางออก  โดยแบบแปลนแผนผังดังกล่าว
ให้ติดไว้ในตําแหน่งที่ชัดเจนอย่างน้อยบริเวณโถงบันไดหรือโถงลิฟต์ทุกแห่งทุกชั้น  และบริเวณ
ทางเข้าออกหลักของสถานบริการ 

ข้อ ๙ สถานบริการประเภท  ก  อย่างน้อยให้ดําเนินการติดตั้งวัสดุ  ระบบ  และอุปกรณ์
ประกอบอาคารต่าง ๆ  ที่เป็นไปตามข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๕  ข้อ  ๒๖  ข้อ  ๒๘  
ข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๗  และข้อ  ๓๙ 

ข้อ ๑๐ สถานบริการประเภท  ฉ  อย่างน้อยให้ดําเนินการติดตั้งวัสดุ  ระบบ  และอุปกรณ์
ประกอบอาคารต่าง ๆ  ที่เป็นไปตามข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๒  ข้อ  ๒๕  และข้อ  ๒๖ 

หมวด  ๒ 
วัสดุของอาคาร 

 
 

ข้อ ๑๑ โครงสร้างหลักและโครงหลังคาของสถานบริการให้ก่อสร้างด้วยวัสดุที่มีลักษณะ 
และคุณสมบัติ  หรือมีอัตราการทนไฟตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 



หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๒ ผนังที่ก้ันระหว่างสถานบริการและกิจการการใช้อาคารประเภทอ่ืนต้องเป็นผนังทนไฟ
ที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง 

ห้องครัวของสถานบริการที่จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจะต้องก้ันแยกออกจากส่วนอ่ืน ๆ  
ของอาคารด้วยผนังทนไฟที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง  หรือแยกห่างออกไปจากอาคาร 
ไม่น้อยกว่า  ๑๐.๐๐  เมตร 

ในกรณีที่ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติครอบคลุมพื้นที่สถานบริการทั้งหมดภายในอาคารอัตรา
การทนไฟของผนังในวรรคหนึ่งสามารถลดลงเหลือไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ 

ข้อ ๑๓ ช่องเปิดที่ผนังทนไฟจะต้องป้องกันด้วยชุดประตูหรือชุดหน้าต่าง  และอุปกรณ์ 
หรือวัสดุอุดทนไฟที่ได้รับการรับรองและผ่านการทดสอบจากสถาบันทดสอบ  โดยวิธีการทดสอบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยการทดสอบการทนไฟของชิ้นส่วนและส่วนประกอบของอาคารของ 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง 

ข้อ ๑๔ วัสดุตกแต่งผิวผนังและฝ้าเพดานที่ใช้ภายในสถานบริการ  จะต้องเป็นวัสดุที่ติดไฟ
หรือลุกไหม้ที่มีอุณหภูมิไม่น้อยกว่า  ๗๕๐  องศาเซลเซียสขึ้นไป  หรือเป็นวัสดุที่มีดรรชนีการลามไฟ 
ไม่เกิน  ๗๕  และดรรชนีการกระจายควันไม่เกิน  ๔๕๐ 

การใช้วัสดุตกแต่งอ่ืนที่นอกเหนือจากวรรคหนึ่ง  ให้มีพื้นที่ในการติดตั้งได้ไม่เกินร้อยละสิบ 
ของพื้นที่ ผิวผนังและพื้นที่ ฝ้าเพดานนั้น  หากใช้วัสดุที่ติดไฟง่าย  หรือลามไฟเร็ว  ซ่ึงได้แก่วัสดุ 
ที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียม  พลาสติกประเภทโฟม  เยื่อกระดาษ  หรือเยื่อที่ผลิตจากเซลลูโลสวัสดุ
ดังกล่าวจะต้องมีดรรชนีการลามไฟไม่เกิน  ๗๕ 

ประเภทของวัสดุตกแต่งในวรรคหนึ่ง  การทดสอบค่าคุณสมบัติการติดไฟหรือลุกไหม้ดรรชนี 
การลามไฟ  และดรรชนีการกระจายควันในวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยวัสดุ
และการทดสอบของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง 

ข้อ ๑๕ วัสดุตกแต่งผิวพื้นที่ใช้ภายในสถานบริการจะต้องเป็นวัสดุที่ได้รับการรับรองจาก
สถาบันทดสอบหรือมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยคุณสมบัติการป้องกันอัคคีภัยของวัสดุตกแต่ง
ผิวพื้นของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง 

ขอ้ ๑๖ การใช้ฉนวนกันความร้อนที่ใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของปิโตรเลียม  พลาสติก  ประเภทโฟม  
เยื่อกระดาษ  หรือเยื่อที่ผลิตจากเซลลูโลสเป็นวัสดุไส้กลาง  จะต้องปิดผิวฉนวนกันความร้อนด้วยแผ่นยิปซ่ัม 
ทนไฟที่มีความหนาไม่น้อยกว่า  ๑๒  มิลลิเมตร  หรือแผ่นคอนกรีตหนาไม่น้อยกว่า  ๒๕  มิลลิเมตร  
หรือแผ่นก้ันความร้อน  ที่ไม่ทําให้อุณหภูมิด้านไม่สัมผัสความร้อนสูงเกินกว่า  ๑๒๐  องศาเซลเซียส   
เม่ือทดสอบตามมาตรฐานว่าด้วยการทดสอบการทนไฟของชิ้นส่วนโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง 



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๑๗ ผนังภายนอก  ประตู  หน้าต่าง  และส่วนประกอบของผนังก้ันภายในอาคารบริเวณ
ทางเดินของสถานบริการประเภท  ค  และ  จ  ที่ทําด้วยกระจกจะต้องใช้กระจกนิรภัยที่มีคุณสมบัติ 
ในการป้องกันหรือลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเม่ือกระจกแตก  ร้าวหรือราน  ทั้งนี้  กระจกที่ใช้
สําหรับผนังภายนอก  ประตู  และหน้าต่างดังกล่าวจะต้องไม่เป็นกระจกที่ติดฟิล์มหรือกระจกที่มีวัสดุ
คั่นกลางระหว่างชิ้นเพื่อยึดกระจกแต่ละชิ้นให้ติดแน่นเป็นแผ่นเดียวกัน 

ในกรณีสถานบริการที่ตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีผนัง
ทําด้วยกระจกและเป็นผนังภายนอกของอาคารให้เป็นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  เว้นแต่ช่องทางสําหรับการช่วยเหลือ 
ให้ใช้กระจกนิรภัยที่มีคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง 

หมวด  ๓ 
ระบบไฟฟ้า 

 
 

ข้อ ๑๘ สถานบริการต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อการให้แสงสว่างหรือกําลังซ่ึงต้องมีการ
เดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยของสมาคม
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค  มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
ให้การรับรอง 

ในระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าต้องมีสวิตช์ประธานสําหรับสถานบริการโดยเฉพาะติดตั้งในสถานที่ 
ที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

ข้อ ๑๙ แผงสวิตช์วงจรย่อยทุกแผงของระบบไฟฟ้าต้องต่อลงดิน  การต่อลงดินหลักสายดิน  
และวิธีการต่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทยของสมาคมวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
มาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง 

ข้อ ๒๐ สถานบริการหรืออาคารที่ตั้งสถานบริการตอ้งมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสํารองสําหรับ
เครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน  ทางเดิน  บันได  บันไดหนีไฟ  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และไฟส่องสว่าง
สําหรับทางเดิน  ห้องโถง  บันได  บันไดหนีไฟ  และแยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าปกติครอบคลุม 
พื้นที่สถานบริการถึงบันไดหนีไฟ  และสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงเม่ือระบบ 
จ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทํางาน  เว้นแต่สถานบริการประเภท  ฉ  อย่างน้อยต้องจัดให้มีระบบจ่าย
พลังงานไฟฟ้าสํารองสําหรับไฟส่องสว่างที่สามารถมองเห็นทางเดินได้  และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
ที่แยกเป็นอิสระจากระบบไฟฟ้าปกติครอบคลุมพื้นที่สถานบริการ  และสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติ 
ไม่น้อยกวา่หนึ่งชั่วโมง  เม่ือระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าปกติหยุดทํางาน 



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๒๑ สถานบริการหรืออาคารที่ตั้งสถานบริการกรณีที่ มีการใช้เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
ที่ขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าจะต้องใช้กําลังไฟฟ้าโดยตรงจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้า  หรือแหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้าสํารองชนิดอ่ืน  ขนาดของสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าจะต้องได้มาตรฐาน  โดยที่อุปกรณ์
สวิตช์ตัดตอนต่าง ๆ  จะต้องมีค่ากระแสลัดวงจรที่เหมาะสม  ขนาดของมอเตอร์ที่นํามาใช้เป็นชนิด 
ที่ไม่เกินกําลัง  สายไฟฟ้าสําหรับระบบจ่ายกําลังไฟฟ้าต้องเป็นชนิดทนไฟหรือได้รับการป้องกัน 
จากเพลิงไหม้ 

ข้อ ๒๒ การเดินสายระบบไฟฟ้า  ระบบเสียง  และระบบสัญญาณต่าง ๆ  ให้เดินในราง 
หรือท่อร้อยสายไฟซ่ึงทําด้วยโลหะ 

หมวด  ๔ 
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

 
 

ข้อ ๒๓ สถานบริการประเภท  ค  ซ่ึงมีความสูงตั้งแต่สามชั้นหรือตั้งแต่  ๑๕.๐๐  เมตรขึ้นไป  
และสถานบริการประเภท  จ  ที่ตั้งอยู่ในอาคารซ่ึงมีความสูงตั้งแต่ชั้นที่สามหรือตั้งแต่  ๑๕.๐๐  เมตรขึ้นไป  
ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ซ่ึงประกอบด้วยระบบท่อยืน  ตู้หัวฉีดน้ําดับเพลิง  ที่เก็บน้ําสํารอง 
และหัวรับน้ําดับเพลิง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ท่อส่งน้ําและอุปกรณ์ประกอบท่อส่งน้ําที่ใช้สําหรับการดับเพลิงต้องเป็นโลหะผิวเรียบ 
หรือวัสดุอ่ืนที่ระบุว่าเป็นท่อที่ผลิตเพื่อใช้สําหรับการดับเพลิงเท่านั้น  โดยท่อดังกล่าวต้องทาสีน้ํามันสีแดง
หรือสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นท่อดับเพลิงและจะต้องต่อเข้ากับท่อประธานส่งน้ําและระบบส่งน้ําจาก
แหล่งจ่ายน้ําของอาคารที่ตั้งสถานบริการและจากหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร 

(๒) อาคารทุกชั้นที่ประกอบกิจการเป็นสถานบริการต้อง จัดให้มีตู้ หัวฉีดน้ําดับเพลิง 
ที่ประกอบด้วยหัวต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงพร้อมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  ๒๕  
มิลลิเมตร  หรือ  ๑.๐๐  นิ้ว  และหัวต่อสายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว  ที่เชื่อมต่อกับระบบ 
ของพนักงานดับเพลิงได้  โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  ๖๕  มิลลิเมตร  หรือ  ๒.๕๐  นิ้ว  พร้อมทั้ง 
ฝาครอบและโซ่ร้อยติดไว้ซ่ึงสามารถนําไปใช้ดับเพลิงครอบคลุมทุกพื้นที่สถานบริการ 

(๓) ต้องมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใช้เฉพาะในการดับเพลิงและต้องมีระบบส่งน้ําที่ มีความดัน 
ซ่ึงสามารถดับเพลิงได้ทุกพื้นที่สถานบริการ 

(๔) ต้องมีหัวรับน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารชนิดข้อต่อสวมเร็วที่สามารถรับน้ําจาก
รถดับเพลิงได้  ซ่ึงอยู่ในสถานที่ที่พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็วที่สุดและใกล้หัวท่อดับเพลิง
สาธารณะมากที่สุด  โดยที่หัวรับน้ําดับเพลิงต้องมีฝาปิดเปิดที่มีโซ่ร้อยติดไว้ด้วย  และบริเวณใกล้หัวรับน้ํา
ดับเพลิงนอกอาคารต้องมีข้อความเขียนด้วยสีสะท้อนแสงว่า  “หัวรับน้ําดับเพลิง” 
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ในการออกแบบและติดตั้งระบบป้องกันเพลิงไหม้ในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
ว่าด้วยระบบป้องกันเพลิงไหม้ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุม
อาคารให้การรับรอง 

ข้อ ๒๔ สถานบริการประเภท  ค  และประเภท  จ  ต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ   
เช่น  ระบบหัวกระจายน้ําดับเพลิงหรือระบบอ่ืนที่เทียบเท่าที่สามารถทํางานได้ด้วยตัวเองทันทีเม่ือเกิด
เพลิงไหม้  โดยให้สามารถทํางานครอบคลุมพื้นที่สถานบริการทั้งหมด  ในการออกแบบและติดตั้งระบบ
ดับเพลิงดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยระบบดับเพลิงอัตโนมัติของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง 

สถานบริการประเภท  ง  ที่ตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่จะต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
ตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๒๕ สถานบริการต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ซ่ึงประกอบด้วย 
(๑) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามารถส่งสัญญาณเสียงและแสงให้คนที่อยู่ในอาคาร 

ได้ยินหรือทราบอย่างทั่วถึง 
(๒) อุปกรณ์ตรวจจับอัตโนมัติและอุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบ 

แจ้งเหตุที่ใช้มือเพื่อให้อุปกรณ์ตาม  (๑)  ทํางาน  เว้นแต่สถานบริการประเภท  ก  และประเภท  ฉ   
ที่อย่างน้อยต้องติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเหตุที่ใช้มือ 

ในการออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยในวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วย
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
ให้การรับรอง 

ในกรณีที่เป็นสถานบริการประเภท  ง  หรือประเภท  จ  ซ่ึงตั้งอยู่ในอาคารขนาดใหญ่อาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ของสถานบริการจะต้องต่อเชื่อมเข้ากับระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม้ของอาคารดังกล่าวด้วย 

ข้อ ๒๖ สถานบริการต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกห้ิว 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  โดยให้มี  ๑  เครื่องต่อพื้นที่สถานบริการไม่เกิน  ๒๐๐  ตารางเมตร 
แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ  ๒  เครื่อง  โดยการติดตั้งให้กระจายครอบคลุมทั้งพื้นที่สถานบริการ  สําหรับ
ประเภท  ขนาด  และสมรรถนะของเครื่องดับเพลิงดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยเครื่องดับเพลิง
แบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกห้ิวของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารให้การรับรอง 

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน  
๑.๕๐  เมตร  โดยส่วนล่างสุดของทุกเครื่องต้องสูงไม่น้อยกว่า  ๐.๑๐  เมตร  ในที่ที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนหรือใช้ป้ายเครื่องหมายแสดงที่ตั้งของเครื่องดับเพลิงที่มองเห็นได้ชัดเจน  รวมถึงสามารถ 
อ่านคําแนะนําการใช้ได้  และสามารถเข้าใช้สอยได้โดยสะดวก 
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ข้อ ๒๗ สถานบริการประเภท  ค  และประเภท  จ  ที่พื้นที่บริการไม่มีช่องระบายอากาศสู่
ภายนอกโดยตรง  หรือไม่มีวิธีการระบายอากาศได้โดยธรรมชาติ  ต้องมีการติดตั้งระบบควบคุม 
การแพร่กระจายของควัน  เช่น  พัดลมสําหรับดูดควันไฟออกจากพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้  สายไฟฟ้า 
ของระบบควบคุมการแพร่กระจายของควันจะต้องเป็นชนิดทนไฟได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง  ในการ
ออกแบบและติดตั้งระบบควบคุมดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยระบบการควบคุมควันไฟ 
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง 

หมวด  ๕ 
ทางออก  ประตูทางออก  ทางหนีไฟ  บันไดหนีไฟ  และประตูหนีไฟ 

 
 

ข้อ ๒๘ จํานวนทางออกและประตูทางออกในสถานบริการต้องสอดคล้องกับจํานวนคนสูงสุด
ที่อยู่ในพื้นที่สถานบริการนั้น  โดยสถานบริการจะต้องมีจํานวนทางออกและประตูทางออกไปสู่ทางหนีไฟ
หรือออกสู่ภายนอกอาคารตามที่กําหนดในตารางที่  ๑ 

ตารางที่  ๑  จํานวนทางออกและประตูทางออกของสถานบริการ 
จํานวนคนสูงสุด จํานวนทางออกและประตูทางออกไม่น้อยกว่า 

(๑) ไม่เกิน  ๕๐  คน 
(๒) ตั้งแต่  ๕๑  คน  ถึง  ๒๐๐  คน

 (๓) ตั้งแต่  ๒๐๑  คน  ถึง  ๔๐๐  คน   
(๔) ตั้งแต่  ๔๐๑  คน  ถึง  ๗๐๐  คน   
(๕) ตั้งแต่  ๗๐๑  คน  ถึง  ๑,๐๐๐  คน   
(๖) ตั้งแต่  ๑,๐๐๑  คนขึ้นไป 

๑  แห่ง 
๒  แห่ง 
๓  แห่ง 
๔  แห่ง 
๕  แห่ง 
๖  แห่ง 

ทั้งนี้  จํานวนทางออกและประตูทางออกในตารางที่  ๑  ให้นับรวมถึงทางออกหลักตามข้อ  ๓๑  ด้วย 
ในกรณีสถานบริการมีพื้นชั้นลอยหรือระเบียงที่ใช้เป็นพื้นที่บริการจะต้องมีจํานวนทางออก 

หรือประตูทางออกในช้ันลอยหรือระเบียงดังกล่าวตามที่กําหนดในตารางที่  ๑ 
การคํานวณจํานวนคนสําหรับการกําหนดจํานวนทางออกหรือประตูทางออกในตารางที่  ๑   

ให้คํานวณแยกตามประเภทกิจการการใช้อาคารในตารางที่  ๒  แล้วนํามารวมกันเป็นจํานวนคนสูงสุด 
ตารางที่  ๒  อัตราส่วนพื้นที่ต่อคนในแต่ละประเภทกิจการการใช้อาคาร 

ประเภทกิจการการใช้อาคาร 
อัตราส่วนพื้นทีต่่อคน 
(ตารางเมตรต่อคน) 

(๑) พื้นที่จัดคอนเสิร์ตแบบยืน  พื้นที่รอเข้าใช้บริการ ๐.๔๕ 
(๒) พื้นทีท่ี่ใช้ในการเต้นรํา  รําวง ๐.๖๕ 
(๓) ไนต์คลับ  บาร์ ๑.๐ 
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ประเภทกิจการการใช้อาคาร 
อัตราส่วนพื้นทีต่่อคน 
(ตารางเมตรต่อคน) 

(๔) ภัตตาคาร  ห้องอาหาร  ห้องจัดเล้ียง  หรือพื้นที่จําหน่ายอาหาร
และเครื่องดื่ม 

๑.๕ 

(๕) เวทีและลานแสดง ๑.๕ 
(๖) สํานักงาน ๑๐ 
(๗) ห้องครัว ๑๐ 
(๘) สถานอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัว ๒  คนต่อจํานวนห้อง 

หรือเตียงที่ให้บริการ 
การคํานวณจํานวนคนสําหรับการกําหนดจํานวนทางออกหรือประตูทางออกไม่นับรวมพื้นที่

จอดรถ  ห้องน้ํา  บันได  ช่องลิฟต์  และช่องทางเดินนอกอาคาร 
ข้อ ๒๙ ในกรณีสถานบริการมีทางออกหรือประตูทางออกสองแห่ง  ระยะห่างระหว่าง

ทางออกหรือประตูทางออกต้องมีระยะไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุดของสถานบริการ 
ในกรณีสถานบริการมีทางออกหรือประตูทางออกตั้งแต่สามแห่งขึ้นไป  ระยะห่างระหว่าง

ทางออกหรือประตูทางออกคู่ใดคู่หนึ่งต้องมีระยะไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นทแยงมุมที่ยาวที่สุด 
ของสถานบริการ 

ในกรณีสถานบริการมีเวทีการแสดง  จะต้องมีทางออกหรือประตูทางออกด้านหลังเวทีหรือข้างเวที
เพิ่มอีกอย่างน้อยหนึ่งแห่ง  ทั้งนี้  ไม่รวมกับจํานวนทางออกหรือประตูทางออกตามที่กําหนดในตารางที่  ๑ 

ข้อ ๓๐ ทางออกหรือประตูทางออกจากสถานบริการ  ไปสู่ทางหนีไฟหรือออกสู่ภายนอก
อาคารจะต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหนือทางออกหรือประตูทางออกต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟด้วยตัวอักษรหรือสัญลักษณ์
แสดงทางหนีไฟที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาโดยรายละเอียดของตัวอักษรหรือสัญลักษณ์
ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานว่าด้วยป้ายบอกทางหนีไฟของกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือมาตรฐานอ่ืน 
ที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้การรับรอง 

(๒) ความกว้างสุทธิของช่องทางออกหรือช่องประตูทางออกต้องไม่น้อยกว่า  ๐.๘๔  เมตร   
สูงสุทธิไม่น้อยกว่า  ๑.๙๗  เมตร  และขนาดความกว้างของทางออกและประตูทางออกทุกแห่งรวมกัน
จะต้องไม่น้อยกว่าผลคูณระหว่างจํานวนคนตามที่คํานวณจากตารางที่  ๒  และตัวคูณความกว้างต่ําสุด
ตามที่ระบุในตารางที่  ๖ 

(๓) ทางออกหรือประตูทางออกต้องไม่มีธรณีประตูหรือขอบก้ันที่สูงเกินกว่า  ๑๓  มิลลิเมตร  
ทั้งนี้  พื้นบริเวณหน้าทางออกจากสถานบริการหากจะมีระดับพื้นด้านนอกและด้านในอยู่ต่างระดับกัน  
ให้ระดับพื้นด้านนอกอยู่ต่ํากว่าพื้นด้านในได้ไม่เกิน  ๒๕  มิลลิเมตร 
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กรณีธรณีประตูหรือขอบก้ันสูงเกินกว่า  ๖  มิลลิเมตร  ให้ปรับขอบธรณีประตูหรือขอบก้ัน   
ให้มีความลาดเอียงแนวดิ่งต่อแนวราบไม่เกิน  ๑  ต่อ  ๒ 

(๔) ประตูทางออกต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลาที่มีคนอยู่ข้างในและต้องเปิด
ออกในทิศทางการหนีไฟ  รวมทั้งเม่ือเปิดออกแล้วจะต้องไม่กีดขวางทางเดินหรือบันไดหรือชานพักบันได 

(๕) กรณีเป็นประตูทางออก  เม่ือเปิดออกสู่บันไดหนีไฟโดยตรงจะต้องมีชานพักขนาด 
ความกว้างสุทธิด้านละไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร 

(๖) ห้ามใช้ประตูเล่ือน  ประตูหมุน  ประตูเปิดขึ้นบน  ประตูเหล็กยืด  หรือประตูบานเฟี้ยม
เป็นประตูทางออก 

(๗) กรณีสถานบริการที่มีพื้นที่บริการอยู่ตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป  และมีทางปล่อยออกที่อยู่ภายใน
อาคาร  เช่น  บริเวณห้องโถง  หรือลาน  การกําหนดจํานวนคนที่จะระบายออกในทางปล่อยออกดังกล่าว
จะต้องไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของจํานวนคนทั้งหมดที่อยู่ภายในอาคาร  โดยทางปล่อยออกภายในอาคาร
ดังกล่าวต้องนําไปสู่ภายนอกอาคารและไม่มีส่ิงกีดขวาง  พร้อมทั้งมีป้ายบอกทางหนีไฟแสดงให้เห็น 
อย่างชัดเจน 

ข้อ ๓๑ สถานบริการจะต้องมีทางออกหลักที่มีความกว้างเพียงพออย่างน้อยหนึ่งแห่ง 
เพื่อประโยชน์ในการอพยพผู้คนออกสู่ภายนอกอาคารจากเหตุชุลมุนวุ่นวาย  โดยความกว้างของทางออกหลัก
จะต้องรองรับปริมาณคนที่ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนคนสูงสุดในสถานบริการ  แต่ทั้งนี้จะต้อง 
ไม่น้อยกว่าความกว้างของทางหนีไฟทั้งหมดที่ไปสู่ทางออกหลักดังกล่าว  และไม่น้อยกว่า  ๓.๐๐  เมตร 

ในกรณีที่ประตูของทางออกหลักตามวรรคหนึ่งมีจํานวนเกินกว่า  ๑  ประตู  ผลรวมความกว้าง
ของประตูทางออกทั้งหมดจะต้องไม่น้อยกว่าค่าความกว้างที่กําหนดในวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๓๒ สถานบริการที่มีพื้นที่บริการอยู่ตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป  จะต้องมีทางออกหรือประตู
ทางออกจากสถานบริการ  โดยต้องมีระยะห่างจากบันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟแห่งใดแห่งหนึ่งไม่เกิน  
๔๕.๐๐  เมตร  เม่ือวัดตามแนวทางเดิน 

สถานบริการที่มีพื้นที่บริการอยู่ระดับพื้นดิน  ทางออกหรือประตูทางออกจากสถานบริการ
จะต้องเปิดออกสู่ภายนอกอาคารโดยตรง  หากไม่สามารถเปิดออกสู่ภายนอกโดยตรงต้องอยู่ห่างจาก
ทางออกสู่ภายนอกอาคารแห่งใดแห่งหนึ่งไม่เกิน  ๔๕.๐๐  เมตร  เม่ือวัดตามแนวทางเดิน 

ข้อ ๓๓ ทางหนี ไฟของสถานบริการจะต้องมีส่วนปิดล้อมที่ ไ ม่มีช่องให้ไฟหรือควัน 
จากภายนอกผ่านเข้ามาได้  และส่วนปิดล้อมนี้ต้องมีอัตราการทนไฟตามที่กําหนดในตารางที่  ๓   
ส่วนปิดล้อมของช่องทางเดินที่นําไปสู่ทางหนีไฟจะต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง

 ตารางที่  ๓  อัตราการทนไฟของส่วนปิดล้อมในทางหนีไฟ 
ประเภทอาคาร อัตราการทนไฟ 

(๑) อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ๒  ชั่วโมง 
(๒) อาคารประเภทอ่ืน ๑  ชั่วโมง 

ผนังโดยรอบของส่วนปิดล้อมในทางหนีไฟที่กําหนดอัตราการทนไฟตามวรรคหนึ่งให้มีลักษณะ
เป็นไปตามตารางที่  ๔ 
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ตารางที่  ๔  ลักษณะของผนังตามอัตราการทนไฟ 
ลักษณะของผนัง อัตราการทนไฟ  (ชั่วโมง) 

(๑) ผนังก่ออิฐธรรมดา  หนาไม่น้อยกว่า  ๑๐๐  มิลลิเมตร ๑ 
(๒) ผนังก่ออิฐธรรมดา  หนาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐  มิลลิเมตร ๒ 
(๓) ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนาไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  มิลลิเมตร ๒ 

ในกรณีที่ใช้ผนังมีลักษณะนอกเหนือจากที่กําหนดตามตารางที่  ๔  จะต้องมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟซ่ึงเป็นไปตามที่กําหนดจากสถาบันทดสอบประกอบการขออนุญาต 

ข้อ ๓๔ สถานบริการจะต้องมีจํานวนทางหนีไฟที่ขึ้นกับจํานวนคนสูงสุดที่อยู่ในสถานบริการนั้น
ตามที่กําหนดในตารางที่  ๕ 

ตารางที่  ๕  จํานวนทางหนีไฟของสถานบริการ 
จํานวนคนสูงสุด จํานวนทางหนีไฟไม่น้อยกว่า 

(๑) ไม่เกิน  ๕๐๐  คน ๒  แห่ง 
(๒) ตั้งแต่  ๕๐๑  คน  ถึง  ๑,๐๐๐  คน ๓  แห่ง 
(๓) ตั้งแต่  ๑,๐๐๑  คนขึ้นไป ๔  แห่ง 

ข้อ ๓๕ เส้นทางหนีไฟต้องมีความกว้างอย่างเพียงพอและสอดคล้องกับจํานวนคนสูงสุด 
โดยขนาดความกว้างของเส้นทางหนีไฟดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าผลคูณระหว่างจํานวนคนตามที่คํานวณ
จากตารางที่  ๒  และตัวคูณคํานวณความกว้างต่ําสุดต่อคนตามที่กําหนดในตารางที่  ๖ 

ตารางที่  ๖  ตัวคูณคํานวณความกว้างต่ําสุดต่อคน 
หน่วย  :  มิลลิเมตรต่อคน 

กรณีไม่ติดตั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ กรณีตดิตัง้ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ 
บันไดหนีไฟ ส่วนอ่ืน ๆ  เช่น  ทางเดิน  

ทางลาด 
ในเส้นทางหนีไฟ  ประตูหนีไฟ 

บันไดหนีไฟ ส่วนอ่ืน ๆ  เช่น  ทางเดิน  ทางลาด 
ในเส้นทางหนีไฟ  ประตูหนีไฟ 

๑๒ ๘ ๘ ๖ 

แต่ทั้งนี้ความกว้างของส่วนต่าง ๆ  ของทางหนีไฟที่ได้จากการคํานวณจะต้องไม่น้อยกว่าค่าที่ได้  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) บันไดและทางลาดหนีไฟต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  ๑.๑๐  เมตร  เว้นแต่สถาน
บริการที่ได้ดัดแปลงหรือเปล่ียนการใช้อาคารที่มีการก่อสร้างบันไดหนีไฟให้เป็นไปตามกฎกระทรวงฉบับที่  ๓๓  
(พ.ศ.  ๒๕๓๕)  หรือกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๕๕  (พ.ศ.  ๒๕๔๓)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  แล้วแต่กรณี 

(๒) ชานพักบันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างสุทธิของบันได 
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(๓) ช่องประตูในเส้นทางหนีไฟจะต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  ๐.๘๔  เมตรโดยห้ามมี 
ส่ิงกีดขวางตลอดเส้นทางหนีไฟ 

ข้อ ๓๖ สถานบริการที่มีพื้นที่บริการอยู่ตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไปที่มิใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่  
ต้องจัดให้มีบันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่ง  และบันไดหนีไฟจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(๑) บันไดหนีไฟภายในอาคารต้องมีผนังทนไฟโดยรอบ  ยกเว้นช่องระบายอากาศ 
(๒) บันไดหนีไฟและชานพักส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารต้องมีผนังด้านที่บันไดพาดผ่านเป็นผนังทนไฟ 
(๓) ประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบานเปิดที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงช่องประตู

ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  ๐.๘๔  เมตร  และสูงสุทธิไม่น้อยกว่า  ๑.๙๗  เมตร  พร้อมติดตั้ง
อุปกรณ์ชนิดที่ บังคับให้บานประตูปิดได้เอง  เพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้าสู่บันไดหนีไฟ   
และอุปกรณ์ปลดล็อคประตูชนิดแกนผลัก 

ข้อ ๓๗ แนวทางเดินภายในสถานบริการต้องมีป้ายบอกทางหนีไฟที่เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลา
ไปสู่บันไดหนีไฟหรือทางหนีไฟได้โดยสะดวก  โดยรายละเอียดของป้ายบอกทางหนีไฟดังกล่าวให้เป็นไป
ตามมาตรฐานว่าด้วยป้ายบอกทางหนีไฟของกรมโยธาธิการและผังเมือง  หรือมาตรฐานอ่ืนที่คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารให้การรับรอง 

ข้อ ๓๘ สถานบริการประเภท  ข  และประเภท  ค  จะต้องมีที่ว่างภายนอกโดยรอบอาคาร
สถานบริการ  ซ่ึงไม่มีส่ิงกีดขวางและมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า  ๒.๐๐  เมตร 

ข้อ ๓๙ สถานบริการจะต้องติดป้ายแสดงความจุคนในสถานบริการ  โดยให้ยึดติดแบบถาวร
ไว้ในตาํแหน่งที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน  เช่น  บริเวณห้องโถง  หรือใกล้ทางเข้าหลัก  และป้ายดังกล่าวจะต้อง 
ทําด้วยวัสดุถาวร 

หมวด  ๖ 
ระบบการระบายอากาศ 

 
 

ข้อ ๔๐ ระบบการระบายอากาศในสถานบริการจะจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
หรือโดยวิธีกลก็ได้ 

ข้อ ๔๑ ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ  ห้องในสถานบริการต้องมีประตู  
หน้าต่าง  หรือช่องระบายอากาศด้านติดกับอากาศภายนอกเป็นพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
พื้นที่ของห้องนั้น  ทั้งนี้  ไม่นับรวมพื้นที่ของประตู  หน้าต่าง  และช่องระบายอากาศที่ติดต่อกับห้องอ่ืน
หรือช่องทางเดินภายในอาคาร 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ห้องหรือสถานที่ที่ใช้เก็บของหรือสินค้าในสถานบริการ 
ข้อ ๔๒ ในกรณีที่ไม่อาจจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติตามข้อ  ๔๑  ได้ให้จัดให้มี

การระบายอากาศโดยวิธีกลซ่ึงใช้กลอุปกรณ์ขับเคล่ือนอากาศ  กลอุปกรณ์นี้ต้องทํางานตลอดเวลา
ระหวา่งที่ใช้สอยพื้นที่นั้น  และการระบายอากาศต้องมีการนําอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ไม่น้อยกว่า
อัตราที่กําหนดในตารางที่  ๗ 
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ตารางที่  ๗  อัตราการระบายอากาศโดยวิธีกล 

ประเภทกิจการการใช้อาคาร 
อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่า 

จํานวนเท่าของปริมาตรของห้องใน  ๑  ชั่วโมง 
(๑) ห้องน้ํา  ห้องส้วม 
(๒) สถานที่จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
(๓) สํานักงาน 
(๔) ห้องครัว 

๔ 
๗ 
๗ 
๒๔ 

สําหรับห้องครัวของสถานบริการที่จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ถ้าได้จัดให้มีการระบายอากาศ
ครอบคลุมแหล่งที่เกิดกล่ิน  ควัน  หรือก๊าซ  ที่ต้องการระบายในขนาดที่เหมาะสมแล้วจะมีอัตรา 
การระบายอากาศในส่วนอ่ืนของห้องครัวนั้นน้อยกว่าอัตราที่กําหนดไว้ในตารางที่  ๗  ก็ได้แต่ต้อง 
ไม่น้อยกว่า  ๑๒  เท่าของปริมาตรของห้องในหนึ่งชั่วโมง 

การใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการอ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในตารางที่  ๗  ให้ใช้อัตราการระบายอากาศ
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอัตราที่กําหนดไว้ในตารางดังกล่าว 

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่จัดให้มีการระบายอากาศด้วยระบบการปรับภาวะอากาศ  ต้องมีการนํา
อากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศ  หรือดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไป
ไม่นอ้ยกว่าอัตราที่กําหนดในตารางที่  ๘ 

ตารางที่  ๘  อัตราการระบายอากาศในกรณีที่มีระบบการปรับภาวะอากาศ 
ประเภทกิจการการใช้อาคาร ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร 

(๑) สํานักงาน 
(๒) สถานอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัว 
(๓) บริเวณที่นั่งสําหรับคนด ู
(๔) ห้องน้ํา  ห้องส้วม 
(๕) สถานที่จําหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม 
(๖) ไนต์คลับ  บาร์  หรือพื้นที่ที่ใช้ในการเต้นรํา  รําวง 
(๗) ห้องครัว 

๒ 
๒ 
๔ 
๑๐ 
๑๐ 
๑๐ 
๓๐ 

การใช้สถานที่เพื่อประกอบกิจการอ่ืนที่มิได้ระบุไว้ในตารางที่  ๘  ให้ใช้อัตราการระบายอากาศ
ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับอัตราที่กําหนดไว้ในตารางดังกล่าว 

ข้อ ๔๔ ตําแหน่งของช่องนําอากาศภายนอกเข้าโดยวิธีกล  ต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสีย 
และช่องระบายอากาศทิ้งไม่น้อยกว่า  ๕.๐๐  เมตร  และสูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า  ๑.๕๐  เมตร 

การนําอากาศภายนอกเข้าและการระบายอากาศทิ้งโดยวธิีกล  ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
รําคาญแก่ประชาชนผู้อาศัยใกล้เคียง 



หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ข้อ ๔๕ ระบบท่อลมของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ท่อลม  วัสดุหุ้มท่อลม  และวัสดุบุภายในท่อลม  ต้องเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟและไม่เป็นส่วน 

ที่ทําให้เกิดควันพิษเม่ือเกิดเพลิงไหม้ 
(๒) ท่อลมส่วนที่ติดตั้งผ่านผนังทนไฟหรือพื้นของอาคารที่ทําด้วยวัสดุทนไฟต้องติดตั้งล้ินกันไฟ

ที่ปิดอย่างสนิทโดยอัตโนมัติเม่ืออุณหภูมิสูงเกินกว่า  ๗๔  องศาเซลเซียส  และล้ินกันไฟต้องมีอัตรา 
การทนไฟไม่น้อยกว่าอัตราการทนไฟของผนังทนไฟ  หรือพื้นของอาคารในส่วนนั้น ๆ 

(๓) ห้ามใช้ทางเดินร่วม  บันได  ช่องบันได  ช่องลิฟต์ของอาคาร  เป็นส่วนหนึ่งของระบบ 
ท่อลมส่งหรือระบบท่อลมกลับ  เว้นแต่ส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างระหว่างเพดานกับพื้นของอาคารชั้นเหนือขึ้นไป
หรือหลังคาที่มีส่วนประกอบของเพดานที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 

หมวด  ๗ 
ผู้ดูแลระบบความปลอดภัยและการตรวจสอบอาคาร 

 
 

ข้อ ๔๖ ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือเจ้าของอาคารที่ใช้ตั้งสถานบริการต้องจัดให้มีผู้ดูแล
ระบบความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายของสถานบริการอย่างน้อยหนึ่งคนซ่ึงมีอายุไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าปี
บริบูรณ์และอย่างน้อยได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกช่างไฟฟ้าช่างเครื่องยนต์  ช่างกลโรงงาน   
ช่างก่อสร้าง  หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์  หรือมีประสบการณ์ควบคุมดูแลสถานบริการไม่น้อยกว่าห้าปี   
เพื่อควบคุม  ดูแล  และปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ตลอดเวลาที่เปิดดําเนินการ 

ข้อ ๔๗ อาคารสถานบริการที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนด
ประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ  ให้ผู้ตรวจสอบอาคารตรวจสอบวัสดุที่ใช้ภายในสถานบริการ
และทางเดินทั้งหมด  รวมถึงวัสดุตกแต่งผิวผนังและฝ้าเพดาน  และกระจกให้เป็นไปตามข้อ  ๑๔   
และข้อ  ๑๗  เพิ่มเติมจากการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ  หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียน 
และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ  และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร 

หมวด  ๘ 
การแก้ไขระบบความปลอดภัย 

 
 

ข้อ ๔๘ ในกรณีที่อาคารสถานบริการมีสภาพหรือมีการใช้ที่ไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัยหรือฝ่าฝืน
กฎกระทรวงนี้  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจส่ังให้ผู้รับอนุญาตตั้งสถานบริการหรือเจ้าของอาคาร 
ที่ใช้ตั้งสถานบริการดําเนินการแก้ไขระบบความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือสามารถใช้งานได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  ในกรณีมีเหตุอันสมควร  เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
จะขยายระยะเวลาดังกล่าวออกไปอีกก็ได้ 



หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

ในกรณีที่ไม่มีการปฏิบัติตามคําส่ังของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง  และหากมีผลทําให้
อาคารนั้นมีสภาพหรือการใช้อาคาร  หรือระบบความปลอดภัยเก่ียวกับอัคคีภัยที่อาจเป็นภยันตราย 
อย่างร้ายแรงต่อสุขภาพ  ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สิน  เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะส่ังห้ามมิให้ผู้รับอนุญาต
ตั้งสถานบริการหรือเจ้าของอาคารใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนไว้ก่อนจนกว่า
จะมีการแก้ไขเพื่อบรรเทาเหตุที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายนั้นแล้วก็ได้  และต้องจัดให้มีเครื่องหมาย 
แสดงการห้ามนั้นไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย  ณ  บริเวณอาคารหรือบริเวณดังกล่าว 

บทเฉพาะกาล 
 

 

ข้อ ๔๙ ผู้ประกอบกิจการสถานบริการที่ได้ดําเนินกิจการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ 
ใช้บังคับจะต้องทําการปรับปรุงหรือติดตั้งวัสดุ  ระบบ  และอุปกรณ์ประกอบอาคารต่าง ๆ  ให้เป็นไปตาม
ข้อ  ๑๔  ข้อ  ๑๗  ข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๕  ข้อ  ๒๖  ข้อ  ๒๘  ข้อ  ๓๐  และข้อ  ๓๙  ภายในกําหนดเวลา
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  เว้นแต่ผู้ประกอบกิจการสถานบริการประเภท  ก  
ไม่ต้องดําเนินการตามข้อ  ๑๗ 

ผู้ประกอบกิจการสถานบริการประเภท  ฉ  ที่ได้ดําเนินกิจการอยู่ในวันก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับให้ดําเนินการเฉพาะข้อ  ๒๕  และข้อ  ๒๖  ภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๒  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

ยงยทุธ  วิชัยดิษฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๒๙   ตอนที่   ๓๐   ก ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๕ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่ปัจจุบันอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการ
เป็นสถานบริการมีระบบความปลอดภัยของอาคารไม่เหมาะสมกับสภาพการใช้อาคารที่มีความจําเป็นต้องมี
ความปลอดภัยจากอัคคีภัยอย่างเพียงพอแต่เมื่ออาคารดังกล่าวมีระบบความปลอดภัยไม่เพียงพอเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้  หรือเหตุชุลมุนวุ่นวายจะทําให้ไม่สามารถอพยพผู้คนออกจากอาคารดังกล่าวได้ทัน  อันจะก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมาก  ดังน้ัน  เพื่อเป็นการกําหนด
มาตรการเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยสําหรับอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ  สมควรกําหนด
ประเภทระบบความปลอดภัย  การป้องกันอันตราย  และการตรวจสอบของอาคารดังกล่าว  จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงน้ี 


