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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2535) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) และ(
8)  
แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี ้
  "อาคารสูง" หมายความวา อาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมี 
ความสูงต้ังแต 23.00 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง 
พื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้น
สูงสุด 
  "อาคารขนาดใหญพิเศษ" หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือ 
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดย
มี 
พ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันต้ังแต10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
  "พื้น" หมายความวา พ้ืนท่ีของอาคารท่ีบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายใน 
ขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคาร รวมท้ัง 
เฉลียงหรือระเบียงดวย 
  "พื้นที่อาคาร" หมายความวา พื้นที่สําหรับนําไปคํานวณหาอัตราสวนพื้นที่อาคาร 
ตอพื้นที่ดิน ซ่ึงไมรวมถึงพ้ืนดาดฟา บันไดนอกหลังคา พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรกลตาง ๆ เทาท่ีจํา
เปน 
  "ที่วาง" หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม เชน  
บอน้ํา สระวายน้ํา หรือที่จอดรถ และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีของส่ิงกอสรางหรืออาคารท่ีสูงจาก 
ระดับพื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุมเหนือระดับน้ัน 
  "ถนนสาธารณะ" หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือ 
ใชเปนทางสัญจรได ท้ังน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 
  "วัสดุทนไฟ" หมายความวา วัสดุกอสรางท่ีไมเปนเช้ือเพลิง 
  "ผนังกันไฟ" หมายความวา ผนังทึบที่กอสรางดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา  
18 เซนติเมตร และไมมีชองท่ีใหไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยาง
อื่น 
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ที่มีคุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอยกวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดาหนา 18 เซนติเมตร ถา
เปน 
ผนัง คอนกรีตเสริมเหล็ก ตองหนาไมนอยกวา12 เซนติเมตร 
  "ระบบทอยืน" หมายความวา ทอสงน้ําและอุปกรณที่ใชสําหรับการดับเพลิง 
  "น้ําเสีย" หมายความวา ของเหลวท่ีผานการใชแลวทุกชนิดท้ังท่ีมีกากและไมมี
กาก 
  "แหลงรองรับน้ําทิ้ง" หมายความวา ทอระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แมน้ํา ทะเล  
และแหลงน้ําสาธารณะ 
  "ระบบบําบัดน้ําเสีย" หมายความวา กระบวนการทําหรือการปรับปรุงน้ําเสีย 
ใหมีคุณภาพเปนน้ําทิ้ง รวมทั้งการทําใหน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร 
  "ระบบประปา" หมายความวา ระบบการจายน้ําเพื่อใชและดื่ม 
  "มูลฝอย" หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 
  "ท่ีพักมูลฝอย" หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอย 
เพื่อรอการขนยายไปยังที่พักรวมมูลฝอย 
  "ที่พักรวมมูลฝอย" หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกัก 
มูลฝอยเพื่อรอการขนไปกําจัด 
  "ลิฟตดับเพลิง' หมายความวา ลิฟตท่ีพนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใช 
ไดขณะเกิดเพลิงไหม 
 
           หมวด 1 
      ลักษณะของอาคาร เนื้อที่วางของภายนอกอาคารและแนวอาคาร 
                    --------------- 
 
  ขอ 2  ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่
อาคาร 
รวมไมเกิน 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหน่ึงดานใดของท่ีดินน้ันยาวไมนอยกวา 12.00 เมตร  
ติดถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางกวางไมนอยกวา10.00 เมตร และถนนสาธารณะนั้นตองมีเขตทาง 
กวางไมนอยกวา 10.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดนับตั้งแตที่ตั้งอาคารจนไปเชื่อมตอกับ 
ถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร 
  สําหรับที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่
อาคาร 
มากกวา 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหน่ึงดานใดของท่ีดินน้ันยาวไมนอยกวา 12.00 เมตร 
ติดถนน 
สาธารณะท่ีมีเขตทางกวางไมนอยกวา 18.00 เมตร และถนนสาธารณะนั้นตองมีเขตทางกวาง 
ไมนอยกวา 18.00 เมตร ยาวตอเน่ืองกันโดยตลอด เปนระยะทางไมนอยกวากึ่งหนึ่งของถนน
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สาธารณะ 
นั้น หรือไมนอยกวา 500.00 เมตร นับตั้งแตที่ตั้งของอาคาร 
  ขอ 3  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีถนนหรือที่วางปราศจาก 
ส่ิงปกคลุมโดยรอบอาคารกวางไมนอยกวา 6.00 เมตร และรถดับเพลิงสามารถเขาออกไดโดย
สะดวก 
  ที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหรวมระยะเขตหามกอสรางอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท 
ริมถนนหรือทางหลวงตามขอบัญญัติทองถ่ินหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเขามาเปนท่ีวางได 
  ในกรณีที่มีขอบัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนดแนวสรางหรือ 
ขยายถนนใชบังคับ ใหเริ่มที่วางตามวรรคหนึ่งตั้งแตแนวนั้น 
  ขอ 4  พื้นที่หรือผนังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองหางเขตที่ดิน 
ของผูอื่นและถนนสาธารณะไมนอยกวา 6.00 เมตร 
  ขอ 5  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีคาสูงสุดของอัตราสวนพื้นที่ 
อาคารรวมกันทุกชั้นตอพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่กอสรางขึ้นในที่ดินแปลงเดียวกันไมเกิน 10 
ตอ 1 
  ขอ 6  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุม 
ไมนอยกวาอัตราสวน ดังตอไปนี ้
  (1) อาคารอยูอาศัยตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละ 30  
ของพื้นที่ดินแปลงนั้น 
  (2) อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอื่นที่ไมไดใชเปนที่อยู 
อาศัย ตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ดินแปลงนั้น แตถา
อาคารนั้น 
ใชเปนที่อยูอาศัยรวมอยูดวยตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตาม (1) 
  ขอ 7  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีสวนของพื้นที่อาคารต่ํากวาระดับ 
พื้นดิน ตองมีระบบระบายอากาศและระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําท้ิงตามหมวด 2 และ 
หมวด 3 แยกเปนอิสระจากระบบระบายอากาศและระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําท้ิง 
สวนเหนือพื้นดิน 
  พื้นที่อาคารสวนที่ต่ํากวาระดับพื้นดินตามวรรคหนึ่ง หามใชเปนที่อยูอาศัย 
  ขอ 8  พื้นอาคารสวนที่ต่ํากวาระดับถนนหนาอาคารตั้งแตชั้นที่ 3 ลงไปหรอื 
ต่ํากวาระดับถนนหนาอาคารตั้งแต 7.00 เมตรลงไป ตองจัดใหมีระบบลิฟตตามหมวด 6 และ 
ตองจัดใหมีบันไดหนีไฟท่ีมีระบบแสงสวางและระบบอัดลมท่ีมีความดันขณะใชงานไมนอยกวา  
3.86 เมกะปาสกาลมาตร ทํางานอยูตลอดเวลา ผนังบันไดหนีไฟทุกดานตองเปนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 
หนาไมนอยกวา 10 เซนติเมตร เพื่อใชเปนที่หนีภัย ในกรณีฉุกเฉินได บันไดหนีไฟนี้ตองอยูหาง
กัน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไมเกิน 60.00 เมตร โดยวัดตามแนวทางเดิน 
 
           หมวด 2 
       ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม 
                    --------------- 
 
  ขอ 9  การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมี 
การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกล ดังตอไปนี ้
  (1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาต ิใหใชเฉพาะกับพื้นที่มีผนังดานนอก 
อยางนอยหน่ึงดาน โดยใหมีชองเปดสูภายนอกอาคารได เชน ประตู หนาตาง หรือบานเกล็ด  
ซ่ึงตองเปดไวระหวางใชสอยพ้ืนท่ีน้ัน ๆ และพ้ืนท่ีของชองเปดน้ีตองเปดไดไมนอยกวารอยละ 10  
ของพื้นนั้น 
  (2) การระบายอากาศโดยวิธีกล ใหใชกับพื้นที่อาคารใดก็ได โดยใหมีกลอุปกรณ 
ขับเคลื่อนอากาศเพื่อใหเกิดการนําอากาศภายนอกเขามาตามอัตราดังตอไปนี ้
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
                  การระบายอากาศ 
                    --------------- 
 
  สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่มจะใหมีอัตราการระบาย 
อากาศนอยกวาที่กําหนดได แตตองมีการระบายอากาศครอบคลุมแหงที่เกิดของกลิ่น ควัน หรอื
กาซ 
ที่ตองการระบาย ท้ังน้ี ตองไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ช่ัวโมง 
  สถานที่อื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในตารางใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มี 
ลักษณะใกลเคียงกัน 
  ตําแหนงชองนําอากาศเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบาย 
อากาศทิ้งไมนอยกวา 5.00 เมตร สูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตร 
  การนําอากาศเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอใหเกิดความ 
เดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง 
  ขอ 10  การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีการปรับ 
ภาวะอากาศดวยระบบการปรับภาวะอากาศ ตองมีลักษณะดังตอไปน้ี 
  (1) ตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาภายในพื้นท่ีปรับภาวะอากาศหรือ 
ดูดอากาศจากภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราดังตอไปนี ้



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
               การระบายอากาศในกรณีท่ีมีระบบปรับภาวะอากาศ 
                    --------------- 
 
  สถานที่อื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในตารางใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ 
ท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 
  (2) หามนําสารทําความเย็นชนิดเปนอันตรายตอรางกาย หรือติดไฟไดงายมาใช 
กับระบบปรับภาวะอากาศท่ีใชสารทําความเย็นโดยตรง 
  (3) ระบบปรับภาวะอากาศดวยน้ํา หามตอทอน้ําของระบบปรับภาวะอากาศ 
เขากับทอน้ําของระบบประปาโดยตรง 
  (4) ระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
 
  (ก) ทอลม วัสดุหุมทอลม และวัสดุบุภายในทอลม ตองเปนวัสดุท่ีไมติดไฟและ 
ไมเปนสวนท่ีทําใหเกิดควันเม่ือเกิดเพลิงไหม 
  (ข) ทอลมสวนท่ีติดต้ังผานผนังกันไฟหรือพ้ืนท่ีทําดวยวัสดุทนไฟตองติดต้ังล้ิน 
กันไฟท่ีปดอยางสนิทโดยอัตโนมัติ เม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวา 74 องศาเซลเซียส และลิ้นกันไฟ ตอง
มี 
อัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 30 นาที 
  (ค) หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได ชองลิฟตของอาคารเปนสวนหนึ่งของ 
ระบบทอลมสงหรือระบบทอลมกลับ เวนแตสวนที่เปนพื้นที่วางระหวางเพดานกับพื้นหองชั้นเหนือ 
ขึ้นไปหรือหลังคาที่มีสวนประกอบของเพดานที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 
  (5) การขับเคล่ือนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
  (ก) มีสวิตชพัดลมของระบบการขับเคลื่อนอากาศที่ปดเปดดวยมือติดตั้งในที่ที่ 
เหมาะสมและสามารถปดสวิตชไดทันทีเม่ือเกิดเพลิงไหม 
  (ข) ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตรตอนาทีขึ้น
ไป  
ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจสอบการเกิดเพลิงไหมที่มีสมรรถนะไมดอยกวา 
อุปกรณตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับใหสวิตชหยุดการทํางานของระบบไดโดยอัตโนมัต ิ
  ท้ังน้ี การออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบปรับภาวะอากาศและระบบ 
ระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ 
วิศวกรรม 
  ขอ 11  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เพื่อการแสงสวางหรือกําลัง ซึ่งตองมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานของการ 
ไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ในกรณีที่อยูนอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟา 
นครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหใชมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงาน 
พลังงานแหงชาติ 
  ในระบบจายไฟฟาตองมีสวิตชประธานซึ่งติดตั้งในที่ที่จัดไวโดยเฉพาะแยกจาก 
บริเวณที่ใชสอยเพื่อการอื่น ในการนี้ จะจัดไวเปนหองตางหากสําหรับกรณีติดตั้งภายในอาคาร 
หรอื 
จะแยกเปนอาคารโดยเฉพาะก็ได 
  การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหนําความในวรรคสองมาใช 
บังคับ โดยจะรวมบริเวณที่ติดตั้งสวิตชประธาน หมอแปลงไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟาไวในที่
เดียวกัน 
ก็ได 
  เมื่อมีการใชกระแสไฟฟาเต็มที่ตามที่กําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟา แรงดัน 
ไฟฟาที่สายวงจรยอยจะแตกตางจากแรงดันไฟฟาที่แผงสวิตชประธานไดไมเกินรอยละหา 
  ขอ 12  แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน 
  การตอลงดิน หลักสายดิน และวิธีการตอใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาน 
ครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ในกรณีที่อยูนอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง
และ 
การไฟฟาสวนภูมิภาคใหใชมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาต ิ
  ขอ 13  อาคารสูงตองมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ซึ่งประกอบดวยเสาลอ
ฟา  
สายลอฟา สายตัวนํา สายนาํลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบสําหรับสายนําลงดิน
ตองมี 
ขนาดพ้ืนท่ีภาคตัดขวางเทียบไดไมนอยกวาสายทองแดงตีเกลียว ขนาด 30 ตารางมิลลิเมตร สาย
นํา 
ลงดินนี้ตองเปนระบบที่แยกเปนอิสระจากระบบสายดินอื่น 
  อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร และมีสายนําลงดินตอจาก 
สายตัวนําหางกันทุกระยะไมเกิน 30 เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร ท้ังน้ี สายนาํลงดินของ
อาคาร 
แตละหลังตองมีไมนอยกวาสองสาย 
  เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสรางอาคารอาจใชเปนสายนําลงดินได  
แตตองมีระบบการถายประจุไฟฟาจากโครงสรางสูหลักสายดินไดถูกตองตามหลักวิชาการชาง 
  ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย 
ทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ 
  ขอ 14  อาคารสูงหรืออาคารใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สําหรับกรณีฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจาย 
ไฟฟาปกติหยุดทํางาน 
  แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถ 
จายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี 
  (1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวาสองช่ัวโมงสําหรับเคร่ืองหมายแสดง 
ทางฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม 
  (2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาท่ีใชงานสําหรับลิฟตดับเพลิง เครื่องสูบน้ํา 
ดับเพลิง หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการ
ผลิต 
ทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ 
  ขอ 15  กระแสไฟฟาที่ใชกับลิฟตดับเพลิงตองตอจากแผงสวิตชประธานของ 
อาคารเปนวงจรที่แยกเปนอิสระจากวงจรทั่วไป 
  วงจรไฟฟาสํารองสําหรับลิฟตดับเพลิงตองมีการปองกันอันตรายจากเพลิงไหม 
อยางดีพอ 
  ขอ 16  ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบสัญญาณเตือน 
เพลิงไหมทุกช้ัน ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย 
  (1) อุปกรณสงสัญญาณเพ่ือใหหนีไฟท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนท่ีอยู 
ในอาคารไดยินหรือทราบอยางท่ัวถึง 
 (2) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อให 
อุปกรณตาม (1) ทํางาน 
  ขอ 17  แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย 
  (1) แผนผังวงจรไฟฟาของแตละชั้นของอาคารที่มีมาตราสวนเชนเดียวกับที่
กําหนด 
ในกฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบการขออนุญาตในการกอสรางอาคาร 
ซ่ึงแสดงถึง 
  (ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาทั้งหมดในแตละวงจรยอย 
ของระบบไฟฟาแสงสวางและกําลัง 
  (ข) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งของระบบสัญญาณเตือน 
เพลิงไหม 
  (ค) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบไฟฟา 
ฉุกเฉิน 
  (2) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานตาง ๆ  
รวมทั้งรายละเอียดของระบบปองกันสายประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟาทั้งหมดของทุกระบบ 
 
  (3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (4) แผนผังวงจรและการติดต้ังหมอแปลงไฟฟา แผงควบคุมหรือแผงจายไฟฟา 
และระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง 
  (5) แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบ 
ปองกันอันตรายจากฟาผา 
  ขอ 18  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบปองกันเพลิงไหม 
ซึ่งประกอบดวยระบบทอยืน ที่เก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับเพลิงดังตอไปนี้ 
  (1) ทอยืนตองเปนโลหะผิวเรียบท่ีสามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา  
1.2 เมกะปาสกาลมาตร โดยทอดังกลาวตองทาดวยสีนํ้ามันสีแดงและติดต้ังต้ังแตช้ันลางสุดไปยัง 
ช้ันสูงสุดของอาคาร ระบบทอยืนทั้งหมดตองตอเขากับทอประธานสงน้ําและระบบสงน้ําจาก 
แหลงจายน้ําของอาคารและจากหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร 
  (2) ทุกชั้นของอาคารตองจัดใหมีตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงที่ประกอบดวยหัวตอสาย 
ฉีดน้ําดับเพลิงพรอมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และหัว
ตอ 
สายฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) พรอม
ท้ัง 
ฝาครอบและโซรอยติดไวทุกระยะหางกันไมเกิน 64.00 เมตร และเม่ือใชสายฉีดนํ้าดับเพลิงยาว 
ไมเกิน 30.00 เมตร ตอจากตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิงแลวสามารถนําไปใชดับเพลิงในพ้ืนท่ีท้ังหมดใน
ชั้น 
นั้นได 
  (3) อาคารสูงตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิงและตองมีระบบ 
สงนํ้าท่ีมีความดันตํ่าสุดท่ีหัวตอสายฉีดนํ้าดับเพลิงท่ีช้ันสูงสุดไมนอยกวา 0.45 เมกะปาสกาล
มาตร  
แตไมเกิน 0.7 เมกะปาสกาลมาตร ดวยอัตราการไหล 30 ลิตรตอวินาท ีโดยใหมีประตูน้ําปดเปด 
และประตูน้ํากันน้ําไหลกลับอัตโนมัติดวย 
  (4) หัวรับน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารตองเปนชนิดขอตอสวมเร็วขนาด 
เสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ที่สามารถรับน้ําจากรถดับเพลิงที่มีขอตอสวมเร็ว
แบบ 
มีเขี้ยวขนาดเสนผานศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ที่หัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดที่
มีโซ 
รอยติดไวดวย ระบบทอยืนทุกชุดตองมีหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงานดับ
เพลิง 
เขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็วท่ีสุด และใหอยูใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะมากท่ีสุดบริเวณใกลหัวรับ 
นํ้าดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา "หัวรับน้ําดับเพลิง" 
  (5) ปริมาณการสงจายน้ําสํารองตองมีปริมาณการจายไมนอยกวา 30 ลิตรตอ 
วินาที สําหรับทอยืนทอแรก และไมนอยกวา 15 ลิตรตอวินาท ีสําหรับทอยืนแตละทอท่ีเพ่ิมข้ึนใน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

อาคารหลังเดียวกัน แตรวมแลวไมจําเปนตองมากกวา 95 ลิตรตอวินาท ีและสามารถสงจายน้ํา
สํารอง 
ไดเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที 
  ขอ 19  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ นอกจากตองมีระบบปองกัน 
เพลิงไหมตามขอ 18 แลว ตองติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดท่ีเหมาะสม
สําหรับ 
ดับเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ัน โดยใหมีหน่ึงเคร่ืองตอพ้ืนท่ีอาคารไมเกิน 
1,000  
ตารางเมตรทุกระยะไมเกิน 45.00 เมตร แตไมนอยกวาช้ันละ 1 เครื่อง 
  การติดตั้งเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัวเคร่ืองสูง 
จากระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในท่ีมองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถ 
เขาใชสอยไดโดยสะดวก 
  เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา 4 กิโลกรัม 
  ขอ 20  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ  
เชน SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอื่นที่เทียบเทา ท่ีสามารถทํางานไดดวยตัวเองทันทีเม่ือมี
เพลิงไหม  
โดยใหสามารถทํางานครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังหมดทุกช้ัน ในการนี้ ใหแสดงแบบแปลนและรายการ
ประกอบ 
แบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติในแตละชั้นของอาคารไวดวย 
  ขอ 21  แบบแปลนระบบทอน้ําตาง ๆ ในแตละชั้นของอาคารใหมีมาตราสวน 
เชนเดียวกับที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบการขออนุญาต 
ในการกอสรางอาคารโดยใหมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  (1) ระบบทอน้ําประปาที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายน้ํา 
ไปสูอุปกรณและสุขภัณฑท้ังหมด 
  (2) ระบบทอน้ําดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายน้ํา 
หรือหัวรับน้ําดับเพลิงไปสูหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและที่เก็บน้ําสํารอง 
  (3) ระบบทอระบายน้ําที่แสดงแผนผังการเดินทอระบายน้ําฝน การเดินทอน้ํา
เสีย 
จากสุขภัณฑและทอน้ําเสียอื่น ๆ จนถึงระบบบําบัดน้ําเสีย รวมท้ังการเดินทอระบายอากาศของ
ระบบ 
ทอน้ําเสีย 
  (4) ระบบการเก็บและจายน้ําจากที่เก็บน้ําสํารอง 
  ขอ 22  อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือดาดฟาสูพื้นดินอยางนอย  
2 บันได ต้ังอยูในท่ีท่ีบุคคลไมวาจะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก  
แตละบันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 60.00 เมตร เม่ือวัดตามแนวทางเดิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่งตองแสดงการคํานวณใหเห็นวาสามารถใช 
ลําเลียงบุคคลท้ังหมดในอาคารออกนอกอาคารไดภายใน 1 ช่ัวโมง 
  ขอ 23  บันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟและไมผุกรอน เชน คอนกรีตเสริม
เหล็ก  
เปนตน มีความกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนติเมตร และลูก
ต้ัง 
สูงไมเกิน 20 เซนติเมตร มีชานพักกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร และมีราวบันไดอยางนอย
หนึ่งดาน 
  หามสรางบันไดหนีไฟเปนแบบบันไดเวียน 
  ขอ 24  บันไดหนีไฟและชานพักสวนที่อยูภายนอกอาคารตองมีผนังดานที่บันได 
พาดผานเปนผนังกันไฟ 
  ขอ 25  บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารได  
แตละชั้นตองมีชองระบายอากาศที่มีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร เปดสูภายนอก
อาคารได  
หรือมีระบบอัดลมภายในชองบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 เมกะปาส
กาล 
มาตร ท่ีทํางานไดโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดเพลิงไหม 
  ขอ 26  บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีผนังกันไฟโดยรอบ ยกเวนชอง 
ระบายอากาศ และตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็นชองทางไดขณะเพลิงไหม 
และ 
มีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นดวยตัวอักษร 
ท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร 
  ขอ 27  ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอก 
พรอมติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 
เซนติเมตร  
สูงไมนอยกวา 1.90 เมตร และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออก 
สูบันไดหนีไฟตองไมมีชั้นหรือธรณีประตูหรือขอบกั้น 
  ขอ 28  อาคารสูงตองจัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทา 
สาธารณภัยที่เกิดในอาคารไดทุกชั้น ชองทางเฉพาะนี้จะเปนลิฟตดับเพลิงหรือชองบันไดหนีไฟก็
ได  
และทุกช้ันตองจัดใหมีหองวางท่ีมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 6.00 ตารางเมตร ติดตอกับชองทางนี ้และ
เปน 
บริเวณที่ปลอดจากเปลวไฟและควันเชนเดียวกับชองบันไดหนีไฟและเปนที่ตั้งของตูหัวฉีดน้ําดับ
เพลิง 
ประจําชั้นของอาคาร 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ 29  อาคารสูงตองมีดาดฟาและมีพื้นที่บนดาดฟาขนาดกวาง ยาว ดานละ 
ไมนอยกวา 6.00 เมตร เปนที่วางเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได และตองจัดใหมีทางหนีไฟ
บนชั้น 
ดาดฟานําไปสูบันไดหนีไฟไดสะดวกทุกบันได และมีอุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารลง
สู 
พ้ืนดินไดโดยปลอดภัย 
 
           หมวด 3 
            ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําท้ิง 
                    --------------- 
 
  ขอ 30  การออกแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดน้ําเสียและการ 
ระบายน้ําทิ้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ 
วิศวกรรม 
  ขอ 31  การระบายน้ําฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษจะระบาย 
ลงสูแหลงรองรับนํ้าท้ิงโดยตรงก็ได แตตองไมกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรอื 
ทรัพยสิน หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  ขอ 32  ระบบบําบัดน้ําเสียจะแยกเปนระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเปนระบบ 
รวมของสวนกลางก็ได แตตองไมกอใหเกิดเสียง กล่ิน ฟอง กาก หรือสิ่งอื่นใดที่เกิดจากการบําบัด
นั้น  
จนถึงขนาดที่อาจเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน กระทบกระเทือนตอการ
รักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอม หรือความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง 
  ขอ 33  น้ําเสียตองผานระบบบําบัดน้ําเสียจนเปนน้ําท้ิงกอนระบายสูแหลงรองรับ 
น้ําทิ้ง โดยคุณภาพน้ําทิ้งใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิเรื่อง  
กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคาร 
  ขอ 34  ทางระบายน้ําทิ้งตองมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทําความสะอาด 
ไดโดยสะดวก ในกรณีที่ทางระบายน้ําเปนแบบทอปดตองมีบอสําหรับตรวจการระบายน้ําทุกระยะ 
ไมเกิน 8.00 เมตร และทุกมุมเล้ียวดวย 
  ขอ 35  ในกรณีที่แหลงรองรับน้ําทิ้งมีขนาดไมเพียงพอจะรองรับน้ําทิ้งที่ระบาย
จาก 
อาคารในชั่วโมงการใชน้ําสูงสุด ใหมีที่พักน้ําทิ้งเพื่อรองรับปริมาณน้ําทิ้งที่เกินกวาแหลงรองรับน้ํา
ท้ิง  
จะรับไดกอนที่จะระบายสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
           หมวด 4 
      ระบบประปา 
                    --------------- 
 
  ขอ 36  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่เก็บน้ําใชสํารองที่สามารถ 
จายนํ้าในช่ัวโมงการใชนํ้าสูงสุดไดไมนอยกวา 2 ช่ัวโมง และตองมีระบบทอจายน้ําประปาที่มีแรง
ดัน 
น้ําในทอจายน้ําและปริมาณน้ําประปาดังตอไปนี้ 
  (1) แรงดันน้ําในระบบทอจายน้ําที่จุดน้ําเขาเครื่องสุขภัณฑตองมีแรงดันในชั่ว
โมง 
การใชนํ้าสูงสุดไมนอยกวา 0.1เมกะปาสกาลมาตร 
  (2) ปริมาณการใชน้ําสําหรับจายใหแกผูใชน้ําทั้งอาคารสําหรับประเภทเครื่อง 
สุขภัณฑแตละชนิดใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
 
      ตารางเปรียบเทียบปริมาณน้ําประปาคิดเปนหนวยสุขภัณฑเพื่อหาปริมาณน้ํา 
                    --------------- 
 
  หนวยสุขภัณฑ หมายความวา ตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณการใชน้ําหรือการระบาย
น้ํา 
เปรียบเทียบกันระหวางสุขภัณฑตางชนิดกัน 
  ท้ังน้ี สุขภัณฑอื่นๆ ท่ีไมไดระบุใหเทียบเคียงตัวเลขตามตารางขางตน 
  ขอ 37  ระบบทอจายน้ําตองมีวิธีปองกันมิใหสิ่งปนเปอนจากภายนอกเขาไปใน
ทอ 
จายน้ําได 
  ในกรณีที่ระบบทอจายน้ําแยกกันระหวางน้ําดื่มกับน้ําใช ตองแยกชนิดของทอ 
จายน้ําใหชัดเจน หามตอทอจายน้ําทั้งสองระบบเขาดวยกัน 
 
           หมวด 5 
          ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
                    --------------- 
 
  ขอ 38  ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีการจัดเก็บขยะมูลฝอย 
โดยวิธีขนลําเลียงหรือท้ิงลงปลองท้ิงมูลฝอย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ 39  การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร ใหคิดจากอัตราการใชดังตอไป
นี ้
  (1) การใชเพื่อการอยูอาศัย ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 2.40 ลิตร ตอคนตอวัน 
  (2) การใชเพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 0.4  
ลิตรตอพื้นที่หนึ่งตารางเมตรตอวัน 
  ขอ 40  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยที่ม ี
ลักษณะดังตอไปนี ้
  (1) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา 3 เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละ
วัน 
ตามขอ 39 
  (2) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ 
  (3) พื้นผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม 
  (4) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน 
  (5) ตองมีการระบายน้ําเสียจากมูลฝอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 
  (6) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา 
  ที่พักรวมมูลฝอยตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บ 
อาหารไมนอยกวา 4.00 เมตร แตถาที่พักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศกเมตร ตองมี 
ระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอยกวา 10.00 เมตร และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 
  ขอ 41  ที่พักมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะ 
ดังตอไปนี ้
  (1) ฝา ผนัง และประตูตองแข็งแรงทนทาน ประตูตองปดไดสนิทเพื่อปองกัน
กล่ิน 
  (2) ขนาดเหมาะสมกับสถานที่และสะดวกตอการทําความสะอาด 
  ขอ 42  ปลองท้ิงมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะ 
ดังตอไปนี ้
  (1) ตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีขนาดความกวางแตละดานหรือเสนผานศูนยกลาง 
ไมนอยกวา 60 เซนติเมตร ผิวภายในเรียบ ทําความสะอาดไดงายและไมมีสวนใดท่ีจะทําใหมูล
ฝอย 
ติดคาง 
  (2) ประตูหรือชองท้ิงมูลฝอยตองทําดวยวัสดุทนไฟและปดไดสนิทเพ่ือปองกัน 
มิใหมูลฝอยปลิวยอนกลับและติดคางได 
  (3) ตองมีการระบายอากาศเพื่อปองกันกลิ่น 
  (4) ปลายลางของปลองท้ิงมูลฝอยตองมีประตูปดสนิทเพ่ือปองกันกล่ิน 
 
           หมวด 6 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

         ระบบลิฟต 
                    --------------- 
 
  ขอ 43  ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิงแตละชุดท่ีใชกับอาคารสูงใหมีขนาดมวล 
บรรทุกไมนอยกวา 230 กิโลกรัม 
  ขอ 44  อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอยหน่ึงชุด ซ่ึงมีรายละเอียดอยาง
นอย 
ดังตอไปนี ้
  (1) ลิฟตดับเพลิงตองจอดไดทุกช้ันของอาคาร และตองมีระบบควบคุมพิเศษ 
สําหรับพนักงานดับเพลิงใชขณะเกิดเพลิงไหมโดยเฉพาะ 
  (2) บริเวณหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกช้ันตองติดต้ังตูสายฉีดนํ้าดับเพลิงหรือ 
หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงอื่น ๆ 
  (3) หองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกช้ันตองมีผนังหรือประตูท่ีทําดวยวัตถุทนไฟปด
กั้น 
มิใหเปลวไฟหรือควันเขาได มีหนาตางเปดออกสูภายนอกอาคารไดโดยตรง หรือมีระบบอัดลม 
ภายในหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทีมีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 เมกะปาสกาลมาตร  
และทํางานไดโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดเพลิงไหม 
  (4) ระยะเวลาในการเคล่ือนท่ีอยางตอเน่ืองของลิฟตดับเพลิงระหวางช้ันลางสุด 
กับชั้นบนสุดของอาคารตองไมเกินหนึ่งนาที 
   ท้ังน้ี ในเวลาปกติลิฟตดับเพลิงสามารถใชเปนลิฟตโดยสารได 
  ขอ 45  ในปลองลิฟตหามติดต้ังทอสายไฟฟา ทอสงนํ้า ทอระบายน้ํา และ
อุปกรณ 
ตาง ๆ เวนแตเปนสวนประกอบของลิฟตหรือจําเปนสําหรับการทํางานและการดูแลรักษาลิฟต 
  ขอ 46  ลิฟตตองมีระบบและอุปกรณการทํางานที่ใหความปลอดภัยดาน 
สวัสดิภาพและสุขภาพของผูโดยสารดังตอไปน้ี 
  (1) ตองมีระบบการทํางานที่จะใหลิฟตเลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและ 
ประตูลิฟตตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 
  (2) ตองมีสัญญาณเตือนและลิฟตตองไมเคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด 
  (3) ตองมีอุปกรณท่ีจะหยุดลิฟตไดในระยะท่ีกําหนดโดยอัตโนมัติเม่ือตัวลิฟต 
มีความเร็วเกินพิกัด 
  (4) ตองมีระบบปองกันประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร 
  (5) ลิฟตตองไมเคล่ือนท่ีเม่ือประตูลิฟตปดไมสนิท 
  (6) ประตูลิฟตตองไมเปดขณะลิฟตเคล่ือนท่ีหรือหยุดไมตรงท่ีจอด 
  (7) ตองมีระบบการติดตอกับภายนอกหองลิฟต และสัญญาณแจงเหตุขัดของ 
  (8) ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหองลิฟตและหนาช้ันท่ีจอด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (9) ตองมีระบบการระบายอากาศในหองลิฟตตามที่กําหนดในขอ 9 (2) 
  ขอ 47  ใหมีคําแนะนําอธิบายการใช การขอความชวยเหลือ การใหความ 
ชวยเหลือ และขอหามใชดังตอไปน้ี 
  (1) การใชลิฟตและการขอความชวยเหลือ ใหติดไวในตองลิฟต 
  (2) การใหความชวยเหลือ ใหติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต 
  (3) ขอหามใชลิฟตใหติดไวท่ีขางประตูลิฟตดานนอกทุกช้ัน 
  ขอ 48  การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟตตองดําเนินการโดย
วิศวกร 
ไฟฟาหรือวิศวกรเครื่องกล ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้ง
แต 
ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 
  ขอ 49  การกอสราง ดัดแปลงหรือเปล่ียนการใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ 
พิเศษที่ไดยื่นคําขออนุญาตหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไวแลวกอน
วันที ่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี ้
 
    ใหไว ณ วันที ่14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 
              พลเอก อิสระพงศ หนุนภักดี 
                     รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากในปจจุบันไดมีการ 
กอสรางอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ เพื่อใชประโยชนในการอยูอาศัยหรือประกอบ 
กิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิ่มมากขึ้น โครงสรางและอุปกรณอันเปนสวน 
ประกอบของอาคารจะแตกตางกันไปตามประเภทของการใช สมควรควบคุมอาคารสูงและอาคาร 
ขนาดใหญพิเศษโดยเฉพาะเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกัน 
อัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการ 
อํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาดานสาธารณูปโภคของรัฐ   
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2535/11/6 - 17/02/2535] 
 
 


