มาตรฐานบันไดหนีไฟตาม พรบ.การควบคุมอาคาร พ.ศ.2522

Lim Décor ผู้นําบันไดวน ประตูรัว้ รี โมท โครงหลังคา ราวบันได ชุดสนาม เฟอร์ นิเจอร์ สงั่ ทํา เรามีประสบการณ์ในธุรกิจนี ้มา 40 กว่าปี และเราถือเป็ นผู้บกุ เบิก
ธุรกิจบันไดวน หรื อบันไดเวียนจนได้ รับความนิยมสูงมากว่า 12 ปี ซึง่ ตลอดช่วงเวลาที่ผา่ นมา ทีมงานเราได้ มีการทํางานอย่างใกล้ ชิดกับทีมวิศวกร, และหน่วยงานที่

ตรวจสอบความมัน่ คง ปลอดภัยของชิ ้นงานตังแต่
้ เริ่มออกแบบ จึงถึงก่อนส่งมอบงาน เพื่อให้ ผลงานทุกชิ ้นทังสวยงาม
้
ปลอดภัย และถูกต้ องเป็ นไปตามกฎหมาย
และ พรบ.การควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กําหนดไว้ ทีส่ าํ คัญเพือ่ ความอุน่ ใจ และปลอดภัยแก่ลกู ค้าของเราทุกคน ดังนัน้ มาครัง้ นี้ เราจึงอยากแบ่งปั นข้อมูล
อันเป็ นประโยชน์สาํ หรับลูกค้าทัง้ เก่า – ใหม่ได้เรียนรู้ เข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย เพือ่ ประกอบการตัดสินใจสังทํ
่ าบันไดวน / บันไดเวียน ไม่วา่ จะกับ Lim Décor
หรือไม่กต็ าม แล้วพรบ.ทีว่ า่ เป็ นอย่างไรไปเรียนรูก้ นั เลยครับ
การสร้างบันไดหรือบันไดหนีไฟในอาคารนัน้ ต้องมีมาตรฐานการสร้างบันได ตามพรบ.การควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กําหนด มิเช่นนัน้ หากละเลยอาจเกิดอันตราย
ต่อผูใ้ ช้อาคารได้ ในอาคารขนาดใหญ่ อาทิ โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด ห้างสรรพสินค้า ตลาด สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วย
สถานบริการ ท่าอากาศยาน สถานีขนส่งมวลชน ทีก่ อ่ สร้างหรือดัดแปลงเกิน 1 ชัน้ นอกจากมีบนั ไดตามปกติแล้ว จําเป็ นต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีก
หนึ่งทาง และต้องมีทางเดินไปยังทางหนีไฟนัน้ ได้โดยไม่มสี งิ่ กีดขวาง
สําหรับอาคารสาธารณะที่มีชนั ้ ใต้ดินตัง้ แต่ 1 ชัน้ ขึน้ ไป นอกจากมีบนั ไดตามปกติแล้ว จะต้องมีทางหนีไฟโดยเฉพาะอย่างน้อยอีกหนึ่งทางด้วย
อาคารที่มีชนั ้ ใต้ดินตัง้ แต่ 2 ชัน้ ขึน้ ไป ซึง่ สําหรับบันไดหนีไฟนัน้ ต้องทําด้วยวัสดุทนไฟและถาวร มีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และไม่เกิน
150 เซนติเมตร ลูกตัง้ สูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร ชานพักกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได มีราวบันไดสูง
90 เซนติเมตร ห้ามสร้างบันไดหนีไฟเป็ นแบบบันไดเวียนพืน้ หน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได และอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อย
กว่า 1.50 เมตร ในกรณีทใ่ี ช้ทางลาดหนีไฟแทนบันไดหนีไฟ ความลาดชันของทางหนีไฟดังกล่าวต้องมีความลาดชันไม่เกินร้อยละ 12 ของพืน้ ที่
บันไดหนี ไฟภายในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูง ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร มีผนังทีก่ ่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟและถาวรกัน้ โดยรอบ เว้นแต่
ส่วนทีเ่ ป็ นช่องระบายอากาศและช่องประตูหนีไฟ และแต่ละชัน้ ต้องมีชอ่ งระบายอากาศทีเ่ ปิ ดสูภ่ ายนอกอาคารได้มพี น้ื ทีร่ วมกันไม่น้อยกว่า 1.40 ตาราง
เมตร โดยต้องมีแสงสว่างให้เพียงพอทัง้ กลางวันและกลางคืน บันไดหนีไฟภายในอาคาร ทีเ่ ป็ นอาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ทีไ่ ม่สามารถเปิ ดช่องระบายอากาศ
ได้ ต้องมีระบบอัดลมภายในช่องบันไดหนีไฟทีม่ คี วามดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสกาลมาตร ทีท่ าํ งานได้โดยอัตโนมัตเิ มือ่ เกิดเพลิงไหม้ และ
บันไดหนีไฟทีล่ งหรือขึน้ สูพ่ น้ื ของอาคารนัน้ ต้องอยูใ่ นตําแหน่งทีส่ ามารถออกสูภ่ ายนอกได้โดยสะดวก

ส่วนตึกแถวหรือบ้านแถวที่มีจาํ นวนชัน้ ไม่เกิ น 4 ชัน้ หรือสูงไม่เกิ น 15 เมตรจากระดับถนน บันไดหนีไฟจะอยูใ่ นแนวดิง่ ก็ได้แต่ตอ้ งมีชานพักบันได
ทุกชัน้ โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ระยะห่างของขัน้ บันไดแต่ละขัน้ ไม่มากกว่าทีต่ งั ้ บันไดหนีไฟต้องมีระยะห่างระหว่างประตูหอ้ งสุดท้าย
ด้านทางเดินทีเ่ ป็ นทางตันไม่เกิน 10 เมตร ระยะห่างระหว่างบันไดหนีไฟตามทางเดินต้องไม่เกิน 60 เมตร ต้องมีบนั ไดหนีไฟจากชัน้ สูงสุดหรือดาดฟ้ าสู่
พืน้ ดินถ้าเป็ นบันไดหนีไฟภายในอาคารและถึงพืน้ ชัน้ 2 ถ้าเป็ นบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร และประตูของบันไดหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทนไฟมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
่ ต้องเป็ นบานเปิ ดชนิดผลักเข้าสูบ่ นั ไดเท่านัน้
ชัน้ ดาดฟ้ า ชัน้ ล่างและชัน้ ที่ออกเพื่อหนี ไฟสู่ภายนอกอาคารให้เปิ ดออกจากห้องบันไดหนีไฟพร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ชนิดทีบ่ งั คับให้บานประตูปิดได้เอง
ประตูหรือทางออกสูบ่ นั ไดหนีไฟต้องไม่มขี นั ้ หรือธรณีประตูหรือขอบกัน้
นอกจากนี้ยงั ต้องมีป้ายเรืองแสงหรือเครือ่ งหมายไฟแสงสว่างด้วยไฟสํารอง
ฉุกเฉินบอกทางออกสูบ่ นั ไดหนีไฟ ติดตัง้ เป็ นระยะตามทางเดินบริเวณหน้าทางออกสูบ่ นั ไดหนีไฟ และทางออกจากบันไดหนีไฟ สูภ่ ายนอกอาคารหรือชัน้
ทีม่ ที างหนีไฟได้ปลอดภัย โดยป้ ายดังกล่าวต้องแสดงข้อความทางหนีไฟ เป็ นอักษรมีขนาดสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร หรือเครือ่ งหมายทีม่ แี สงสว่าง
และแสดงว่าเป็ นทางหนีไฟให้ชดั เจนอีกด้วย
เราหวังว่าข้อมูลทีร่ วบรวมมาฝากในครัง้ นี้ จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ แต่ทส่ี าํ คัญ คือความคุม้ ค้า ปลอดภัยของทุกท่าน นันเป็
่ นสิง่ ที่ Lim Décor ให้
ความสําคัญมากกว่าสิง่ อื่นใดครับ

More Information :
Open Daily : Monday -Saturday (8.00 Am. – 5.30 Pm.)
Address : Lim Décor 1163 Sukhumvit 71 Road Beside Klongton Bridge (opposite with Soi Preedi 47, next 500 m. to Airport link
Ramkhamhaeng) , Suanluang, Suanluang Bangkok 10250; Thailand

Contact Person :

Mr. Thanakrit

T : (+66) 0 – 2318 - 1895 F : (+66) 0-2719-9277, 0-2318 – 5636
M : (+66) 086-977 – 4550, 081-626-5888
E-mail : thkrits@gmail.com
Website : www.limdecor.net
Facebook : www.facebook.com/LimDecor
Twitter : Thanakrit
WhatsApp/Line: Lim_Decor
Pinterest : www.pinterest.com/LimDecor

Blogger : Limdecor
Google Mapping : https://goo.gl/maps/CSEf7K46NAK2

