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บทคัดยอ 
 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อ สํารวจและประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยของ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหาแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองที่พบ เพื่อใหอาคารมี
ความปลอดภัยในดานอัคคีภัยมากยิ่งขึ้นตอไป ทั้งนี้ การสํารวจไดดําเนินการโดยใชแบบสํารวจซึ่ง
อางอิงขอคําถามจากกฎกระทรวงในหัวขอท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยดานอัคคีภัยและไดนําไปสํารวจ
กับอาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ซ่ึงเปนอาคารสูง 30.15 เมตร และมีพื้นที่ใช
สอย 10,230 ตารางเมตร 

ผลการสํารวจและประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยของอาคารกรณีศึกษาพบวา 
อาคารมีขอบกพรองที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยดานอัคคีภัย จํานวน 24 ขอ จากทั้งหมด
จํานวน 48 ขอ โดย เปนขอบกพรองที่ผานตามขอกําหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 33 แตใชการไมได 
จํานวน 3 ขอ และขอบกพรองที่ไมผานตามขอกําหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 33 จํานวน 21 ขอ 
จากนั้นผูทําการศึกษาไดนําขอบกพรองที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยดานอัคคีภัย จํานวน 24 ขอ 
มาทําการวิเคราะหถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น และเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงแกไข 
รวมถึงประมาณการคาใชจายของการปรับปรุง 

  
 
 
 
 

DPU



ง 

Thematic Title Fire Safety Assessment A Case Study : Chalermprakiat 
Building At Dhurakij Pundit University   

Author    Jakkrit  Madarak
 Thematic Advisor               Dr. Rangsit  Sarachitti  

Department                        Building Technology Management 
Academic  Year                      2011  
 

ABSTRACTS 
 

The purpose of this case study is to perform the full survey and fire safety assessment 
for Chalermprakiat building in complying to the ministerial regulation no. 33 (AD 1992) amend by 
ministerial regulation no. 42 (AD 1994) and ministerial regulation no. 50 (AD 1997) issued under 
the control building AD 1979 to improve the fire safety for that building. The survey was conducted 
using checklist reference from the ministerial regulations under the topic fire safety. The height and 
the total area of Chalermprakiat Building at Dhurakij Pundit University are of 30.15 meters and 
10,230 square meters, respectively.

 The results of fire safety assessment have shown that there are 24 defects out of the 
total of inspected 48 items. Three defects actually are respected to the ministerial regulation no. 
33 but not operatable. The other 21 defects are not respected to the ministerial regulation no. 33. 
Finally, the twenty-four defects are then analyzed and studied on the impacts to the building safety 
so as to find the solutions to improve and solve the defects and to estimate the cost of 
improvements.   
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บทที่  2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
2.1 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

แนวทางการบริหารความเสี่ยง เปนกระบวนการที่ใชในการระบุ วิเคราะห ประเมิน 
และจัดระดับความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวนการทํางานของ
หนวยงานหรือขององค รวมทั้งกร รวมทั้งการบริหาร/การจัดการความเสี่ยง โดยกําหนดแนว
ทางการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได ซ่ึงกระบวนการดังกลาวนี้
จะสําเร็จไดตองมีการสื่อสารใหคนในองคกรมีความรูความเขาใจในเรื่องกรบริหารความเสี่ยงใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนควรมีการจัดระบบสารสนเทศเพื่อใชในการวิเคราะหประเมินความเสี่ยง 
กระบวนการและขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงประกอบดวย 7 ขั้นตอน ดังนี้ 

2.1.1 การกําหนดวัตถุประสงค เปนการกําหนดวัตถุประสงคและกลยุทธที่ชัดเจนของ
แผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ตามแผนการปฏิบัติงาน 

2.1.2 การระบุความเสี่ยง เปนการระบุเหตุการณใด ๆ ทั้งที่มีผลดี และผลเสียตอการบรรลุ
วัตถุประสงค โดยตองรุบุดวยวาเหตุการณนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นไดอยางไรและ
ทําไม 

2.1.3 การประเมินความเสี่ยง เปนการวิเคราะหจัดลําดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจาก เหตุการณความเสี่ยง (Impact) โดย
อาศัยเกณฑมาตรฐานที่ไดกําหนดไว ทําใหการตัดสินใจ จัดการกับความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสม 

2.1.4 การประเมินมาตรการควบคุม เปนการประเมินกิจกรรมการควบคุมที่ควรจะมี หรือมีอยู
แลว วาสามารถชวยควบคุมความเสี่ยง หรือปจจัยเส่ียงที่พียงพอไดหรือไม หรือเกิดประสิทธิผล 
ตามวัตถุประสงคของการควบคุมเพียงใด เพื่อใหมั่นใจไดวาจะสามารถควบคุม ความเสี่ยงที่มี
ผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.1.5 การบริหาร / จัดการความเสี่ยง เปนการนํากลยุทธ มาตรการ หรือแผนงานมาใชในการ
ปฏิบัติในสํานัก / ศูนย /กอง / หนวยงานระดับกอง เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง หรือลดความ
เสียหายของผลกระทบในการดําเนินงานตามแผนงาน / งาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ยังไมมีกิจกรรม
ควบคุมความเสี่ยง หรือที่มีอยูแตยังไมเพียงพอ 
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2.1.6 การรายงาน เปนการรายงานผลการวิเคราะห ประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
วามีความเสี่ยงเหลืออยูหรือไม ถายังมีเหลืออยู มีอยูในระดับความเสี่ยงสูงมากเพียงใดและมีวิธี
จัดการความเสี่ยงอยางไร เสนอตอผูบริหาร เพื่อใหทราบและพิจารณาการสั่งการรวมถึงการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุน  

2.1.7 การติดตามและทบทวน เปนการติดตามผลของการดําเนินการตามแผนการบริหารความ
เส่ียงวามีความเหมาะสมกับสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม รวมถึงเปนการทบทวน
ประสิทธิภาพของแนวการบริหารความเสี่ยงในทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนาระบบใหดียิ่งขึ้น 
 
2.2 กฎหมายที่เก่ียวของ 

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 252 

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูง

ตั้งแต 23.00 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา 
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด  

“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวน
หนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมี
พื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือช้ันหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป  

“พื้นที่อาคาร” หมายความวา พื้นที่ของพื้นของอาคารแตละชั้นที่บุคคลเขาอยู หรือเขา
ใชสอยไดภายในขอบเขตดานนอกของคานหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตดานนอกของ
ผนังของอาคาร และหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงดวย แตไมรวมพื้นดาดฟาและบันไดนอก
หลังคา 

“พื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร” หมายความวา พื้นที่ของแปลงที่ดินที่นํามาใชขออนุญาต
กอสรางอาคาร ไมวาจะเปนที่ดินตามหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเดียวหรือหลายฉบับ ซ่ึง
เปนที่ดินที่ติดตอกัน 

“ดาดฟา” หมายความวา พื้นสวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคล
สามารถขึ้นไปใชสอยได 

“ที่วาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุม ซ่ึงพื้นที่
ดังกลาวอาจจะจัดใหเปนบอน้ํา สระวายน้ํา บอบําบัดน้ําเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่
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จอดรถที่อยูภายนอกอาคารก็ได และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งกอสรางหรืออาคารที่สูงจาก
ระดับพื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือส่ิงปกคลุมเหนือระดับนั้น 

(คําจํากัดความของ “พื้นที่อาคาร” “พื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร” “ดาดฟา” และ  
“ที่วาง” แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ) 

“ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปน
ทางสัญจรได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

“วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง 
“ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา 18 เซนติเมตร 

และไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอื่นที่คุณสมบัติ
ในการปองไฟไดดีไมนอยกวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดาหนา 18 เซนติเมตร ถาเปนผนังคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตองหนาไมนอยกวา 12 เซนติเมตร 

“ระบบทอยืน” หมายความวา ทอสงน้ําและอุปกรณที่ใชสําหรับการดับเพลิง 
“น้ําเสีย” หมายความวา ของเหลวที่ผานการใชแลวทุกชนิดทั้งที่มีกากและไมมีกาก 
“แหลงรองรับน้ําทิ้ง” หมายความวา ทอระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แมน้ํา ทะเล และ

แหลงน้ําสาธารณะ 
“ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา กระบวนการทําหรือการปรับปรุงน้ําเสียใหมี

คุณภาพเปนน้ําทิ้งรวมทั้งการทําใหน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร 
“ระบบประปา” หมายความวา ระบบการจายน้ําเพื่อใชและดื่ม 
“มลูฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
“ที่พักมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอ

การขนยายไปยังที่พักรวมมูลฝอย 
“ที่พักรวมมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อ

รอการขนไปกําจัด 
“ลิฟตดับเพลิง” หมายความวา ลิฟตที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใชได 

ขณะเกิดเพลิงไหม 
ขอ 1 ทวิ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกอาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวย

เครื่องจักรกลที่ไดรับการคํานวณออกแบบเพื่อใชประโยชนในดานการจอดรถโดยเฉพาะ 
(“ขอ 1 ทวิ”เพิ่มโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) ฯ) 
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หมวด 1 ลักษณะของอาคารเนื้อที่วางของภายนอกอาคารและแนวอาคาร 
 ขอ 2 ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นไมเกิน 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา 12.00 
เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร  

 สําหรับที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นมากกวา 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา 12.00 
เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 18.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เชื่อมตอกับถนน สาธารณะอื่นที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 18.00 เมตร  

 ที่ดินดานที่ติดถนนสาธารณะตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองมีความกวางไมนอยกวา 
12.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคาร และที่ดินนั้นตองวางเพื่อสามารถ
ใชเปนทางเขาออกของรถดับเพลิงไดโดยสะดวกดวย  

 (“ขอ 2” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ)  
 ขอ 3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีถนนที่มีผิวการจราจรกวางไม

นอยกวา 6.00 เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อใหรถดับเพลิงสามารถเขาออกได
โดยสะดวก  

 ถนนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในระยะหามกอสรางอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนน
หรือทางหลวงตามขอบัญญัติทองถ่ินหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของก็ได  

 ในกรณีที่มีขอบัญญัติทองถ่ินหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดแนวสรางหรือขยายถนน
ใชบังคับใหเร่ิมนับความกวางของถนนตามวรรคหนึ่งตั้งแตแนวนั้น  
 (“ขอ 3” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ) 

 ขอ 4 สวนที่เปนขอบเขตนอกสุดของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษไมวาจะอยู
ในระดับ เหนือพื้นดินหรือต่ํากวาระดับพื้นดินตองหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือถนนสาธารณะไม
นอยกวา 6.00 เมตร ทั้งนี้ ไมรวมถึงสวนที่เปนฐานรากของอาคาร  

 (“ขอ 4” แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ)  
 ขอ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่กอสรางขึ้นในพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร

ตองมีคา สูงสุดของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพ้ืนที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง
อาคารไมเกิน 10 ตอ 1  
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ในกรณีที่มีอาคารอื่นใดหรือจะมีการกอสรางอาคารอื่นใดในพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
เดียวกันกับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีคาสูงสุดของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกัน
ทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคารไมเกิน 10 ตอ 1 ดวย  

(“ขอ 5” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ)  
 ขอ 6 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่วางไมนอยกวาอัตราสวนดังตอไปนี้  

(1) อาคารที่อยูอาศัยตองมีที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร 
(2) อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไมไดใชเปนที่อยูอาศัย

ตองมีที่วางไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร แตถาอาคารนั้นใชเปนที่อยูอาศัย
รวมอยูดวยตองมีที่วางตาม (1) 

 (“ขอ 6” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ)  
 ขอ 7 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นของอาคารต่ํากวาระดับพื้นดิน ตองมี

ระบบ ระบายอากาศ กับระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งตามหมวด 2 และหมวด 3 แยกเปน
อิสระจากระบบระบายอากาศ กับระบบบําบัดน้ําเสีย และการระบายน้ําทิ้งสวนเหนือพื้นดิน  

 พืน้ของอาคารที่ต่ํากวาระดับพื้นดินตามวรรคหนึ่ง หามใชเปนที่อยูอาศัย  
 (“ขอ 7” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ)  
 ขอ 8 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นของอาคารที่ต่ํากวาระดับถนนหนา

อาคารตั้งแตช้ันที่ 3 ลงไป หรือต่ํากวาระดับถนนหนาอาคารตั้งแต 7.00 เมตร ลงไปตองจัดใหมี  
(1) ระบบลิฟตตามหมวด 6 
(2) บันไดหนีไฟจากชั้นลางสุดสูพื้นของอาคารที่มีทางออกสูภายนอกไดโดยสะดวก 

และบันไดหนีไฟนี้ตองมีระบบแสงสวางและระบบอัดลมที่มีความดันขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 
ปาสกาลเมตรทํางานอยูตลอดเวลา และผนังบันไดหนีไฟทุกดานตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา
ไมนอยกวา 10 เซนติเมตร บันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 
ทั้งนี้ เพื่อใชเปนที่หนีภัยในกรณีฉุกเฉินได 

 (“ขอ 8” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ) 
 ขอ 8 ทวิ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีผนังหรือประตูที่ทําดวยวัสดุ

ทนไฟที่ สามารถปดกั้นมิใหเปลวไฟหรือควันเมื่อเกิดเพลิงไหมเขาไปในบริเวณบันไดที่มิใชบันได
หนีไฟของอาคาร ทั้งนี้ ผนังหรือประตูดังกลาวตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 

 ขอ 8 ตรี อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีแผนผังของอาคารแตละชั้น
ติดไวบริเวณหองโถงหนาลิฟตทุกแหงของแตละชั้นนั้นในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน และที่บริเวณ
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พื้นชั้นลางของอาคารตองจัดใหมีแผนผังของอาคารทุกชั้น เก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบได
โดยสะดวก  

 แผนผังของอาคารแตละช้ันใหประกอบดวย  
(1) ตําแหนงของหองทุกหองของชั้นนั้น 
(2) ตําแหนงทีต่ิดตั้งตูสายฉีดน้ําดับเพลิงหรือหัวตอสายฉดีน้ําดับเพลิง และอุปกรณ

ดับเพลิงอ่ืนๆ ของชั้นนั้น 
(3) ตําแหนงประตูหรือทางหนไีฟของชั้นนั้น 
(4) ตําแหนงลิฟตดับเพลิงของชั้นนั้น 

 (“ขอ 8 ทวิ และ ขอ 8 ตรี” แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ) 
 หมวด 2 ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม 
 ขอ 9 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีการระบาย

อากาศโดย วิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกล ดังตอไปนี้  
(1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ใหใชเฉพาะกับหองในอาคารที่มีผนังดานนอก

อาคารอยางนอยหนึ่งดาน โดยจัดใหมีชองเปดสูภายนอกอาคารได เชน ประตู หนาตาง หรือบานเกล็ด 
ซ่ึงตองเปดไวระหวางใชสอยหองนั้นๆ และพื้นที่ของชองเปดนี้ตองเปดไดไมนอยกวารอยละ 10 
ของพื้นที่ของหองนั้น 

(2) การระบายอากาศโดยวิธีกล ใหใชกับหองในอาคารลักษณะใดก็ได โดยจัดใหมี 
กลอุปกรณขับเคล่ือนอากาศ ซ่ึงตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่ใชสอยหองนั้น เพื่อใหเกิดการนํา
อากาศภายนอกเขามาตามอัตรา ดังตารางที่ 2.1 

 
ตารางที่ 2.1  อัตราการระบายอากาศ 
 

ลําดับ สถานที่ อัตราการระบายอากาศไมนอยกวา
จํานวนเทาของปริมาตรของหองใน 

1 ช่ัวโมง 
1 หองน้ํา หองสวมของที่พักอาศัยหรือสํานักงาน 2 
2 
3 
4 
5 
6 

หองน้ํา หองสวม ของอาคารสาธารณะ 
ที่จอดรถที่อยูต่ํากวาระดับพื้นดิน 
โรงงาน 
โรงมหรสพ 
สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 

4 
4 
4 
4 
7 
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ตารางที่ 2.1  (ตอ) 
 

ลําดับ สถานที่ อัตราการระบายอากาศไมนอยกวา
จํานวนเทาของปริมาตรของหองใน 

1 ช่ัวโมง 
7 
8 
9 

10 
11 

สํานักงาน 
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด 
หองครัวของที่พักอาศัย 
หองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิง 

7 
7 

12 
24 
30 

 
สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาคารและเครื่องดื่ม ถาไดจัดใหมีการระบาย

อากาศครอบคลุมแหลงที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาซที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมี
อัตราการระบายอากาศในสวนอ่ืนของหองครัวนั้นนอยกวาอัตราที่กําหนดไวในตารางก็ได ทั้งนี้ 
ตองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ช่ัวโมง 

สถานที่อ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในตาราง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มี
ลักษณะใกลเคียงกับอัตราที่กําหนดไวในตาราง 

ตําแหนงของชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชอง
ระบายอากาศทิ้งไมนอยกวา 5.00 เมตร สูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตร 

การนําอากาศภายนอกเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอใหเกิดความ
เดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง” 

(“ขอ 9” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ) 
ขอ 10 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีการปรับภาวะ

อากาศดวยระบบการปรับภาวะอากาศ ตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(1) ตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจาก

ภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตรา ดังตารางที่ 2.2 
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ตารางที่ 2.2  การระบายอากาศในกรณีที่มีระบบปรับภาวะอากาศ 
 

ลําดับ สถานที่ ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง/ตารางเมตร 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

17 

หางสรรพสินคา (ทางเดินชมสินคา) 
โรงงาน 
สํานักงาน 
สถานอาบ อบ นวด 
ช้ันติดตอธุระกับธนาคาร 
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด 
หองปฏิบัติการ 
รานตัดผม 
สถานโบวล่ิง 
โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งสําหรับคนดู) 
หองเรียน 
สถานบริหารรางกาย 
รานเสริมสวย 
หองประชุม 
หองน้ํา หองสวม 
สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
(หองรับประทานอาหาร) 
ไนตคลับ บาร หรือสถานลีลาศ 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
6 

10 
10 
 

10 
18 
19 

หองครัว 
โรงพยาบาล 
 - หองคนไข 
 - หองผาตัดและหองคลอด 
 - หอง ไอ.ซี.ย ู

30 
 

2 
8 
5 

 
สถานที่อ่ืนๆ ที่มิไดระบุไวในตารางใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มี

ลักษณะใกลเคียงกัน 
(2) หามนําสารทําความเย็นชนิดเปนอันตรายตอรางกาย หรือติดไฟไดงายมาใชกับ

ระบบปรับภาวะอากาศที่ใชสารทําความเย็นโดยตรง 
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(3) ระบบปรับภาวะอากาศดวยน้ํา หามตอทอน้ําของระบบปรับภาวะอากาศเขากับทอ
น้ําของระบบประปาโดยตรง 

(4) ระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(ก) ทอลม วัสดุหุมทอลม และวัสดุบุภายในทอลม ตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟและ

ไมเปนสวนที่ทําใหเกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม 
(ข) ทอลมสวนที่ติดตั้งผานผนังกันไฟหรือพ้ืนของอาคารที่ทําดวยวัตถุทนไฟตอง

ติดตั้งล้ินกันไฟที่ปดอยางสนิทโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวา 74 องศาเซลเซียส และล้ินกัน
ไฟตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 

(ค) หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได ชองลิฟต ของอาคารเปนสวนหนึ่งของ
ระบบทอลมสงหรือระบบทอกลับ เวนแตสวนที่เปนพื้นที่วางระหวางเพดานกับพื้นของอาคารชั้น
เหนือข้ึนไปหรือหลังคาที่มีสวนประกอบของเพดานที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 

(5) การขับเคลื่อนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(ก) มีสวิตชพัดลมของระบบขับเคลื่อนอากาศที่ปดเปดดวยมือติดตั้งในที่ที่

เหมาะสมและสามารถปดสวิตชไดทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม 
(ข) ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตรตอนาทีขึ้นไป

ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจสอบการเกิดเพลิงไหมที่มีสมรรถนะไมดอยกวา
อุปกรณตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับใหสวิตชหยุดการทํางานของระบบไดโดยอัตโนมัติ 

 ทั้งนี้ การออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบาย
อากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  

 (ขอ 10 (4) “(ข)” และ “(ค)” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ)  
 ขอ 10 ทวิ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีโถงภายในอาคารเปนชองเปดทะลุ

พื้นของ อาคารตั้งแตสองชั้นขึ้นไปและไมมีผนังปดลอม ตองจัดใหมีระบบควบคุมการแพรกระจาย
ของควันที่ สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม ทั้งนี้ เพื่อระบายควันออกสูภายนอก
อาคารไดอยางรวดเร็ว  

 (“ขอ 10 ทวิ” แกไข โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ)  
 ขอ 11 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาเพื่อการแสง

สวางหรือ กําลัง ซ่ึงตองมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟานคร
หลวงหรือการไฟฟา สวนภูมิภาค ในกรณีที่อยูนอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง
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และการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหใช มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงาน
แหงชาติ  

 ในระบบจายไฟฟาตองมีสวิตชประธานซึ่งติดตั้งในที่ที่จัดไวโดยเฉพาะแยกจากบริเวณ
ที่ใชสอยเพื่อ การอื่น ในการนี้ จะจัดไวเปนหองตางหากสําหรับกรณีติดตั้งภายในอาคาร หรือจะ
แยกเปนอาคารโดยเฉพาะ ก็ได  

 การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับ
โดยจะรวม บริเวณที่ติดตั้งสวิตชประธาน หมอแปลงไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟาไวในที่เดียวกันก็
ได  

 เมื่อมีการใชกระแสไฟฟาเต็มที่ตามที่กําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟา แรงดันไฟฟาที่
สายวงจร ยอยจะแตกตางจากแรงดันไฟฟาที่แผงสวิตชประธานไดไมเกินรอยละหา  

 ขอ 12 แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน  
 การตอลงดิน หลักสายดิน และวิธีการตอใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟานคร

หลวงหรือการ ไฟฟาสวนภูมิภาค ในกรณีที่อยูนอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง
และการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหใชมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงาน
แหงชาติ  

 ขอ 13 อาคารสูงตองมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ซ่ึงประกอบดวยเสาลอฟา 
สายลอฟา สายตัวนํา สายนําลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ สําหรับสายนําลงดิน
ตองมีขนาดพื้นที่ภาคตัดขวางเทียบไดไมนอยกวาสายทองแดงตีเกลียว ขนาด 30 ตารางมิลลิเมตร 
สายนําลงดินนี้ตองเปนระบบที่แยกเปนอิสระจากระบบสายดินอื่น 

 อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร และมีสายนําลงดินตอจากสายตัวนํา
หางกันทุก ระยะไมเกิน 30 เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร ทั้งนี้ สายนําลงดินของอาคารแตละ
หลังตองมีไมนอยกวาสองสาย  

 เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสรางอาคารอาจใชเปนสายนําลงดินได แตตองมี
ระบบการ ถายประจุไฟฟาจากโครงสรางสูหลักสายดินไดถูกตองตามหลักวิชาการชาง  

 ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟา
ของสํานักงานพลังงานแหงชาติ  

 ขอ 14 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง
สําหรับกรณี ฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจาย
ไฟฟาปกติหยุดทํางาน 
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 แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถจาย
พลังงานไฟฟาไดเพียงพอตามหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวาสองชั่วโมงสําหรับเครื่องหมายแสดงทาง
ฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม 

(2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสําหรับลิฟตดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง 
หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการผลิตทาง
อุตสาหกรรมที่จะ กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ 
  ขอ 15 กระแสไฟฟาที่ใชกับลิฟตดับเพลิงตองตอจากแผงสวิตชประธานของอาคารเปน
วงจรที่แยก เปนอิสระจากวงจรทั่วไป  

 วงจรไฟฟาสํารองสําหรับลิฟตดับเพลิงตองมีการปองกันอันตรายจากเพลิงไหมอยางดีพอ  
 ขอ 16 ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุก

ช้ัน ระบบ สัญญาณเตือนเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย  
(1) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูใน

อาคารไดยินหรือทราบอยางทั่วถึง 
(2) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อให

อุปกรณตาม (1) ทํางาน 
ขอ 17 แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย 
(1) แผนผังวงจรไฟฟาของแตละช้ันของอาคารที่มีมาตราสวนเชนเดียวกับที่กําหนดใน

กฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบการขออนุญาตในการกอสรางอาคารซึ่ง
แสดงถึง  

(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาทั้งหมดในแตละวงจรยอย
ของระบบไฟฟาแสงสวางและกําลัง  

(ข) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม  

(ค) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบไฟฟาฉุกเฉิน  
(2) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานตางๆ รวมทั้ง

รายละเอียดของระบบปองกันสายประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟาทั้งหมดของทุกระบบ  
(3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา  
(4) แผนผังวงจรและการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา แผงควบคุมหรือแผงจายไฟฟาและ

ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง  
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(5) แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา  

ขอ 18 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบปองกันเพลิงไหมซ่ึงประกอบดวย 
ระบบ ทอยืน ที่เก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับเพลิงดังตอไปนี้  

(1) ทอยืนตองเปนโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 1.2 เมกะ
ปาสกาลเมตร โดยทอดังกลาวตองทาดวยสีน้ํามันสีแดงและติดตั้งตั้งแตช้ันลางสุดไปยังชั้นสูงสุด
ของ อาคาร ระบบทอยืนทั้งหมดตองตอเขากับทอประธานสงน้ําและระบบสงน้ําจากแหลงจายน้ํา
ของอาคารและจากหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร  

(2) ทุกชั้นของอาคารตองจัดใหมีตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงที่ประกอบดวยหัวตอสายฉีดน้ํา
ดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และหัวตอสายฉีด
น้ําดับเพลิง ชนิดหัวตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (21/2 นิ้ว) พรอมทั้งฝาครอบ
และโซรอยติดไวทุก ระยะหางกันไมเกิน 64.00 เมตร และเมื่อใชสายฉีดน้ําดับเพลิงยาวไมเกิน 
30.00 เมตร ตอจากตูหัวฉีดน้ําดับ เพลิงแลวสามารถนําไปใชดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได  

(3) อาคารสูงตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิงและตองมีระบบสงน้ํา
ที่มีความดันต่ําสุดที่หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงที่ช้ันสูงสุดไมนอยกวา 0.45 เมกะปาสกาลเมตร แตไม
เกิน 0.7เมกะปาสกาลเมตร ดวยอัตราการไหล 30 ลิตรตอวินาที โดยใหมีประตูน้ําปดเปดและ
ประตูน้ํากันน้ําไหลกลับอัตโนมัติดวย 

(4) หัวรับน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารตองเปนชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (21/2 นิ้ว) ที่สามารถรับน้ําจากรถดับเพลิงที่มีขอตอสวมเร็วแบบมีเขี้ยวขนาด
เสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (21/2 นิ้ว) ที่หัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดที่มีโซรอยติดไวดวย 
ระบบทอยืนทุกชุดตองมีหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงานดับเพลิงเขาถึงได
โดยสะดวกรวดเร็วที่สุด และใหอยูใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะมากที่สุด บริเวณใกลหัวรับน้ํา
ดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา “หัวรับน้ําดับเพลิง”  

(5) ปริมาณการสงจายน้ําสํารองตองมีปริมาณการจายไมนอยกวา 30 ลิตรตอวินาที 
สําหรับทอยืนทอแรก และไมนอยกวา 15 ลิตรตอวินาที สําหรับทอยืนแตละทอท่ีเพิ่มขึ้นในอาคาร
หลังเดียวกันแตรวมแลวไมจําเปนตองมากกวา 95 ลิตรตอวินาที และสามารถสงจายน้ําสํารองได
เปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที 

ขอ 19 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ นอกจากตองมีระบบปองกันเพลิงไหมตาม
ขอ 18 แลว ตองติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิงที่
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เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละชั้น โดยใหมีหนึ่งเครื่องตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตาราง
เมตร จากระยะไมเกิน 45.0 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ1 เครื่อง  

การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจาก
ระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขาใช
สอยไดโดยสะดวก  

เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา 4 กิโลกรัม  
ขอ 20 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน 

SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอื่นที่เทียบเทา ที่สามารถทํางานไดดวยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม 
โดยใหสามารถ ทํางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกชั้น ในการนี้ ใหแสดงแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติในแตละช้ันของอาคารไวดวย 

ขอ 21 แบบแปลนระบบทอน้ําตางๆ ในแตละชั้นของอาคารใหมีมาตราสวนเชนเดียวกับที่
กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบการขออนุญาตในการ
กอสรางอาคารโดยใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

(1) ระบบทอน้ําประปาที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายน้ําไปสู
อุปกรณ และสุขภัณฑทั้งหมด  

(2) ระบบทอน้ําดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายน้ําหรือหัว
รับน้ําดับเพลิงไปสูหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและที่เก็บน้ําสํารอง  

(3) ระบบทอระบายน้ําที่แสดงแผนผังการเดินทอระบายน้ําฝน การเดินทอน้ําเสียจาก
สุขภัณฑและทอน้ําเสียอ่ืนๆ จนถึงระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งการเดินทอระบายอากาศของระบบทอ
น้ําเสีย  

(4) ระบบการเก็บและจายน้ําจากที่เก็บน้ําสํารอง  
ขอ 22 อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือดาดฟาสูพื้นดินอยางนอย 2 บนัได 

ตั้งอยูในที่ ที่บุคคลไมวาจะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก แตละบันได
หนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน  

ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่งตองแสดงการคํานวณใหเห็นวา สามารถใชลําเลียง
บุคคลทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารไดภายใน 1 ช่ัวโมง  

ขอ 23 บันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟและไมผุกรอน เชน คอนกรีตเสริมเหล็กเปน
ตน มีความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไม
เกิน 20 เซนติเมตร มีชานพักกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร และมีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน
หามสรางบันไดหนีไฟเปนแบบบันไดเวียน  
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ขอ 24 บันไดหนีไฟและชานพักสวนที่อยูภายนอกอาคารตองมีผนังดานที่บันไดพาด
ผานเปนผนัง กันไฟ  

ขอ 25 บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคาร ตองมีอากาศถายเทจากนอกอาคารได แตละชั้น
ตองมีชอง ระบายอากาศที่มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร เปดสูภายนอกอาคารได หรือมี
ระบบอัดลมภายใน ชองบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาลเมตร ที่
ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อ เกิดเพลิงไหม และบันไดหนีไฟที่ลงสูพื้นของอาคารนั้นตองอยูใน
ตําแหนงที่สามารถออกสูภายนอกไดโดยสะดวก 

“ขอ 25” แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ) 
ขอ 26 บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีผนังกันไฟโดยรอบ ยกเวนชองระบาย

อากาศ และตองมี แสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็นชองทางไดขณะเพลิงไหม และมีปาย
บอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นดวยตัวอักษรที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร  

ขอ 27 ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกพรอม
ติดตั้ง อุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร สูง
ไมนอยกวา 1.90เมตร และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู
บันไดหนีไฟตองไมมีช้ันหรือ ธรณีประตูหรือขอบกั้น  

ขอ 28 อาคารสูงตองจัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสา
ธารณภัยที่เกิด ในอาคารไดทุกชั้น ชองทางเฉพาะนี้จะเปนลิฟตดับเพลิงหรือชองบันไดหนีไฟก็ได 
และทุกชั้นตองจัดใหมีหองวางที่มีพื้นที่ไมนอยกวา 6.00 ตารางเมตร ติดตอกับชองทางนี้ และเปน
บริเวณที่ปลอดจากเปลวไฟและ ควันเชนเดียวกับชองบันไดหนีไฟและเปนที่ตั้งของตูหัวฉีดน้ํา
ดับเพลิงประจําชั้นของอาคาร  

ขอ 29 อาคารสูงตองมีดาดฟาและมีพื้นที่บนดาดฟาขนาดกวาง ยาว ดานละไมนอยกวา 
10.00 เมตร เปนที่โลงและวางเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได และตองจัดใหมีทางหนีไฟบนชั้น
ดาดฟาที่จะนําไปสูบันไดหนีไฟไดสะดวกทุกบันได รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟ
จากอาคารลงสูพื้นดินไดโดยปลอดภัยดวย  

(“ขอ 29” แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ) 
หมวด 3 ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง 
ขอ 30 การออกแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง

ของอาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 
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ขอ 31 การระบายน้ําฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษจะระบายลงสู
แหลงรองรับน้ํา ทิ้งโดยตรงก็ได แตตองไมกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 
หรือกระทบกระเทือน ตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม  

ขอ 32 ระบบบําบัดน้ําเสียจะแยกเปนระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเปนระบบรวมของ
สวนกลางก็ได แตตองไมกอใหเกิดเสียง กล่ิน ฟอง กาก หรือส่ิงอ่ืนใดที่เกิดจากการบําบัดนั้นจนถึง
ขนาดที่อาจเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน กระทบกระเทือนตอการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ ความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง  

ขอ 33 น้ําเสียตองผานระบบบําบัดน้ําเสียจนเปนน้ําทิ้งกอนระบายสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง 
โดยคุณภาพ น้ําทิ้งใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เร่ือง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพ น้ําทิ้งจากอาคาร  

ขอ 34 ทางระบายน้ําทิ้งตองมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทําความสะอาดได
โดยสะดวก ในกรณีที่ทางระบายน้ําเปนแบบทอปดตองมีบอสําหรับตรวจการระบายน้ําทุกระยะไม
เกิน 8.00 เมตร และทุก มุมเลี้ยวดวย  

ขอ 35 ในกรณีที่แหลงรองรับน้ําทิ้งมีขนาดไมเพียงพอจะรองรับน้ําทิ้งที่ระบายจาก
อาคารในชั่วโมง การใชน้ําสูงสุด ใหมีที่พักน้ําทิ้งเพื่อรองรับปริมาณน้ําทิ้งที่เกินกวาแหลงรองรบัน้าํทิง้
จะรับไดกอนที่จะ ระบายสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง 

หมวด 4 ระบบประปา 
ขอ 36 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่เก็บน้ําใชสํารองที่สามารถจายน้ํา

ในชั่วโมงการ ใชน้ําสูงสุดไดไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง และตองมีระบบทอจายน้ําประปาที่มีแรงดันน้ํา
ในทอจายน้ําและปริมาณน้ําประปาดังตอไปนี้ 

(1) แรงดันน้ําในระบบทอจายน้ําที่จุดน้ําเขาเครื่องสุขภัณฑตองมีแรงดันในชั่วโมงการ
ใชน้ําสูงสุดไมนอยกวา 0.1 เมกะปาสกาลเมตร  

(2) ปริมาณการใชน้ําสําหรับจายใหแกผูใชน้ําทั้งอาคารสําหรับประเภทเครื่องสุขภัณฑ
แตละชนิดใหเปนไปตามหลักเกณฑ ดังตารางที่ 2.3 
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ตารางที่ 2.3  เปรียบเทียบปริมาณน้ําประปาคิดเปนหนวยสุขภัณฑเพื่อหาปริมาณน้ํา 
 

หนวยสุขภณัฑ 
(FIXTURE UNIT) 

ประเภทเครื่องสุขภัณฑ ชนิดของเครื่องควบคุม 

สวนบุคคล สาธารณะ 
สวม 
สวม 
ที่ปสสาวะ 
ที่ปสสาวะ 
อางลางมือ 
ฝกบัว 
อางอาน้ํา 

ประตูน้ําลาง (FLUSH VALVE) 
ถังน้ําลาง (FLUSH TANK) 
ประตูน้ําลาง (FLUSH VALVE) 
ถังน้ําลาง (FLUSH TANK) 
กอกน้ํา 
กอกน้ํา 
กอกน้ํา 

6 
3 
5 
3 
1 
2 
2 

10 
5 

10 
5 
2 
4 
4 

  
หนวยสุขภัณฑ หมายความวา ตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณการใชน้ําหรือการระบายน้ํา

เปรียบเทียบกัน ระหวางสุขภัณฑตางชนิดกัน  
 ทัง้นี้ สุขภัณฑอ่ืน ๆ ที่ไมไดระบุใหเทียบเคียงตัวเลขตามตารางขางตน  
 ขอ 37 ระบบทอจายน้ําตองมีวิธีปองกันมิใหส่ิงปนเปอนจากภายนอกเขาไปในทอจาย

น้ําไดในกรณีที่ระบบทอจายน้ําแยกกันระหวางน้ําดื่มกับน้ําใช ตองแยกชนิดของทอจายน้ําให
ชัดเจน หามตอทอจายน้ําทั้งสองระบบเขาดวยกัน 

 หมวด 5 ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 ขอ 38 ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขน

ลําเลียงหรือทิ้งลงปลองทิ้งมูลฝอย  
 ขอ 39 การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร ใหคิดจากอัตราการใชดังตอไปนี้  

(1) การใชเพื่อการอยูอาศัย ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 2.40 ลิตร ตอคนตอวนั 
(2) การใชเพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 0.4 ลิตร ตอ

พื้นที่หนึ่งตารางเมตรตอวัน 
ขอ 40 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยท่ีมีลักษณะ

ดังตอไปนี ้ 
(1) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวนัตาม

ขอ 39  
(2) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ  
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(3) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม  
(4) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้าํฝน  
(5) ตองมีการระบายน้ําเสียจากมลูฝอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสยี  
(6) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา  
ที่พักรวมมูลฝอยตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม

นอยกวา 4.00 เมตร แตถาที่พักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจาก
สถานที่ดังกลาวไมนอยกวา 10.00 เมตร และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก  

ขอ 41 ที่พักมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะดังตอไปนี้  
(1) ฝา ผนัง และประตูตองแข็งแรงทนทาน ประตูตองปดไดสนิทเพื่อปองกันกลิ่น  
(2) ขนาดเหมาะสมกับสถานที่และสะดวกตอการทําความสะอาด  
ขอ 42 ปลองทิ้งมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมลัีกษณะ

ดังตอไปนี ้ 
(1) ตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีขนาดความกวางแตละดานหรอืเสนผานศูนยกลางไมนอย

กวา 60 เซนติเมตร ผิวภายในเรียบ ทําความสะอาดไดงายและไมมีสวนใดที่จะทําใหมูลฝอยติดคาง  
(2) ประตูหรือชองทิ้งมูลฝอยตองทําดวยวัสดุทนไฟและปดไดสนิทเพื่อปองกันมิให

มูลฝอยปลิวยอนกลับและตดิคางได  
(3) ตองมีการระบายอากาศเพื่อปองกันกลิ่น  
(4) ปลายลางของปลองทิ้งมูลฝอยตองมีประตปูดสนิทเพื่อปองกันกลิ่น 

 หมวด 6 ระบบลิฟต 
 ขอ 43 ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิงแตละชุดที่ใชกับอาคารสูงใหมีขนาดมวลบรรทุก
ไมนอยกวา630 กิโลกรัม 17 
 ขอ 44 อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอยหนึ่งชุด ซ่ึงมีรายละเอียดอยางนอย
ดังตอไปนี้ 
 เปดออกสูภายนอกอาคารไดโดยตรง หรือมีระบบอัดลมภายในหองโถงหนาลิฟต
ดับเพลิงที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาลเมตร ที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิด
เพลิงไหม  

(4) ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อยางตอเนื่องของลิฟตดับเพลิงระหวางชั้นลางสุดกับชั้น
บนสุดของอาคารตองไมเกินหนึ่งนาที  
 ทั้งนี้ ในเวลาปกติลิฟตดับเพลิงสามารถใชเปนลิฟตโดยสารได  
 (ขอ 44 “(3)” แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ)  
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 ขอ 45 ในปลองลิฟตหามติดตั้งทอสายไฟฟา ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา และอุปกรณตาง ๆ 
เวนแตเปนสวนประกอบของลิฟตหรือจําเปนสําหรับการทํางานและการดูแลรักษาลิฟต 
  ขอ 46 ลิฟตตองมีระบบและอุปกรณการทํางานที่ใหความปลอดภัยดานสวัสดิ์ภาพและ
สุขภาพของผูโดยสารดังตอไปนี้  

(1) ตองมีระบบการทํางานที่จะใหลิฟตเล่ือนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตู
ลิฟตตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 

(2) ตองมีสัญญาณเตือนและลิฟตตองไมเคล่ือนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด 
(3) ตองมีอุปกรณที่จะหยุดลิฟตไดในระยะที่กําหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟตมี

ความเร็วเกินพิกัด 
(4) ตองมีระบบปองกันประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร 
(5) ลิฟตตองไมเคล่ือนที่เมื่อประตูลิฟตปดไมสนิท 
(6) ประตูลิฟตตองไมเปดขณะลิฟตเคล่ือนที่หรือหยุดไมตรงที่จอด 
(7) ตองมีระบบการติดตอกับภายนอกหองลิฟต และสัญญาณแจงเหตุขัดของ 
(8) ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหองลิฟตและหนาชั้นที่จอด 
(9) ตองมีระบบการระบายอากาศในหองลิฟตตามที่กําหนดในขอ 9 (2) 

 ขอ 47 ใหมีคําแนะนําอธิบายการใช การขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ และ
ขอหามใช ดังตอไปนี้  

(1) การใชลิฟตและการขอความชวยเหลือ ใหติดไวในหองลิฟต 
(2) การใหความชวยเหลือ ใหตดิไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต 
(3) ขอหามใชลิฟต ใหติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชัน้ 

 ขอ 48 การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟตตองดําเนินการโดยวิศวกรไฟฟา 
หรือวิศวกร เครื่องกล ซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต
ประเภทสามัญวิศวกรขึ้น ไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 
  ขอ 49 การกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่
ไดยื่นคําขอ อนุญาตหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไวแลวกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  
 ขอ 50 อาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ 49 ซ่ึงกําลังกอสรางอยูหรือไดกอสรางเสร็จ
เรียบรอยแลว ถา ประสงคจะขออนุญาตแกไขแบบแปลนในสวนที่ยังไมไดกอสราง หรือจะขอ
อนุญาตดัดแปลงหรือเปลี่ยน การใชอาคาร หรือแจงการขอดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ิน
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และดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ แลว แตกรณี ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหกระทําไดและไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้  

(1) จัดใหมีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา และระบบปองกันเพลิงไหม ตามหมวด 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 และ
ระบบลิฟตตามหมวด 6 ขอ 44 (1) (2) และ (4) 

(2) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกัน
ทุกชั้นที่ไดรับอนุญาตไวในครั้งแรก 

(3) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
(4) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 
(5) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไว

ในครั้งแรก 
 ทั้งนี้ การออกแบบและคํานวณอาคารตองดําเนินการโดยผูไดรับอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและตอง
ไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 

 (“ขอ 50” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ) 
 ขอ 51 อาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ 49 เฉพาะกรณีอาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง
แลว แตยัง ไมไดกอสราง และใบอนุญาตยังไมส้ินอายุหรือไดรับการตออายุใบอนุญาต ถาประสงค
จะขออนุญาตแกไข แบบแปลนหรือเปลี่ยนการใชอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหกระทําได
และไดรับยกเวนไมตอง ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้  

(1) จัดใหมีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา และระบบปองกันเพลิงไหม ตามหมวด 2 
และระบบลิฟตตามหมวด 6 

(2) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกัน
ทุกชั้นที่ไดรับอนุญาตไวในครั้งแรก 

(3) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 
(4) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 
(5) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไว

ในครั้งแรก 
 (“ขอ 51” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ) 
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 (“ขอ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ทวิ, 8 ตรี, 9, 10 (4) (ข) (ค), ขอ 10 ทวิ, 25, 29, 44 (3), 50 
และ 51” ความเดิมไดถูกยกเลิกบัญญัติเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) และใหใช
ความใหมแทน ความเพิ่มเติมดังที่พิมพไวนี้) 

 (ประกาศ ในราชกิจจาอุเบกขา เลม 109 ตอนที่ 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535) 
  

2.3 การศึกษาท่ีเก่ียวของ 
 สมบัติ อริยศรีจิต (2550) ไดศึกษาเกี่ยวกับ ปญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในการ
ตรวจสอบอาคาร ซ่ึงไดทําการสํารวจความคิดเห็นโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณเพื่อเก็บ
ขอมูลเชิงลึกจากผูบริหารและผูควบคุมอาคารซึ่งอาคารกลุมตัวอยางที่ไดขาไปศึกษานั้นเปนอาคาร
สูง 10 อาคาร และเปนอาคารที่มีการใชงานและมีผูพักอาศัย ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาขอมูลของ
ปญหาที่เกิดจากการตรวจสอบอาคาร และเพื่อเสนอแนะวางแนวทางในการตรวจสอบอาคาร ปรับ
แผนการปฏิบัติงานตลอดจนหาความพึงพอใจในการตรวจสอบอาคาร ทั้งนี้จากการศึกษาสามารถ
สรุปไดวา การตรวจสอบอาคารนั้นเปนเรื่องที่เกิดขึ้นใหมในประเทศไทย ซ่ึง พลบ. ไดกําหนดให
อาคารตาง ๆ ตองปฏิบัติตามจึงทําใหผูที่ปฏิบัติยังคงสับสนในขบวนการตาง ๆ ที่หนวยงานของรัฐ
ยังไมมีความพรอมหรือความชัดเจนหรือกฎเกณฑมาตรฐานรูปแบบที่ชัดเจนที่จะใหผูตรวจสอบ
อาคารทุกคนปฏิบัติเหมือนกันไดจึงทําใหเปนปญหาตอเนื่องไปถึงผูรับบริการในการตรวจสอบ
อาคาร เมื่อเปนเชนนี้หากไมมีการปรับปรุงกระบวนการใด ๆ จะทําใหการตรวจสอบอาคารไม
เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารไดเต็มที่ 

ศิริพร ชูช่ืน (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินความปลอดภัยผูใชอาคาร กรณีศึกษา 
: ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ โดยเปนการนําแบบประเมินตามมาตรฐานการตรวจสอบอาคารของ
มาตรฐานการตรวจสอบอาคารของสมาคมผูตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (2550) 
โดยการคนควาอิสระมีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อประเมินความปลอดภัยผูใชอาคารในพื้นที่ศูนย
สรางสรรคงานออกแบบ และบางสวนของอาคาร เข็มโพเรียม ทาวเบอร 2) เพื่อรวบรวมสภาพ
อาคารและอุปกรณตาง ๆ ของอาคารในพื้นที่ศูนยสรางสรรคงานออกแบบและบางสวนของอาคาร 
เข็มโพเรียม ทาวเบอร ที่อาจจะเกิดความไมปลอดภัยแกผูใชอาคาร และเสนอแนวทางแกไขใหแก
ผูบริหารทรัพยากรอาคาร ทั้งนี้จาการศึกษาพบวา ในหัวขอปองกันและระงับอัคคีภัย มีระบบที่จะ
ตรวจสอบตามแบบสํารวจจํานวน 10 ระบบ ไดผลการประมาณอยูในระดับมีความปลอดภัยอยูบาง
แตตองไดรับการซอมแซมแกไขสิ่งที่บกพรองใหสามารถใชงานไดเปนปกติจํานวน 7 ระบบ ไดแก 
บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ เครื่องหมายและปายทางออกฉุกเฉิน ระบบระบายควันและการควบคุม
การแพรกระจายของควัน ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม ระบบการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ระบบ
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การจายน้ําดับเพลิงเครื่องสูบน้ําดับเพลิงและหัวฉีดน้ําดับเพลิง และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ไมได
ตรวจสอบเนื่องจากอยูนอกเหนือขอบเขตการศึกษาจํานวน 3 ระบบ ไดแก ระบบไฟฟาสํารอง
ฉุกเฉิน ระบบลิฟตดับเพลิง และระบบปองกันฟาผา 

วิภาวรรณะ บุญอินทร (2551) ไดศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการประเมินบันไดหนีไฟตาม
กฎหมาย กรณีศึกษา อาคารสํานักงาน 10 แหง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสภาพความพรอมใน
การใชงานของระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยและเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงบันไดหนีไฟ
ใหถูกตองตามกฎหมาย โดยการตรวจสอบไดใชแบบประเมิน โดยการรวบรวมขอกําหนดของ
บันไดหนีไฟทางดานกฎหมายควบคุมอาคาร มาใชในการตรวจสอบอาคารและปรับปรุงให
เหมาะสมกับกรศึกษาการตรวจสอบบันไดหนีไฟ ซ่ึงในการตรวจสอบบันไดหนีไฟไดทําการ
ประเมินบันไดหนีไฟของอาคารจํานวน 10 อาคาร เพื่อบงบอกถึงสภาพของบันไดหนีไฟวาไดมีการ
ออกแบบหรือการติดตั้งอุปกรณที่ไดมาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม และจากผลการ
ตรวจสอบอาคารสํานักงานที่เปนอาคารประเภทอาคารสูงจํานวน 10 อาคาร ไดผลสรุปภาพรวมของ
อาคาร 10 แหงนี้ซ่ึงพบวา ไมมีอาคารใดที่ผานเกณฑตามที่กฎหมายกําหนดเลยแมแตอาคารเดยีว 

จิระศักดิ์ สะอาด (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินประสิทธิภาพทางหนีไฟ 
กรณีศึกษา อาคารสํานักงาน ยานสุขุมวิท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินและตรวจสอบความ
ถูกตองของเสนทางหนีไฟในอาคาร ตามกฎหมาย เพื่อใหรูวาอาคารที่สรางขึ้นถูกตองตามกฎหมาย
ในขณะนั้น แตตอนนี้มีกฎหมายที่ใหมกวา ดีกวาและมีความปลอดภัยเมื่อศึกษาแลวทําใหผูบริหาร
ทรัพยากรอาคารไดทราบจุดบกพรองของเสนทางหนีไฟ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาปรับปรุง
เพื่อที่จะรักษา ช่ือเสียง ความแขงขันเรื่องความปลอดภัย เพื่อปกปองและลดความเสี่ยงโดยสามารถ
ปรับปรุงหรือพัฒนาเพื่อใหมีความปลอดภัยตามกฎหมายฉบับใหมเพื่อเปนแนวทางใหผูบริหาร
ทรัพยากรอาคารสามารถนําไปประเมินเบื้องตนและทําการปรับปรุง ทั้งนี้จากการศึกษาพบวา ผล
การสํารวจและประเมินประสิทธิภาพทางหนีไฟของ อาคารสํานักงาน ยานสุขุมวิท  พบไมผาน
ทั้งหมด 14 รายการ จากรายการที่ทําการสํารวจทั้งหมด 35 รายการ โดยที่ผานเปนไปตามขอกําหนด
ในกฎหมายมี 21 รายการ 

ฐานันต วชิระศักดิ์ชัย (2553) ไดศึกษาเกี่ยวกับ การประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัย
ในอาคาร กรณีศึกษา อาคารสถานศึกษา 14 ช้ัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ เพื่อประเมินความปลอดภัย
ดานอัคคีภัย ศึกษาขอบกพรองในดานการปองกันอัคคีภัย และ นําเสนอแนวทางในการแกไขและ
ปรับปรุงขอบกพรองที่พบ ซ่ึงจากผลการสํารวจและประเมินความปลอดภัยดานอัคคีภัยของอาคาร
กรณีศึกษา พบขอบกพรองทั้งหมด 22 รายการ จากรายการที่ทําการสํารวจทั้งหมด 42 รายการ โดย
เปนสภาพที่ไมเปนไปตามขอกําหนดในกฎหมาย 19 รายการ และปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎหมาย
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แตขณะทําการสํารวจพบวาอยูในสภาพที่ใชการไมได 3 รายการ เมื่อไดทําการวิเคราะหผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมีการแกไขปรับปรุง ซ่ึงแนวทางแกไข
ปรับปรุงนั้น ไดคํานึงถึงความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุและความยากในการ
ปรับปรุง เพื่อเปนแนวทางสําหรับผูจัดการอาคารและผูบริหารมหาวิทยาลัยในการพิจารณาแกไข
ปรับปรุงใหอาคารมีความปลอดภัย ทั้งนี้ นอกจากแนวทางการแกไขปรับปรุง ผูศึกษายังไดนําเสนอ
แนวทางในการจัดทําแผนการบริหารจัดการความปลอดภัยดานอัคคีภัยไวในการศึกษานี้ดวย DPU
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��������������ก	�� � �!���"�����#$�ก�%&��'� �( )��*��"+�ก����ก�� ��ก���"��ก�����,��
����� ��ก���,����
�"	��-��,�������ก�����.��.������� ��&&.���$�ก��(���ก�&�����
 -��/ "	��ก	���,���ก�&��������	��� �����0+���%.����������������������������	��� ���1�������!�
.��"��2�ก�����&��$�.ก�*,,��&ก��-������ก���3��ก������	���"	��& 

 

3.1 �������ก����ก�� 

3.1.1 ��ก��,���7������ก��	��ก��.��ก8!���"	��ก	���,���2�������ก���3��ก������	��� "	�
�ก	���,���ก�&�����"�����"	�"+�ก����ก�� 

3.1.2 �"+�.&&0+���%.��������� )���������%�ก,��ก+�!�� ��ก8ก��"����&�&"	� 33 
(�.�. 2535) .ก�*,������ ��)��ก8ก��"��� �&�&"	� 42 (�.�. 2537) .��ก8ก��"��� �&�&"	� 50 
(�.�. 2540) ��ก ������2������@&�AA� ���&�$������ �.�. 2522 2�!��,��"	��ก	���ก�&����
���������������	��� 

3.1.3 0+���%.��������� )��ก���กB&,���7�%�ก��ก0��"	��ก	���,��� ก������0+���%��
�"	�
����� .�� 0������(C7�."�%�ก0+���ก��������01��"	�.��D-��&+��$�%+���� 2 ��  

3.1.4 0�$�C�ก��0+���%.��������� 
3.1.5 �������!(.��!�.��"��2�ก��.ก�*,���&��$� 

 

3.2 	������������ !" �ก���#�ก����ก�� 

C7�"+�ก����ก��*��%��"+�.&&0+���%)���������%�ก,��ก+�!�� ��ก8ก��"����&�&"	� 
33 (�.�. 2535) .ก�*,������ ��)��ก8ก��"��� �&�&"	� 42 (�.�. 2537) .��ก8ก��"��� �&�&"	� 
50 (�.�. 2540) ��ก ������2������@&�AA� ���&�$������ �.�. 2522 2�!��,��"	��ก	���ก�&
�������������������	��� %+���� 48 ,�� .&-���ก��� 3 !��� )���	�������	�����ก�&���� 
1) !��� 1 ��ก���,����������
�"	��-��,�������ก�����.��.������� 2) !��� 2 ��&&
��&����ก�� ��&&*FF3�.����&&�3��ก�������*!�� 3) !��� 6 ��&&��F (  
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!���"	� 1 ��ก���,����������
�"	��-��,�������ก�����.��.������� 
1. "	��������"	� ��1��0�#���� "	���� -�������ก��%�1��&�����"	� �
�,�������  ���

0����12@����"���,����ก,���1��&�����*��)��0���ก���� (������� �� ,�� 2) 
2. �����07�!��������,���2!A-����� ���%��2!��	1��"	��	C��ก��%��%�ก����*�-����

ก�-� 6.00 �� � "	�����%�ก0����ก��$�)����&����� (������� �� ,�� 3) 
3. 0-��"	����,�&�, ��ก0$�,�������07�!��������,���2!A-����� ���!-��%�ก

�, "	����,��C7�����!���1��0�#����*�-����ก�-� 6.00 �� � (������� �� ,�� 4) 
4. �����07�!��������,���2!A-�����"	��	��
�,�������"	� �+�ก�-�����&1��!���

����� �
�. -@�
�"	� 3 ��*� !��� �+�ก�-�����&1��!�������� �
�. - 7.00 �� � ��*� ���%��2!��	��F (
��&����� (������� �� ,�� 8(1)) 

5. �����07�!��������,���2!A-�����"	��	��
�,�������"	� �+�ก�-�����&1��!���
����� �
�. -@�
�"	� 3 ��*� !��� �+�ก�-�����&1��!�������� �
�. - 7.00 �� � ���%��2!��	&��*�!�	
*F ��,��ก+�!��,��ก8!��� (������� �� ,�� 8(2)) 

6. &�����&��*�"	���2@-&��*�!�	*F,������� 2!��	C���!������ 7"	�"+�������0�$"�*F
*��*�-����ก�-� 1 @���)�� "	�0����1�H�ก�
���2!�����*F!�������������ก�������*!���,��*�����2� 
(������� �� ,�� 8 "��) 

7.  ���%��2!��	.C�C��,�������. -��@�
� ��*��&�����!���)1�!�����F ("$ก.!-�,��
. -��@�
���
�2� +�.!�-�"	��!B�*��@���%� )��.C�C����
� ����	���(���ก�& ��"	�ก8!���ก+�!�� 
(������� �� ,�� ,�� 8  �	) 

8. �	.C�C��,�������"$ก@�
��กB&��ก��*��"	�&�����@�
������-�� )��.C�C����
� ����	
���(���ก�& ��"	�ก8!���ก+�!�� (������� �� ,�� ,�� 8  �	) 

!��� 2 ��&&��&����ก�� ��&&*FF3�.����&&�3��ก�������*!�� 
9. ��&&"-���,����&&���&������ก�� "-��� ��0�$!$��"-��� .����0�$&$���2�"-�

��  ��������0�$"	�*�- ��*F.��*�-���0-��"	�"+�2!��ก������������ก�������*!�� (������� �� ,�� 10 
(4ก)) 

10. ��&&"-���,����&&���&������ก�� "-���0-��"	� �� �
�C-��C���ก��*F!�����
�
,�������"	�"+������� 1$"�*F ��� �� �
���
�ก��*F"	��H���-��0��")���� )��� � .�����*� ��
,��ก+�!��,��ก8!��� (������� �� ,�� 10 (4,)) 
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11. !���2@�"�������-�� &��*� @-��&��*� @-����F ( ,����������0-��!����,��
��&&"-���0-�!�����&&"-�ก��& (������� �� ,�� 10 (4�)) 

12. �	0�� @(�����,����&&,�&���������ก��"	��H���H�������� �� �
�2�"	�"	��!���0�
.��0����1�H�0�� @(*��"��"	������ก�������*!�� (������� �� ,�� 10 (5ก)) 

13. ��&&���&������ก��"	��	��!�$���	�� �
�. - 50 �7ก&��ก(�� � -���"	,�
�*� ���
 �� �
��$�ก��( ��%%�&����!����$�ก��( ��%0�&ก���ก�������*!��D���0����1&����&2!�0�� @(!�$�
ก��"+����,����&&*��)���� )��� � (������� �� ,�� 10 (5,)) 

14. �����07�!��������,���2!A-�����"	��	)1����2���������@-����H�"��$��
�
,�� ����� �
�. -0��@�
�,�
�*�.��*�-�	C����H�����  ���%��2!��	��&&��&�$�ก��.��-ก��%��,��
����"	� 0����1"+����*��)���� )��� �������ก�������*!�� (������� �� ,�� 10 "��) 

15. .C�0�� @(��%��-��"$ก.C�,����&&*FF3� ��� -������ (������� �� ,�� 12) 
16. �����07� ����	��&&�3��ก����� ���%�กF3�C-� D������ก�&���� �0��-�F3�

0���-�F3� 0�� ���+� 0���+������ .��!��ก0�����"	��@����)��ก�������&&  ��,��ก+�!��,��
ก8!��� (������� �� ,�� 13) 

17. �����07�!��������,���2!A-����� ����	��&&%-���������*FF3�0+����0+�!��& 
%-���������*FF3�*����	���� ��!��ก�ก�'("	�ก8!���ก+�!�� )��0����1"+����*���� )��� ������
��&&%-��*FF3��ก �!�$�"+���� (������� �� ,�� 14) 

18. ก��.0*FF3�"	�2@�ก�&��F (��&����� ��� -�%�ก.C�0�� @(���#��,����������
��%�"	�.�ก �����0��%�ก��%�"���*� (������� �� ,�� 15) 

19.  ����	��&&0�AA��� ��������*!��"$ก@�
� ���ก�&���� �$�ก��(0-�0�AA�� .�� 
�$�ก��(.%���! $"	��	"�
���&&�� )��� �.����&&.%��"	�2@���� (������� �� ,�� 16) 

20.  ����	 "-����  ��,��ก+�!��,��ก8!���  �� �
� �
�. -@�
��-��0$�*����@�
�07�0$�
,�������  -��,��ก�&"-����#��0-��
+�.����&&0-��
+�%�ก.!�-�%-���
+�,�������.��%�ก!����&
�
+���&�������ก����� (������� �� ,�� 18 (1)) 

21. "$ก@�
�,������� ���%��2!��	 7�!���	��
+���&�����"	��	0-�����ก�& ��,��ก+�!��
,��ก8!��� (������� �� ,�� 18 (2)) 
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22.  7�!���	��
+���&����� ����	����!-��ก��*�-�ก�� 64.00 �� � .�������2@�0���	��
+�
��&��������*�-�ก�� 30.00 �� �  -�%�ก 7�!���	��
+���& �����.���0����1�+�*�2@���&�����2���
�"	�
"�
�!��2�@�
���
�*�� (������� �� ,�� 18 (2)) 

23.  ����	������� �+�0$�"	�!�� -�0���	��
+���&�����"	�@�
�07�0$�*�-����ก�-� 0.45 ��ก�
��0ก���� � . -*�-�ก�� 0.7 ��ก���0ก���� � ������ ��ก��*!� 30 �� � -�����"	 (������� �� ,�� 
18 (3)) 

24.  ����	!����&�
+���&����� ��,��ก+�!��,��ก8!���  �� �
������ก�����!����!��
2�"	�"	����ก�����&������,��1��*��)��0���ก�����B�"	�0$� (������� �� ,�� 18 (4)) 

25. &�����2ก��!����&�
+���&�������ก����� ����	,�������,	������0	0�"���.0��-� 
J!����&�
+���&�����K (������� �� ,�� 18 (4)) 

26. ������ก��0-�%-���
+�0+���� ����	������ก��%-��*�-����ก�-� 30 �� � -�����"	 
0+�!��&"-����"-�.�ก .��*�-����ก�-� 15 �� � -�����"	 0+�!��&"-����. -��"-�"	������,�
�2������
!�����	��ก��. -���.���*�-%+���� �����กก�-� 95 �� � -�����"	 (������� �� ,�� 18 (5)) 

27. �	"	��กB&�
+�0+���������2@������2�ก����&�����)��0����10-�%-���
+�0+����*�����
����*�-����ก�-� 30 ��"	 (������� �� ,�� 18 (5)) 

28.  ��� �� �
����������&�����.&&���1��!����������� -���
�"	������*�-�ก�� 1,000  ����
�� � ����!-��*�-�ก�� 45.0 �� � . -*�-����ก�-�@�
���1 ������� 0-��&�0$�,�� ���������07�%�ก
����&��
������*�-�ก�� 1.50 �� � (������� �� ,�� 19) 

29. �����07�!��������,���2!A-����� ���%��2!��	��&&��&������� )��� � �@-� 
SPRINKLE SYSTEM !�����&&����"	��"	�&�"-� "	�0����1"+����*������ �����"��"	������	�����*!�� 
)��2!�0����1 "+�������&��$���
�"	�"�
�!��"$ก@�
� (������� �� ,�� 20) 

30. !�ก�	�	��&&��&������� )��� � 2!�.0��.&&.���.�����ก�����ก�&.&&
.���,����&&��&������� )��� �2�. -��@�
�,�������*������ (������� �� ,�� 20) 

31. �����07� ����	&��*�!�	*F%�ก@�
�07�0$�!������F3�07-��
������-������ 2 &��*� 
 �
���7-2�"	�"	�&$���*�-�-�%���7- � %$�2�,�������0����1��1��&��*�!�	*F*��0���ก . -��&��*�
!�	*F �����7-!-��ก��*�-�ก�� 60.00 �� � �������� ��.��"������ (������� �� ,�� 22) 

32. ��&&&��*�!�	*F ���0����12@��+���	��&$���"�
�!��2��������ก��ก�����
*�����2� 1 @���)�� (������� �� ,�� 22) 
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33. &��*�!�	*F ���"+���0�$"�*F.��*�-C$ก�-�� �@-� ���ก�	 �0����!�Bก ��� �� 
(������� �� ,�� 23) 

34. &��*�!�	*F ����	����ก����*�-����ก�-� 90 �D� ��� � �7ก���ก����*�-����ก�-� 
22 �D� ��� � .���7ก �
�07�*�-�ก�� 20 �D� ��� � �	@����กก����*�-����ก�-� 90 �D� ��� � .���	
���&��*���-������!�������� !���0����&��*�!�	*F���.&&&��*���	�� (������� �� ,�� 23) 

35. &��*�!�	*F.��@����ก0-��"	���7-�����ก����� ����	C�������"	�&��*����C-��
���C��� ก��*F (������� �� ,�� 24) 

36. &��*�!�	*F"	���7-���2������  ����	��ก��1-���"��ก�� !��� �	��&&����� ��
,��ก+�!��,��ก8!��� (������� �� ,�� 25) 

37. &��*�!�	*F"	���07-��
�,���������
� �����7-2� +�.!�-�"	�0����1��ก07-�����ก
*��)��0���ก (������� �� ,�� 25) 

38. &��*�!�	*F"	���7-���2������ ����	C���ก��*F)����& �ก����@-����&����ก�� 

(������� �� ,�� 26) 
39. &��*�!�	*F"	���7-���2������ ����	.0�0�-��%�ก��&&*FF3��$ก����2!�����!B�

@-��"��*��,�������*!�� (������� �� ,�� 26) 
40. &��*�!�	*F"	���7-���2������ ����	�3��&�ก@�
�.���3��&�ก"�� !�	*F"	�����

2�.��������ก,����� 7!�	*F"$ก@�
����� ����ก��"	�0����1����!B�*��@���%��	,���*�-��Bกก�-� 
10 �D� ��� � (������� �� ,�� 26) 

41. ��� 7!�	*F ���"+�������0�$"�*F �	����ก����0$"#�*�-����ก�-� 90 �D� ��� �  
07�*�-����ก�-� 1.90 �� � (������� �� ,�� 27) 

42. ��� 7!�	*F ������&����H�@���C��ก��ก07-�����ก����� �� �
��$�ก��(@���"	�
&����&2!�&����� 7�H�*����� (������� �� ,�� 27) 

43. ��� 7!�	*F ���0����1��H���ก*��)��0���ก ������� ��� 7!���"����ก07-
&��*�!�	*F ���*�-�	@�
�!���#��	��� 7!���,�&ก�
� (������� �� ,�� 27) 

44. �����07� ���%��2!��	@-��"�������0+�!��&&$��������ก�,��*�&���"�0�#���
���"	��ก��2������*��"$ก@�
� .�����*� ��,��ก+�!��,��ก8!��� (������� �� ,�� 28) 

45. �����07� ����	���F3�.���	��
�"	�&����F3�,���ก���� ��� ������*�-����ก�-� 
10.00 �� ����"	�)�-�.���-�������2@����"��!�	*F"����ก��*�� (������� �� ,�� 29) 
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46.  ���%��2!��	"��!�	*F&�@�
����F3�"	�%��+�*�07-&��*�!�	*F*��0���ก"$ก&��*� 
(������� �� ,�� 29) 

47.  ���%��2!��	�$�ก��(�������@-��2�ก��!�	*F%�ก�������07-��
����*��)��������� 
(������� �� ,�� 29) 

!��� 6 ��&&��F ( 
48. �����07� ����	��F (��&�������-������!����@$� .�����*� ��,��ก+�!��,��

ก8!��� (������� �� ,�� 44) 
"�
��	
 .&&"	�2@�2�ก��0+���%.0��*����� ����"	� 3.1 DPU



 

 

 

 

31 
31      

 ����"	� 3.1  .&&0+���%�������������������	��� 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

$��%��� 1 &�ก�'���������	��������(�����)�
��ก�����*&�*������� 

1 "	��������"	� ��1��0�#���� "	���� -�������ก��%�1��&�����"	� �
�,��
�����  ���0����12@����"���,����ก,���1��&�����*��)��0���ก
���� 

1/2     

2  �����07�!��������,���2!A-����� ���%��2!��	1��"	��	C��ก��%��%�
ก����*�-����ก�-� 6.00 �� � "	�����%�ก0����ก��$�)����&����� 

1/3     

3 0-��"	����,�&�, ��ก0$�,�������07�!��������,���2!A-�����
 ���!-��%�ก�, "	����,��C7�����!���1��0�#����*�-����ก�-� 6.00 �� � 

1/4     

4 �����07�!��������,���2!A-�����"	��	��
�,�������"	� �+�ก�-�����&
1��!�������� �
�. -@�
�"	� 3 ��*� !��� �+�ก�-�����&1��!��������
 �
�. - 7.00 �� � ��*� ���%��2!��	��F (��&����� 

1/8(1)     

 

DPU



 

 

 

 

32 
32      

 ����"	� 3.1  ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

5 �����07�!��������,���2!A-�����"	��	��
�,�������"	� �+�ก�-�����&
1��!�������� �
�. -@�
�"	� 3 ��*� !��� �+�ก�-�����&1��!��������
 �
�. - 7.00 �� � ���%��2!��	&��*�!�	*F ��,��ก+�!��,��กY!��� 

1/8(2)     

6 &�����&��*�"	���2@-&��*�!�	*F,������� 2!��	C���!������ 7"	�"+�
������0�$"�*F*��*�-����ก�-� 1 @���)�� "	�0����1�H�ก�
���2!�����*F
!�������������ก�������*!���,��*�����2� 

1/8 "��     

7  ���%��2!��	.C�C��,�������. -��@�
� ��*��&�����!���)1�!�����F (
"$ก.!-�,��. -��@�
���
�2� +�.!�-�"	��!B�*��@���%� )��.C�C����
� ���
�	���(���ก�& ��"	�ก8!���ก+�!�� 

1/8  �	     

8 �	.C�C��,�������"$ก@�
��กB&��ก��*��"	�&�����@�
������-�� )��.C�C��
��
� ����	���(���ก�& ��"	�ก8!���ก+�!�� 

1/8  �	     

 

DPU



 

 

 

 

33 
33      

 ����"	� 3.1  ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

$��% 2 ��������
��ก�� ����+,,-�*&�����.-��ก��	/&��+$�" 

9 ��&&"-���,����&&���&������ก�� "-��� ��0�$!$��"-��� .����0�$
&$���2�"-���  ��������0�$"	�*�- ��*F.��*�-���0-��"	�"+�2!��ก������
������ก�������*!�� 

2/10 (4ก)     

10 ��&&"-���,����&&���&������ก�� "-���0-��"	� �� �
�C-��C���ก��
*F!�����
�,�������"	�"+������� 1$"�*F ��� �� �
���
�ก��*F"	��H���-��
0��")���� )��� � .�����*� ��,��ก+�!��,��ก8!��� 

2/10 (4,)     

11 !���2@�"�������-�� &��*� @-��&��*� @-����F ( ,����������0-��
!����,����&&"-���0-�!�����&&"-�ก��& 

2/10 (4�)     

12 �	0�� @(�����,����&&,�&���������ก��"	��H���H�������� �� �
�2�"	�"	�
�!���0�.��0����1�H�0�� @(*��"��"	������ก�������*!�� 

2/10 (5ก)     

 

DPU



 

 

 

 

34 
34      

 ����"	� 3.1  ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

13  ��&&���&������ก��"	��	��!�$���	�� �
�. - 50 �7ก&��ก(�� � -���"	
,�
�*� ��� �� �
��$�ก��( ��%%�&����!����$�ก��( ��%0�&ก���ก��
�����*!��D���0����1&����&2!�0�� @(!�$�ก��"+����,����&&*��)��
�� )��� � 

2/10 (5,)     

14 �����07�!��������,���2!A-�����"	��	)1����2���������@-����H�
"��$��
�,�� ����� �
�. -0��@�
�,�
�*�.��*�-�	C����H�����  ���%��2!�
�	��&&��&�$�ก��.��-ก��%��,������"	� 0����1"+����*��)��
�� )��� �������ก�������*!�� 

2/10 "��     

15 
.C�0�� @(��%��-��"$ก.C�,����&&*FF3� ��� -������ 

2/12     

 
 

DPU



 

 

 

 

35 
35      

 ����"	� 3.1  ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

16 �����07� ����	��&&�3��ก����� ���%�กF3�C-� D������ก�&�����0��-�
F3� 0���-�F3� 0�� ���+� 0���+������ .��!��ก0�����"	��@����)��ก��
�����&&  ��,��ก+�!��,��ก8!��� 

2/13     

17 �����07�!��������,���2!A-����� ����	��&&%-���������*FF3�
0+����0+�!��& %-���������*FF3�*����	���� ��!��ก�ก�'("	�ก8!���
ก+�!�� )��0����1"+����*���� )��� ��������&&%-��*FF3��ก �!�$�
"+���� 

2/14     

18 ก��.0*FF3�"	�2@�ก�&��F (��&����� ��� -�%�ก.C�0�� @(���#��,��
����������%�"	�.�ก �����0��%�ก��%�"���*� 

2/15     

19  ����	��&&0�AA��� ��������*!��"$ก@�
� ���ก�&ก��� �$�ก��(0-�
0�AA��.���$�ก��(.%���! $"	��	"�
���&&�� )��� �.����&&.%��"	�2@�
��� 

2/16     

DPU



 

 

 

 

36 
36      

 ����"	� 3.1  ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

20  ����	 "-����  ��,��ก+�!��,��ก8!���  �� �
� �
�. -@�
��-��0$�*����
@�
�07�0$�,�������  -��,��ก�&"-����#��0-��
+�.����&&0-��
+�%�ก
.!�-�%-���
+�,�������.��%�ก!����&�
+���&�������ก����� 

2/18 (1)     

21 "$ก@�
�,������� ���%��2!��	 7�!���	��
+���&�����"	��	0-�����ก�& ��
,��ก+�!��,��ก8!��� 

2/18 (2)     

22  7�!���	��
+���&����� ����	����!-��ก��*�-�ก�� 64.00 �� � .�������2@�
0���	��
+���&��������*�-�ก�� 30.00 �� �  -�%�ก 7�!���	��
+���& �����
.���0����1�+�*�2@���&�����2���
�"	�"�
�!��2�@�
���
�*�� 

2/18 (2)     

23  ����	������� �+�0$�"	�!�� -�0���	��
+���&�����"	�@�
�07�0$�*�-����ก�-� 
0.45 ��ก���0ก���� � . -*�-�ก�� 0.7 ��ก���0ก���� � ������ ��ก��
*!� 30 �� � -�����"	 

2/18 (3)     

 

DPU



 

 

 

 

37 
37      

 ����"	� 3.1  ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

24  ����	!����&�
+���&����� ��,��ก+�!��,��ก8!���  �� �
������ก
�����!����!��2�"	�"	����ก�����&������,��1��*��)��0���ก�����B�"	�0$� 

2/18 (4)     

25 &�����2ก��!����&�
+���&�������ก����� ����	,�������,	������0	
0�"���.0��-� J!����&�
+���&�����K 

2/18 (4)     

26 ������ก��0-�%-���
+�0+���� ����	������ก��%-��*�-����ก�-� 30 �� � -�
����"	 0+�!��&"-����"-�.�ก .��*�-����ก�-� 15 �� � -�����"	 0+�!��&
"-����. -��"-�"	������,�
�2������!�����	��ก��. -���.���*�-%+���� ���
��กก�-� 95 �� � -�����"	 

2/18 (5)     

27 �	"	��กB&�
+�0+���������2@������2�ก����&�����)��0����10-�%-���
+�
0+����*���������*�-����ก�-� 30 ��"	 

2/18 (5)     

 
 

DPU



 

 

 

 

38 
38      

 ����"	� 3.1  ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

28  ��� �� �
����������&�����.&&���1��!����������� -���
�"	������*�-�ก�� 
1,000  ������ � ����*�-�ก�� 45.0 �� � . -*�-����ก�-�@�
���1 ������� 

2/19 
  

  

29 �����07�!��������,���2!A-�� ��� ���%��2!��	��&&��&�����
�� )��� � �@-� SPRINKLE SYSTEM !�����&&����"	��"	�&�"-� "	�
0����1"+����*������ �����"��"	������	�����*!�� )��2!�0����1 
"+�������&��$���
�"	�"�
�!��"$ก@�
� 

2/20     

30 !�ก�	�	��&&��&������� )��� � 2!�.0��.&&.���.�����ก��
���ก�&.&&.���,����&&��&������� )��� �2�. -��@�
�,�������
*������ 

2/20     

 
 
 

DPU



 

 

 

 

39 
39      

 ����"	� 3.1  ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

31 �����07� ����	&��*�!�	*F%�ก@�
�07�0$�!������F3�07-��
������-������ 
2 &��*�  �
���7-2�"	�"	�&$���*�-�-�%���7- � %$�2�,�������0����1��1��
&��*�!�	*F*��0���ก . -��&��*�!�	*F �����7-!-��ก��*�-�ก�� 60.00 
�� � �������� ��.��"������ 

2/22 

  

  

32 ��&&&��*�!�	*F ���0����12@��+���	��&$���"�
�!��2��������ก
��ก�����*�����2� 1 @���)�� 

2/22 
  

  

33 &��*�!�	*F ���"+�������0�$"�*F.��*�-C$ก�-�� �@-� ���ก�	 �0���
�!�Bก ��� �� 

2/23     

 
 
 
 

DPU



 

 

 

 

40 
40      

 ����"	� 3.1  ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

34 &��*�!�	*F ����	����ก����*�-����ก�-� 90 �D� ��� � �7ก���ก����
*�-����ก�-� 22 �D� ��� � .���7ก �
�07�*�-�ก�� 20 �D� ��� � �	@��
��กก����*�-����ก�-� 90 �D� ��� � .���	���&��*���-������!����
���� !���0����&��*�!�	*F���.&&&��*���	�� 

2/23 

  

  

35 &��*�!�	*F.��@����ก0-��"	���7-�����ก����� ����	C�������"	�
&��*����C-�����C��� ก��*F 

2/24 
  

  

36 &��*�!�	*F"	���7-���2������  ����	��ก��1-���"��ก�� !��� �	
��&&����� ��,��ก+�!��,��ก8!��� 

2/25 
  

  

37 &��*�!�	*F"	���07-��
�,���������
� �����7-2� +�.!�-�"	�0����1
��ก07-�����ก*��)��0���ก 

2/25 
  

  

 
 

DPU



 

 

 

 

41 
41      

 ����"	� 3.1  ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

38 &��*�!�	*F"	���7-���2������ ����	C���ก��*F)����& �ก����@-��
��&����ก�� 

2/26 
  

  

39 &��*�!�	*F"	���7-���2������ ����	.0�0�-��%�ก��&&*FF3�
�$ก����2!�����!B�@-��"��*��,�������*!�� 

2/26 
  

  

40 &��*�!�	*F"	���7-���2������ ����	�3��&�ก@�
�.���3��&�ก"��
!�	*F"	�����2�.��������ก,����� 7!�	*F"$ก@�
����� ����ก��"	�
0����1����!B�*��@���%��	,���*�-��Bกก�-� 10 �D� ��� � 

2/26 
  

  

41 ��� 7!�	*F ���"+�������0�$"�*F �	����ก����0$"#�*�-����ก�-� 90 
�D� ��� � 07�*�-����ก�-� 1.90 �� � 

2/27 
  

  

42 ��� 7!�	*F ������&����H�@���C��ก��ก07-�����ก����� �� �
�
�$�ก��(@���"	�&����&2!�&����� 7�H�*����� 

2/27 
  

  

 

DPU



 

 

 

 

42 
42      

 ����"	� 3.1 ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

43 ��� 7!�	*F ���0����1��H���ก*��)��0���ก ������� ��� 7
!���"����ก07-&��*�!�	*F ���*�-�	@�
�!���#��	��� 7!���,�&ก�
� 

2/27 
  

  

44  �����07� ���%��2!��	@-��"�������0+�!��&&$��������ก�,��*�
&���"�0�#������"	��ก��2������*��"$ก@�
� .�����*� ��
,��ก+�!��,��ก8!��� 

2/28 
  

  

45 �����07� ����	���F3�.���	��
�"	�&����F3�,���ก���� ��� ������
*�-����ก�-� 10.00 �� ����"	�)�-�.���-�������2@����"��!�	*F"��
��ก��*�� 

2/29 
  

  

46  ���%��2!��	"��!�	*F&�@�
����F3�"	�%��+�*�07-&��*�!�	*F*��
0���ก"$ก&��*� 

2/29 
  

  

 
 

DPU



 

 

 

 

43 
43      

 ����"	� 3.1  ( -�) 
 

�+���& �������	�� !���/,�� 

C�ก��������� 

!����! $ 
C-�� 

*�-C-�� 
2@�ก��*�� 

2@�ก��
*�-*�� 

47  ���%��2!��	�$�ก��(�������@-��2�ก��!�	*F%�ก�������07-��
����*��
)��������� 

2/29 
  

  

$��% 6 ����&�,�1 
48 �����07� ����	��F (��&�������-������!����@$� .�����*� ��

,��ก+�!��,��ก8!��� 
6/44 

  
  

DPU



44 

 

 

 

3.3 	ก'21 �ก��.��	��� 

ก���������!(,���7�2�ก��0+���%.��������� .&-�C�ก������������ 3 �����" ����	
 
1. *�-C-�� !���1�� *�-���*� ��,��ก+�!��2�ก8ก��"����&�&"	� 33 
2. C-��/2@�ก��*�-*�� !���1�� ก����ก.&&���*� ��,��ก+�!��2�ก8ก��"����&�&

"	� 33 . -�Z%%$&����7-2�0���"	�2@�ก��*�-*�� !���*�-0�&7��( ��%ก-�2!��ก����� ���*�� 
3. C-��/2@�ก��*�� !���1�� ก����ก.&&���*� ��,��ก+�!��2�ก8ก��"����&�&"	� 

33 .��2�,���กB&,���7���7-2�0���"	��ก �0����12@�ก��*����-��0�&7��( 
 

  
 

DPU



�����  4 

��ก
��ก�
��������
��� 
 

��������	
�ก����������ก�	���������	������������������ ��ก���������ก�
����� !��������� "��#��	�����������������$%�� ���&��� ��ก��ก�	�������&ก�'������(�������
)%&$���ก '�&����ก�	*�&ก����������#����ก����������ก��$%�� +%�&����	�,'#����&��ก�
	��	-&#ก��$ � !���	
�#����&��ก��������ก��(�����������	��������������������ก���&$%�� 
 

4.1 ��ก
���
��� 

4.1.1 ��ก�������'��"��$��ก��(��ก1ก���&2������ 33 #���4�ก���� 
��ก��ก������ ��'������&(�� 24 $������'��"��$��ก��(��ก1ก���&2������ 33 #���4�

ก���� 6��#�'&�	
� (������ 1 ������ 4 $�� #��(������ 2 ������ 20 $�� ��&#��&��"��&��� 4.1 - 4.2 
 
"��&��� 4.1  ��ก�������'��"��$��ก��(�� #���4�ก���� "��(������ 1 
 

�����������
#������� 

$��ก��(��* 

1 �������������"��)����:�;� ������"'���!��&ก����)%&����;���"��&$�&����"��&
����)�4��	
���&�$����ก$�&)���� ��&���6������ก 

4 ��������� !��$�&�������"���ก�'�����)��(�������"��&#"'4������ 3 �&�	 (!�
"���ก�'�����)��(�������"��&#"' 7 �. �&�	"��&����(�����=">���� ��& 

5 ��������� !��$�&�������"���ก�'�����)��(�������"��&#"'4������ 3 �&�	 (!�
"���ก�'�����)��(�������"��&#"' 7 �. "��&����(��������(���= 

7 "��&��#����&$�&����#"'��4���"���������;(��&6)&(�����=">�-ก#('&$�&#"'
��4���������"��#(�'&����(@����4����� 

 

*$��ก��(�� $�������"@�6	��,��(��$����� 3.1

DPU
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"��&��� 4.2  ��ก�������'��"��$��ก��(�� #���4�ก���� "��(������ 2  
 

�����������
#������� 

$��ก��(��* 

9 ����'���$�&���	��������ก�C �'��� ����-(-���'��� #������-�-�����
�'��� "��&�	
�����-�����'"���=#����'�	
��'���������(��ก��������!���ก��� ��&�(�� 

10 ����'���$�&���	��������ก�C �'�����"��"��&�'�����&ก���=(!� !��$�&
����������������")-���="��&"��"��&����ก���=���	D���'�&����6����"6���"� 

11 (����4���&����'�� ����� 4'�&����� 4'�&��="> $�&�����	
��'��(�%�&$�&
����'����'&(!�����'�ก��� 

12 �����"4> ����$�&���$�����!�����ก�C���	D��	D������!�"��"��&���������(�����
#������)	D����"4>����������!���ก��� ��&�(�� 

14 ���������6)&����������	
�4'�&�	D����-"��&#"'��&4���$%���	#����'�����&
	D����� "��&���������-�ก�# 'ก��������������&�����6����"6���"���!��
� ��&�(�� 

15 #�&���"4>�&��'���-ก#�&$�&����==*�"��&"'��&��� 
16 �����,&"��&�����	*�&ก�����"����ก=*��'�  
18 ก�#��==*�����4�ก����=">���� ��&"��&"'���ก#�&���"4>	�:��$�&�����	
�

�&����#�ก �	
�������ก�&������	 
20 "��&�� �'��!� "��"��&"��&#"'4����'�&�-��	��&4����,&�-�$�&���� "'��$��ก���'�

	�:���'&����#������'&������ก#(�'&�'������$�&����#����ก(��������
���� ��&��ก 

21 �-ก4���$�&����"��&����(���",�(��2���������� ��&������'��	�ก��"��$��ก��(�� 
24 "��&��(������������ ��&"��$��ก��(��$�&ก1(��� "��"��&�����ก����(�%�&

(���������� ��ก&������ ��&�$��)%&���6������ก���@�����-� 
25 ����;�ก��(������������ ��&��ก����"��&��$�������$���������������#�&�'� 

F(������������ ��&G 
28 "��&"��"��&��!��&���� ��&#���!�)!�(�%�&��!��&"'� !�����������'�ก�� 1,000 

"��&��" ��ก�����'�ก�� 45 �. #"'��'����ก�'�4����� 1 ��!��& 
 

DPU
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"��&��� 4.2  ("'�) 
 

�����������
#������� 

$��ก��(��* 

30 (�ก����������� ��&��"6���"� �(�#��&#��#	��#����ก�	�ก��#��
#	��$�&������� ��&��"6���"���#"'��4���$�&����������� 

32 ��������(���="��&����)�4��������&�-������&(����������ก��ก
������������ 1 4���6�& 

33 �����(���="��&�����������-���=#����'�-ก'�� �4'� ���ก�"�����(�@ก �	
�
"�� 

35 �����(���=#��4�� �ก�'�������,'�����ก����"��&�����&������������ ��
�'���	
����& ก���= 

37 �����(���=����&�,' !��$�&��������"��&��,'��"��#(�'&�������)��ก�,'
�����ก���6������ก 

38 �����(���=�����,'���������"��&�����&ก���=6���� �ก����4'�&����
��ก�C 

41 	�",(���="��&�����������-���= ������ก���&�-�:���'����ก�'� 90 +�. �,&��'
����ก�'� 1.90 �. 

 

*$��ก��(�� $�������"@�6	��,��(��$����� 3.1 
 

4.1.2 ��ก�������'��"��$��ก��(��ก1ก���&2������ 33 #"'�4�ก���'��� 
��ก��ก������ ��'���� ��&(������ 2 ������ 3 $����'������������ก�������'��"��

$��ก��(��ก1ก���&2������ 33 #"'�4�ก���'��� ��&#��&��"��&��� 4.3 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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"��&��� 4.3  ��ก�������'��"��$��ก��(�� #"'�4�ก���'��� "��(������ 2 
 

�����������
#������� 

$��ก��(��* 

42 	�",(���="��&�	
�����	D�4������ก��ก�,'�����ก ���"��"��&�-	ก;>4������
��&����(����	�",	D������& 

45 �����,&"��&�����=*�#���� !����������=*�$���ก���& ��� ��������'����ก�'� 
10.00 �. �	
����6�'&#���'�&� !���4��	
���&(���=��&��ก�C��� 

46 "��&����(�����&(���=��4������=*����������	�,'�����(���=�������ก�-ก
����� 

 

*$��ก��(�� $�������"@�6	��,��(��$����� 3.1 

 

4.1.3 ��ก��������'�'��"��$��ก��(��ก1ก���&2������ 33 
��ก��ก������ ��'������&(�� 21 $�������'�'��"��$��ก��(��ก1ก���&2������ 33

6��#�'&�	
� (������ 1 ������ 4 $�� (������ 2 ������ 16 $�� #��(������ 6 ������ 1 $��  
��&#��&��"��&��� 4.4-4.6 
 
"��&��� 4.4  ��ก��������'�'��"��$��ก��(�� "��(������ 1 
 

�����������
#������� 

$��ก��(��* 

2 "��&����(���)����������ก����ก���&��'����ก�'� 6 �. ���	�C��ก���&	ก��-�
6�������� 

3 �'������	
�$���$"��ก�-�$�&�����,&(!�����$����(K' ��CL"��&('�&��ก
�$"������$�&�,��!��(!�)����:�;���'����ก�'� 6 �. 

6 �����������4'�����(���=$�&���� �(������&(!�	�",��������������-���=�����'
����ก�'� 1 4���6�& �������)	D�ก������(��	���=(!������$���	������ 

8 ��#����&$�&�����-ก4����ก@��กL�����������;4��������'�&  
 

*$��ก��(�� $�������"@�6	��,��(��$����� 3.1 
 

DPU
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"��&��� 4.5  ��ก��������'�'��"��$��ก��(�� "��(������ 2 
 

�����������
#������� 

$��ก��(��* 

13 ���	��������ก�C�������(�-������"��&#"' 50 �,ก��Cก>��"/���� $%���	"��&
"��"��&�-	ก;>"���������(!��-	ก;>"�����ก��ก��� ��&�(��+%�&����)
��&����(����"4>(�-�ก����&��$�&������6����"6���"� 

17 "��&������'�� ��&&���==*�����&���(���'�� ��&&���==*����� ��& �"��
(��ก�ก;N>���ก1(���ก��(�� 6������)���&�������"6���"���!������'���==*�
	ก"�(�-����&�� 

19 "��&�������KK�;�"!��� ��&�(���-ก4��� 	�ก������ �-	ก;>�'&��KK�; #�� 
�-	ก;>#��&�("-��������&�����"6���"�#�����#��&����4��!� 

22 ",�(��2���������� ��&"��&('�&ก����'�ก�� 64  �. #����!���4����2���������� ��&�����'
�ก�� 30 �. #�������)����	�4����� ��&�� !��������&(����4���������� 

23 "��&���������"����-����(��"'����2���������� ��&���4����,&�-���'����ก�'� 0.45 ��ก�
	��ก����" #"'��'�ก�� 0.7 ��ก�	��ก����" ������"�ก��(� 30 ��"/������ 

26 ก��'&�'����������&"��&��	���;ก��'����'����ก�'� 30 ��"/������ ���(���'��!�
�'�#ก #����'����ก�'� 15 ��"/������ ���(���'��!�#"'���'����� ���$%��������
(��&�����ก��#"'��#�����'����	
�"��&��กก�'� 95 ��"/������ 

27 ������ก@���������&� !���4��2 ����ก����� ��&6������)�'&�'����������&����	
�
������'����ก�'� 30 ���� 

29 "��&��������� ��&��"6���"� �4'� SPRINKLE SYSTEM (!�����!������������'� 
������&���������"����&�������!����� ��&�(�� ���&�������-� !��������&(���-ก4��� 

31 "��&�������(���=��ก4����,&�-�(!����=*��,' !�������'�&���� 2 ����� "��&��,'�����
����-�����'�'�����,' ; �-���$�&��������)��)%&�����(���=�������ก #"'��
�����(���="��&��,'('�&ก����'�ก�� 60 �. ��!�����"��#����&���� 

34 �����(���="��&ก���&��'����ก�'� 90 +�. �,ก���ก���&��'����ก�'� 22 +�.#���,ก
"��&�,&��'�ก�� 20 +�. ��4�� �กก���&��'����ก�'� 90 +�. #�������������'�&����
(�%�&���� (������&�����(���=�	
�#������������ 

 

 

DPU
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"��&��� 4.5  ("'�) 
 

�����������
#������� 

$��ก��(��* 

36 �����(���=�����,'��������� "��&����ก�C)'������ก�C (!� ���������� 
39 �����(���=�����,'���������"��&��#�&��'�&��ก����==*�2-ก�2�� 
40 �����(���=�����,'���������"��&��	*����ก4���#��	*����ก��&(���=���������

#��������ก$�&	�",(���=�-ก4��� ����"����กL�����$�����'��@กก�'� 10 +�. 
43 	�",(���="��&����)�	D���ก���6������ก"������� 	�",(!���&��ก�,'

�����(���="��&��'��4���(!�:;�	�",(!�$��ก��� 
44 �����,&"��&����(���4'�&��&�2 �����(���-��������ก�$���	������:�;

�������ก������������-ก4��� 
47 "��&����(����-	ก;>��!��&4'����ก�(���=��ก�����&�,' !��������6��	������ 

 

*$��ก��(�� $�������"@�6	��,��(��$����� 3.1 
 
"��&��� 4.6  ��ก��������'�'��"��$��ก��(�� "��(������ 3 
 

�����������
#������� 

$��ก��(��* 

48 �����,&"��&����=">���� ��&��'�&����(�%�&4-� 
 

*$��ก��(�� $�������"@�6	��,��(��$����� 3.1 
 
4.2 ก
������
�������ก �!�"����
�#��
"$#ก
�%�&�%�'"�ก�(� 

(��$��������	
�ก������ก������#��	��������'�����  1.�'��"��$��ก��(��
ก1ก���&2������ 33 #"'�4�ก���'��� ((��$�� 4.1.2) 2.��'�'��"��$��ก��(��ก1ก���&2������ 
33 ((��$�� 4.1.3) �����ก�������(>)%&��ก������������ก��$%��  ������&(�#����&��ก�
	��	-&#ก��$  

4.2.1 ��ก�������'��"��$��ก��(��ก1ก���&2������ 33 #"'�4�ก���'��� 
��������� 42 ��#�������#��"��	����� 

DPU
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$���ก '�&: �-	ก;>4��������&����(����	�",	D������&�ก��ก�4��-�����(�	�",(��
�=	D���'���� 

ก�������(>: ��ก��ก�����&ก�'���'&���(��������(����� (!� �= �$���,'�����(��
�=��� 

#����&ก�	��	-&: ���������ก�+'��#+�(!��	������-	ก;>��&����(����	�",
	D������& #����"���4@��'���!���������ก��	�����#���	�",(���=����	D�����(!���' (�ก��& �
	[K(���&ก�'����,'�(��������ก�(�#����&#ก��$"'��	 

	���;ก������ก�	��	-& : �-	ก;>��&����(����	�",	D������& ������ 13 
4-� �	
��'��4��'�� 11,700 ��� 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

�� ��� 4.1  �-	ก;>�����&����(����	�",	D������& #�� 	�",(���=���	D����� 
 

��������� 45 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : �����=*�#���� !����������=*�$���ก���& ��� ��������'����ก�'� 10.00 

��" #"'$%���	���6�������ก 
ก�������(> : ��ก$���ก '�&��&ก�'������(���!����(��$%���	��& !����������=*�$���

ก���& ��� ��������'����ก�'� 10.00 ��" �	
��	�����'�&�����ก 
#����&ก�	��	-& : ��	��	-&��������(��$%���	��& !�������&ก�'��� !���(�$%���	

�����'�&����ก 
	���;ก������ก�	��	-& : 	��	-&����� �	
��'��4��'�� 3,800 ��� 
 

DPU
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�� ��� 4.2  ��&$%���	��& !����������=*�$���ก���& ��� ��������'����ก�'� 10.00 ��" 

 

��������� 46 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ����&(���=��4������=*����������	�,'�����(���= #"'������&��&ก�'����

���&ก��$��&��,'���& ��"�ก��� #�� �'�������������ก 
ก�������(> : ��ก$���ก '�& ����(�ก�(���=�	��&������&��&ก�'�������	
��	���

�����ก #������ก���-��"��("-��� 
#����&ก�	��	-& : �������"�ก�����ก��ก������& #�� ���'��$�&�'����������

��������ก�������������ก�	��	-&������&� !���(��,����(���=����)�'���	���6������ก �4'� 
����	
���&�����(�!��'�����$%���� (!� 	%กL��,��4����4�K���(��ก�	��	-& �	
�"�� 

	���;ก������ก�	��	-& : �����&�����(�!��'����� �	
��'��4��'�� 20,000 ��� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

�� ��� 4.3  ���&ก��$��&��&(���=��4������=*� 

DPU
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�� ��� 4.4  ��&#��&��&(���=��4������=*� 
 

4.2.2 ��'�'��"��$��ก��(��ก1ก���&2������ 33 
��������� 2 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ������ !�����)��ก���&��'����ก�'� 6 ��"� ��&#�' 1 ���� �!� ����;

������C�"� $�&���� #����'�'��"��$��ก��(�� 3 ���� �!� ����;���� ��C�(�!� ��C"������ก 
#�� ��C"����"ก 

ก�������(> : $���ก '�&��&ก�'���'&��ก���"'�ก��$��-��ก$�&)���� ��&�����'
����)���&�$��)%&���6�������� � !�����ก�����=��ก�����ก����#�����)ก��4���	
4'��4���"�,����"����,'��������� 

���&��� ��ก���& 3 ���������'�'��"��$��ก��(��  ��'� 1 ������'�'&��ก���"�����������
ก�������(> �!� ������C"����"ก #�� 2 ��������'&��ก���"�����������ก�������(> �!� ������C
"������ก #�� ������C�(�!� 6����#"'�������������������&"'��	��� 

������C"����"ก �� !�������&�$��)��ก���& 5 ��" #"'ก@� ��& ����(�����)���� ��&��
���&�$��-��ก��� #����!���'���$���	#���)����������ก���&��กก�'� 6 ��" ����)�4�)ก��4��
4'��4���"�����"����������� ()ก��4��4'��4���"��������,& 32 ��" "��&�� !��������(���4�&��
ก���& 6 ��") 

�����(���= 

�����(���= DPU
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������C"������ก �� !�����)��ก���& 5 ��" #"'� ��& �"'�ก����)���� ��&�����&�$��-
��ก��� #����!���'���$���	#���)����������ก���&��กก�'� 6 ��" ����)�4�)ก��4��4'��4���"
�����"����������� ���&��� ��$;�������ก������)�������&ก��$��&��,' �%&�'&���(�)���� ��&��'
����)���&�$��-��ก���  

������C�(�!� )���� ��&��'����)�$��)%&���  
#����&ก�	��	-& : ������C"������ก ��������&ก��$��&��ก��ก)��� !���(�

)���� ��&����)���&�$��-��ก���6������ก  
������C�(�!� ��'����)#ก��$��� #"' ��ก&������ ��&����)�$���	2������������;

����������� ��&����#����&��ก�#ก�	[K(�ก@�!��(�)���� ��&���������;����ก������-�#����(�
 ��ก&������ ��&������2�������$���	����= #�� ���'��$�&ก�4'��4���"6���4�)ก��4�� �(�
 ��ก&������ ��&�$��4'���(�!�����&������C"����"ก ��C�"� #�� ��C"������ก 

	���;ก������ก�	��	-& : �'��4��'������ก��$%�����2 ���'�#&��ก�$�����+%�&
����4� ��ก&��$�& �(��������� $�������� 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
�� ��� 4.5  )������;������ 

������C�"� (S) 

)
กก�!
  6 �)+� 

������C�(�!� ( N) 

������C"����"ก (W) 

5 �)+� 

)
กก�!
  6 �)+� 

������C"������ก (E) 

)
กก�!
  6 �)+� 

5 �)+� 

DPU



55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

�� ��� 4.6  ���&ก��$��&)��������C"������ก (E) 
 

��������� 3 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : �'������	
�$���$"��ก�-�$�&����('�&��ก�$"������$�&�,��!�� 4.20 

��" 
ก�������(> : ��ก$���ก '�&��&ก�'������'&���(��ก��ก��-ก���$�&�=�	��&����

(!������!�������,'����$��& 
#����&ก�	��	-& : ��'����)�������ก�	��	-&���#"'������ ���;� "��"��& 

"��"��������� (Smoke Detector) � !���(���ก�"�����ก��ก��� ��&�(��#���'&��KK�;#��&�("-
��'�&���@� ��)%& ��#��ก��$��)%& !������(�������-�� !���	
�ก�����-�� ��&��'�(��ก��ก��-ก���
�	��&����;�!��e 

	���;ก������ก�	��	-& : ก�"��"��&"��"��������� (Smoke Detector) ���&
���� ������ 438 �-� �	
��'��4��'�� 394,200 ��� 

 
 
 
 
 
 
 

DPU
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�� ��� 4.7  ���('�&$�&$���$"��ก�-�$�&������)%&������$�&�,��!�� 
 

��������� 6 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ����;�����������4'�����(���=$�&������'�����&(!�	�",����������

����-���= 
ก�������(> : ��!���ก���("-� ��&�(�� ���� #�� �= ���$����&4'�&����� +%�&���'��$�& 

�= ����-ก����	��&4'�&��������� ��ก�������ก��$%��ก@�!� ��!����(���$���	��&�������&ก�'�� ������
�(��ก���-��"��("-),ก�=�(����� #�� ��ก��ก�����=ก@���-ก����	��&4����!��e $�&������� �'�� 
���� ����$���	��&4'�&���������������(�����&������&������� ���'&���(�����ก���-��"��("-���(��
�����(���=�$���	��&������&��&ก�'�������!��&��ก��&��'�(@�������&��ก�(�� #�������ก�����= 

#����&ก�	��	-& : ��กก�������(>$���ก '�&$��&"�� ��'�ก�"��"��&���&(!�
	�",��������������-���=�����	
��	�����ก ��!��&��ก "��&�4����&"���-���ก�	��	-&�'��$��&�,& 
#��ก���ก���������&��#����กL;���&�)�	["�ก�$�&���� �%&$�����#����&#ก��$
��&��� 

$�� 1 ��กก1����������-��(�����;����� #�� 6��������� 	�C��ก�4!��� ��&
� !����6�ก����ก��ก��� ��&�(������;��&ก�'�� 

$�� 2 ����� 	*����&(���= ��ก��ก�������&ก�'�� ��!��&��ก�������&ก�'����'�4'��&
(���= �������(��ก�����������"'��,��4�������� 

$�� 3 ��'�&�ก@"���������	
��	����,&����,��4��������4��������K���ก�(���=
��!��&��ก�������4�� #���������&ก�'��ก@����)�������&���&����ก���������ก;������'������ 
#���= ������� ��&���� �%&�����(�"��"��&"��"��������� (Smoke Detector) +%�&��!��"���������

4.20 �)+� DPU
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����������"��&��ก�#��&�"!���,��4������(�(����4��������&ก�'��6��ก��4���KK�;�=(!�
��KK�;����& �	
�"�� 

	���;ก������ก�	��	-& : "��"��&"��"��������� (Smoke Detector) �����
����� ������4'�����(���=$�&����4��� 2 f 6 ������ 5 "�� �	
��'��4��'�� 4,500 ��� 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

�� ��� 4.8  ����;�����������4'�����(���=$�&���� 
 

��������� 8 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ��'��#����&���� 
ก�������(> : ������&ก�'����'��#����&���� +%�&(�ก�ก���("-� ��&�(�� ��ก&��

���� ��&#�������K� ��&��'��$���,�$�&���� ����(���	����:��� ��ก����� ��&#��4'��4���"�& 
#����&ก�	��	-& : ������#����&����+%�&�������������)���"��ก1(���#��

����ก@����)���������)(����4����6������ก #����ก�"��	*�� F#����&����G �����'�&4����� 
� !���	
�$���,����(�� ��ก&������ ��&�$���&���("-� ��&�(��#��4'��4���"��!���ก���("-� ��&�(�� 

	���;ก������ก�	��	-&: - 
��������� 13 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ���	��������ก�C�������(�-������"��&#"' 50 �,ก��Cก>��""'�����

$%���	��'����)(�-�ก����&�����6����"6���"���!���ก���("-� ��&�(�� 
ก�������(> : (��&	�4-��(K'���4��� 6 �	
���!��&	����ก�C$����(K'#����ก�����

�'��� )����!��&	����ก�C��'(�-�ก����&����!���ก���("-� ��&�(�� ������(���������) 
 

�&#(.���)�$/!�&#(.�#�(0��"�
�
� DPU
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# 'ก�����	��'�&���@� 	�ก��ก��(��&	�4-��(K'���,��4�&���	
���������ก ����)�-��
���	���; 500-1,000 �� ก�� � (���=�%&"��&�4�������ก��������&����ก��ก(��& ��&����
ก�# 'ก����$�&�����'������(��ก�����"��"'�ก�� � (���=��'�&��ก 

#����&ก�	��	-& : �4!���"'���!��&	����ก�C�����(��&	�4-��(K'���4��� 6 �$��
ก�����"���������� !���(�(�-�ก����&��6����"6���"���!��"����������=��� 

	���;ก������ก�	��	-& : ก��4!���"'���!��&	����ก�C�����(��&	�4-�
�(K'���4��� 6 �$��ก�����"��������� �	
��'��4��'�� 30,000 ��� 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
�� ��� 4.9  (��&	�4-�$����(K' 

 
��������� 17 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ������'������'���==*�����&���(�� �'���=����&�(�ก�� ��!��&(���

#��&��&2-ก�2�� ��&���� (��&6)& ����� �����KK�;�"!��� ��&�(�� ��!��&�,��������� ��& 
(��&4'��4���"2-ก�2�� ��ก;�2-ก�2�� 

ก�������(> : ��ก��กก�������(>  ��'���&��� 
$�� 1 ��!��&(���#��&��&2-ก�2�� �����4�#�"�"�����"�� �	
��=����&��!������'��

�==*�	ก"�(�-����&�� 
$�� 2 �=�'�&��'�&2-ก�2�� ��&���� (��&6)& ����� �4�#�"�"�����"�� �	
��=����&

��!������'���==*�	ก"�(�-����&�� #"'���&��� ������;��&�������=�'�&��'�&2-ก�2��� ��& 1 �-�

DPU
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��'����� +%�&��'� ��& ����(��ก��(�#�&��'�&�� !�������&ก�'�� #���'&��ก�������(���&��'�(@�
������&���������� � (���= 

$�� 3 �����KK�;�"!��� ��&�(�� �4�#�"�"�����"���	
��=����&��!������'��
�==*�	ก"�(�-����&�� 

$�� 4 ������'�� ��!��&�,��������� ��& (��&4'��4���"2-ก�2�� ����!���� 
��&���� ��กก�������(> ��'���'����������	
���ก�"��"��&����'���==*�����&� ���

��!��&��ก�����"'�&e ������==*�����&��,'��"���-	ก;>��,'#��� �%&��'�'&��ก���"'�����
��!���ก���("-2-ก�2�� �ก�������'��$�&�=�'�&��'�&2-ก�2������;��&��������������ก�	��	-& 

#����&ก�	��	-& : ��กก�������(> ��'���'����������	
���ก�"��"��&����'��
�==*�����&� ��� #"'���&�����	��	-&#ก��$ �!� ��"��"��&�=�'�&��'�&2-ก�2������;��&�����(�
� �����ก$%�� 

	���;ก������ก�	��	-& : "��"��&�=�'�&��'�&2-ก�2�������� 10 ��!��& �	
�
�'��4��'�� 30,500 ��� 

 

 
 

�� ��� 4.10  ��!��&ก�������==*�����&2-ก�2�� 
����� : http://www.ssbsiam.com/Generator.html 

 
��������� 19 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ������'�������KK�;�"!��� ��&�(�������"6���"� ��� ��&���

#��&�("-����4��!� 

DPU
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ก�������(> : ��!���ก���("-� ��&�(��������;�����'���,� ��(@� ก@����'��ก��'&��KK�;
�"!���(�,�)%&�("-����ก��$%��#���'&���(���'����)�$���&���("-���������� ������ก��ก��-ก���
$�&� ��&���������-� 

#����&ก�	��	-& : ��"��"��&�����KK�;�"!��� ��&�(�������"6���"� 6���4�
"��"��������� (Smoke Detector) �	
��-	ก;>#��&�("- ��!��&��ก"��"����������=����)
"������("-� ��&�(������ก��$%��������@�ก�'�#��"������������ (Heat Detector) 

	���;ก������ก�	��	-& : 6	��,"��ก�	���;ก������ก�	��	-& 
��������� 3 ��#�������#��"��	����� ((��� 50) 

 

 
 

�� ��� 4.11  "��"��������� (Smoke Detector) 
����� : http://www.rightcliquetech.com/hidden.htm 

 

��������� 22 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ",�(��2���������� ��&	����4������ ��& 1 ",� #����!���4����2���������� ��&

�����'�ก�� 30 ��" ��'����)����	�4����� ��&�� !��������&(��$�&4���������� 
ก�������(> : �'&��ก������!��&ก��&���("-� ��&�(��$���"���� !�����+%�&�����'

����)�$��)%&��� 
#����&ก�	��	-& : ก�� ���",��ก@����2���������� ��&����"��&�4�&�	���;��ก�

	��	-&�,& #���������ก�	��	-&�����ก ��&���� �%&$������(� ���;�"��"��&��!��&���� ��&4���
�����4��� 2 f 6 4����� 1 ��!��& 6��4���$�&�������(� ���;������(����������-;����"�#��
��� 

DPU
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	���;ก������ก�	��	-& : "��&��!��&���� ��&4��������4��� 2 f 6 4����� 1 ��!��& 
�	
��'��4��'�� 32,500 ��� 

 
 

�� ��� 4.12  ",�(��2���������� ��& 
 

 
 

�� ��� 4.13  ��!��&���� ��&4�������� 
����� : http://www.squidoo.com/wheeledfireextinguishers 

  

DPU
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��������� 23 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ������� #�� ��"�ก��(���'� ��& �"��$��ก��(�� 
ก�������(> : ������� #�� ��"�ก��(���'� ��& ���ก��4����� ��& ��!��&��ก��'��

��!��&�,��������� ��& (!� �'����� ��&"'��$��ก��)�&�����,& 
#����&ก�	��	-& : "��&���!��&�,��������� ��&��ก)���� ��&��"'��$�����(��������

���� ��&#&���)%&��� ��& � (!� �,�����ก����$��&��ก��,#����������ก�	%กL�ก���,��4����4�K
� !��(�#����&	��	-&����(���������-� 

	���;ก������ก�	��	-&: - 
��������� 26 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ��"�ก��(���'� ��& �"��$��ก��(�� 
ก�������(> : ��"�ก��(���'� ��& ���ก��4����� ��& ��!��&��ก��'����!��&�,�����

���� ��& (!� �'����� ��&"'��$��ก��)�&�����,& 
#����&ก�	��	-& : "��&���!��&�,��������� ��&��ก)���� ��&��"'��$�����(��������

���� ��&#&���)%&��� ��& � (!� �,�����ก����$��&��ก��,#����������ก�	%กL�ก���,��4����4�K
� !��(�#����&	��	-&����(���������-� 

	���;ก������ก�	��	-&: - 
��������� 27 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ��	���;������'� ��& ����(��ก��'&�'����������&����	
�������'����

ก�'� 30 ���� 
ก�������(> : ��ก$���ก '�& ����(���!���ก���("-� ��&�(����������'� ��& �"'�ก�

���� ��&���������������ก��(�� 
#����&ก�	��	-& : ก�	��	-&�(�������ก@���������&�����&�	
��	�����ก��!��&��ก

����'&��ก������!��&$�&6�&���&���� � ������ก@�����$�&������&ก�'����,'���4������-�
$�&���� ��&���� #����&��ก�#ก�	[K(��!� ก���������ก)���� ��&"'��$��ก��(������������ ��&
�����ก���� � ��2����� ��&�����%&���,#��กL�#������� (������������ ��&�����ก
������,'�	
�	���� 

	���;ก������ก�	��	-& : - 
��������� 29 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ��'��������� ��&��"6���"� 

DPU
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ก�������(> : ������� ��&��"6���"��	
������������K��ก�	*�&ก���������� 
��!��&��ก������)����-�ก��-ก���$�&� ��&�(�������� ��&���� ��!����'��������� ��&��"6���"�
����(���!���ก���("-� ��&�(��� ��&���-ก�����'�&���@� 

#����&ก�	��	-& : (�ก	��	-&6��ก�"��"��&������� ��&��"6���"� ���&����
�����4�&�	���;#��������ก��������ก���ก ��&���� #����&��ก�#ก�	[K(���&ก�'�� ����)
������6�� ก�"��"��&���"������ ��&�(����"6���"�6����!�ก4���"��������� � !��4'���(����
�("-#������)�$���&���("-� ��&�(�������'�&���@� ก'������ ��&���-ก����	��&����;�!��e 

	���;ก������ก�	��	-& : 6	��,"��ก�	���;ก������ก�	��	-& 
��������� 3 ��#�������#��"��	����� ((��� 50) 

 

 
 

�� ��� 4.14  SPRINKLER SYSTEM 
����� : http://safesidesecurity.blogspot.com/2010_10_01_archive.html 

 
��������� 31 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ��!�����"��#����&���������(���=��,'('�&ก���ก�� 60 ��" 6����

���('�&ก�� 82 ��" #�� ���������&��C"����"ก ��'����)�&�,'4����'�&�-�$�&������� +%�&
����)�&���)%&#�'4��� 2 ��'����� 

ก�������(> : $�� 1 ���'��$�&�����(���=('�&ก����ก�'&�(��ก�����������&��!��� � 
(���=��!��&��ก�����&��ก�(���=)%&����������������&�����ก 

DPU
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$�� 2 ���������&��C"����"ก ������'����)�&�,'4����'�&�-�$�&������� 6��
����)�&������ ��&#�'4��� 2 ��'����� ���&��� ��!��� � �&��#���"��&��ก��ก�����(���=��4���
��&ก�'���	�4��������K��%&���&�	�,'���4����'�&�-���� +%�&��$���ก '�&��&ก�'����� ����'&��
ก������!��&$�&ก�� � (���= ��!��&��ก��!���	D���ก��ก�����(���=#������4��������K�
������� �ก�� ���� #�� �= �����,'������;4���������� 

#����&ก�	��	-& : $�� 1 ก�	��	-&���'��$�&���('�&$�&�����(���=�������
�����ก��!��&��กก���ก��ก��4�����#��"��&�4�&�	���;��ก #"'��'�&�ก@"�����('�&$�&
�����(���=��'�����K��'�����	������$�&��&(���= � ��2�������&�������,#�������&
(���=�(�	������ ��'�����&$�&ก��$��&������&(���= 

$�� 2 ���������ก�"'��"�������(���=������C"����"ก�(��&�	)%&4����'�&�-���� � !��
	����:��� ��ก�� � (���= 

	���;ก������ก�	��	-& : "'��"�������(���=������C"����"ก�(��&�	)%&4���
�'�&�-� �	
��'��4��'�� 50,000 ��� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

�� ��� 4.15  #����&#��&�'������(���=��C"����"ก����)�&���)%&4��� 2 
  

��������� 34 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : �����(���=������ก���&� ��& 85 �+�"���" 
ก�������(> : �����(���=ก���& 85 �+�"���" ก���&� ��& �"'�ก������'�����#��

��กก������;���������ก�(���=$�&���� ��'���'�ก�� 1 4���6�& 

/&1# 1 

/&1# 2 

/&1# 3 

DPU
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#����&ก�	��	-& : ��กก�������(> ��'�$���ก '�&��&ก�'����'�'&��ก���
��&�����,����ก�C%กL��%&�(@��'���'����������	
������"��&�������ก�	��	-& 

	���;ก������ก�	��	-& : - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
�� ��� 4.16  ����ก���&�����(���= 

 
 ��
.&���� 36 $#�����
������+���%���)�# 

 $���ก '�&: ������'������ก�C)'������ก�C (!� ����������"��$��ก��(��$�&
ก1(��� 

 ก�������(>: ��ก$���ก '�&��&ก�'���'&���(� ��!����������)�$���,'�����(���=��� 
��������$����ก@����'����)�����������ก��� ����(�����������,'���������� +%�&�	
����"��"'�
�,��4�����	
���'�&��ก 

 #����&ก�	��	-&: ��	��	-&�(�����������(���=#"'��4���"��&��4'�&����
��ก�C����� !�������ก����'����ก�'� 1.4 "��&��" �	D��,'�����ก������� 

 	���;ก������ก�	��	-&: 	��	-&�(�����������(���=������C"������ก 
#����C"����"ก "��&#"'4��� 2 f 6 ��4'�&������ก�C����� !�������ก����'����ก�'� 1.4 "��&��" 4���
�� 1 4'�&  ������&���(���"'�&���ก��-�& �	
��'��4��'�� 40,000 ��� (���&(�� 10 4'�&) 

 
 
 
 
 

DPU
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�� ��� 4.17  (���"'�&���ก��-�& 
����� : http://www.aachen-upvc.com/spaw2/uploads/images/4A_3_resize.jpg 
 

��������� 39 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : �����(���=��&��C"����"ก ��'��#�&��'�&��ก����==*�2-ก�2�� 
ก�������(> : ��ก$���ก '�&��&ก�'������(���'����)��&�(@�������&����������

�����!���ก���("-2-ก�2�� 
#����&ก�	��	-& : ��"��"��&���#�&��'�&��ก�==*�2-ก�2�� 4�����#�"�"�����

"�� �������(���=��&��C"����"ก �(������-��-ก4��� 
	���;ก������ก�	��	-& : "��"��&�=�'�&��'�&2-ก�2�������� 6 ��!��& �	
�

�'��4��'�� 18,300 ��� 
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�� ��� 4.18  �=�'�&��'�&2-ก�2�� 
 

��������� 40 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ��'��	*����ก4��� #����'��	*����ก��&(���=���	�",����&4��� 
ก�������(> : ��ก$���ก '�&��&ก�'���'&��ก���"'�ก��$���&���("-#��ก�

� � (���= �4'� (�ก��'��	*����ก4���ก@������(� ��ก&������ ��&����4������(���=�	
�������&
��ก��$���&���("-�ก������������'�$;�������,'�������;4����� #�� (�ก��'��	*����ก��&(���=
ก@��'����)�������'��������������)�4�(���=���(!���' �	
�"�� 

#����&ก�	��	-& : ��������	*����ก4���"������������;����$��&	�",(���= �'��
����������(���=�(�"������������;4�� �ก����� #����������	*����ก��&(���="������������
��#��������ก$�&	�",(���= 6����"����กL�������)��&�(@����4�������$�����'��@กก�'� 10 
�+�"���" 

	���;ก������ก�	��	-& : 	*����ก4���"������������;�����ก#�������
�����(���=���&(�� 22 	*�� �	
��'��4��'�� 3,300 ��� 

	*����ก��&(���="������������;�����ก#������������(���= ���&(�� 22 	*��  
�	
��'��4��'�� 50,600 ��� 

 
 
 

DPU
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�� ��� 4.19  �-�"��"��&	*����ก4���#��	*����ก��&(���=�����ก	�",(���= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�� ��� 4.20  �-�"��"��&	*����ก4���#��	*����ก��&(���=�����	�",(���= 
 

��������� 43 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : 	�",(���=��4���:;�	�",(!�$��ก����,& 2.5 �+�"���" 
ก�������(> : ��ก$���ก '�&��&ก�'���'&���(� �,�� � (���=����ก��ก����-����

(!��ก���-��"��("-��� 
#����&ก�	��	-& : �������&���� !��	*�&ก��ก����-����(!��ก���-��"��("- (!� 

	%กL��,��4����4�K��ก�	��	-&:;�	�",� !��#ก�	[K(���&ก�'�� 
	���;ก������ก�	��	-& : �����&������:;�	�",(���=� !��	*�&ก��ก�

���-����&(�� 11 �-� �	
��'��4��'�� 5,500 ��� 

�-�"��"��&	*����ก��&(���= 

�-�"��"��&	*����ก4��� 

�-�"��"��&	*����ก4��� 

�-�"��"��&	*����ก��&(���= DPU
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�� ��� 4.21  :;�	�",����;	�",(���= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

�� ��� 4.22  #����&ก�	��	-&6��ก������&��� (Slope)  
 

��������� 44 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ��'��4'�&��&�2 �����(���-��������ก�$���	������:�;�������ก��

������ 
ก�������(> : ����(� ��ก&������ ��&��'��4'�&��&�2 �����(��������:�;��� 
#����&ก�	��	-& : ��กก�������(> ��'�ก�	��	-&�	
��	�����ก��!��&��ก�4�

"���-��,& #�� ก���"'�ก��4�&������ ���&��� (�ก��'��4'�&��&�2 �����(���-��������ก�$��

	�",(���= 

�����������(���= ������ก�����(���= 

��&��� (Slope) ��&��� (Slope) 

:;�	�", 

DPU
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�	������:�;���  ��ก&������ ��&ก@��&����)�4��-	ก;>���� ��&�����,'������������(��
������:�;������ 

	���;ก������ก�	��	-& : - 
 

 
�� ��� 4.23  4'�&��&�2 �����(��ก�������:�;��� 
����� : �,'�!�������ก�"���������� !������	������ (��� 260 

 
��������� 47 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ��'�����-	ก;>��!��&4'����ก�(���=��ก�����&�,' !����� 
ก�������(> : (�ก����(���=$%���	��&4������=*�)�����-	ก;>��!��&4'����ก�(���=

��ก�����,&�&�,' !�����ก@������)(���&���������� #"')��(�ก��'��ก@����)� �~����	�"�> 
(!�)ก��4�� ��4'����� 

#����&ก�	��	-& : (�ก���-	ก;>���4'����ก�(���=��ก�����,&�&���,' !�����ก@
���	
�������!��&��ก����)�4�(���&���������� #"'���&�����กก�������(>#��� ��'� ��'��ก@��� 
��!��&��ก����)� �~����	�"�> (!�)ก��4�� ��4'����� 

	���;ก������ก�	��	-&: - 
��������� 48 ��#�������#��"��	����� 
$���ก '�& : ��'����=">���� ��& 
ก�������(> : ��=">���� ��&��4'����������������ก�(� ��ก&������ ��&$%���	

���� ��&��&4��������,'�,&�����'�&���@� #"'����������ก�C%กL���� ��������� ��&#�' 6 4��� �%&��'��
��������	
������"��&����=">���� ��&��!��&��ก ��ก&������ ��& ����)$%���	��&4������-�$�&
������� 6���4�������'��� 

DPU
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#����&ก�	��	-& : ��กก�������(> ��'�$���ก '�&��&ก�'����'�'&��ก���
��&�����%&��'����������	
������"��&�������ก�	��	-& 

	���;ก������ก�	��	-&: - DPU



�����  5 

��	
��ก����ก�� ���
����� ������������� 
 

���������	�
�ก���ก���������ก���ก�����������
�������� ! �"	�#����$��%�#"� 
&��#'(��)��ก���ก�� *$+�����#&���(,���,�#ก�"�%#��ก&�*���ก�������&ก	-.��,��� 
��	��ก��-�	���#&��-�&�	*������, 4  

 
5.1 ��	
��ก����ก�� 

��ก��
�*���$&�����$(��*�$��#�'�)�	��#����'�) 0�)#	��#(���ก.	#ก
�"��
��$ก1ก��*�2�����,  33 &ก	-.�4(,$��($0�)ก1ก��*� 2�����,  42 (4.�. 2537) &��
ก1ก��*� 2�����, 50 (4.�. 2540) ##ก��$�*�$��4��<������(�*���$#��� 4.�. 2522 ��
"�*.	#��,�ก�,)*ก���*�$��#�'�)�	��#����'�) 4�*����ก.	#ก
�"������"$��
��*� 48 .	# ������$
.	#ก
�"�� 24 .	# ������$.	#ก
�"��&���>������#)�����'�4��,�<	ก�-$�-�	 "%#-$��$��?@ 3 .	# 
-$�������$.	#ก
�"�� 21.	# B�,���ก#�-��	*)������ 

5.1.1 ������$.	#ก
�"��ก1ก��*�2�����, 33 

1) ��,�(��	����,�(�+����C�?� ��,)�*��#��%,#�ก����+���(�*?��,����.#�#����	#�

��$�+�<	��D�����.	�##ก.#�+����4�(�-�	0�)���*ก�	*) (�
������, 1 �����
�*�&�����$(�) 

2) #������"%##���.����"��4(�����,$�4%��.#�#�����,�,
�ก*������+��"�	�
#�������&��<�����, 3 ��-� "%#�,
�ก*������+��"�	�#�������&�� 7.00 �$� ��-��	#�����"	$��(E�@
����4�(� (�
������, 4 �����
�*�&�����$(�) 

3) #������"%##���.����"��4(�����,$�4%��.#�#�����,�,
�ก*������+��"�	�
#�������&��<�����, 3 ��-� "%#�,
�ก*������+��"�	�#�������&�� 7.00 �$��	#�����"	$����-�"��
-E��$.	#ก
�"��.#�ก1"$�) (�
������, 5 �����
�*�&�����$(�) 

4) �	#�����"	$�&�����.#�#���&����<����(�-*	�(�*?"	#�0+�"�	��(E�@��ก&"��.#�
&����<����������
�&"�����,�"��-�	<����� 0�)&����������	#�$�#��@��ก#���$��,ก1"$�)ก
�"�� 
(�
������, 7 �����
�*�&�����$(�) 

 

DPU
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5) �����#�$.#�������'�*�#�ก�� ��#�$ *����"�	$��#�$ &��*������'�)����#
�$ �	#���D�*������,-$��(�-E&��-$���D���*���,�
��"	�ก(��*���$%,#�ก(��4�(�-"$	 (�
������, 9 ����
�
�*�&�����$(�) 

6) �����#�$.#�������'�*�#�ก�� ��#�$��*���,�(�������������ก��-E"%#4%��
.#�#�����,�
��	*)*��+���-E�	#��(������(��ก��-E��,�H�#)�����(�0�)#��0�$��( &����D�-���$
.	#ก
�"��.#�ก1"$�) (�
������, 10 �����
�*�&�����$(�) 

7) "	�$�<	�����(��*$ ���-� <�#����-� <�#��(E�@ .#�#�����D���*�"��,�.#����
��#�$���"%#�����#ก��� (�
������, 11 �����
�*�&�����$(�) 

8) $��*(�<@4���$.#����.�����%,#�#�ก����,�H���H��	*)$%#�(���������,��,�"$���$&��
��$�+�H��*(�<@-�	������$%,#�ก(��4�(�-"$	 (�
������, 12 �����
�*�&�����$(�) 

9) #������"%##���.����"��4(�����,$�0+�'�)��#�����D�<�#���H�����4%��.#� 
#�������&���#�<���.���-�&��-$�$������H��	#$ �	#�����"	$�����*���$ก�&4�ก���).#��*��
��, ��$�+�
����-�	0�)#��0�$��(�$%,#�ก(��4�(�-"$	 (�
������, 14 �����
�*�&�����$(�) 

10) &���*(�<@*��)�#)��ก&��.#����-EEI��	#���#���(� (�
������, 15 �����
�*�
&�����$(�) 

11) #�������	#�$�����I#�ก��#����)��กEI���� B�,���ก#��	*)�����#EI� 
��)��#EI� ��)��*�
� ��)�
����(� &��"��ก��)�(���,�<%,#$0)�ก����D���� ��$.	#ก
�"��.#�
ก1"$�) (�
������, 16 �����
�*�&�����$(�) 

12) ก�&�-EEI���,�<	ก���(E�@����4�(��	#���#��ก&���*(�<@��C��.#�#�����D�
*����,&)ก ��D�#(����ก*����,*-� (�
������, 18 �����
�*�&�����$(�) 

13) �	#�$� ��#)%� ��$.	#ก
�"��.#�ก1"$�) �(���������&��<����������-�)��<���������
.#�#��� ��#�.	�ก����#��C�������
�&����������
���ก&"������)��
�.#�#���&����ก"�*��
��
�����4�(��#ก#��� (�
������, 20 �����
�*�&�����$(�) 

14) ��ก<���.#�#����	#�����"	$���	"�*2����
�����4�(���,$���*���ก#���$.	#ก
�"��
.#�ก1"$�) (�
������, 21 �����
�*�&�����$(�) 

15) �	#�$�"�*����
�����4�(���$.	#ก
�"��.#�ก1"$�) �(�����'�)�#ก#���"��,�"�*
����,��,4��ก�������4�(��.	�+��-�	0�)���*ก*���*��,��� (�
������, 24 �����
�*�&�����$(�) 

16) �(�*?�ก�	"�*����
�����4�(��#ก#����	#�$�.	#�*�$�.�)��	*)�����	#�&��*�� 
J"�*����
�����4�(�K (�
������, 25 �����
�*�&�����$(�) 

DPU
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17) �	#��(�������%,#�����4�(�&��$%#+%#"��,���%,#���#4%����,#���-$��ก(� 1,000 ����
�$� ��ก�)�-$��ก(� 45.0 �$� &��-$��	#)ก*��<�����1 ��%,#� (�
������, 28 �����
�*�&��
���$(�) 

18) "�ก$�$��������4�(�#��0�$��( �"	&���&��&���&���)ก���ก#�&��
&���.#��������4�(�#��0�$��(��&����<���.#�#���-*	�	*) (�
������, 30 �����
�*�&��
���$(�) 

19) ������-�"��-E�	#���$�+�<	�
����)����������"$���#���##ก�#ก#���
-�	'�)�� 1 <�,*0$� (�
������, 32 �����
�*�&�����$(�) 

20) ���-�"��-E�	#��
��	*)*������-E&��-$���ก�#� �<�� �#�ก����($�"��ก ��D�
�	� (�
������, 33 �����
�*�&�����$(�) 

21) ���-�"��-E&��<��4�ก��*���,#)��'�)�#ก#����	#�$������	����,���-�4������
��D����� ก��-E (�
������, 35 �����
�*�&�����$(�) 

22) ���-�"��-E��,�����4%��.#�#��������	#�#)�����
�&"�����,��$�+##ก���'�)�#ก
-�	0�)���*ก (�
������, 37 �����
�*�&�����$(�) 

23) ���-�"��-E��,#)��'�)��#����	#�$�����ก��-E0�)#� )ก�*	�<�#����)#�ก�� 
(�
������, 38 �����
�*�&�����$(�) 

24) ����"��-E�	#��
��	*)*������-E $��*�$ก*	�����C(-$��	#)ก*�� 90 �B��(�$� ���
-$��	#)ก*�� 1.90 �$� (�
������, 41 �����
�*�&�����$(�) 

5.1.2 ������$.	#ก
�"��ก1ก��*�2�����, 33 &���>������#)�����'�4��,�<	ก�-$�-�	 
"%#-$��$��?@ 

1) ����"��-E�	#���D������H�<�(����ก##ก���'�)�#ก4	#$�(�����#��ก?@<�(���,
�������"	��������H�-�	�#� (�
������, 42 �����
�*�&�����$(�) 

2) #�������	#�$����EI�&��$�4%����,�����EI�.���ก*	�� )�* �	����-$��	#)ก*�� 
10.00 �$���D���,0���&��*����4%,#�<	��D����"��-E���#�ก��-�	 (�
������, 45 �����
�*�&��
���$(�) 

3) �	#�����"	$����"��-E��<������EI���,���
�-�������-�"��-E-�	���*ก��ก���-� 
(�
������, 46 �����
�*�&�����$(�) 

5.1.3 -$�������$.	#ก
�"��ก1ก��*�2�����, 33 
1) #������"%##���.����"��4(����	#�����"	$�+����,$��(*ก����ก*	��-$��	#)

ก*�� 6.00 �$� ��,�����ก�(,��ก���$0�)#�#��� (�
������, 2 �����
�*�&�����$(�) 

DPU
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2) ��*���,��D�.#��.��#ก���.#�#������"%##���.����"��4(����	#�"�����ก
�.���,�(�.#���	#%,�"%#+����C�?�-$��	#)ก*�� 6.00 �$� (�
������, 3 �����
�*�&�����$(�) 

3) �(�*?���-���,$(�<����-�"��-E.#�#��� �"	$�����"%#������,�
��	*)*������-E
-�	-$��	#)ก*�� 1 <�,*0$� ��,��$�+�H�ก���$(�"	���*-E"%#�*���$%,#�ก(��4�(�-"$	�.	�-��	���� 
(�
������, 6 �����
�*�&�����$(�) 

4) $�&�����.#�#�����ก<����ก���ก��-*	��,�(�*?<����	������ 0�)&����������	#�$�
#��@��ก#���$��,ก1"$�)ก
�"�� (�
������, 8 �����
�*�&�����$(�) 

5) ������'�*�#�ก����,$��$"$���*�)�����&�� 50 ��ก���ก@�$���#����.���-��	#�
�(�����#��ก?@�*�����*��"%##��ก?@�*��#�ก��ก(��4�(�-"$	B�,���$�+�������"	�*(�<@")��
ก��
����.#����-�	0�)#��0�$��( (�
������, 13 �����
�*�&�����$(�) 

6) #������"%##���.����"��4(����	#�$�������)4������-EEI��
�#��
�"�� 
���)4������-EEI�-�	�4�)�4#��$"��ก�ก?M@��,ก1"$�)ก
�"�� 0�)��$�+�
����-�	#��0�$��(�$%,#
������)-EEI��ก�(")���
���� (�
������, 17 �����
�*�&�����$(�) 

7) �	#�$���������?��%#��4�(�-"$	��ก<��� ��ก#��	*) #��ก?@��������? &�� 
#��ก?@&�	��"����,$��������#��0�$��(&�����&�	���,�<	$%# (�
������, 19 �����
�*�&�����$(�) 

8) ��	"�*2����
�����4�(��	#�$��)�"���ก��-$��ก(� 64.00 �$� &���$%,#�<	��)2����
�
����4�(�)�*-$��ก(� 30.00 �$� ��#��ก��	"�*2����
���� �4�(�&�	*��$�+�
�-��<	����4�(���4%����,
����"$���<�������-�	 (�
������, 22 �����
�*�&�����$(�) 

9) �	#�$��*�$����,
������,"�*��#��)2����
�����4�(���,<���������-$��	#)ก*�� 0.45 �$ก�
���ก���$� &��-$��ก(� 0.7 �$ก����ก���$� �	*)#���ก�-"� 30 �(���#*(���� (�
������, 23 ��
���
�*�&�����$(�) 

10) �($�?ก�������)��
��
�#��	#�$��($�?ก����)-$��	#)ก*�� 30 �(���#*(���� 
�
�"����#)%���#&ก &��-$��	#)ก*�� 15 �(���#*(���� �
�"����#)%�&������#��,�4(,$.�����#���
"������)*ก��&��*$&�	*-$��
���D��	#�$�กก*�� 95 �(���#*(���� (�
������, 26 �����
�*�&��
���$(�) 

11) $���,�ก����
��
�#��4%,#�<	�24����ก�����4�(�0�)��$�+������)��
��
�#�-�	��D�
�*��-$��	#)ก*�� 30 ���� (�
������, 27 �����
�*�&�����$(�) 

12) #������"%##���.����"��4(����	#�����"	$��������4�(�#��0�$��( �<�� 
SPRINKLE SYSTEM "%#���#%,���,���)����� ��,��$�+�
����-�	�	*)��*�#�������$%,#$��4�(�-"$	 
0�)�"	��$�+ �
�����#����$4%����,����"$���ก<��� (�
������, 29 �����
�*�&�����$(�) 
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13) #�������	#�$����-�"��-E��ก<���������"%#���EI����4%���(�#)����	#) 2 ���-� 
����#)������,��,�����-$�*����#)�� ? �����.#�#�����$�+$�+�����-�"��-E-�	���*ก &�������-�
"��-E�	#�#)��"���ก��-$��ก(� 60.00 �$� �$%,#*����$&�*�����(� (�
������, 31 �����
�*�&��
���$(�) 

14) ���-�"��-E�	#�$��*�$ก*	��-$��	#)ก*�� 90 �B��(�$� ��ก�#�ก*	��-$��	#)ก*�� 
22 �B��(�$� &����ก�������-$��ก(� 20 �B��(�$� $�<��4�กก*	��-$��	#)ก*�� 90 �B��(�$� &��$�
�*���-�#)����	#)"��,��	�� "	�$�	�����-�"��-E��D�&�����-��*�)� (�
������, 34 �����
�*�
&�����$(�) 

15) ���-�"��-E��,#)��'�)��#��� �	#�$�#�ก��+��)��#�ก�� "%# $����#���$��$
.	#ก
�"��.#�ก1"$�) (�
������, 36 �����
�*�&�����$(�) 

16) ���-�"��-E��,#)��'�)��#����	#�$�&���*�����ก���-EEI�2�ก�2(��"	$#��"��
<�#����-�	.?��4�(�-"$	 (�
������, 39 �����
�*�&�����$(�) 

17) ���-�"��-E��,#)��'�)��#����	#�$��I�)�#ก<���&���I�)�#ก���"��-E��,�	����
&���	���#ก.#�����"��-E��ก<����	*)��*#�ก���,��$�+$#��"��-�	<�����$�.���-$����กก*�� 
10 �B��(�$� (�
������, 40 �����
�*�&�����$(�) 

18) ����"��-E�	#���$�+��H�##ก-�	0�)���*ก��#��*�� ����"%#���##ก���
���-�"��-E�	#�-$�$�<���"%#C?�����"%#.#�ก��� (�
������, 43 �����
�*�&�����$(�) 

19) #�������	#�����"	$�<�#�����24���
�"�������'�)�#ก�.	�-�������C�?
'�)��,�ก(���#���-�	��ก<��� &����D�-���$.	#ก
�"��.#�ก1"$�) (�
������, 44 �����
�*�&��
���$(�) 

20) �	#�����"	$�#��ก?@��%,#�<�*)��ก�"��-E��ก#��������4%���(�-�	0�)��#�'�) 
(�
������, 47 �����
�*�&�����$(�) 

21) #�������	#�$��(E�@����4�(�#)����	#)"��,�<�� &����D�-���$.	#ก
�"��.#�
ก1"$�) (�
������, 48 �����
�*�&�����$(�) 

������� ��ก��ก��
�*�&�����$(� ��	�
�ก���ก��-�	�
�.	#�ก4�#���,-$���D�-���$
.	#ก
�"����ก1ก��*�2�����, 33 &�� .	#�ก4�#���,$�ก�##ก&����D�-���$.	#ก
�"����
ก1ก��*�2�����, 33 &���>������#)�����'�4��,�<	ก�-$�-�	 "%#-$��$��?@ $��
�ก�*(����"@+��
��ก�����,#�����ก(�.��� &��"�&�*�����ก�������&ก	-.�4%,#�"	#���$��*�$��#�'�)��ก
#����'�)$�ก)(,�.��� ��$��,��	�
�ก���ก��-�	���#&��-�&�	*������, 4 
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5.2 ก�����
����� 

��กก���ก���ก���%,#� ก����$(��*�$��#�'�)�	��#����'�) ก?���ก�� #���
�2�($4��ก�)�( $"�*(�)���)C�ก(���?M(�)@ 4�*�� #������ก���*$�.	#�ก4�#���,�����ก�����#
�*�$��#�'�)�	��#����'�) �
��*� 24 .	# ��ก����"$��
��*� 48 .	# 0�) .	#�ก4�#���,4�����
��*�$�ก�ก(���ก.����#�.#�ก�##ก&�� ��%,#���ก#������ก���*�	��ก�#��Y 4.�. 2535 ���-$�#)��
��.	#��������$ก1ก��*�2�����, 33 (4.�. 2535) B�,���D�ก1"$�)�*���$#�����,ก
�"���"	
#����	#�$�ก�##ก&���4%,#ก��I#�ก��#����'�) ������� #������ก���*���-$�-�	$�ก�##ก&��
����I#�ก��#����'�)��$.	#ก
�"����ก1ก��*�2�����, 33 B�,� ��ก.	#�ก4�#���,4�����$�����
��$�+������&ก	-.-�	 &��-$���$�+������&ก	-.-�	"%#������&ก	-.-�	)�ก ��%,#���ก 
����$�?��,�<	��ก���������� ก������������ก�����#ก��<	���#��� ก�������
�����ก���ก���*�$�*)��$&����ก�?�����+��>�)ก$.#�#��� ��D��	� 0�) .	#�ก4�#�
��*���,-$���$�+&ก	-.-�	"%#&ก	-.-�	)�ก���� �*"�$��ก�����! $�����"%#�I#�ก��
��ก�����#�*�$��#�'�)�	��#����'�)��,#���ก(�.��� 

#)���-ก���$ �4%,#�I#�ก���"��	�)&���,#���ก(�.���ก�� #����2�($4��ก�)�( 
$"�*(�)���)C�ก(���?M(�)@  ��������"	�ก(��*�$������)����<�*(� ��4)@�(� &��<%,#���)�.#�
$"�*(�)���) ��	�
�ก���ก���"��*��$�.	#�ก4�#� ����"$� 7 .	# ��,"��*)���&����	���(�<#���ก�
��&�#����*������&ก	-. ������  

1) #��ก?@<�(���,�������"	��������H�-�	�#��ก(�ก�<
����
��"	����"��-E�H�-$�
��(� B�,���ก��ก������ก���*������"	#���
��"	�*�� "%# -E �.	�������-�"��-E-�	 ������� �*
�
���(�ก�B�#$&B$"%#����,)�#��ก?@�������"	��������H�-�	�#� &���*�*��<��*���$%,#
�
���(�ก�����,)�&�	*����"��-E�����H���(�"%#-$� "�ก)��4��>�"����ก���*#)���"	�
���(�ก�"�
&�*���&ก	-.��#-� 0�) ��$�?ก������ก���������D�����<	���) 12,600 ��� 

2) #���-$�$���������?��%#��4�(�-"$	���#��0�$��( $��4�)����&�	��"����,�<	
$%# B�,���ก.	#�ก4�#��
��"	�$%,#�ก(��"���4�(�-"$	���(�*?��,-$�$���	4��"�� ก���-$�$�ก����
�����?��%#��"	�	+���"����,�ก(�.���&��������"	-$���$�+�.	������"��-�	����*�� ��#���ก(�ก�
��ก��$.#��4�(�-�	����,��� �4��2������4%,#&ก	-.�>�"����ก���* �*�
���(�ก��(��������
�����?��%#��4�(�-"$	���#��0�$��(�4(,$��($ 0�) ��$�?ก������ก���������D�
����<	���) 218,000 ��� 

3) #���$���	2����
�����4�(����
�<���$��4�)� 1 ��	 &���$%,#�<	��)2����
�����4�(�)�*-$�
�ก(� 30 �$� -$���$�+�
�-��<	����4�(���4%����,����"$�.#�<�������-�	 B�,������ก������%,#�
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ก������"���4�(�-"$	.����	���4%����,B�,���)-$���$�+�.	�+��-�	 &��ก�������&ก	-.0�)ก�
�4(,$��	�ก����)2����
�����4�(������	#��<	����$�?��ก���������� &���
���(�ก�������-�	
)�ก ������� ���.#���#�"	4(��?��(�������%,#�����4�(�<�(�$��	#<����� 1 ��%,#� 0�) ��$�?ก�
�����ก���������D�����<	���) 39,000 ��� 

4) ���-�������(���*���ก -$���$�+�����<����������.#�#���-�	 B�,���$�+��-�	
+��&��<��� 2 �������� �
��"	�$%,##4)4��$�&�	*�	#�##ก��ก���-�"��-E��<������ก���*-��<	���-�
�����������-������,<����������-�	 B�,���.	#�ก4�#����ก���*��� #�������ก������%,#�.#�ก�
#4)4"��-E ��%,#���ก�$%,#��H�##ก��ก���-�"��-E&�	*$��<	���-���������#��4�ก�� �*�� &�� 
-E ��,#)�����(�*?<�������-�	 ������� �*�
���(�ก���#��($���-�"��-E�	���(���*���ก�"	��-�+��
<����������-�	 �4%,#���(�C('�4��ก�#4)4"��-E 0�)��$�?ก������ก���������D�
����<	���) 50,000 ��� 

5) #���-$�$�$�#�ก��+��)��#�ก�� "%# $����#���$��$.	#ก
�"��.#�ก1"$�) B�,�
��ก.	#�ก4�#����ก���*������"	 �$%,#�*����$�+�.	�������-�"��-E-�	 �*����,�.	�$�ก���-$�
��$�+��,�����)##ก-�	 �
��"	�*�����$#)��'�)�����-� B�,���D�#����)��#��	�<	�����D�#)���
$�ก ������� �*�������"	'�)�����-�"��-E&����<����	#�$�<�#� ���)#�ก����,$�4%����,*$ก��
-$��	#)ก*�� 1.4 �����$� ��H����'�)�#ก#���-�	 0�) ��$�?ก������ก���������D�
����<	���) 40,000 ��� (����"$� 10 <�#�) 

6) ���-�"��-E����(���*���ก -$�$�&���*�����ก���-EEI�2�ก�2(� B�,���ก
.	#�ก4�#����ก���*�
��"	-$���$�+$#��"����	����'�)�����-�-�	�$%,#�ก(��"��2�ก�2(� ������� 
�*�(��������&���*�����ก-EEI�2�ก�2(� <�(�$�&����#�,����* �����-�"��-E����(���*���ก 
�"	�#����$��ก<��� 0�)��$�?ก������ก���������D�����<	���) 18,300 ��� 

7) ����"��-E$�<���C?�����"%#.#�ก������ 2.5 �B��(�$� B�,���ก.	#�ก4�#�
���ก���*������"	 ��	#4)4"��-E#���ก(�ก�������	$"%#�ก(�#����(�"��-�	 ������� �*�
�������
�4%,#�I#�ก��ก�������	$"%#�ก(�#����(�"�� "%# ��ก����	�<�,)*<����ก�������C?������4%,#
&ก	�>�"����ก���* 0�) ��$�?ก������ก���������D�����<	���) 5,500 ��� 

������� ก1ก��*�2�����, 33 ��D�ก1"$�)�*���$#�����,ก
�"���"	#����	#�$�ก�
##ก&���4%,#ก��I#�ก��#����'�) &��ก1ก��*�2������ก���*-$�$�.	#ก
�"���"	#����������	#�$�
&����ก��
����ก��#��ก?@&������I#�ก��#����'�)�"	#)�����'�4��,4	#$�<	��� *$+�� -$�$�
.	#ก
�"���"	#��������	#�����
�&��ก������"��&��#4)4"��-E ������� +��&$	���
���(�ก�
������&ก	-..	#�ก4�#�����! &��ก�-$�$�&�������,ก���*$�ก�ก�#�"	�ก(��*�$���,)��	��#����'�)-�	
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�<��ก�� ������� �4%,#�"	#���$��*�$��#�'�)���	��#����'�)$�ก)(,�.��� �#ก��กก�������&ก	-.
.	#�ก4�#���,4�&�	* ก��*��,��$�ก��
����ก��#��ก?@&������I#�ก��#����'�)�"	#)�����'�4��,
�$��?@��$�+�<	���-�	�$%,#�ก(��"�� *$+��$�ก����)$�*�$4	#$"%#ก�B�กB	#$ก������"��
&��#4)4"��-E��D����
� 

 
5.3 ���������� 

5.3.1 .	#���#&���4%,#ก��
�-��<	 
ก���ก������
��"	���+��.	#�ก4�#� &����ก���#���ก(�.��� *$�����
����#

&�*�����ก�&ก	-.������#��� &��#)���-ก���$��	��,�ก�,)*.	#��*�
�.	#�ก4�#����� 7 .	# �����,
���#-*	��ก�#'(��)��$�4(��?�ก�������ก�#� �4%,#-$��"	�ก(��"��	�)&�.��� &���*$�
ก���ก���4(,$��($ "%#��ก����	�<�,)*<���	��ก��I#�ก��&������#����'�)��ก�*(����"@
��ก���&����ก��&�*���&ก	-.��,+�ก�	#�&���"$���$�*����-�ก��&�*�����,-�	�
����#-*	��
ก��	��*	�#(�����$��� 

#)���-ก���$ �#ก��กก�&ก	-..	#�ก4�#���$��,4� #����*$�ก����������$���
�	��#����'�) ����
�&��ก����)$�*�$4	#$"%#ก�B�กB	#$ก������"��&��#4)4"��-E  
#�$�"	�*�$�	&���	���(��
���ก���%,#��*�$��#�'�) ก
�"��.	#ก
�"��"%#����)�#����4%,#
ก��I#�ก��#����'�) &�� ����
�&��ก��*��#� ��&�#��ก?@&������I#�ก��#����'�)*$+��
�Z(���(��$&����,-�	�
�-*	 �4%,#�"	#��ก?@"%#���$�ก��<	���-�	#)���$����(�C('�4�$%,#�ก(��"�� 
��D��	� �4%,#�"	#���$��*�$��#�'�)�	��#����'�)$�ก)(,�.��� 

5.3.2 .	#���#&���4%,#ก���ก����#-� 
ก���ก�������D�ก��
�*� &�� ���$(��*�$��#�'�)�	��#����'�) ��$ก1ก��*�

2�����, 33 &ก	-.�4(,$��($0�)ก1ก��*� 2�����, 42 (4.�. 2537) &��ก1ก��*� 2�����, 50 (4.�. 
2540) ##ก��$�*�$��4��<������(�*���$#��� 4.�. 2522 ��"�*.	#��,�ก�,)*ก���*�$��#�'�)
�	��#����'�) ������� �4%,#�"	ก���ก���ก(��*�$��#��%,#�&����D���0)<�@��##���ก?���ก�� ��	�
�
ก���ก���"��*���*$�ก���ก���4(,$��($�����#-���� 

1) �
�ก�*(����"@ก1ก��*�2�����, 33 &ก	-.�4(,$��($0�)ก1ก��*� 2�����, 42 
(4.�. 2537) &��ก1ก��*� 2�����, 50 (4.�. 2540) ##ก��$�*�$��4��<������(�*���$
#��� 4.�. 2522 �<�� �*�$�"$���$.#�.	#ก
�"�� &���(,���,�*�������4(,$��($ ��D��	� 
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2) �
�ก���ก��������,)�"%#.	#�ก4�#� ��,#)���#ก�"�%#.	#ก
�"����$ก1ก��*�
2�����, 33[ �<�� ก1"$�)�*��#�#��� $��\�� NFPA &��$��\��ก��I#�ก��#����'�)0�)
*(�*ก$�+��&"�������-�) ��4��$�<��+�$'@ ��D��	�  

3) �
�ก���ก�����%,#�.#�&��ก��I#�ก��&������#����'�) 4	#$�����
�&�����ก���*
$���)�ก�@�<	ก��#���ก?���ก�� "%# #���#%,�! '�)��$"�*(�)���)C�ก(���?M(�)@ ��#-�  
 DPU
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ภาษาไทย 
 

หนังสือ 
 

วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ. (2551ก).  มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย. 
พิมพปรับปรุงครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ผูแตง. 

_________. (2551ข). คูมือ เทคนิคการตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย. พิมพปรับปรุงครั้งที่ 1. 
กรุงเทพฯ : ผูแตง. 

หนวยตรวจสอบภายใน สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. (2550). คูมือการบริหารความเสี่ยง
สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย. กรุงเทพฯ : ผูแตง. 

 
วิทยานิพนธ 

 
จิระศักดิ์ สะอาด. (2553). การประเมินประสิทธิภาพทางหนีไฟ กรณีศกึษา อาคารสํานักงานยาน

สุขุมวิท. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร. 
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

ฐานันต วชิรศักดิ์ชัย. (2553). การประเมินความปลอดภยัดานอัคคภีัยในอาคาร กรณศีึกษา อาคาร
สถานศึกษา 14 ชั้น. วิทยานพินธปริญญามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากร
อาคาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

 
 

เอกสารอื่นๆ 
 

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ( แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522. (2535, 17 กุมภาพันธ). ราชกิจจานุเบกษา, เลมที่ 109. ตอนที่ 11. 
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ก���&������!�ก��'�#�� 

(�) �*�ก��+�	 ,��� Nonlinear Regression Analysis :;��
<=�(	>��?	 ก ก @
�%��A�	ก�
�B
�ก�	
����>�<  �C ก%�D�	�E���F#�C��< G�<# ��ก�
$<$%�� �%��%$�	*Hก�	 ���	�� 

 
T = 0.68+0.081(            ) 

 
T = # ��(	ก�
$<$ (	���) P = �+�	 	�	���(�)��	�� (�	) W = � �%ก )��@
���	�� (#%�) 
 

1. �+�	 	�	���(�)��	�������ก�+�	 	�	%�ก������(	
��� 
E)
� �+�	 	�	 

�����ก  30 
E)
��<�< 37 E)
� 1,888 
E)
��F��%@	��(ER� 1,200 

 % 3,118 

 
 % 3,118 �	 = P 

2. � �%ก )����	�������ก�� 	������������@
���	��E	����T
 0.85 #%� �+�	 	 1 ��	��  
���#�U	 0.85 #%� = W 

3. ��	��� P ��F W ��(	�=� 
 T = 0.68+0.081(            ) 
 T = 33.08 	��� 

 
���# ��ก�E	�����กก��+�	 ,#���ก�� 33.08 	��� �%�#ก�	 1 ��� G%���กกWE%�<ก+�E	� 

 

 

 

 

 

 

0.73  3,118 
 0.85 

0.73      P 
   W DPU
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ก�� ��
�F<F��<!��	�+����#$��� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������	
��� ���	��� 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
������	
��� ���	��� 3 

 

 

        �T
 ��<!��	�+����#$��� 
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������� � Y 1  �F%�,���ก������� ก,�?��	��%@)
ก+�E	�กWกF� �!������ 33 ���(�)
ก��%���) 

 

�+�������
(	���
�+� � 

@)
ก+�E	� ก�
������ 

������ �� ���/
E	� < 

�+�	 	 ���(�)���< E%�<
#E�� 

42 �F�=E	����)
�
#�U	��	#�[��	��
?��ก

ก�=�
>�<	
ก$)
%
�������
��ก,H
�	�����������(E)
��	�F�=�[���)
#
� 

#����<	

��ก,H
������(E)
��	�F�=
�[���)#
� 

1. �F�=E	�
�� ���	 2 D;� 
���	����B� ���	
�F 2 ��� ( 
 % 12 ��� ) 
2. �F�=E	�
�����	 1 
�+�	 	 1 ��� 
(��	����C
�F �	

ก) 

900 13 11,700  

45 
����=��)
�%�
����B���F%�
$T�	����	����B�
@	��ก )�� <�  
�)�	�F�%�	)
<
ก �� 10.00 %. #�U	
���G�����F ���#$T�

(�)#�U	���E	���
���
�ก�C��) 

������
��	��
�+�E��@;�	
��<��$T�	���
���ก���  

���	 ����B� 3,800 1 3,800  

        

46 �)
����(E)%����
E	����	���	
����B�����F
	+����=���	��E	�
����)�F� ก��ก
��	�� 

1. 	+�� 
��ก?)�

ก
��ก#�)	��� 

���	����B� - 1 -  

2. �+����
#��	#E	T

��
	�+�  

���	����B� 20,000 1 20,000  

�F%�,ก����(	ก������� % 35,500  

  

DPU
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������� � Y 2  �F%�,���ก������� ก,��%�?��	��%@)
ก+�E	�กWกF� �!������ 33 
 

�+�������
(	���
�+� � 

@)
ก+�E	� ก�
������ 

������ �� ���/
E	� < 

�+�	 	 ��� 
(�)���< 

E%�<#E�� 

2 �)
����(E)%�D		
���%�?� ก����
ก )���%�	)
<ก �� 
6 %. �����C��ก
�����ก���%
G�<
�
��� 

	+�����ก��
@ ��

ก
��กD		 

D		�)�	�)�	
��C�F �	

ก 

- 1 - ���(�)���<%�
#!$�F
�����@	
<)�<:;��
��
(�)$	�ก��	 
%E� ��<� 
��<��) 

3 �� 	���#�U	
@
�#@�	
ก���
@
�
����=�ET


���@	��(ER�
$�#C]�)
�E�����ก
#@������	@
�?=)
T�	
ET
D		
��*�,F�%�	)
<
ก �� 6 %. 

ก��������
�� 
� ����
� �	 
(Smoke 
Detector) 

1. >�<(	E)
�
���	 1 (27 ���) 
2. >�<(	E)
�
���	 2 (88 ���) 
3. >�<(	E)
�
���	 3 (86 ���) 
4. >�<(	E)
�
���	 4 (86 ���) 
5. >�<(	E)
�
���	 5 (86 ���) 
6. >�<(	E)
�
���	 6 (75 ���) 

900 438 394,200 ���
���ก��� �%�
 %���
��<����F
���������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU
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������� � Y 2  (��
) 
 

�+�������
(	���
�+� � 

@)
ก+�E	� ก������� ������ �� ���/
E	� < 

�+�	 	 ���(�)���< E%�<#E�� 

6 ��	�����%�(��
��	��E	���
@
�
��� (E)
%�?	��ET

�F�=����+��) <
 �����	����)
�%�	)
<ก �� 1 
��� G%� ���
��%�D�[�ก��	
%�(E)#�� ��
ET
� �	#@)�
���)�	(	 

1. 

ก
กWF#��<�
� ���%(E)
��# ,��	�� 
��F G�<
�
��	�� 
��C��ก
#�T�
#$��� 

- - - -  

2. 	+��B�<���
E	��� 

ก
��ก��	�� 

- - - -  

3. ��������� 
� ����� �	 
(Smoke 
Detector) 
>�<(	��	�� 

��	����R�
(��	��ก���) 
���	 2 Y 6 ���	
�F 1 ���  

900 5 4,500 ���
���ก��� �%�
 %���
��<����F
���������� 

8 %��?	?��@
�

�����ก���	
#กd��ก]�� )���
��# ,���	
�)�	���� 

����+��?	?��

���:;��%�
�<�F#
�<�
��D) 	��%
กWE%�< 

ef�<
���
�D�	�����F
:�
%�+��� 
ET
 �D�	������
��%�DE<��
(�)��)
G�<�F� ก 

- 1 -  
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������� � Y 2  (��
) 
 

�+�������
(	���
�+� � 

@)
ก+�E	� ก������� ������ �� ���/
E	� < 

�+�	 	 ���(�)���< E%�<
#E�� 

13 F�����>� F

�ก�C���%��%
E%�	# �<	������� 
50 �=ก��CกH#%�/
	��� @;�	���)
�
�������
��ก,H
� ����� �	ET


��ก,H
� ��
�ก�#ก��
#$����E%):;��
��%�D������(E)
� ���HE<��ก�
�+���	@
�F��
��)G�<
��G	%��� 

#�T�
%��

#�T�
����
�ก�C 
#@)�ก��F��
� ����� �	
#$T�
(E)E<��
�+���	
��G	%���
#%T�
� ����� �	
����) 

E)
�
�F��%
(ER����  
���	 6 

30,000 1 30,000 

 

17 �)
�%�F�����<
$�����	���B�
�+�
��+�E�����<
$�����	���B���)
#$�<�$
��%
E��ก#ก,gH���
กWE%�<ก+�E	� 
G�<��%�D
�+���	��)

��G	%���#%T�

F�����<���B�
�ก��E<���+���	 

�����������
�
� ���!�ก#!�	
��# ,���#��	(E)
#$��%%�ก@;�	 

1. ���	 2 
�+�	 	 1 
��� 
2. ���	 3-5 
���	�F 3 
��� 
 

3,050 10 30,500  

 
 
 

DPU
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������� � Y 2  (��
) 
 

�+�������
(	���
�+� � 

@)
ก+�E	� ก������� ������ �� ���/
E	� < 

�+�	 	 ���(�)���< E%�<#E�� 

19 �)
�%�F��
��RR�,#�T
	
#$����E%)��ก���	 
�Fก
��) < 

��ก,H���
��RR�, ��F 

��ก,H��)�#E��
���%�����F��

��G	%�����F
F����)����(�)
%T
 

(E)�=
��%�+������� 
3 (	���
�+� � 

- - - - 

 

22 �=)E� !��	�+�
���#$����)
�E���
ก�	�%�#ก�	 64  %. 
��F#%T�
(�)��<
!��	�+����#$���
<� �%�#ก�	 30 %. 
��) ��%�D
	+���(�)���#$���
(	$T�	�������E%�
(	���		��	��) 

����#�T�
�
���#$����	��
%��)
 

���	��� 2 Y 6 
(������ ��	��	
(E)�=��%� �%
#E%�F�%) 

6,500 5 32,500  
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������� � Y 2  (��
) 
 

�+�������(	
���

�+� � 

@)
ก+�E	� ก������� ������ �� ���/
E	� < 

�+�	 	 ���(�)���
< 

E%�<
#E�� 

23 �)
�%�� �%��	��+����
���E� ��
��<!��	�+�
���#$���������	�=����
�%�	)
<ก �� 0.45 #%
กF���ก��#%� ���
�%�#ก�	 0.7 #%กF���
ก��#%� �) <
���
ก��E� 30 ���/
 �	��� 


#�T�
��=�	�+�
���#$�����ก
D���#$���%�
��
#@)����E� ��
	�+����#$��� 

- - - - 

 

26 ก�������<	�+��+�
�
�)
�%���%�,ก����<
�%�	)
<ก �� 30 ���/
 �	��� �+�E����
<T	
��
�ก ��F�%�	)
<
ก �� 15 ���/ �	��� 
�+�E����
<T	����F
��
���#$��%@;�	(	
���
E���#��< ก�	��� %
��) �%��+�#�U	�)
�
%�กก �� 95 ���/
 �	��� 


#�T�
��=�	�+�
���#$�����ก
D���#$���%�
��
#@)����E� ��
	�+����#$��� 

- - - -  

27 %����#กd�	�+��+�
�#$T�

(�)#!$�F(	ก�
���#$���G�<��%�D
������<	�+��+�
���)
#�U	# ���%�	)
<ก �� 
30 	��� 


#�T�
��=�	�+�
���#$�����ก
D���#$���%�
��
#@)����E� ��
	�+����#$��� 

- - - - 
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������� � Y 2  (��
) 
 

�+�������(	
���

�+� � 

@)
ก+�E	� ก������� ������ �� ���/
E	� < 

�+�	 	 ��� 
(�)���< 

E%�<
#E�� 

29 �)
�%�F�����#$���

��G	%��� #��	 
SPRINKLE 
SYSTEM ET
F��

T�	���#��<�#��� ���
�+���	��)�) <�� #
�
��	��#%T�
%�#$����E%) 
�+���	�
����%
$T�	�������E%���ก���	 

(E)�=��%�+������� 
3 (	���
�+� � 

- - - -  

31 �)
�%���	��E	���
��ก���	�=����ET

����B��=�$T�	��	
<���
	)
< 2 ��	�� ����
<=�
(	������������%� ���F

<=� , ���(�@
�

�����%�D%�D;�
��	��E	�����)
�F� ก ����F��	��
E	����)
�
<=�E���ก�	
�%�#ก�	 60 %. #%T�
 ��
��%�	 ���#��	 

1. �=��#�)	���
E	���(E)
��
�>�< �%�%�
����@
�ก��@ ��
#�)	���E	��� 

- - - -  

2. ��
#��%��	��
E	����)�	��C
�F �	�ก(E)��
��D;����	������� 

��
#��% 
��	��
E	���
�)�	��C
�F �	�
ก��ก 
���	 2 ��
%�D;�
���	 1 

50,000 1 50,000  

 
 
 
 
 
 

DPU
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������� � Y 2  (��
) 
 

�+�������(	
���

�+� � 

@)
ก+�E	� ก������� ������ �� ���/
E	� < 

�+�	 	 ���(�)���< E%�<#E�� 

34 ��	��E	�
���)
�ก )��
�%�	)
<ก �� 
90 :%. �=ก
	
	ก )��
�%�	)
<ก �� 
22 :%.��F
�=ก�����=��%�
#ก�	 20 :%. 
%���	$�ก
ก )���%�	)
<
ก �� 90 :%. 
��F%�� 
��	��
<���
	)
<E	;��
�)�	 E)�%
�)����	��
E	���#�U	
�����	��
# �<	 

�%�%�� �%
�+�#�U	���
�F�)
�
�+�#	�	ก�
������ 

- - - -  

36 ��	��E	�
�����
<=�
>�<(	

��� �)
�
%�
�ก�C
D��<#�

�ก�C ET
 
%�F��
��
�% 

������
>�<(	��	��
E	���%���
�
F��<
�ก�C
$)
%�����+�
E	)�������	
กF��)� 

1.��	��E	�
���)�	��C
�F �	

ก ���	 
2 - 6 
2.��	��E	�
���)�	��C
�F �	�ก ���	 
2 - 6 

4,000 10 40,000  
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������� � Y 2 (��
) 
 

�+�������
(	���
�+� � 

@)
ก+�E	� ก�
������ 

������ �� ���/
E	� < 

�+�	 	 ���(�)���< E%�<#E�� 

39 ��	��E	������

<=�>�<(	
���
�)
�%����� ���
��กF�����B�
!�ก#!�	 

���������
��
�� ���
!�ก#!�	 

��	$�ก>�<(	
��	��E	���
��C�F �	�ก 
���	 2 - ���	
����B� 

3,050 6 18,300  

40 ��	��E	������

<=�>�<(	
���
�)
�%��B�<�
ก
���	��F�B�<�
ก
���E	������
�)�	(	��F�)�	
	
ก@
��F�=
E	�����ก���	 
�) <�� 
�ก]���%�
@	���%�#�dกก �� 
10 :%. 

1. ����B�<
�
ก���	� )���
��# ,�)�	
	
ก��F
�)�	(	
��	��E	�
�� 

1.��	��E	���
�)�	��C
�F �	

ก ���	 
1 - 6 
2.��	��E	���
�)�	��C
�F �	�ก ���	 2 
- 6 

150 22 3,300  

2. ����B�<
���E	���
� )�����# ,
�)�		
ก
��F�)�	(	
��	��E	�
�� 

1.��	��E	���
�)�	��C
�F �	

ก ���	 
1 - 6 
2.��	��E	���
�)�	��C
�F �	�ก ���	 2 
- 6 

2,300 22 50,600  
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������� � Y 2  (��
) 
 

�+�������
(	���
�+� � 

@)
ก+�E	� ก������� ������ �� ���/
E	� < 

�+�	 	 ���(�)���< E%�<#E�� 

43 �F�=E	����)
�
��%�D#�[�

ก
��)G�<�F� ก
��
�# �� �F�=
ET
���

ก�=�
��	��E	����)
�
�%�%����	ET
*,�
�F�=ET
@
�
ก��	 

�+�������#$T�

�B
�ก�	ก�
�F����)%ET

#ก��
�����#E�� 

1.��	��E	�
���)�	��C
�F �	

ก 
���	 1 - 6 
2.��	��E	�
���)�	��C
�F �	�ก 
���	 2 - 6 

500 11 5,500  

44 
����=��)
����
(E)%���
����
#!$�F�+�E��
�����>�<	
ก#@)�
���#����
*�,>�<���#ก��(	

�����)��ก���	 

�%�%�� �%
�+�#�U	����F�)
�
�+�#	�	ก�
������ 

- - - -  

47 �)
����(E)%�

��ก,H#�T�
��� <
(	ก�E	�����ก

������=�$T�	��	
��)G�<��
�>�< 


���%�%�� �%
�+�#�U	����)
�%�
#	T�
���ก
��%�D
 
#n���
�#�
H 
ET
DกF#�)� 
%��� <��) 

- - - -  

48 
����=��)
�%�
����H���#$���
<���
	)
<E	;����� 

�%�%�� �%
�+�#�U	����F�)
�
�+�#	�	ก�
������ 

- - - -  

�F%�,ก����(	ก������� % 659,400  
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��������	
���� 

 

����-
��ก��   
����ก�ก���� ������ก��  

�������ก��� ก��   ��!������"��#�� �$�ก�����ก��%��&&�
 

    �'���!�����(��ก��"��#���� �)ก��� ก�� 2551 

�������ก��!,�&�
  2552 - �.���"�
 

    "����! ��
/
0����
 0!1/
/��2 �,�ก�� 

    �,�3'
4&'
5�!2��.���"�
 ����ก�%��&&�
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