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กฎกระทรวง 
ฉบบัที� 33 (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 
 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(1) (4) (6) (7) และ (8) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี� 

 “อาคารสงู” หมายความว่า อาคารที�บุคคลอาจเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยไดโ้ดยมคีวามสงูตั �งแต่ 23.00 เมตรขึ�นไป การ
วดัความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพื�นดนิที�ก่อสรา้งถงึพื�นดาดฟ้า สาํหรบัอาคารทรงจั �วหรอืปั�นหยาใหว้ดัจากระดบัพื�นดนิที�
ก่อสรา้งถงึยอดผนงัของชั �นสงูสดุ 
 “อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความว่า อาคารที�ก่อสรา้งขึ�นเพื�อใชอ้าคารหรอืส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารเป็นที�อยู่
อาศยัหรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภทโดยมพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นหรอืชั �นหนึ�งชั �นใดในหลงัเดยีวกนัตั �งแต่ 
10,000 ตารางเมตรขึ�นไป 
 1 “พื�นที �อาคาร” หมายความว่า พื�นที�ของพื�นของอาคารแต่ละชั �นที�บุคคลเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยไดภ้ายในขอบเขตดา้น
นอกของคานหรอืภายในพื�นนั �น หรอืภายในขอบเขตด้านนอกของผนังของอาคาร และหมายความรวมถงึเฉลยีงหรอืระเบยีง
ดว้ย แต่ไม่รวมพื�นดาดฟ้าและบนัไดนอกหลงัคา 
 2 “พื�นที �ดนิที �ใชเ้ป็นที �ตั �งอาคาร” หมายความว่า พื�นที�ของแปลงที�ดนิที�นํามาใชข้ออนุญาตก่อสรา้งอาคาร ไม่ว่าจะเป็น
ที�ดนิตามหนงัสอืสาํคญัแสดงสทิธใินที�ดนิฉบบัเดยีวหรอืหลายฉบบัซึ�งเป็นที�ดนิที�ตดิต่อกนั 
 2 “ดาดฟ้า” หมายความว่า พื�นสว่นบนสดุของอาคารที�ไม่มหีลงัคาปกคลุมและบุคคลสามารถขึ�นไปใชส้อยได ้
 3 “ที �ว่าง” หมายความว่า พื�นที�อนัปราศจากหลงัคาหรอืสิ�งก่อสรา้งปกคลุมซึ�งพื�นที�ดงักล่าวอาจจะจดัใหเ้ป็นบ่อนํ�า สระ
ว่ายนํ�า บ่อพกันํ�าเสยี ที�พกัมลูฝอย ที�พกัรวมมลูฝอย หรอืที�จอดรถ ที�อยู่ภายนอกอาคารกไ็ด ้และใหห้มายความรวมถงึพื�นที�ของ
สิ�งก่อสรา้งหรอือาคารที�สงูจากระดบัพื�นดนิไม่เกนิ 1.20 เมตร และไม่มหีลงัคาหรอืสิ�งก่อสรา้งปกคลุมเหนือระดบันั �น 
 “ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนที�เปิดหรอืยนิยอมใหป้ระชาชนเขา้ไปหรอืใชเ้ป็นทางสญัจรได ้ทั �งนี� ไม่ว่าจะมี
การเรยีกเกบ็ค่าตอบแทนหรอืไม่ 
 “วสัดุทนไฟ” หมายความว่า วสัดุก่อสรา้งที�ไม่เป็นเชื�อเพลงิ 
 “ผนังกนัไฟ” หมายความว่า ผนังทบึที�ก่อดว้ยอฐิธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และไม่มชี่องที�ใหไ้ฟหรอื
ควนัผ่านได้ หรอืจะเป็นผนังทบึที�ทําด้วยวสัดุทนไฟอย่างอื�นที�มคีุณสมบตัิในการป้องกนัไฟได้ดไีม่น้อยกว่าผนังที�ก่อด้วยอฐิ
ธรรมดาหนา 18 เซนตเิมตร ถา้เป็นผนงัคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตอ้งหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนตเิมตร 
 “ระบบท่อยนื” หมายความว่า ท่อสง่นํ�าและอุปกรณ์ที�ใชส้าํหรบัการดบัเพลงิ 
 “นํ�าเสยี” หมายความว่า ของเหลวที�ผ่านการใชแ้ลว้ทุกชนิดทั �งที�มกีากและไม่มกีาก 
 “แหล่งรองรบันํ�าทิ�ง” หมายความว่า ท่อระบายนํ�าสาธารณะ ค ูคลอง แม่นํ�า ทะเล และแหล่งนํ�าสาธารณะ 
 “ระบบบาํบดันํ�าเสยี” หมายความว่า กระบวนการทาํหรอืการปรบัปรุงนํ�าเสยีใหม้คีุณภาพเป็นนํ�าทิ�ง รวมทั �งการทาํให้
นํ�าทิ�งพน้ไปจากอาคาร 
 “ระบบประปา” หมายความว่า ระบบการจ่ายนํ�าเพื�อใชแ้ละดื�ม 
 “มลูฝอย” หมายความว่า มลูฝอยตามกฎหมายว่าดว้ยการสาธารณสขุ 

                                                
1 บทนิยาม “พื�น” แกไ้ขโดย ขอ้ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 

  บทนิยาม “พื�นที�อาคาร” แกไ้ขโดย ขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
2 บทนิยาม “พื�นที�ดนิที�ใชเ้ป็นที�ตั �งอาคาร” และ “ดาดฟ้า” เพิ�มโดย ขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
3 บทนิยาม “ที�วา่ง” แกไ้ขโดย ขอ้ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
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 “ที �พกัมลูฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรอืสถานที�ที�ใชส้าํหรบัเกบ็กกัมลูฝอยเพื�อรอการขนยา้ยไปยงัที�พกัรวมมลูฝอย 
 “ที �พกัรวมมลูฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรอืสถานที�ที�ใชส้าํหรบัเกบ็กกัมลูฝอย เพื�อรอการขนไปกาํจดั 
 “ลฟิตด์บัเพลงิ” หมายความว่า ลฟิตท์ี�พนกังานดบัเพลงิสามารถควบคุมการใชไ้ดข้ณะเกดิเพลงิไหม ้

 4 ข้อ 1 ทวิ กฎกระทรวงนี�มใิหใ้ชบ้งัคบัแก่อาคารจอดรถซึ�งติดตั �งระบบเคลื�อนยา้ยรถดว้ยเครื�องจกัรกลที�ไดร้บัการ

คาํนวณออกแบบเพื�อใชป้ระโยชน์ในการจอดรถโดยเฉพาะ 

หมวด 1 

ลกัษณะของอาคาร เนื�อที�ว่างของภายนอกอาคารและแนวอาคาร 

 5 ข้อ 2 ที�ดนิที�ใช้เป็นที�ตั �งของอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที�มพีื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นไม่เกนิ 30,000 

ตารางเมตร ต้องมดี้านหนึ�งด้านใดของที�ดนินั �นยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะที�มเีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 
10.00 เมตร ยาวต่อเนื�องกนัโดยตลอดจนไปเชื�อมต่อกบัถนนสาธารณะอื�นที�มเีขตทางกวา้งไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร 
 สําหรบัที�ดนิที�ใชเ้ป็นที�ตั �งของอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที�มพีื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นมากกว่า 30,000 
ตารางเมตร ต้องมดี้านหนึ�งด้านใดของที�ดนินั �นยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะที�มเีขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 
18.00 เมตร ยาวต่อเนื�องกนัโดยตลอดจนไปเชื�อมต่อกบัถนนสาธารณะอื�นที�มเีขตทางกวา้งไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร 
 ที�ดนิดา้นที�ตดิถนนสาธารณะตามวรรคหนึ�งและวรรคสอง ตอ้งมคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาวต่อเนื�องกนั
โดยตลอดจนถงึบรเิวณที�ตั �งของอาคาร และที�ดนินั �นตอ้งว่างเพื�อสามารถใชเ้ป็นทางเขา้ออกของรถดบัเพลงิไดโ้ดยสะดวกดว้ย 

 6 ข้อ 3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องจดัให้มถีนนที�มีผวิการจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ที�

ปราศจากสิ�งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื�อใหร้ถดบัเพลงิสามารถเขา้ออกไดโ้ดยสะดวก 
 ถนนตามวรรคหนึ�งจะอยู่ในระยะหา้มก่อสรา้งอาคารบางชนิดหรอืบางประเภทรมิถนนหรอืทางหลวงตามขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิ�นหรอืตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกไ็ด ้
 ในกรณีที�มขีอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นหรอืกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดแนวสรา้งหรอืขยายถนนใชบ้งัคบั ใหเ้ริ�มนบัความกวา้ง
ของถนนตามวรรคหนึ�งตั �งแต่แนวนั �น 

 7 ข้อ 4 สว่นที�เป็นขอบเขตนอกสดุของอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษไม่ว่าจะอยู่ในระดบัเหนือพื�นดนิหรอืตํ�า

กว่าระดบัพื�นดนิตอ้งห่างจากเขตที�ดนิของผูอ้ื�นหรอืถนนสาธารณะไมน้่อยกว่า 6.00 เมตร ทั �งนี� ไม่รวมถงึสว่นที�เป็นฐานรากของ
อาคาร 

 7 ข้อ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที�ก่อสร้างขึ�นในพื�นที�ดินที�ใช้เป็นที�ตั �งอาคาร ต้องมีค่าสูงสุดของ

อตัราสว่นพื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นของอาคารทุกหลงัต่อพื�นที�ดนิที�ใชเ้ป็นที�ตั �งอาคารไม่เกนิ 10 ต่อ 1 
 ในกรณีที�มอีาคารอื�นใดหรอืจะมกีารก่อสรา้งอาคารอื�นใดในพื�นที�ดนิที�ใชเ้ป็นที�ตั �งอาคารเดยีวกนักบัอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญ่พเิศษ ต้องมคี่าสูงสุดของอตัราส่วนพื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นของอาคารทุกหลงัต่อพื�นที�ดนิที�ใช้เป็นที�ตั �ง
อาคารไม่เกนิ 10 ต่อ 1 ดว้ย 

 7 ข้อ 6 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งมทีี�ว่างไม่น้อยกว่าอตัราสว่นดงัต่อไปนี� 

  (1) อาคารที�อยู่อาศยัตอ้งมทีี�ว่างไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของพื�นที�ดนิที�ใชเ้ป็นที�ตั �งอาคาร 
  (2) อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื�นที�ไม่ไดใ้ชเ้ป็นที�อยู่อาศยัต้องมทีี�ว่างไม่น้อย
กว่ารอ้ยละ 10 ของพื�นที�ดนิที�ใชเ้ป็นที�ตั �งอาคาร แต่ถา้อาคารนั �นใชเ้ป็นที�อยู่อาศยัรวมอยู่ดว้ยตอ้งมทีี�ว่างตาม (1) 

                                                
4 ขอ้ 1 ทว ิเพิ�มโดย กฎกระทรวง ฉบบัที� 42 (พ.ศ. 2537) 
5 ขอ้ 2 แกไ้ขโดย ขอ้ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
6 ขอ้ 3 แกไ้ขโดย ขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
7 ขอ้ 4 ขอ้ 5 ขอ้ 6 ขอ้ 7 และขอ้ 8 แกไ้ขโดย ขอ้ 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
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 7 ข้อ 7 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที�มพีื�นของอาคารที�ตํ�ากว่าระดบัพื�นดนิตอ้งมรีะบบระบายอากาศ กบั

ระบบบาํบดันํ�าเสยีและการระบายนํ�าทิ�งตามหมวด 2 และหมวด 3 แยกเป็นอสิระจากระบบระบายอากาศ กบัระบบบาํบดันํ�าเสยี 
และการระบายนํ�าทิ�งสว่นเหนือพื�นดนิ 
 พื�นของอาคารที�ตํ�ากว่าระดบัพื�นดนิตามวรรคหนึ�ง หา้มใชเ้ป็นที�อยู่อาศยั 

 7 ข้อ 8 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที�มพีื�นของอาคารที�ตํ�ากว่าระดบัถนนหน้าอาคารตั �งแต่ชั �นที� 3 ลงไป 

หรอืตํ�ากว่าระดบัถนนหน้าอาคารตั �งแต่ 7.00 เมตร ลงไป ตอ้งจดัใหม้ ี
  (1) ระบบลฟิตต์ามหมวด 6 
  (2) บนัไดหนีไฟจากชั �นล่างสุดสู่พื�นของอาคารที�มทีางออกสู่ภายนอกได้โดยสะดวก และบนัไดหนีไฟนี�
ต้องมรีะบบแสงสว่างและระบบอดัลมที�มคีวามดนัขณะใชง้านไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตรทํางานอยู่ตลอดเวลา และผนัง
บนัไดหนีไฟทุกดา้นตอ้งเป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนตเิมตร บนัไดหนีไฟตอ้งอยู่ห่างกนัไม่เกนิ 60.00 เมตร 
เมื�อวดัตามแนวทางเดนิ ทั �งนี� เพื�อใชเ้ป็นที�หนีภยัในกรณีฉุกเฉินได ้

 8 ข้อ 8 ทวิ อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งจดัใหม้ผีนงัหรอืประตูที�ทาํดว้ยวสัดุทนไฟที�สามารถปิดกั �นมใิห้

เปลวไฟหรือควนัเมื�อเกิดเพลิงไหม้เข้าไปในบริเวณบนัไดที�มิใช่บนัไดหนีไฟของอาคาร ทั �งนี� ผนังหรือประตูดงักล่าวต้อง
สามารถทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ชั �วโมง 

 8 ข้อ 8 ตรี อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องจดัใหม้แีผนผงัของอาคารแต่ละชั �น ตดิไวบ้รเิวณหอ้งโถงหน้า

ลฟิตท์ุกแห่งของแต่ละชั �นนั �นในตําแหน่งที�เหน็ไดช้ดัเจน และที�บรเิวณพื�นชั �นล่างของอาคารตอ้งจดัใหม้แีผนผงัอาคารของทุกชั �น
เกบ็รกัษาไวเ้พื�อใหส้ามารถตรวจสอบไดโ้ดยสะดวก 
 แผนผงัของอาคารแต่ละชั �นใหป้ระกอบดว้ย 
  (1) ตําแหน่งของหอ้งทุกหอ้งของชั �นนั �น 
  (2) ตําแหน่งที�ตดิตั �งตูส้ายฉีดนํ�าดบัเพลงิหรอืหวัต่อสายฉีดนํ�าดบัเพลงิ และอุปกรณ์ดบัเพลงิอื�นๆ ของชั �น
นั �น 
  (3) ตําแหน่งประตูหรอืทางหนีไฟของชั �นนั �น 
  (4) ตําแหน่งลฟิตด์บัเพลงิของชั �นนั �น 

9 หมวด 2 

ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบความปลอดภยัเกี�ยวกบัอคัคีภยัหรอืภยัพิบติัอย่างอื�น 

 10 ข้อ 9 การระบายอากาศในอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องจดัใหม้กีารระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาติ

หรอืโดยวธิกีล ดงัต่อไปนี� 
  (1) การระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิให้ใชเ้ฉพาะกบัหอ้งในอาคารที�มผีนังด้านนอกอาคารอย่างน้อย
หนึ�งด้าน โดยจดัใหม้ชี่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได ้เช่นประตู หน้าต่าง หรอืบานเกลด็ ซึ�งต้องเปิดไว้ระหว่างใชส้อยหอ้งนั �นๆ 
และพื�นที�ของช่องเปิดนี�ตอ้งเปิดไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของพื�นที�ของหอ้งนั �น 
  (2) การระบายอากาศโดยวธิกีล ใหใ้ชก้บัหอ้งในอาคารลกัษณะใดกไ็ดโ้ดยจดัใหม้กีลอุปกรณ์ขบัเคลื�อน
อากาศ ซึ�งตอ้งทาํงานตลอดเวลาระหว่างที�ใชส้อยหอ้งนั �นเพื�อใหเ้กดิการนําอากาศภายนอกเขา้มาตามอตัราดงัต่อไปนี� 

                                                
8 ขอ้ 8 ทว ิและขอ้ 8 ตร ีเพิ�มโดย ขอ้ 8 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
9 ชื�อหมวด 2 แกไ้ขโดย ขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 69 (พ.ศ. 2564) 
10 ขอ้ 9 แกไ้ขโดย ขอ้ 9 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
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การระบายอากาศ 

ลาํดบั 
 

สถานที� 
 

อตัราการระบายอากาศไม่น้อยกว่าจาํนวน
เท่าของปรมิาตรของหอ้งใน 1 ชั �วโมง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

หอ้งนํ�า หอ้งสว้มของที�พกัอาศยัหรอืสาํนกังาน 
หอ้งนํ�า หอ้งสว้มของอาคารสาธารณะ 
ที�จอดรถที�อยู่ตํ�ากว่าระดบัพื�นดนิ 
โรงงาน 
โรงมหรสพ 
สถานที�จาํหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม 
สาํนกังาน 
หอ้งพกัในโรงแรมหรอือาคารชุด 
หอ้งครวัของที�พกัอาศยั 
หอ้งครวัของสถานที�จาํหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม 
ลฟิตโ์ดยสารและลฟิตด์บัเพลงิ 

2 
4 
4 
4 
4 
7 
7 
7 
12 
24 
30 

 สาํหรบัหอ้งครวัของสถานที�จําหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม ถ้าไดจ้ดัใหม้กีารระบายอากาศครอบคลุมแหล่งที�เกดิของ
กลิ�น ควนั หรอืก๊าซที�ต้องการระบายในขนาดที�เหมาะสมแลว้ จะมอีตัราการระบายอากาศในส่วนอื�นของหอ้งครวันั �นน้อยกว่า
อตัราที�กาํหนดไวใ้นตารางกไ็ด ้ทั �งนี� ตอ้งไม่น้อยกว่า 12 เท่าของปรมิาตรของหอ้งใน 1 ชั �วโมง 
 สถานที�อื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นตาราง ใหใ้ชอ้ตัราการระบายอากาศของสถานที�ที�มลีกัษณะใกลเ้คยีงกบัอตัราที�กาํหนด
ไวใ้นตาราง 
 ตําแหน่งของช่องนําอากาศภายนอกเขา้โดยวธิกีล ตอ้งห่างจากที�เกดิอากาศเสยีและช่องระบายอากาศทิ�งไม่น้อยกวา่ 
5.00 เมตร สงูจากพื�นดนิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
 การนําอากาศภายนอกเขา้และการระบายอากาศทิ�งโดยวธิกีล ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นราํคาญแก่ประชาชนผู้
อยู่อาศยัใกลเ้คยีง 

 ข้อ 10 การระบายอากาศในอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที�มกีารปรบัภาวะอากาศดว้ยระบบการปรบัภาวะ

อากาศ ตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี� 
  (1) ต้องมีการนําอากาศภายนอกเขา้มาในพื�นที�ปรบัภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพื�นที�ปรบั
ภาวะอากาศออกไปไม่น้อยกว่าอตัราดงัต่อไปนี� 

การระบายอากาศในกรณีที�มีระบบปรบัภาวะอากาศ 

ลาํดบั สถานที� ลกูบาศกเ์มตร/ชั �วโมง/ตารางเมตร 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

หา้งสรรพสนิคา้ (ทางเดนิชมสนิคา้) 
โรงงาน 
สาํนกังาน 
สถานอาบ อบ นวด 
ชั �นตดิต่อธุระกบัธนาคาร 
หอ้งพกัในโรงแรมหรอือาคารชุด 
หอ้งปฏบิตักิาร 
รา้นตดัผม 
สถานโบวล์ิ�ง 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
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ลาํดบั สถานที� ลกูบาศกเ์มตร/ชั �วโมง/ตารางเมตร 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
 

17 
18 
19 
 
 
 

โรงมหรสพ (บรเิวณที�นั �งสาํหรบัคนด)ู 
หอ้งเรยีน 
สถานบรหิารร่างกาย 
รา้นเสรมิสวย 
หอ้งประชมุ 
หอ้งนํ�า หอ้งสว้ม 
สถานที�จาํหน่ายอาหารและเครื�องดื�ม 
(หอ้งรบัประทานอาหาร) 
ไนทค์ลบั บาร ์หรอืสถานลลีาศ 
หอ้งครวั 
โรงพยาบาล 
- หอ้งคนไข ้
- หอ้งผ่าตดัและหอ้งคลอด 
- หอ้ง ไอ.ซ.ีย ู

4 
4 
5 
5 
6 
10 
10 
 

10 
30 
 
2 
8 
5 

 สถานที�อื�น ๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นตารางใหใ้ชอ้ตัราการระบายอากาศของสถานที�ที�มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนั 
  (2) ห้ามนําสารทําความเย็นชนิดเป็นอนัตรายต่อร่างกาย หรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กบัระบบปรบัภาวะ
อากาศที�ใชส้ารทาํความเยน็โดยตรง 
   (3) ระบบปรบัภาวะอากาศดว้ยนํ�า หา้มต่อท่อนํ�าของระบบปรบัภาวะอากาศเขา้กบัท่อนํ�าของระบบประปา
โดยตรง 
  (4) ระบบท่อลมของระบบปรบัภาวะอากาศตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี� 
   (ก) ท่อลม วสัดุหุ้มท่อลม และวสัดุบุภายในท่อลม ต้องเป็นวสัดุที�ไม่ตดิไฟและไม่เป็นส่วนที�ทําให้
เกดิควนัเมื�อเกดิเพลงิไหม ้
  11 (ข) ท่อลมส่วนที�ตดิตั �งผ่านผนังกนัไฟหรอืพื�นของอาคารที�ทําดว้ยวตัถุทนไฟต้องติดตั �งลิ�นกนัไฟที�
ปิดอย่างสนิทโดยอตัโนมตั ิเมื�ออุณหภูมสิงูเกนิกว่า 74 องศาเซลเซยีส และลิ�นกนัไฟตอ้งมอีตัราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั �วโมง 
30 นาท ี
  11 (ค) หา้มใชท้างเดนิร่วม บนัได ช่องบนัได ช่องลฟิต ์ของอาคาร เป็นสว่นหนึ�งของระบบท่อลมสง่และ
ระบบท่อลมกลบั เวน้แต่ส่วนที�เป็นพื�นที�ว่างระหว่างเพดานกบัพื�นของอาคารชั �นเหนือขึ�นไป หรอืหลงัคาที�มสี่วนประกอบของ
เพดานที�มอีตัราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั �วโมง 
  (5) การขบัเคลื�อนอากาศของระบบปรบัภาวะอากาศตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี� 
   (ก) มสีวติชพ์ดัลมของระบบการขบัเคลื�อนอากาศที�ปิดเปิดดว้ยมอืตดิตั �งในที�ที�เหมาะสมและสามารถ
ปิดสวติชไ์ดท้นัทเีมื�อเกดิเพลงิไหม ้
   (ข) ระบบปรับภาวะอากาศที�มีลมหมุนเวียนตั �งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีขึ�นไป ต้องติดตั �ง
อุปกรณ์ตรวจจบัควนัหรอือุปกรณ์ตรวจสอบการเกดิเพลงิไหมท้ี�มสีมรรถนะไม่ดอ้ยกวา่อุปกรณ์ตรวจจบัควนัซึ�งสามารถบงัคบัให้
สวติชห์ยุดการทาํงานของระบบไดโ้ดยอตัโนมตั ิ
 ทั �งนี� การออกแบบและควบคุมการตดิตั �งระบบปรบัภาวะอากาศและระบบระบายอากาศในอาคารสงูหรอือาคารขนาด
ใหญ่พเิศษต้องดําเนินการโดยผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตั �งแต่ประเภทสามญัวศิวกรขึ�นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม 

                                                
11 ขอ้ 10(4)(ข) และ (ค) แกไ้ขโดย ขอ้ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
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 12 ข้อ 10 ทวิ อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที�มโีถงภายในอาคารเป็นช่องเปิดทะลุพื�นของอาคารตั �งแต่สองชั �น

ขึ�นไปและไม่มผีนังปิดลอ้ม ต้องจดัใหม้รีะบบควบคุมการแพร่กระจายของควนัที�สามารถทํางานไดโ้ดยอตัโนมตัิเมื�อเกดิเพลงิ
ไหม ้ทั �งนี� เพื�อระบายควนัออกสูภ่ายนอกอาคารไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 ข้อ 11 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องมรีะบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าเพื�อการแสงสว่างหรอืกําลงั ซึ�งต้องมี

การเดนิสายและตดิตั �งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรอืการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค ในกรณีที�อยู่นอกเขต
ความรบัผดิชอบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค ใหใ้ชม้าตรฐานเพื�อความปลอดภยัทางไฟฟ้าของสาํนักงาน
พลงังานแห่งชาต ิ
 ในระบบจ่ายไฟฟ้าต้องมสีวติชป์ระธานซึ�งตดิตั �งในที�ที�จดัไวโ้ดยเฉพาะแยกจากบรเิวณที�ใชส้อยเพื�อการอื�น ในการนี� 
จะจดัไวเ้ป็นหอ้งต่างหากสาํหรบักรณีตดิตั �งภายในอาคาร หรอืจะแยกเป็นอาคารโดยเฉพาะกไ็ด ้
 การติดตั �งหมอ้แปลงไฟฟ้าหรอืเครื�องกําเนิดไฟฟ้า ให้นําความในวรรคสองมาใชบ้งัคบั โดยจะรวมบรเิวณที�ตดิตั �ง
สวติชป์ระธาน หมอ้แปลงไฟฟ้า และเครื�องกาํเนิดไฟฟ้าไวใ้นที�เดยีวกนักไ็ด ้
 เมื�อมกีารใชก้ระแสไฟฟ้าเตม็ที�ตามที�กาํหนดในแบบแปลนระบบไฟฟ้า แรงดนัไฟฟ้าที�สายวงจรย่อยจะแตกต่างจาก
แรงดนัไฟฟ้าที�แผงสวติชป์ระธานไดไ้ม่เกนิรอ้ยละหา้ 

 ข้อ 12 แผงสวติชว์งจรย่อยทุกแผงของระบบไฟฟ้าตอ้งต่อลงดนิ 

 การต่อลงดนิ หลกัสายดนิ และวธิกีารต่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรอืการไฟฟ้าสว่นภูมภิาค 
ในกรณีที�อยู่นอกเขตความรบัผดิชอบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าสว่นภูมภิาคใหใ้ชม้าตรฐานเพื�อความปลอดภยัทาง
ไฟฟ้าของสาํนกังานพลงังานแห่งชาต ิ

 ข้อ 13 อาคารสงูตอ้งมรีะบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า ซึ�งประกอบดว้ยเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตวันํา สายนําลง

ดนิ และหลกัสายดนิที�เชื�อมโยงกนัเป็นระบบสาํหรบัสายนําลงดนิตอ้งมขีนาดพื�นที�ภาคตดัขวางเทยีบไดไ้ม่น้อยกว่าสายทองแดง
ตเีกลยีว ขนาด 30 ตารางมลิลเิมตร สายนําลงดนินี�ตอ้งเป็นระบบที�แยกเป็นอสิระจากระบบสายดนิอื�น 
 อาคารแต่ละหลงัต้องมสีายตวันําโดยรอบอาคาร และมสีายนําลงดนิต่อจากสายตวันําห่างกนัทุกระยะไม่เกิน 30 
เมตร วดัตามแนวขอบรอบอาคาร ทั �งนี� สายนําลงดนิของอาคารแต่ละหลงัตอ้งมไีม่น้อยกว่าสองสาย 
 เหลก็เสรมิหรอืเหลก็รูปพรรณในโครงสรา้งอาคารอาจใชเ้ป็นสายนําลงดนิได ้แต่ตอ้งมรีะบบการถ่ายประจุไฟฟ้าจาก
โครงสรา้งสูห่ลกัสายดนิไดถู้กตอ้งตามหลกัวชิาการช่าง 
 ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นไปตามมาตรฐานเพื�อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสํานักงานพลงังาน
แห่งชาต ิ

 ข้อ 14 อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องมรีะบบจ่ายพลงังานไฟฟ้าสํารองสําหรบักรณีฉุกเฉินแยกเป็น

อสิระจากระบบอื�น และสามารถทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัเิมื�อระบบจ่ายไฟฟ้าปกตหิยุดทาํงาน 
 แหล่งจ่ายพลงังานไฟฟ้าสาํรองสาํหรบักรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ�ง ต้องสามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้าได้เพยีงพอตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปนี� 
  (1) จ่ายพลงังานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองชั �วโมงสาํหรบัเครื�องหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดนิ หอ้ง
โถง บนัได และระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้
  (2) จ่ายพลงังานไฟฟ้าตลอดเวลาที�ใช้งานสําหรบัลิฟต์ดับเพลิง เครื�องสูบนํ�าดบัเพลิง ห้องช่วยชีวิต
ฉุกเฉิน ระบบสื�อสาร เพื�อความปลอดภยัของสาธารณะและกระบวนการผลติทางอุตสาหกรรมที�จะก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติ
หรอืสขุภาพอนามยัเมื�อกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

 ข้อ 15 กระแสไฟฟ้าที�ใชก้บัลฟิต์ดบัเพลงิต้องต่อจากแผงสวติชป์ระธานของอาคารเป็นวงจรที�แยกเป็นอสิระจาก

วงจรทั �วไป 
 วงจรไฟฟ้าสาํรองสาํหรบัลฟิตด์บัเพลงิตอ้งมกีารป้องกนัอนัตรายจากเพลงิไหมอ้ย่างดพีอ 
                                                
12 ขอ้ 10 ทว ิเพิ�มโดย ขอ้ 11 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
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 ข้อ 16 ในอาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องมรีะบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหมทุ้กชั �น ระบบสญัญาณเตอืน

เพลงิไหมอ้ย่างน้อยตอ้งประกอบดว้ย 
  (1) อุปกรณ์ส่งสญัญาณเพื�อใหห้นีไฟที�สามารถส่งเสยีงหรอืสญัญาณใหค้นที�อยู่ในอาคารไดย้นิหรอืทราบ
อย่างทั �วถงึ 
   (2) อุปกรณ์แจ้งเหตุที�มทีั �งระบบแจ้งเหตุอตัโนมตัแิละระบบแจง้เหตุที�ใชม้อืเพื�อใหอุ้ปกรณ์ตาม (1) ทํา 
งาน 

 ข้อ 17 แบบแปลนระบบไฟฟ้าใหป้ระกอบดว้ย 

   (1) แผนผงัวงจรไฟฟ้าของแต่ละชั �นของอาคารที�มมีาตราส่วนเช่นเดยีวกบัที�กําหนดในกฎกระทรวงว่า
ดว้ยขนาดของแบบแปลนที�ตอ้งยื�นประกอบการขออนุญาตในการก่อสรา้งอาคารซึ�งแสดงถงึ 
   (ก) รายละเอยีดการเดนิสายและตดิตั �งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั �งหมดในแต่ละวงจรย่อยของระบบไฟฟ้าแสง
สว่างและกาํลงั 
   (ข) รายละเอยีดการเดนิสายและการตดิตั �งอุปกรณ์ทั �งหมดของระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้
   (ค) รายละเอยีดการเดนิสายและการตดิตั �งอุปกรณ์ทั �งหมดของระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
  (2) แผนผงัวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอยีดของระบบสายดนิ สายประธานต่างๆรวมทั �งรายละเอยีดของ
ระบบป้องกนัสายประธานดงักล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั �งหมดของทุกระบบ 
  (3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอยีดของการใชไ้ฟฟ้า 
  (4) แผนผงัวงจรและการติดตั �งหมอ้แปลงไฟฟ้า แผงควบคุมหรอืแผงจ่ายไฟฟ้า และระบบจ่ายพลงังาน 
ไฟฟ้าสาํรอง 
  (5) แผนผงัและรายละเอยีดการเดนิสายและการตดิตั �งอุปกรณ์ทั �งหมดของระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 

 ข้อ 18 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องมรีะบบป้องกนัเพลงิไหมซ้ึ�งประกอบดว้ยระบบท่อยนื ที�เกบ็นํ�า

สาํรอง และหวัรบันํ�าดบัเพลงิดงัต่อไปนี� 
  (1) ท่อยนืตอ้งเป็นโลหะผวิเรยีบที�สามารถทนความดนัใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า 1.2 เมกะปาสกาลมาตร โดย
ท่อดงักล่าวต้องทาดว้ยสนํี�ามนัสแีดงและตดิตั �งตั �งแต่ชั �นล่างสุดไปยงัชั �นสงูสุดของอาคาร ระบบท่อยนืทั �งหมดตอ้งต่อเขา้กบัท่อ
ประธานสง่นํ�าและระบบสง่นํ�าจากแหล่งจ่ายนํ�าของอาคารและจากหวัรบันํ�าดบัเพลงินอกอาคาร 
  (2) ทุกชั �นของอาคารต้องจดัใหม้ตีู้หวัฉีดนํ�าดบัเพลงิที�ประกอบด้วยหวัต่อสายฉีดนํ�าดบัเพลงิพรอ้มสาย
ฉีดนํ�าดบัเพลงิขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 25 มลิลเิมตร (1 นิ�ว) และหวัต่อสายฉีดนํ�าดบัเพลงิชนิดหวัต่อสวมเรว็ขนาดเสน้ผ่าน
ศูนยก์ลาง 65 มลิลเิมตร (2½ นิ�ว) พรอ้มทั �งฝาครอบและโซ่รอ้ยตดิไวทุ้กระยะห่างกนัไม่เกนิ 64.00 เมตร และเมื�อใชส้ายฉีดนํ�า
ดบัเพลงิยาวไม่เกนิ 30.00 เมตร ต่อจากตูห้วัฉีดนํ�าดบัเพลงิแลว้สามารถนําไปใชด้บัเพลงิในพื�นที�ทั �งหมดในชั �นนั �นได ้
  (3) อาคารสงูตอ้งมทีี�เกบ็นํ�าสาํรองเพื�อใชเ้ฉพาะในการดบัเพลงิและตอ้งมรีะบบส่งนํ�าที�มคีวามดนัตํ�าสดุที�
หวัต่อสายฉีดนํ�าดบัเพลงิที�ช ั �นสงูสดุไม่น้อยกว่า 0.45 เมกะปาสกาลมาตร แต่ไม่เกนิ 0.7 เมกะปาสกาลมาตร ดว้ยอตัราการไหล 
30 ลติรต่อวนิาท ีโดยใหม้ปีระตูนํ�าปิดเปิดและประตูนํ�ากนันํ�าไหลกลบัอตัโนมตัดิว้ย 
  (4) หวัรบันํ�าดบัเพลิงที�ติดตั �งภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดขอ้ต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 
มลิลเิมตร (2½ นิ�ว) ที�สามารถรบันํ�าจากรถดบัเพลงิที�มขีอ้ต่อสวมเรว็แบบมเีขี�ยวขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 65 มลิลเิมตร (2½ 
นิ�ว) ที�หวัรบันํ�าดบัเพลงิตอ้งมฝีาปิดเปิดที�มโีซ่รอ้ยตดิไวด้ว้ย ระบบท่อยนืทุกชุดตอ้งมหีวัรบันํ�าดบัเพลงินอกอาคารหนึ�งหวัในที�ที�
พนักงานดบัเพลิงเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็วที�สุด และให้อยู่ใกล้หวัท่อดบัเพลิงสาธารณะมากที�สุด บริเวณใกล้หวัรบันํ�า
ดบัเพลงินอกอาคารตอ้งมขีอ้ความเขยีนดว้ยสสีะทอ้นแสงว่า “หวัรบันํ�าดบัเพลงิ” 
  (5) ปรมิาณการส่งจ่ายนํ�าสาํรองตอ้งมปีรมิาณการจ่ายไม่น้อยกว่า 30 ลติรต่อวนิาทสีาํหรบัท่อยนืท่อแรก 
และไม่น้อยกว่า 15 ลติรต่อวนิาท ีสาํหรบัท่อยนืแต่ละท่อที�เพิ�มขึ�นในอาคารหลงัเดยีวกนั แต่รวมแลว้ไม่จาํเป็นตอ้งมากกว่า 95 
ลติรต่อวนิาท ีและสามารถสง่จ่ายนํ�าสาํรองไดเ้ป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาท ี
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 ข้อ 19 อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ นอกจากต้องมรีะบบป้องกนัเพลงิไหมต้ามขอ้ 18 แล้ว ต้องติดตั �ง

เครื�องดบัเพลงิแบบมอืถอืตามชนิดและขนาดที�เหมาะสมสาํหรบัดบัเพลงิที�เกดิจากประเภทของวสัดุที�มใีนแต่ละชั �น โดยใหม้หีนึ�ง
เครื�องต่อพื�นที�อาคารไม่เกนิ 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกนิ 45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั �นละ 1 เครื�อง 
 การติดตั �งเครื�องดบัเพลงิตามวรรคหนึ�ง ต้องติดตั �งให้ส่วนบนสุดของตวัเครื�องสูงจากระดบัพื�นอาคารไม่เกนิ 1.50 
เมตร ในที�มองเหน็ สามารถอ่านคาํแนะนําการใชไ้ดแ้ละสามารถเขา้ใชส้อยไดโ้ดยสะดวก 
 เครื�องดบัเพลงิแบบมอืถอืตอ้งมขีนาดบรรจุสารเคมไีม่น้อยกว่า 4 กโิลกรมั 

 ข้อ 20 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งจดัใหม้รีะบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิเช่น SPRINKLE SYSTEM หรอื

ระบบอื�นที�เทยีบเท่า ที�สามารถทํางานไดด้ว้ยตวัเองทนัทเีมื�อมเีพลงิไหม ้โดยใหส้ามารถทํางานครอบคลุมพื�นที�ทั �งหมดทุกชั �น 
ในการนี� ใหแ้สดงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบดบัเพลงิอตัโนมตัใินแต่ละชั �นของอาคารไวด้ว้ย 

 ข้อ 21 แบบแปลนระบบท่อนํ�าต่าง ๆ ในแต่ละชั �นของอาคารใหม้มีาตราส่วนเช่นเดยีวกบัที�กาํหนดในกฎกระทรวง

ว่าดว้ยขนาดของแบบแปลนที�ตอ้งยื�นประกอบการขออนุญาตในการก่อสรา้งอาคารโดยใหม้รีายละเอยีดดงัต่อไปนี� 
  (1) ระบบท่อนํ�าประปาที�แสดงแผนผงัการเดนิท่อเป็นระบบจากแหล่งจ่ายนํ�าไปสู่อุปกรณ์และสุขภณัฑ์
ทั �งหมด 
  (2) ระบบท่อนํ�าดบัเพลงิที�แสดงแผนผงัการเดนิท่อเป็นระบบจากแหล่งจ่ายนํ�า หรอืหวัรบันํ�าดบัเพลงิไปสู่
หวัต่อสายฉีดนํ�าดบัเพลงิและที�เกบ็นํ�าสาํรอง  
  (3) ระบบท่อระบายนํ�าที�แสดงแผนผงัการเดนิท่อระบายนํ�าฝน การเดนิท่อนํ�าเสยีจากสุขภณัฑแ์ละท่อนํ�า
เสยีอื�นๆ จนถงึระบบบาํบดันํ�าเสยี รวมทั �งการเดนิท่อระบายอากาศของระบบท่อนํ�าเสยี 
  (4) ระบบการเกบ็และจ่ายนํ�าจากที�เกบ็นํ�าสาํรอง 

 ข้อ 22 อาคารสงูตอ้งมบีนัไดหนีไฟจากชั �นสงูสุดหรอืดาดฟ้าสู่พื�นดนิอย่างน้อย 2 บนัไดตั �งอยู่ในที�ที�บุคคลไม่ว่าจะ

อยู่ ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถงึบนัไดหนีไฟไดส้ะดวก แต่ละบนัไดหนีไฟต้องอยู่ห่างกนัไม่เกนิ 60.00 เมตร เมื�อวดัตาม
แนวทางเดนิ 
 ระบบบนัไดหนีไฟตามวรรคหนึ�งตอ้งแสดงการคาํนวณใหเ้หน็ว่าสามารถใชล้าํเลยีงบุคคลทั �งหมดในอาคารออกนอก
อาคารไดภ้ายใน 1 ชั �วโมง 

 ข้อ 23 บนัไดหนีไฟต้องทําด้วยวสัดุทนไฟและไม่ผุกร่อน เช่น คอนกรตีเสรมิเหลก็ เป็นต้น มคีวามกวา้งไม่น้อย

กว่า 90 เซนตเิมตร ลูกนอนกวา้งไม่น้อยกว่า 22 เซนตเิมตร และลูกตั �งสงูไม่เกนิ 20 เซนตเิมตร มชีานพกักวา้งไม่น้อยกว่า 90 
เซนตเิมตร และมรีาวบนัไดอย่างน้อยหนึ�งดา้น 
 หา้มสรา้งบนัไดหนีไฟเป็นแบบบนัไดเวยีน 

 ข้อ 24 บนัไดหนีไฟและชานพกัสว่นที�อยู่ภายนอกอาคารตอ้งมผีนงัดา้นที�บนัไดพาดผ่านเป็นผนงักนัไฟ 

 13 ข้อ 25 บนัไดหนีไฟที�อยู่ภายในอาคาร ต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้ แต่ละชั �นต้องมชี่องระบาย

อากาศที�มพีื�นที�รวมกนัไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิดสูภ่ายนอกอาคารได ้หรอืมรีะบบอดัลมภายในช่องบนัไดหนีไฟที�มคีวาม
ดนัลมขณะใชง้านไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร ที�ทํางานไดโ้ดยอตัโนมตัเิมื�อเกดิเพลงิไหม ้และบนัไดหนีไฟที�ลงสู่พื�นของ
อาคารนั �นตอ้งอยู่ในตําแหน่งที�สามารถออกสูภ่ายนอกไดโ้ดยสะดวก 

 ข้อ 26 บนัไดหนีไฟที�อยู่ภายในอาคารต้องมผีนังกนัไฟโดยรอบ ยกเวน้ช่องระบายอากาศและต้องมแีสงสว่างจาก

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินใหม้องเหน็ช่องทางไดข้ณะเพลงิไหม ้และมป้ีายบอกชั �นและป้ายบอกทางหนีไฟที�ดา้นในและดา้นนอกของ
ประตูหนีไฟทุกชั �นดว้ยตวัอกัษรที�สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน โดยตวัอกัษรตอ้งมขีนาดไม่เลก็กว่า 10 เซนตเิมตร 

                                                
13 ขอ้ 25 แกไ้ขโดย ขอ้ 12 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
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 ข้อ 27 ประตูหนีไฟต้องทําดว้ยวสัดุทนไฟ เป็นบานเปิดชนิดผลกัออกสู่ภายนอกพรอ้มตดิตั �งอุปกรณ์ชนิดที�บงัคบั

ให้บานประตูปิดได้เอง มคีวามกว้างสุทธไิม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องสามารถเปิดออกได้
โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรอืทางออกสูบ่นัไดหนีไฟตอ้งไม่มชีั �นหรอืธรณีประตูหรอืขอบกั �น 

 14 ข้อ 28 อาคารสงูตอ้งจดัใหม้ชี่องทางเฉพาะสาํหรบับุคคลภายนอกเขา้ไปบรรเทาสาธารณภยัที�เกดิในอาคารไดทุ้ก

ชั �น ช่องทางเฉพาะนี�จะเป็นลฟิต์ดบัเพลงิหรอืช่องบนัไดหนีไฟกไ็ด้และทุกชั �นต้องจดัให้มหี้องว่างที�มพีื�นที�ไม่น้อยกว่า 6.00 
ตารางเมตร มีด้านแคบที�สุดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตรติดต่อกับช่องทางนี�  และเป็นบริเวณที�ปลอดจากเปลวไฟและควัน
เช่นเดยีวกบัช่องบนัไดหนีไฟและเป็นที�ตั �งของตูห้วัฉีดนํ�าดบัเพลงิประจาํชั �นของอาคาร 

 15 ข้อ 29 อาคารสูงต้องมดีาดฟ้าและมพีื�นที�บนดาดฟ้าขนาดกวา้ง ยาว ด้านละไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร เป็นที�โล่ง

และว่างเพื�อใชเ้ป็นทางหนีไฟทางอากาศได ้และตอ้งจดัใหม้ทีางหนีไฟบนชั �นดาดฟ้าที�จะนําไปสูบ่นัไดหนีไฟไดส้ะดวกทุกบนัได 
รวมทั �งจดัใหม้อีุปกรณ์เครื�องช่วยในการหนีไฟจากอาคารลงสูพ่ื�นดนิไดโ้ดยปลอดภยัดว้ย 

 16 ข้อ 29/1 อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องจดัให้มพีื�นที�สําหรบัยานพาหนะในการปฏบิตัิการด้านความ

ปลอดภยัเกี�ยวกบัอคัคภียัหรอืภยัพบิตัอิย่างอื�น ดงัต่อไปนี� 
  (1) สาํหรบัรถดบัเพลงิ อย่างน้อย 1 คนั โดยเป็นที�ว่างและไม่อยู่ใต้ทางเดนิเชื�อมระหว่างอาคาร มคีวาม
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ซึ�งอยู่ในบรเิวณที�พนักงานดบัเพลงิเขา้ถึงได้สะดวกรวดเรว็
ที�สดุและใหอ้ยู่ใกลห้วัรบันํ�าดบัเพลงิที�ตดิตั �งภายนอกอาคารมากที�สดุ  
  (2) สาํหรบัรถพยาบาลหรอืรถปฏบิตักิารฉุกเฉินตามกฎหมายว่าดว้ยการแพทยฉุ์กเฉิน อย่างน้อย 1 คนั 
มคีวามกวา้งไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร มรีะยะดิ�งไม่น้อยกว่า 2.85 เมตร และมทีางเดนิจากลฟิต์
ดบัเพลงิหรอืทางปล่อยออกจากทางหนีไฟไปสู่พื�นที�สําหรบัรถพยาบาลหรอืรถปฏบิตัิการฉุกเฉิน ในระยะห่างไม่เกนิ 60.00 
เมตร เมื�อวดัตามแนวทางเดนิ 
 เจ้าของอาคารหรอืผู้ครอบครองอาคารต้องดูแลพื�นที�ปฏบิตัิการตามวรรคหนึ�ง ให้รถดบัเพลงิ รถพยาบาลหรอืรถ
ปฏบิตักิารฉุกเฉินสามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกตลอดเวลาโดยไม่มสีิ�งกดีขวาง 
 รูปแบบ สญัลกัษณ์ และรายละเอยีดเกี�ยวกบัพื�นที�สําหรบัยานพาหนะตามวรรคหนึ�ง ให้เป็นไปตามที�กําหนดทา้ย
กฎกระทรวงนี� 

 16 ข้อ 29/2 อาคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษ ที�เป็นอาคารสาธารณะต้องจดัให้มพีื�นที�หรอืตําแหน่งเพื�อติดตั �ง

เครื�องฟื�นคนืคลื�นหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตั ิ(Automated External Defibrillator : AED) โดยรายละเอยีดของเครื�องฟื�นคนื
คลื�นหวัใจด้วยไฟฟ้าแบบอตัโนมตัิ จํานวน ตําแหน่ง และระบบการติดตั �ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏบิตัิการฉุกเฉินที�
คณะกรรมการการแพทยฉุ์กเฉินประกาศกาํหนด 

หมวด 3 

ระบบบาํบดันํ�าเสียและการระบายนํ�าทิ�ง 

 ข้อ 30 การออกแบบและการคํานวณรายการระบบบําบดันํ�าเสยีและการระบายนํ�าทิ�งของอาคารสูงหรอือาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษตอ้งดาํเนินการโดยผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตั �งแต่ประเภทสามญัวศิวกรขึ�นไป
ตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรม 

 ข้อ 31 การระบายนํ�าฝนออกจากอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษจะระบายลงสู่แหล่งรองรบันํ�าทิ�งโดยตรงก็

ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพ
สิ�งแวดลอ้ม 

                                                
14 ขอ้ 28 แกไ้ขโดย ขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 69 (พ.ศ. 2564) 
15 ขอ้ 29 แกไ้ขโดย ขอ้ 13 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
16 ขอ้ 29/1 และขอ้ 29/2 เพิ�มโดย ขอ้ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 69 (พ.ศ. 2564) 
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 ข้อ 32 ระบบบําบดันํ�าเสยีจะแยกเป็นระบบอสิระเฉพาะอาคารหรอืเป็นระบบรวมของส่วนกลางกไ็ด้ แต่ต้องไม่

ก่อใหเ้กดิเสยีง กลิ�น ฟอง กาก หรอืสิ�งอื�นใดที�เกดิจากการบําบดันั �นจนถงึขนาดที�อาจเกดิภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติ ร่างกาย 
หรอืทรพัยส์นิ กระทบกระเทอืนต่อการรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม หรอืความเดอืดรอ้นราํคาญแก่ประชาชนผูอ้ยู่อาศยัใกลเ้คยีง 

 ข้อ 33 นํ�าเสยีต้องผ่านระบบบําบดันํ�าเสยีจนเป็นนํ�าทิ�งก่อนระบายสู่แหล่งรองรบันํ�าทิ�ง โดยคุณภาพนํ�าทิ�งให้

เป็นไปตามประกาศสาํนกังานคณะกรรมการสิ�งแวดลอ้มแห่งชาต ิเรื�อง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพนํ�าทิ�งจากอาคาร 

 ข้อ 34 ทางระบายนํ�าทิ�งตอ้งมลีกัษณะที�สามารถตรวจสอบและทาํความสะอาดไดโ้ดยสะดวก ในกรณีที�ทางระบาย

นํ�าเป็นแบบท่อปิดตอ้งมบี่อสาํหรบัตรวจการระบายนํ�าทุกระยะไม่เกนิ 8.00 เมตร และทุกมุมเลี�ยวดว้ย 

 ข้อ 35 ในกรณีที�แหล่งรองรบันํ�าทิ�งมขีนาดไม่เพยีงพอจะรองรบันํ�าทิ�งที�ระบายจากอาคารในชั �วโมงการใชนํ้�าสงูสดุ 

ใหม้ทีี�พกันํ�าทิ�งเพื�อรองรบัปรมิาณนํ�าทิ�งที�เกนิกว่าแหล่งรองรบันํ�าทิ�งจะรบัไดก้่อนที�จะระบายสูแ่หล่งรองรบันํ�าทิ�ง 

หมวด 4 

ระบบประปา 

 ข้อ 36 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งมทีี�เกบ็นํ�าใชส้าํรองที�สามารถจ่ายนํ�าในชั �วโมงการใชนํ้�าสงูสุดได้

ไม่น้อยกว่า 2 ชั �วโมง และตอ้งมรีะบบท่อจ่ายนํ�าประปาที�มแีรงดนันํ�าในท่อจ่ายนํ�าและปรมิาณนํ�าประปาดงัต่อไปนี� 
  (1) แรงดนันํ�าในระบบท่อจ่ายนํ�าที�จุดนํ�าเขา้เครื�องสุขภณัฑต์้องมแีรงดนัในชั �วโมงการใชนํ้�าสงูสุดไม่น้อย
กว่า 0.1 เมกะปาสกาลมาตร 
  (2) ปริมาณการใช้นํ�าสําหรบัจ่ายให้แก่ผู้ใช้นํ�าทั �งอาคารสําหรบัประเภทเครื�องสุขภัณฑ์แต่ละชนิดให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี� 

ตารางเปรียบเทียบปริมาณนํ�าประปาคิดเป็นหน่วยสุขภณัฑเ์พื�อหาปริมาณนํ�า 

ประเภทเครื�องสขุภณัฑ ์ ชนิดของเครื�องควบคมุ หน่วยสขุภณัฑ ์(FIXTURE UNIT) 

  สว่นบุคคล สาธารณะ 

สว้ม 
สว้ม 
ที�ปัสสาวะ 
ที�ปัสสาวะ 
อ่างลา้งมอื 
ฝักบวั 
อ่างอาบนํ�า 

ประตูนํ�าลา้ง (FLUSH VALVE) 
ถงันํ�าลา้ง (FLUSH TANK) 
ประตูนํ�าลา้ง (FLUSH VALVE) 
ถงันํ�าลา้ง (FLUSH TANK) 
ก๊อกนํ�า 
ก๊อกนํ�า 
ก๊อกนํ�า 

6 
3 
5 
3 
1 
2 
2 

10 
5 
10 
5 
2 
4 
4 

 หน่วยสขุภณัฑ ์หมายความว่า ตวัเลขที�แสดงถงึปรมิาณการใชนํ้�าหรอืการระบายนํ�าเปรยีบเทยีบกนัระหว่างสขุภณัฑ์
ต่างชนิดกนั 
 ทั �งนี� สขุภณัฑอ์ื�น ๆ ที�ไม่ไดร้ะบุใหเ้ทยีบเคยีงตวัเลขตามตารางขา้งตน้ 

 ข้อ 37 ระบบท่อจ่ายนํ�าตอ้งมวีธิป้ีองกนัมใิหส้ิ�งปนเปื�อนจากภายนอกเขา้ไปในท่อจ่ายนํ�าได ้

 ในกรณีที�ระบบท่อจ่ายนํ�าแยกกนัระหว่างนํ�าดื�มกบันํ�าใช ้ตอ้งแยกชนิดของท่อจ่ายนํ�าใหช้ดัเจน หา้มต่อท่อจ่ายนํ�าทั �ง
สองระบบเขา้ดว้ยกนั 
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หมวด 5 

ระบบกาํจดัขยะมูลฝอย 

 ข้อ 38 ในอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษต้องมกีารจดัเกบ็ขยะมลูฝอยโดยวธิขีนลําเลยีงหรอืทิ�งลงปล่องทิ�ง

มลูฝอย  

 ข้อ 39 การคดิปรมิาณมลูฝอยที�เกดิขึ�นในอาคาร ใหค้ดิจากอตัราการใชด้งัต่อไปนี� 

  (1) การใชเ้พื�อการอยู่อาศยั ปรมิาณมลูฝอยไม่น้อยกว่า 2.40 ลติร ต่อคนต่อวนั 
  (2) การใช้เพื�อการพาณิชยกรรมหรอืการอื�น ปรมิาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 0.4 ลติร ต่อพื�นที�หนึ�งตาราง
เมตรต่อวนั 

 ข้อ 40 อาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งจดัใหม้ทีี�พกัรวมมลูฝอยที�มลีกัษณะดงัต่อไปนี� 

  (1) ตอ้งมขีนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปรมิาณมลูฝอยที�เกดิขึ�นในแต่ละวนัตามขอ้ 39 
  (2) ผนงัตอ้งทาํดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟ 
  (3) พื�นผวิภายในตอ้งเรยีบและกนันํ�าซมึ 
  (4) ตอ้งมกีารป้องกนักลิ�นและนํ�าฝน 
  (5) ตอ้งมกีารระบายนํ�าเสยีจากมลูฝอยเขา้สูร่ะบบบาํบดันํ�าเสยี 
  (6) ตอ้งมกีารระบายอากาศและป้องกนันํ�าเขา้ 
 ที�พกัรวมมูลฝอยต้องมรีะยะห่างจากสถานที�ประกอบอาหารและสถานที�เกบ็อาหารไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร แต่ถ้าที�
พกัรวมมูลฝอยมขีนาดความจุเกนิ 3 ลูกบาศกเ์มตร ต้องมรีะยะห่างจากสถานที�ดงักล่าวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร และสามารถ
ขนยา้ยมลูฝอยไดโ้ดยสะดวก 

 ข้อ 41 ที�พกัมลูฝอยของอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี� 

  (1) ฝา ผนงั และประตูตอ้งแขง็แรงทนทาน ประตูตอ้งปิดไดส้นิทเพื�อป้องกนักลิ�น 
  (2) ขนาดเหมาะสมกบัสถานที�และสะดวกต่อการทาํความสะอาด 

 ข้อ 42 ปล่องทิ�งมลูฝอยของอาคารสงูหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษตอ้งมลีกัษณะดงัต่อไปนี� 

  (1) ต้องทําด้วยวสัดุทนไฟ มขีนาดความกว้างแต่ละด้านหรอืเสน้ผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 60 เซนติ-
เมตร ผวิภายในเรยีบ ทาํความสะอาดไดง้่ายและไม่มสีว่นใดที�จะทาํใหม้ลูฝอยตดิคา้ง 
  (2) ประตูหรอืช่องทิ�งมูลฝอยตอ้งทําดว้ยวสัดุทนไฟและปิดไดส้นิทเพื�อป้องกนัมใิหม้ลูฝอยปลวิยอ้นกลบั
และตดิคา้งได ้
  (3) ตอ้งมกีารระบายอากาศเพื�อป้องกนักลิ�น 
  (4) ปลายล่างของปล่องทิ�งมลูฝอยตอ้งมปีระตูปิดสนิทเพื�อป้องกนักลิ�น 

หมวด 6 

ระบบลิฟต ์

 17 ข้อ 43 ลฟิตโ์ดยสารที�ใชก้บัอาคารสงูใหม้ขีนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 630 กโิลกรมั 

 18 ข้อ 44 อาคารสงูตอ้งจดัใหม้ลีฟิตด์บัเพลงิอย่างน้อยหนึ�งชุด ซึ�งมรีายละเอยีดอย่างน้อยดงัต่อไปนี� 

  (1) มขีนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 630 กโิลกรมั 
  (2) สามารถจอดไดทุ้กชั �นของอาคาร และต้องมรีะบบควบคุมพเิศษสาํหรบัพนักงานดบัเพลงิใชข้ณะเกดิ
เพลงิไหมโ้ดยเฉพาะ 

                                                
17 ขอ้ 43 แกไ้ขโดย ขอ้ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 69 (พ.ศ. 2564) 
18 ขอ้ 44 แกไ้ขโดย ขอ้ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 69 (พ.ศ. 2564) 
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  (3) บรเิวณหอ้งโถงหน้าลฟิตด์บัเพลงิทุกชั �นต้องติดตั �งตู้หวัฉีดนํ�าดบัเพลงิหรอืหวัต่อสายฉีดนํ�าดบัเพลงิ
และอุปกรณ์ดบัเพลงิอื�นๆ 
   (4) หอ้งโถงหน้าลฟิตด์บัเพลงิทุกชั �นตอ้งมผีนงัหรอืประตูที�ทาํดว้ยวตัถุทนไฟปิดกั �นมใิหเ้ปลวไฟหรอืควนั
เขา้ได ้มหีน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคารไดโ้ดยตรง หรอืมรีะบบอดัลมภายในหอ้งโถงหน้าลฟิตด์บัเพลงิที�มคีวามดนัลมขณะ
ใชง้านไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสกาลมาตร ที�ทาํงานไดโ้ดยอตัโนมตัเิมื�อเกดิเพลงิไหม ้
  (5) ระยะเวลาในการเคลื�อนที�อย่างต่อเนื�องระหว่างชั �นล่างสุดหรอืชั �นที�พนกังานดบัเพลงิเขา้ถงึอาคารได้
สะดวกรวดเรว็ที�สดุกบัชั �นบนสดุของอาคารตอ้งไม่เกนิหนึ�งนาท ี
 ลฟิตด์บัเพลงิสามารถนํามาใชเ้ป็นลฟิตโ์ดยสารในเวลาปกตไิด ้

 20 ข้อ 44/1 อาคารสงูที�เป็นอาคารสาธารณะหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที�เป็นอาคารสาธารณะที�มสีี�ช ั �นขึ�นไป ตอ้งจดัให้

มลีฟิตส์าํหรบัเคลื�อนยา้ยผูป้ระสบภยัหรอืผูป่้วยฉุกเฉินอย่างน้อยหนึ�งชุดซึ�งมรีายละเอยีดอย่างน้อย ดงัต่อไปนี� 
  (1) มขีนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,200 กโิลกรมั  
  (2) มคีวามกวา้งภายในไม่น้อยกว่า 1.15 เมตร ความลกึภายในไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร  
  (3) สามารถจอดไดทุ้กชั �นของอาคาร 
 ลิฟต์โดยสารหรือลิฟต์ดับเพลิงที�มีรายละเอียดตามวรรคหนึ�ง สามารถนํามาใช้เป็นลิฟต์สําหรับเคลื�อนย้าย
ผูป้ระสบภยัหรอืผูป่้วยฉุกเฉินได ้

 ข้อ 45 ในปล่องลฟิต์หา้มตดิตั �งท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งนํ�า ท่อระบายนํ�า และอุปกรณ์ต่าง ๆ เวน้แต่เป็นส่วนประกอบ

ของลฟิตห์รอืจาํเป็นสาํหรบัการทาํงานและการดแูลรกัษาลฟิต ์

 ข้อ 46 ลิฟต์ต้องมีระบบและอุปกรณ์การทํางานที�ให้ความปลอดภัยด้านสวสัดิภาพและสุขภาพของผู้โดยสาร

ดงัต่อไปนี� 
  (1) ต้องมรีะบบการทํางานที�จะให้ลฟิต์เลื�อนมาหยุดตรงที�จอดชั �นระดบัดนิและประตูลฟิต์ต้องเปิดโดย
อตัโนมตัเิมื�อไฟฟ้าดบั 
   (2) ตอ้งมสีญัญาณเตอืนและลฟิตต์อ้งไม่เคลื�อนที�เมื�อบรรทุกเกนิพกิดั 
  (3) ตอ้งมอีุปกรณ์ที�จะหยุดลฟิตไ์ดใ้นระยะที�กาํหนดโดยอตัโนมตัเิมื�อตวัลฟิตม์คีวามเรว็เกนิพกิดั 
  (4) ตอ้งมรีะบบป้องกนัประตูลฟิตห์นีบผูโ้ดยสาร 
  (5) ลฟิตต์อ้งไม่เคลื�อนที�เมื�อประตูลฟิตปิ์ดไม่สนิท 
  (6) ประตูลฟิตต์อ้งไม่เปิดขณะลฟิตเ์คลื�อนที�หรอืหยุดไม่ตรงที�จอด 
  (7) ตอ้งมรีะบบการตดิต่อกบัภายนอกหอ้งลฟิต ์และสญัญาณแจง้เหตุขดัขอ้ง 
  (8) ตอ้งมรีะบบแสงสว่างฉุกเฉินในหอ้งลฟิตแ์ละหน้าชั �นที�จอด 
  (9) ตอ้งมรีะบบการระบายอากาศในหอ้งลฟิตต์ามที�กาํหนดในขอ้ 9(2) 

 ข้อ 47 ใหม้คีาํแนะนําอธบิายการใช ้การขอความช่วยเหลอื การใหค้วามช่วยเหลอื และขอ้หา้มใชด้งัต่อไปนี� 

  (1) การใชล้ฟิตแ์ละการขอความช่วยเหลอื ใหต้ดิไวใ้นหอ้งลฟิต ์
  (2) การใหค้วามช่วยเหลอื ใหต้ดิไวใ้นหอ้งจกัรกลและหอ้งผูด้แูลลฟิต ์
  (3) ขอ้หา้มใชล้ฟิต ์ใหต้ดิไวท้ี�ขา้งประตูลฟิตด์า้นนอกทุกชั �น 

 ข้อ 48 การควบคุมการตดิตั �งและตรวจสอบระบบลฟิต์ต้องดําเนินการโดยวศิวกรไฟฟ้า หรอืวศิวกรเครื�องกล ซึ�ง

เป็นผู้ได้รบัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตั �งแต่ประเภทสามญัวศิวกรขึ�นไปตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพี
วศิวกรรม 

                                                
20 ขอ้ 44/1 เพิ�มโดย ขอ้ 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 69 (พ.ศ. 2564) 
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 ข้อ 49 การก่อสร้าง ดดัแปลงหรอืเปลี�ยนการใชอ้าคารสูงหรอือาคารขนาดใหญ่พเิศษที�ได้ยื�นคําขออนุญาตหรอื

ไดร้บัอนุญาตตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารไวแ้ลว้ก่อนวนัที�กฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบั ใหไ้ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติาม
กฎกระทรวงนี� 

 21 ข้อ 50 อาคารที�ไดร้บัยกเวน้ตามขอ้ 49 ซึ�งกําลงัก่อสร้างอยู่หรอืได้ก่อสร้างเสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ถ้าประสงคจ์ะขอ

อนุญาตแกไ้ขแบบแปลนในสว่นที�ยงัไม่ไดก้่อสรา้ง หรอืจะขออนุญาตดดัแปลงหรอืเปลี�ยนการใชอ้าคาร หรอืแจง้การขอดดัแปลง
อาคารต่อเจ้าพนักงานทอ้งถิ�นและดําเนินการตามมาตรา 39 ทว ิแล้วแต่กรณี ให้ผดิไปจากที�ได้รบัอนุญาต ให้กระทําไดแ้ละ
ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี� ทั �งนี� ภายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี� 
  (1) จดัใหม้รีะบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัเพลงิไหมต้ามหมวด 2 ขอ้ 14 ขอ้ 15 ขอ้ 
16 ขอ้ 18 ขอ้ 19 ขอ้ 20 ขอ้ 22 ขอ้ 23 ขอ้ 24 ขอ้ 25 ขอ้ 26 ขอ้ 27 และขอ้ 29 และระบบลฟิตต์ามหมวด 6 ขอ้ 44(1) (2) และ (4) 
  (2) ไม่เป็นการเพิ�มพื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นเกนิรอ้ยละสองของพื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นที�ไดร้บัอนุญาต
ไวใ้นครั �งแรก 
  (3) ไม่เป็นการเพิ�มความสงูของอาคาร 
  (4) ไม่เป็นการเพิ�มพื�นที�ปกคลุมดนิ 
  (5) ไม่เป็นการเปลี�ยนตําแหน่งหรอืขอบเขตของอาคารใหผ้ดิไปจากที�ไดร้บัอนุญาตไวใ้นครั �งแรก 
 ทั �งนี� การออกแบบและคํานวณอาคารต้องดําเนินการโดยผู้ได้รบัใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวชิาชพีวิศวกรรม
ควบคุมประเภทวุฒวิศิวกรตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรมและตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัการแจง้เวยีนชื�อตามมาตรา 49 ทว ิ

 21 ข้อ 51 อาคารที�ไดร้บัยกเวน้ตามขอ้ 49 เฉพาะกรณีอาคารที�ไดร้บัอนุญาตใหก้่อสรา้งแลว้ แต่ยงัไม่ไดก้่อสรา้ง และ

ใบอนุญาตยงัไม่สิ�นอายุหรอืไดร้บัการต่ออายุใบอนุญาต ถ้าประสงคจ์ะขออนุญาตแกไ้ขแบบแปลนหรอืเปลี�ยนการใชอ้าคารให้
ผดิไปจากที�ไดร้บัอนุญาต ใหก้ระทาํไดแ้ละไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวงนี� ทั �งนี� ภายใตเ้งื�อนไขดงัต่อไปนี� 
  (1) จดัใหม้รีะบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้า และระบบป้องกนัเพลงิไหมต้ามหมวด 2 และระบบลฟิตต์าม
หมวด 6 
  (2) ไม่เป็นการเพิ�มพื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นเกนิรอ้ยละสองของพื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นที�ไดร้บัอนุญาต
ไวใ้นครั �งแรก 
  (3) ไม่เป็นการเพิ�มความสงูของอาคาร 
  (4) ไม่เป็นการเพิ�มพื�นที�ปกคลุมดนิ 
  (5) ไม่เป็นการเปลี�ยนตําแหน่งหรอืขอบเขตของอาคารใหผ้ดิไปจากที�ไดร้บัอนุญาตไวใ้นครั �งแรก 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� 14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2535 
พลเอก อสิระพงศ ์หนุนภกัด ี

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
 
  

                                                
21 ขอ้ 50 และขอ้ 51 เพิ�มโดย ขอ้ 15 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) 
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หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี�  คอื เนื �องจากในปัจจุบนัได้มกีารก่อสรา้งอาคารสูงและอาคารขนาด

ใหญ่พเิศษ เพื �อใชป้ระโยชน์ในการอยู่อาศยัหรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภทรวมกนัเพิ �มมากขึ�น โครงสรา้ง
และอุปกรณ์อนัเป็นส่วนประกอบของอาคารจะแตกต่างกนัไปตามประเภทของการใช ้สมควรควบคุมอาคารสงูและอาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ โดยเฉพาะเพื �อประโยชน์แห่งความมั �นคงแขง็แรง ความปลอดภยั การป้องกนัอคัคภียั การสาธารณสุข การรกัษา
คุณภาพสิ �งแวดลอ้ม การผงัเมอืง การสถาปัตยกรรม และการอาํนวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการวางแผนการพฒันา
ดา้นสาธารณูปโภคของรฐั จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที � 11 วนัที � 17 กุมภาพนัธ ์2535 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที � 67ก วนัที �  11 พฤศจกิายน 2540 
 

กฎกระทรวง ฉบบัที� 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 ข้อ 8 ให้เพิ�มรูปแบบ สญัลกัษณ์ และรายละเอียดเกี�ยวกบัพื�นที�สําหรับยานพาหนะท้ายกฎกระทรวงนี� เป็น

รูปแบบ สญัลกัษณ์ และรายละเอยีดเกี�ยวกบัพื�นที�สาํหรบัยานพาหนะทา้ยกฎกระทรวง ฉบบัที� 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ข้อ 9 อาคารตามขอ้ 28 และขอ้ 44/1 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิโดยกฎกระทรวงนี�ที�มอียู่แลว้ในวนัที�กฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบั หรอืที�ไดร้บัใบอนุญาต
หรอืใบรบัแจง้การก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเปลี�ยนการใชต้ามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร และยงัก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอื
เปลี�ยนการใชไ้ม่แลว้เสรจ็ หรอืที�ไดย้ื�นขออนุญาตหรอืได้แจง้การก่อสร้าง ดดัแปลง หรอืเปลี�ยนการใชอ้าคารต่อเจา้พนักงาน
ทอ้งถิ�นตามมาตรา 39 ทว ิไวก้่อนวนัที�กฎกระทรวงนี�ใชบ้งัคบัและยงัอยู่ระหว่างการพจิารณาของเจา้พนักงานทอ้งถิ�น ใหไ้ดร้บั
ยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติามขอ้ 28 ในเรื�องดา้นแคบที�สดุของหอ้งว่างตดิกบัช่องทางเฉพาะสาํหรบับุคคลภายนอกเขา้ไปบรรเทาสา
ธารณภยั และขอ้ 44/1 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิโดยกฎกระทรวงนี� 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที � 38ก วนัที �  4 มถุินายน 2564 
 


