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กฎกระทรวง
กำหนดลักษณะอำคำรประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๖๑
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒ และมำตรำ ๘ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๗) แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรี
ว่ำกระทรวงมหำดไทยโดยคำแนะนำของคณะกรรมกำรควบคุมอำคำรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ ย กเลิ ก ควำมในข้ อ ๔ แห่ ง กฎกระทรวงก ำหนดลั ก ษณะอำคำรประเภทอื่ น
ที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๔ อำคำรที่จะดัดแปลงหรืออำคำรที่จะเปลี่ยนกำรใช้มำประกอบธุรกิจโรงแรมตำมกฎกระทรวงนี้
ต้องได้รับใบรับรองกำรดัดแปลงอำคำรหรือใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำประกอบธุรกิจโรงแรม
แล้วแต่กรณี ภำยในห้ำปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ”
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกควำมในข้อ ๕ แห่งกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอำคำรประเภทอื่นที่ใช้
ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ควำมต่อไปนี้แทน
“ข้อ ๕ อำคำรที่จะดัดแปลงหรืออำคำรที่จะเปลี่ยนกำรใช้มำประกอบธุรกิจโรงแรมตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยโรงแรม ให้มีที่ว่ำงของอำคำรไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ใน ๑๐๐ ส่วนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มำกที่สุด
ของอำคำร และต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) อำคำรไม่เกินสองชั้นที่มีจำนวนห้องพักในอำคำรหลังเดียวกันไม่เกิน ๑๐ ห้อง
(ก) ช่องทำงเดินในอำคำรกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑ เมตร
(ข) บันไดกว้ำงไม่นอ้ ยกว่ำ ๐.๙๐ เมตร และต้องมีระยะห่ำงตำมแนวทำงเดินไม่เกิน ๔๐ เมตร
จำกจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น
(ค) หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับส่วนต่ำง ๆ ของอำคำรให้คำนวณโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ำ
๑๕๐ กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร
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(ง) มีกำรติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วตำมประเภท ขนำด
และสมรรถนะตำมมำตรฐำนเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหรือเครื่องดับเพลิงยกหิ้วของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
ไม่น้อยกว่ำชั้นละหนึ่งเครื่อง โดยต้องให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจำกระดับพื้นอำคำรไม่เกิน ๑.๕๐ เมตร
ในที่มองเห็น สำมำรถอ่ำนข้อแนะนำกำรใช้ได้ และสำมำรถเข้ำใช้สอยได้สะดวก
(๒) อำคำรที่ไม่ใช่อำคำรตำม (๑) ที่มีจำนวนห้องพักในชั้นเดียวกันไม่เกิน ๒๐ ห้อง
(ก) ช่องทำงเดินในอำคำรมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑.๒๐ เมตร
(ข) หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับอำคำรให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ (๒)
และ (๓) เว้นแต่หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรของบันไดและช่องทำงเดินที่เปลี่ยนกำรใช้อำคำรจำกห้องแถว
หรือตึกแถว หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรต้องไม่ต่ำกว่ำ ๒๐๐ กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร
(๓) อำคำรที่ไม่ใช่อำคำรตำม (๑) ที่มีจำนวนห้องพักในชั้นเดียวกันเกินกว่ำ ๒๐ ห้อง
(ก) ช่องทำงเดินในอำคำรมีควำมกว้ำงไม่น้อยกว่ำ ๑.๕๐ เมตร
(ข) หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับอำคำรให้เป็นไปตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ (๒)
และ (๓) เว้ น แต่ห น่ ว ยน้ ำหนั กบรรทุก จรของบั นไดและช่อ งทำงเดินที่ เปลี่ย นกำรใช้ จำกห้องแถว
หรือตึกแถว หน่วยน้ำหนักบรรทุกจรต้องไม่ต่ำกว่ำ ๒๐๐ กิโลกรัมต่อตำรำงเมตร
(๔) อำคำรสำมชั้นที่มีเสำ คำน ตง พื้น บันได โครงหลังคำ หรือผนังของอำคำรที่ทำด้วย
วัสดุไม่ทนไฟ ต้องติดตั้งระบบควำมปลอดภัยด้ำนอัคคีภัยเพิ่มเติมทุกชั้นตำมที่กำหนด ดังต่อไปนี้
(ก) ติดตั้งระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ โดยอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย
๑) อุปกรณ์ส่งสัญญำณเพื่อให้หนีไฟที่สำมำรถส่งเสียงหรือสัญญำณให้คนที่อยู่ในอำคำร
ได้ยินหรือทรำบอย่ำงทั่วถึง
๒) อุ ป กรณ์ แ จ้ ง เหตุ ที่ มี ทั้ ง ระบบแจ้ ง เหตุ อั ต โนมั ติ และระบบแจ้ ง เหตุ ที่ ใ ช้ มื อ
เพื่อให้อุปกรณ์ตำม ๑) ทำงำน
(ข) ติด ตั้งระบบไฟส่องสว่ำงสำรองเพื่อให้มีแสงสว่ำงสำมำรถมองเห็นช่ องทำงเดิ น ได้
ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ำยบอกชั้นและป้ำยบอกทำงหนีไฟที่ด้ำนในและด้ำนนอกของประตูหนีไฟด้วยตัวอักษร
ที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนซึ่งต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำ ๑๐ เซนติเมตร
(ค) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือหนึ่งเครื่องต่อพื้นที่อำคำรไม่เกิน ๒๐๐ ตำรำงเมตร
ทุกระยะไม่เกิน ๓๐ เมตร แต่ไม่น้อยกว่ำชั้นละสองเครื่อง
(๕) อำคำรตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปต้องมีเสำ คำน ตง พื้น บันได โครงหลังคำ และผนังของอำคำร
ที่ทำด้วยวัสดุถำวรที่เป็นวัสดุทนไฟ และต้องมีบันไดหนีไฟที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้
(ก) บันไดหนีไฟที่ไม่ใช่บันไดในแนวดิ่งซึ่งมีควำมเหมำะสมกับพื้นที่ของอำคำรแต่ละชั้น
เพื่อให้สำมำรถลำเลียงบุคคลทั้งหมดในอำคำรออกนอกอำคำรได้ภำยในหนึ่งชั่วโมง

เลม่ ๑๓๕ ตอนที่ ๘๕ ก

หนา้ ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

(ข) บันไดหนีไฟภำยในอำคำรต้องมีผนังทุกด้ำนโดยรอบที่ทำด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่ำ
๓๐ นำที
(ค) กรณี ที่ น ำบั น ไดหลั ก มำเป็ น บั น ไดหนี ไ ฟหรื อ มี บั น ไดหนี ไ ฟเพิ่ ม จำกบั น ไดหลั ก
ช่องประตูสู่บันไดหนีไฟต้องเป็นบำนเปิดทำด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ นำที พร้อมติดตั้งอุปกรณ์
ชนิดที่บังคับให้บำนประตูปิดได้เองเพื่อป้องกันควันและเปลวไฟมิให้เข้ำสู่บันไดหนีไฟ
(ง) ต้องมีทำงเดินไปยังบันไดหนีไฟโดยไม่มีสิ่งกีดขวำง
(จ) ต้องมีควำมลำดชันของบันไดน้อยกว่ำ ๖๐ องศำ”
ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖๑
พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย
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หมำยเหตุ :- เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนด
เกี่ย วกับ กำรดัดแปลงอำคำรหรื อกำรเปลี่ ย นกำรใช้อำคำรมำประกอบธุรกิจโรงแรม เพื่อขยำยระยะเวลำ
ให้เจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรประเภทอื่นมีระยะเวลำในกำรดำเนินกำรเพื่อให้ได้รับใบรับรองกำรดัดแปลงอำคำร
หรือใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำประกอบธุรกิจโรงแรมได้ภำยในห้ำปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงกำหนด
ลักษณะอำคำรประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ ใช้บังคับ และแก้ไขเพิ่มเติมกำรกำหนด
เกี่ย วกับ ลั กษณะอำคำรที่จ ะดัด แปลงมำประกอบธุร กิจโรงแรม ตลอดจนควบคุมให้ อ ำคำรที่จ ะดั ด แปลง
มำประกอบธุร กิจ โรงแรมมีลั กษณะหรื อมำตรฐำนควำมปลอดภัยของอำคำรตำมที่กำหนด จึงจำเป็นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี้

