(แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537) ฯ
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ )

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
----------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) และ (8) แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม
อาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงตัง้ แต 23.00
เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวดั จากระดับพืน้ ดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจัว่
หรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินทีก่ อสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือ
ชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
“พื้นที่อาคาร” หมายความวา พื้นที่ของพืน้ ของอาคารแตละชัน้ ที่บุคคลเขาอยู หรือเขาใชสอยได
ภายในขอบเขตดานนอกของคานหรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตดานนอกของผนังของอาคาร และ
หมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงดวย แตไมรวมพื้นดาดฟาและบันไดนอกหลังคา
“พื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร” หมายความวา พื้นที่ของแปลงทีด่ ินที่นํามาใชขออนุญาตกอสราง
อาคาร ไมวาจะเปนทีด่ ินตามหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเดียวหรือหลายฉบับ ซึ่งเปนที่ดิน
ที่ติดตอกัน
“ดาดฟา” หมายความวา พืน้ สวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคลสามารถขึ้นไป

ใชสอยได
“ที่วาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซึ่งพื้นที่ดังกลาวอาจจะจัด
ใหเปนบอน้ํา สระวายน้ํา บอบําบัดน้ําเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือที่จอดรถที่อยูภ ายนอกอาคารก็
ได และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งกอสรางหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร และ
ไมมีหลังคาหรือสิ่งปกคลุมเหนือระดับนั้น
(คําจํากัดความของ “พื้นที่อาคาร” “พื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร” “ดาดฟา” และ “ที่วาง” แกไขเพิ่มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

“ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจร
ได ทั้งนี้ ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
“วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชือ้ เพลิง
“ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบทีก่ อดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา 18 เซนติเมตร และไมมี
ชองที่ใหไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอื่นที่คุณสมบัติในการปองไฟไดดี
ไมนอยกวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดาหนา 18 เซนติเมตร ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ตองหนาไมนอยกวา
12 เซนติเมตร
“ระบบทอยืน” หมายความวา ทอสงน้ําและอุปกรณที่ใชสําหรับการดับเพลิง
“น้ําเสีย” หมายความวา ของเหลวทีผ่ านการใชแลวทุกชนิดทั้งที่มีกากและไมมีกาก
“แหลงรองรับน้ําทิ้ง” หมายความวา ทอระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แมน้ํา ทะเล และแหลงน้ํา
สาธารณะ
“ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา กระบวนการทําหรือการปรับปรุงน้ําเสียใหมีคุณภาพเปนน้ําทิ้ง
รวมทั้งการทําใหน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร
“ระบบประปา” หมายความวา ระบบการจายน้ําเพื่อใชและดื่ม
“มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
“ที่พักมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการขนยายไป
ยังที่พักรวมมูลฝอย
“ที่พักรวมมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการขนไป
กําจัด
“ลิฟตดับเพลิง” หมายความวา ลิฟตที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใชไดขณะเกิดเพลิงไหม
ขอ 1 ทวิ กฎกระทรวงนี้มใิ หใชบังคับแกอาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนยายรถดวยเครื่อง
จักรกลที่ไดรบั การคํานวณออกแบบเพื่อใชประโยชนในดานการจอดรถโดยเฉพาะ
(“ขอ 1 ทวิ”เพิ่มโดยกฎกระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2537)ฯ)

หมวด 1
ลักษณะของอาคารเนื้อที่วางของภายนอกอาคารและแนวอาคาร
ขอ 2 ทีด่ ินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพนื้ ที่อาคารรวมกันทุกชัน้
ไมเกิน 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดนิ นั้นยาวไมนอ ยกวา 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะ
ที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มี
เขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร
สําหรับที่ดินทีใ่ ชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มพี ื้นที่อาคารรวมกันทุกชัน้
มากกวา 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหนึง่ ดานใดของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา 12.00 เมตร ติดถนน
สาธารณะที่มเี ขตทางกวางไมนอยกวา 18.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไปเชือ่ มตอกับถนน
สาธารณะอืน่ ที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 18.00 เมตร
ที่ดินดานทีต่ ิดสาธารณะตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองมีความกวางไมนอยกวา 12.00 เมตร ยาว
ตอเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ตั้งของอาคาร และทีด่ ินนั้นตองวางเพื่อสามารถใชเปนทางเขาออกของ
รถดับเพลิงไดโดยสะดวกดวย
(“ขอ 2” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ขอ 3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีถนนที่มผี วิ การจราจรกวางไมนอยกวา 6.00
เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อใหรถดับเพลิงสามารถเขาออกไดโดยสะดวก
ถนนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในระยะหามกอสรางอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนหรือ
ทางหลวงตามขอบัญญัติทองถิ่นหรือตามกฎหมายที่เกีย่ วของก็ได
ในกรณีที่มีขอบัญญัติทองถิน่ หรือกฎหมายที่เกีย่ วของกําหนดแนวสรางหรือขยายถนนใชบังคับ ให
เริ่มนับความกวางของถนนตามวรรคหนึ่งตัง้ แตแนวนัน้
(“ขอ 3” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ขอ 4 สวนที่เปนขอบเขตนอกสุดของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษไมวาจะอยูใ นระดับ
เหนือพื้นดินหรือต่ํากวาระดับพื้นดินตองหางจากเขตที่ดินของผูอื่นหรือถนนสาธารณะไมนอยกวา 6.00
เมตร ทั้งนี้ ไมรวมถึงสวนที่เปนฐานรากของอาคาร
(“ขอ 4” แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ขอ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่กอสรางขึ้นในพืน้ ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคารตองมีคา
สูงสุดของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นของอาคารทุกหลังตอพืน้ ที่ดินทีใ่ ชเปนที่ตั้งอาคารไมเกิน 10

ตอ 1
ในกรณีที่มีอาคารอื่นใดหรือจะมีการกอสรางอาคารอื่นใดในพืน้ ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคารเดียวกัน
กับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีคาสูงสุดของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชัน้ ของอาคาร
ทุกหลังตอพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคารไมเกิน 10 ตอ 1 ดวย
(“ขอ 5” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ขอ 6 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่วางไมนอยกวาอัตราสวนดังตอไปนี้
(1) อาคารที่อยูอ าศัยตองมีที่วา งไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดินทีใ่ ชเปนที่ตั้งอาคาร
(2) อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไมไดใชเปนที่อยูอาศัยตองมีที่วาง
ไมนอยกวารอยละ 10 ของพืน้ ที่ดินทีใ่ ชเปนที่ตั้งอาคาร แตถาอาคารนัน้ ใชเปนที่อยูอาศัยรวมอยูด วยตอง
มีที่วางตาม (1)
(“ขอ 6” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ขอ 7 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นของอาคารต่ํากวาระดับพื้นดิน ตองมีระบบ
ระบายอากาศ กับระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิง้ ตามหมวด 2 และหมวด 3 แยกเปนอิสระจากระบบ
ระบายอากาศ กับระบบบําบัดน้ําเสีย และการระบายน้ําทิ้งสวนเหนือพื้นดิน
พื้นของอาคารที่ต่ํากวาระดับพื้นดินตามวรรคหนึ่ง หามใชเปนที่อยูอาศัย
(“ขอ 7” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ขอ 8 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นของอาคารที่ต่ํากวาระดับถนนหนาอาคารตั้งแต
ชั้นที่ 3 ลงไป หรือต่ํากวาระดับถนนหนาอาคารตั้งแต 7.00 เมตร ลงไปตองจัดใหมี
(1) ระบบลิฟตตามหมวด 6
(2) บันไดหนีไฟจากชัน้ ลางสุดสูพื้นของอาคารที่มีทางออกสูภายนอกไดโดยสะดวก และบันได
หนีไฟนี้ตองมีระบบแสงสวางและระบบอัดลมที่มีความดันขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาลเมตร
ทํางานอยูตลอดเวลา และผนังบันไดหนีไฟทุกดานตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไมนอยกวา 10
เซนติเมตร บันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน ทั้งนี้ เพื่อใชเปนที่
หนีภัยในกรณีฉุกเฉินได
(“ขอ 8” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ขอ 8 ทวิ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษตองจัดใหมีผนังหรือประตูที่ทําดวยวัสดุทนไฟที่
สามารถปดกัน้ มิใหเปลวไฟหรือควันเมื่อเกิดเพลิงไหมเขาไปในบริเวณบันไดที่มิใชบันไดหนีไฟของอาคาร
ทั้งนี้ ผนังหรือประตูดังกลาวตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวา 1 ชั่วโมง

ขอ 8 ตรี อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษตองจัดใหมีแผนผังของอาคารแตละชัน้ ติดไวบริเวณ
หองโถงหนาลิฟตทุกแหงของแตละชั้นนั้นในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน และที่บริเวณพื้นชั้นลางของอาคาร
ตองจัดใหมีแผนผังของอาคารทุกชัน้ เก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบไดโดยสะดวก
แผนผังของอาคารแตละชั้นใหประกอบดวย
(1) ตําแหนงของหองทุกหองของชั้นนั้น
(2) ตําแหนงที่ติดตั้งตูสายฉีดน้ําดับเพลิงหรือหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง และอุปกรณดบั เพลิงอื่น ๆ
ของชั้นนั้น
(3) ตําแหนงประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนัน้
(4) ตําแหนงลิฟตดับเพลิงของชั้นนั้น
(“ขอ 8 ทวิ และ ขอ 8 ตรี” แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

หมวด 2
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม
ขอ 9 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีการระบายอากาศโดย
วิธธี รรมชาติหรือโดยวิธีกล ดังตอไปนี้
(1) การระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ ใหใชเฉพาะกับหองในอาคารที่มผี นังดานนอกอาคารอยาง
นอยหนึ่งดาน โดยจัดใหมีชองเปดสูภายนอกอาคารได เชน ประตู หนาตาง หรือบานเกล็ด ซึ่งตองเปดไว
ระหวางใชสอยหองนั้น ๆ และพืน้ ที่ของชองเปดนี้ตองเปดไดไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ของหองนั้น
(2) การระบายอากาศโดยวิธกี ล ใหใชกับหองในอาคารลักษณะใดก็ได โดยจัดใหมีกลอุปกรณ
ขับเคลื่อนอากาศ ซึ่งตองทํางานตลอดเวลาระหวางทีใ่ ชสอยหองนั้น เพือ่ ใหเกิดการนําอากาศภายนอกเขา
มาตามอัตราดังตอไปนี้

สําหรับหองครัวของสถานทีจ่ ําหนายอาคารและเครื่องดืม่ ถาไดจัดใหมีการระบายอากาศครอบคลุม
แหลงที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาซที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตราการระบายอากาศใน
สวนอื่นของหองครัวนั้นนอยกวาอัตราทีก่ าํ หนดไวในตารางก็ได ทั้งนี้ ตองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตร
ของหองใน 1 ชั่วโมง
สถานที่อื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในตาราง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลกั ษณะใกลเคียง
กับอัตราทีก่ ําหนดไวในตาราง
ตําแหนงของชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธกี ล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบาย
อากาศทิ้งไมนอ ยกวา 5.00 เมตร สูงจากพืน้ ดินไมนอยกวา 1.50 เมตร
การนําอากาศภายนอกเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธกี ล ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอน
รําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง”
(“ขอ 9” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ขอ 10 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มกี ารปรับภาวะอากาศดวยระบบ
การปรับภาวะอากาศ ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายใน
พื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราดังตอไปนี้

สถานที่อื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในตารางใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลกั ษณะใกลเคียง
กัน

(2) หามนําสารทําความเย็นชนิดเปนอันตรายตอรางกาย หรือติดไฟไดงายมาใชกับระบบ
ปรับภาวะอากาศที่ใชสารทําความเย็นโดยตรง
(3) ระบบปรับภาวะอากาศดวยน้าํ หามตอทอน้ําของระบบปรับภาวะอากาศเขากับทอน้ํา
ของระบบประปาโดยตรง
(4) ระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) ทอลม วัสดุหุมทอลม และวัสดุบุภายในทอลม ตองเปนวัสดุที่ไมตดิ ไฟและ
ไมเปนสวนทีท่ ําใหเกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม
(ข) ทอลมสวนที่ติดตั้งผานผนังกันไฟหรือพื้นของอาคารที่ทําดวยวัตถุทนไฟตอง
ติดตั้งลิน้ กันไฟที่ปดอยางสนิทโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวา 74 องศาเซลเซียส และลิ้นกันไฟตองมี
อัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 30 นาที
(ค) หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได ชองลิฟต ของอาคารเปนสวนหนึ่ง
ของระบบทอลมสงหรือระบบทอกลับ เวนแตสวนที่เปนพื้นทีว่ างระหวางเพดานกับพื้นของอาคารชั้นเหนือ
ขึ้นไปหรือหลังคาที่มีสวนประกอบของเพดานที่มีอัตราการทนไฟไมนอ ยกวา 1 ชัว่ โมง
(5) การขับเคลื่อนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) มีสวิตชพดั ลมของระบบขับเคลื่อนอากาศที่ปดเปดดวยมือติดตั้งในที่ที่
เหมาะสมและสามารถปดสวิตชไดทันทีเมือ่ เกิดเพลิงไหม
(ข) ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตรตอนาทีขึ้นไป
ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจสอบการเกิดเพลิงไหมที่มีสมรรถนะไมดอยกวาอุปกรณ
ตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับใหสวิตชหยุดการทํางานของระบบไดโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้ การออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศใน
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไ ดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
(ขอ 10 (4) “(ข)” และ “(ค)” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ)

ขอ 10 ทวิ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มโี ถงภายในอาคารเปนชองเปดทะลุพื้นของ
อาคารตั้งแตสองชั้นขึ้นไปและไมมีผนังปดลอม ตองจัดใหมีระบบควบคุมการแพรกระจายของควันที่
สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม ทั้งนี้ เพื่อระบายควันออกสูภายนอกอาคารไดอยาง
รวดเร็ว
(“ขอ 10 ทวิ” แกไข โดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฯ)

ขอ 11 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาเพื่อการแสงสวางหรือ
กําลัง ซึ่งตองมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟา

สวนภูมภิ าค ในกรณีที่อยูนอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหใช
มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ
ในระบบจายไฟฟาตองมีสวิตชประธานซึ่งติดตั้งในที่ทจี่ ดั ไวโดยเฉพาะแยกจากบริเวณที่ใชสอยเพือ่
การอื่น ในการนี้ จะจัดไวเปนหองตางหากสําหรับกรณีตดิ ตั้งภายในอาคาร หรือจะแยกเปนอาคารโดยเฉพาะ
ก็ได
การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับโดยจะรวม
บริเวณที่ตดิ ตั้งสวิตชประธาน หมอแปลงไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟาไวในที่เดียวกันก็ได
เมื่อมีการใชกระแสไฟฟาเต็มที่ตามที่กําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟา แรงดันไฟฟาที่สายวงจร
ยอยจะแตกตางจากแรงดันไฟฟาที่แผงสวิตชประธานไดไมเกินรอยละหา
ขอ 12 แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน
การตอลงดิน หลักสายดิน และวิธีการตอใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงหรือการ
ไฟฟาสวนภูมภิ าค ในกรณีทอี่ ยูนอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมภิ าค
ใหใชมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ
ขอ 13 อาคารสูงตองมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ซึ่งประกอบดวยเสาลอฟา สายลอฟา สายตัว
นํา สายนําลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ สําหรับสายนําลงดินตองมีขนาดพื้นทีภ่ าคตัด
ขวางเทียบไดไมนอยกวาสายทองแดงตีเกลียว ขนาด 30 ตารางมิลลิเมตร สายนําลงดินนี้ตองเปนระบบที่แยก
เปนอิสระจากระบบสายดินอื่น
อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร และมีสายนําลงดินตอจากสายตัวนําหางกันทุก
ระยะไมเกิน 30 เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร ทั้งนี้ สายนําลงดินของอาคารแตละหลังตองมีไมนอยกวา
สองสาย
เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสรางอาคารอาจใชเปนสายนําลงดินได แตตองมีระบบการ
ถายประจุไฟฟาจากโครงสรางสูหลักสายดินไดถูกตองตามหลักวิชาการชาง
ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงาน
พลังงานแหงชาติ
ขอ 14 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณี
ฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน
แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถจายพลังงานไฟฟา
ไดเพียงพอตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวาสองชั่วโมงสําหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน

ทางเดิน หองโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
(2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาทีใ่ ชงานสําหรับลิฟตดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง หอง
ชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะ
กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ
ขอ 15 กระแสไฟฟาที่ใชกับลิฟตดับเพลิงตองตอจากแผงสวิตชประธานของอาคารเปนวงจรทีแ่ ยก
เปนอิสระจากวงจรทั่วไป
วงจรไฟฟาสํารองสําหรับลิฟตดับเพลิงตองมีการปองกันอันตรายจากเพลิงไหมอยางดีพอ
ขอ 16 ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น ระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย
(1) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคาร
ไดยนิ หรือทราบอยางทั่วถึง
(2) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัตแิ ละระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณ
ตาม (1) ทํางาน
ขอ 17 แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย
(1) แผนผังวงจรไฟฟาของแตละชัน้ ของอาคารที่มีมาตราสวนเชนเดียวกับที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนทีต่ องยื่นประกอบการขออนุญาตในการกอสรางอาคารซึง่ แสดงถึง
(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาทั้งหมดในแตละวงจรยอยของ
ระบบไฟฟาแสงสวางและกําลัง
(ข) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม
(ค) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบไฟฟาฉุกเฉิน
(2) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานตาง ๆ รวมทัง้ ราย
ละเอียดของระบบปองกันสายประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟาทั้งหมดของทุกระบบ
(3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา
(4) แผนผังวงจรและการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา แผงควบคุมหรือแผงจายไฟฟาและระบบ
จายพลังงานไฟฟาสํารอง
(5) แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบปองกัน
อันตรายจากฟาผา

ขอ 18 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบปองกันเพลิงไหมซึ่งประกอบดวย ระบบ
ทอยืน ที่เก็บน้าํ สํารอง และหัวรับน้ําดับเพลิงดังตอไปนี้
(1) ทอยืนตองเปนโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา 1.2
เมกะปาสกาลเมตร โดยทอดังกลาวตองทาดวยสีน้ํามันสีแดงและติดตั้งตั้งแตชั้นลางสุดไปยังชัน้ สูงสุดของ
อาคาร ระบบทอยืนทั้งหมดตองตอเขากับทอประธานสงน้ําและระบบสงน้ําจากแหลงจายน้ําของอาคาร
และจากหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร
(2) ทุกชั้นของอาคารตองจัดใหมีตูหัวฉีดน้าํ ดับเพลิงที่ประกอบดวยหัวตอสายฉีดน้ําดับ
เพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง
ชนิดหัวตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2½ นิ้ว) พรอมทั้งฝาครอบและโซรอยติดไวทกุ
ระยะหางกันไมเกิน 64.00 เมตร และเมื่อใชสายฉีดน้ําดับเพลิงยาวไมเกิน 30.00 เมตร ตอจากตูหัวฉีดน้ําดับ
เพลิงแลวสามารถนําไปใชดบั เพลิงในพืน้ ที่ทั้งหมดในชัน้ นั้นได
(3) อาคารสูงตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิงและตองมีระบบสงน้ําที่มี
ความดันต่ําสุดที่หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงที่ชั้นสูงสุดไมนอยกวา 0.45 เมกะปาสกาลเมตร แตไมเกิน 0.7
เมกะปาสกาลเมตร ดวยอัตราการไหล 30 ลิตรตอวินาที โดยใหมีประตูน้ําปดเปดและประตูน้ํากันน้าํ ไหล
กลับอัตโนมัตดิ วย
(4) หัวรับน้ําดับเพลิงที่ตดิ ตั้งภายนอกอาคารตองเปนชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนย
กลาง 65 มิลลิเมตร (2½ นิ้ว) ที่สามารถรับน้ําจากรถดับเพลิงที่มีขอตอสวมเร็วแบบมีเขี้ยวขนาดเสนผานศูนย
กลาง 65 มิลลิเมตร (2½ นิ้ว) ที่หัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดที่มโี ซรอยติดไวดว ย ระบบทอยืนทุกชุด
ตองมีหัวรับน้าํ ดับเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็วที่สดุ และให
อยูใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะมากที่สดุ บริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขียนดวยสี
สะทอนแสงวา “หัวรับน้ําดับเพลิง”
(5) ปริมาณการสงจายน้ําสํารองตองมีปริมาณการจายไมนอยกวา 30 ลิตรตอวินาที สําหรับ
ทอยืนทอแรก และไมนอยกวา 15 ลิตรตอวินาที สําหรับทอยืนแตละทอที่เพิ่มขึ้นในอาคารหลังเดียวกัน
แตรวมแลวไมจําเปนตองมากกวา 95 ลิตรตอวินาที และสามารถสงจายน้ําสํารองไดเปนเวลาไมนอยกวา
30 นาที
ขอ 19 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ นอกจากตองมีระบบปองกันเพลิงไหมตามขอ 18 แลว
ตองติดตั้งเครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของ
วัสดุที่มีในแตละชัน้ โดยใหมีหนึ่งเครื่องตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร จากระยะไมเกิน 45.00
เมตร แตไมนอ ยกวาชัน้ ละ1 เครื่อง
การติดตั้งเครือ่ งดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้น

อาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขาใชสอยไดโดย
สะดวก
เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา 4 กิโลกรัม
ขอ 20 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน SPRINKLE
SYSTEM หรือระบบอืน่ ที่เทียบเทา ที่สามารถทํางานไดดวยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม โดยใหสามารถ
ทํางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกชั้น ในการนี้ ใหแสดงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของ
ระบบดับเพลิงอัตโนมัตใิ นแตละชัน้ ของอาคารไวดว ย
ขอ 21 แบบแปลนระบบทอน้ําตาง ๆ ในแตละชัน้ ของอาคารใหมีมาตราสวนเชนเดียวกับที่กําหนด
ในกฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบการขออนุญาตในการกอสรางอาคารโดยใหมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ระบบทอน้ําประปาที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายน้ําไปสูอุปกรณ
และสุขภัณฑทั้งหมด
(2) ระบบทอน้ําดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายน้ําหรือหัวรับน้ํา
ดับเพลิงไปสูหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและที่เก็บน้ําสํารอง
(3) ระบบทอระบายน้าํ ที่แสดงแผนผังการเดินทอระบายน้ําฝน การเดินทอน้ําเสียจาก
สุขภัณฑและทอน้ําเสียอื่น ๆ จนถึงระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งการเดินทอระบายอากาศของระบบทอน้ําเสีย
(4) ระบบการเก็บและจายน้ําจากที่เก็บน้ําสํารอง
ขอ 22 อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากชัน้ สูงสุดหรือดาดฟาสูพื้นดินอยางนอย 2 บันได ตั้งอยูในที่
ที่บุคคลไมวาจะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก แตละบันไดหนีไฟตองอยูหาง
กันไมเกิน 60.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน
ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่งตองแสดงการคํานวณใหเห็นวา สามารถใชลําเลียงบุคคลทั้งหมด
ในอาคารออกนอกอาคารไดภายใน 1 ชั่วโมง
ขอ 23 บันไดหนีไฟตองทําวัสดุทนไฟและไมผุกรอน เชน คอนกรีตเสริมเหล็กเปนตน มีความกวาง
ไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร มีชาน
พักกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร และมีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน
หามสรางบันไดหนีไฟเปนแบบบันไดเวียน
ขอ 24 บันไดหนีไฟและชานพักสวนที่อยูภ ายนอกอาคารตองมีผนังดานที่บันไดพาดผานเปนผนัง
กันไฟ

ขอ 25 บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคาร ตองมีอากาศถายเทจากนอกอาคารได แตละชัน้ ตองมีชอง
ระบายอากาศที่มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร เปดสูภ ายนอกอาคารได หรือมีระบบอัดลมภายใน
ชองบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาลเมตร ที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อ
เกิดเพลิงไหม และบันไดหนีไฟที่ลงสูพื้นของอาคารนั้นตองอยูในตําแหนงที่สามารถออกสูภายนอกไดโดย
สะดวก
(“ขอ 25” แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ขอ 26 บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีผนังกันไฟโดยรอบ ยกเวนชองระบายอากาศ และตองมี
แสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็นชองทางไดขณะเพลิงไหม และมีปายบอกชั้นและปายบอกทาง
หนีไฟที่ดานในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกชัน้ ดวยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษร
ตองมีขนาดไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร
ขอ 27 ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกพรอมติดตั้ง
อุปกรณชนิดทีบ่ ังคับใหบานประตูปด ไดเอง มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.90
เมตร และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมชี ั้นหรือ
ธรณีประตูหรือขอบกั้น
ขอ 28 อาคารสูงตองจัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิด
ในอาคารไดทกุ ชั้น ชองทางเฉพาะนี้จะเปนลิฟตดับเพลิงหรือชองบันไดหนีไฟก็ได และทุกชั้นตองจัดใหมี
หองวางที่มีพื้นที่ไมนอยกวา 6.00 ตารางเมตร ติดตอกับชองทางนี้ และเปนบริเวณทีป่ ลอดจากเปลวไฟและ
ควันเชนเดียวกับชองบันไดหนีไฟและเปนที่ตั้งของตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงประจําชั้นของอาคาร
ขอ 29 อาคารสูงตองมีดาดฟาและมีพื้นที่บนดาดฟาขนาดกวาง ยาว ดานละไมนอยกวา 10.00 เมตร
เปนที่โลงและวางเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได และตองจัดใหมีทางหนีไฟบนชั้นดาดฟาที่จะนําไปสู
บันไดหนีไฟไดสะดวกทุกบันได รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารลงสูพนื้ ดินได
โดยปลอดภัยดวย
(“ขอ 29” แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

หมวด 3
ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง
ขอ 30 การออกแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งของอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ 31 การระบายน้ําฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษจะระบายลงสูแหลงรองรับน้ํา
ทิ้งโดยตรงก็ได แตตองไมกอ ใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน หรือกระทบกระเทือน
ตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ 32 ระบบบําบัดน้ําเสียจะแยกเปนระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเปนระบบรวมของสวนกลางก็
ได แตตองไมกอใหเกิดเสียง กลิ่น ฟอง กาก หรือสิ่งอื่นใดที่เกิดจากการบําบัดนั้นจนถึงขนาดที่อาจเกิด
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือ
ความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง
ขอ 33 น้าํ เสียตองผานระบบบําบัดน้ําเสียจนเปนน้ําทิ้งกอนระบายสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง โดยคุณภาพ
น้ําทิ้งใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพ
น้ําทิ้งจากอาคาร
ขอ 34 ทางระบายน้ําทิ้งตองมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทําความสะอาดไดโดยสะดวก ใน
กรณีที่ทางระบายน้ําเปนแบบทอปดตองมีบอสําหรับตรวจการระบายน้ําทุกระยะไมเกิน 8.00 เมตร และทุก
มุมเลี้ยวดวย
ขอ 35 ในกรณีที่แหลงรองรับน้ําทิ้งมีขนาดไมเพียงพอจะรองรับน้ําทิ้งที่ระบายจากอาคารในชั่วโมง
การใชน้ําสูงสุด ใหมีที่พักน้ําทิ้งเพื่อรองรับปริมาณน้ําทิ้งที่เกินกวาแหลงรองรับน้ําทิ้งจะรับไดกอนที่จะ
ระบายสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง

หมวด 4
ระบบประปา
ขอ 36 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่เก็บน้ําใชสํารองทีส่ ามารถจายน้าํ ในชั่วโมงการ
ใชน้ําสูงสุดไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง และตองมีระบบทอจายน้ําประปาที่มีแรงดันน้ําในทอจายน้ําและปริมาณ
น้ําประปาดังตอไปนี้
(1) แรงดันน้ําในระบบทอจายน้ําที่จดุ น้ําเขาเครื่องสุขภัณฑตองมีแรงดันในชัว่ โมงการใช
น้ําสูงสุดไมนอ ยกวา 0.1 เมกะปาสกาลเมตร
(2) ปริมาณการใชน้ําสําหรับจายใหแกผใู ชน้ําทั้งอาคารสําหรับประเภทเครื่องสุขภัณฑแต
ละชนิดใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

หนวยสุขภัณฑ หมายความวา ตัวเลขทีแ่ สดงถึงปริมาณการใชน้ําหรือการระบายน้ําเปรียบเทียบกัน
ระหวางสุขภัณฑตางชนิดกัน
ทั้งนี้ สุขภัณฑอื่น ๆ ที่ไมไดระบุใหเทียบเคียงตัวเลขตามตารางขางตน
ขอ 37 ระบบทอจายน้ําตองมีวิธีปองกันมิใหสิ่งปนเปอนจากภายนอกเขาไปในทอจายน้ําได
ในกรณีที่ระบบทอจายน้ําแยกกันระหวางน้าํ ดื่มกับน้ําใช ตองแยกชนิดของทอจายน้ําใหชัดเจน หาม
ตอทอจายน้ําทัง้ สองระบบเขาดวยกัน

หมวด 5
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ขอ 38 ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขนลําเลียงหรือ
ทิ้งลงปลองทิ้งมูลฝอย
ขอ 39 การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร ใหคิดจากอัตราการใชดังตอไปนี้
(1) การใชเพื่อการอยูอาศัย ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 2.40 ลิตร ตอคนตอวัน
(2) การใชเพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอืน่ ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 0.4 ลิตร ตอพื้นที่
หนึ่งตารางเมตรตอวัน
ขอ 40 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยที่มลี ักษณะดังตอไปนี้
(1) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึน้ ในแตละวันตามขอ 39
(2) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
(3) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม
(4) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน
(5) ตองมีการระบายน้าํ เสียจากมูลฝอยเขาสูร ะบบบําบัดน้าํ เสีย
(6) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา
ที่พักรวมมูลฝอยตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา 4.00
เมตร แตถาทีพ่ ักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอย
กวา 10.00 เมตร และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
ขอ 41 ที่พกั มูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ฝา ผนัง และประตูตองแข็งแรงทนทาน ประตูตองปดไดสนิทเพื่อปองกันกลิ่น
(2) ขนาดเหมาะสมกับสถานที่และสะดวกตอการทําความสะอาด
ขอ 42 ปลองทิง้ มูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีขนาดความกวางแตละดานหรือเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา
60 เซนติเมตร ผิวภายในเรียบ ทําความสะอาดไดงายและไมมีสวนใดที่จะทําใหมลู ฝอยติดคาง
(2) ประตูหรือชองทิ้งมูลฝอยตองทําดวยวัสดุทนไฟและปดไดสนิทเพื่อปองกันมิใหมลู ฝอย
ปลิวยอนกลับและติดคางได

(3) ตองมีการระบายอากาศเพือ่ ปองกันกลิ่น
(4) ปลายลางของปลองทิ้งมูลฝอยตองมีประตูปด สนิทเพื่อปองกันกลิน่

หมวด 6
ระบบลิฟต
ขอ 43 ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิงแตละชุดที่ใชกับอาคารสูงใหมีขนาดมวลบรรทุกไมนอยกวา
630 กิโลกรัม
ขอ 44 อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอยหนึ่งชุด ซึ่งมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ลิฟตดับเพลิงตองจอดไดทุกชั้นของอาคาร และตองมีระบบควบคุมพิเศษสําหรับ
พนักงานดับเพลิงใชขณะเกิดเพลิงไหมโดยเฉพาะ
(2) บริเวณหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกชั้นตองติดตั้งตูสายฉีดน้ําดับเพลิงหรือหัวตอสาย
ฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณดบั เพลิงอื่น ๆ
(3) หองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกชั้นตองมีผนังหรือประตูที่ทําดวยวัตถุทนไฟปดกัน้ มิให
เปลวไฟหรือควันเขาได มีหนาตางเปดออกสูภายนอกอาคารไดโดยตรง หรือมีระบบอัดลมภายในหองโถง
หนาลิฟตดับเพลิงที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาลเมตร ที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติ
เมื่อเกิดเพลิงไหม
(4) ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อยางตอเนื่องของลิฟตดับเพลิงระหวางชัน้ ลางสุดกับชัน้ บน
สุดของอาคารตองไมเกินหนึง่ นาที
ทั้งนี้ ในเวลาปกติลิฟตดับเพลิงสามารถใชเปนลิฟตโดยสารได
(ขอ 44 “(3)” แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ขอ 45 ในปลองลิฟตหามติดตั้งทอสายไฟฟา ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา และอุปกรณตา ง ๆ เวนแตเปน
สวนประกอบของลิฟตหรือจําเปนสําหรับการทํางานและการดูแลรักษาลิฟต
ขอ 46 ลิฟตตอ งมีระบบและอุปกรณการทํางานที่ใหความปลอดภัยดานสวัสดิภาพและสุขภาพของผู
โดยสารดังตอไปนี้
(1) ตองมีระบบการทํางานทีจ่ ะใหลฟิ ตเลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตูลิฟต
ตองเปดโดยอัตโนมัตเิ มื่อไฟฟาดับ
(2) ตองมีสัญญาณเตือนและลิฟตตองไมเคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด

(3) ตองมีอุปกรณทจี่ ะหยุดลิฟตไดในระยะที่กําหนดโดยอัตโนมัตเิ มื่อตัวลิฟตมีความเร็ว
เกินพิกัด
(4) ตองมีระบบปองกันประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร
(5) ลิฟตตองไมเคลื่อนที่เมื่อประตูลิฟตปดไมสนิท
(6) ประตูลิฟตตองไมเปดขณะลิฟตเคลื่อนที่หรือหยุดไมตรงที่จอด
(7) ตองมีระบบการติดตอกับภายนอกหองลิฟต และสัญญาณแจงเหตุขัดของ
(8) ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหองลิฟตและหนาชัน้ ที่จอด
(9) ตองมีระบบการระบายอากาศในหองลิฟตตามที่กําหนดในขอ 9 (2)
ขอ 47 ใหมีคําแนะนําอธิบายการใช การขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ และขอหามใช
ดังตอไปนี้
(1) การใชลิฟตและการขอความชวยเหลือ ใหติดไวในหองลิฟต
(2) การใหความชวยเหลือ ใหติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต
(3) ขอหามใชลิฟต ใหติดไวที่ขางประตูลฟิ ตดานนอกทุกชั้น
ขอ 48 การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟตตอ งดําเนินการโดยวิศวกรไฟฟา หรือวิศวกร
เครื่องกล ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้น
ไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ 49 การกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ไดยื่นคําขอ
อนุญาตหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไวแลวกอนวันทีก่ ฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ให
ไดยกเวนไมตอ งปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ขอ 50 อาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ 49 ซึ่งกําลังกอสรางอยูหรือไดกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ถา
ประสงคจะขออนุญาตแกไขแบบแปลนในสวนที่ยังไมไดกอสราง หรือจะขออนุญาตดัดแปลงหรือเปลี่ยน
การใชอาคาร หรือแจงการขอดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ แลว
แตกรณี ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหกระทําไดและไดรับยกเวนไมตอ งปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 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 และระบบลิฟต
ตามหมวด 6 ขอ 44 (1) (2) และ (4)
(2) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชัน้ เกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น

ที่ไดรับอนุญาตไวในครั้งแรก
(3) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร
(4) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(5) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวใน
ครั้งแรก
ทั้งนี้ การออกแบบและคํานวณอาคารตองดําเนินการโดยผูไ ดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒวิ ิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและตองไมเปนผูไดรับการ
แจงเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ
(“ขอ 50” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ขอ 51 อาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ 49 เฉพาะกรณีอาคารที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางแลว แตยัง
ไมไดกอสราง และใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุหรือไดรับการตออายุใบอนุญาต ถาประสงคจะขออนุญาตแกไข
แบบแปลนหรือเปลี่ยนการใชอาคารใหผดิ ไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหกระทําไดและไดรับยกเวนไมตอ ง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทัง้ นี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) จัดใหมีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา และระบบปองกันเพลิงไหม ตามหมวด 2 และ
ระบบลิฟตตามหมวด 6
(2) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชัน้ เกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้น
ที่ไดรับอนุญาตไวในครั้งแรก
(3) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร
(4) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน
(5) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไวใน
ครั้งแรก
(“ขอ 51” แกไขโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ)

ใหไว ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535
พลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

(“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” ความเดิมไดถกู
ยกเลิกบัญญัติเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) และใหใชความใหมแทน ความเพิ่มเติมดังที่พิมพไวนี้)

------------------------------------------------------หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันไดมีการกอสรางอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ เพื่อใชประโยชนในการอยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิ่มมากขึ้น
โครงสรางและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารจะแตกตางกันไปตามประเภทของการใช สมควรควบคุมอาคารสูง
และอาคารขนาดใหญพิเศษ โดยเฉพาะเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย
การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร
ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาดานสาธารณูปโภคของรัฐ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
( ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 )

