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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่48 (พ.ศ. 2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (2) และ (3) แหงพระ
ราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย โดยคําแนะนําของคณะ
กรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา "สถาบันที่เชื่อถือได" ในขอ 1 แหงกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใช
ความ 
ตอไปนี้แทน 
  ""สถาบันที่เชื่อถือได" หมายความวา สวนราชการหรือบริษัทจํากัดที่มีวัตถุ
ประสงค 
ในการใหคําปรึกษาแนะนําดานวิศวกรรม ซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตาม 
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจ
สอบ 
งานวิศวกรรมควบคุม" 
  ขอ 2  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา "วัสดุทนไฟ" "วัสดุติดไฟ" "พื้น" "ฝา" "ผนัง  
โครงสรางหลัก" "อาคารสูง" "อาคารขนาดใหญพิเศษ" "อาคารขนาดใหญ" "โรงแรม" "อาคารชุด"  
และ "โรงมหรสพ" ระหวางบทนิยามคําวา "กําลังแบกทานของเสาเข็ม" และคําวา "สถาบันที่เชื่อถือ
ได" 
 ในขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  
พ.ศ. 2522 
  ""วัสดุทนไฟ" หมายความวา วัสดุกอสรางท่ีไมเปนเช้ือเพลิง 
  "วัสดุติดไฟ" หมายความวา วัสดุกอสรางที่เปนเชื้อเพลิง 
  "พื้น" หมายความวา พ้ืนท่ีของอาคารซ่ึงบุคคลเขาอยูหรือใชสอยไดภายใน 
ขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคาร รวมท้ัง
เฉลียง 
หรือระเบียงดวย 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    
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  "ฝา" หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นแบงพื้นภายในอาคารใหเปน 
หอง ๆ 
  "ผนัง" หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวย 
ของอาคารใหเปนหลักหรือเปนหนวยแยกจากกัน 
  "โครงสรางหลัก" หมายความวา สวนประกอบของอาคารที่เปนเสา คาน ตง  
หรือพื้น ซ่ึงโดยสภาพถือไดวามีความสําคัญตอความม่ันคงแข็งแรงของอาคารน้ัน 
  "อาคารสูง" หมายความวา อาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมี 
ความสูงต้ังแต 23.00 เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง 
พื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้น
สูงสุด 
  "อาคารขนาดใหญพิเศษ" หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือ 
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท  
โดยมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันต้ังแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
  "อาคารขนาดใหญ" หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือ 
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือเปนที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลาย
ประเภท  
โดยมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ันหรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มี 
ความสูงต้ังแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน  
1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้น
ดิน 
ที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึง 
ยอดผนังของช้ันสูงสุด 
  "โรงแรม" หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
  "อาคารชุด" หมายความวา อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด 
  "โรงมหรสพ" หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปน 
โรงมหรสพตามกฎหมายวาดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ" 
  ขอ 3  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 และขอ 28  
แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 
  "ขอ 23  สวนประกอบของชองทางหนีไฟหรือโครงสรางหลักสําหรับอาคารที่มี 
ความสูงเกิน 3 ชั้น ตองไมเปนวัสดุติดไฟ 
  ขอ 24  โครงสรางหลักของอาคารดังตอไปนี ้
  (1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรอื 
สถานพยาบาล 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (2) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา  
การสาธารณสุข หรือสํานักงานหรือท่ีทําการท่ีมีความสูงต้ังแต 3 ชั้นขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุก
ชั้น 
หรือช้ันหน่ึงช้ันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร 
  (3) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารขนาดใหญ หรืออาคารหรือ 
สวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนหอประชุม 
  ใหกอสรางดวยวัสดุทนไฟท่ีมีลักษณะและคุณสมบัติดังตอไปน้ี 
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  ในกรณีโครงสรางหลักมีขนาดระหวางขนาดท่ีกําหนดในตาราง ใหคํานวณหา 
ความหนานอยสุดของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กโดยวิธีเทียบอัตราสวน 
  ในกรณีโครงสรางหลักกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรง 
ท่ีมีขนาดหรือมีความหนาของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กนอยกวาท่ีกําหนดไว 
ในตารางขางตน จะตองใชวัสดุอ่ืนหุมเพ่ิมเติมหรือตองปองกันโดยวิธีอ่ืนเพ่ือชวยทําใหเสาหรือ 
คานมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาสามชั่วโมง และตงหรือพื้นตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอย
กวา 
สองช่ัวโมง โดยจะตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขอ 
อนุญาต 
  ในกรณีโครงสรางหลักที่เปนเสาหรือคานที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 
ท่ีไมไดใชคอนกรีตหุมตองปองกันโดยวิธีอ่ืนเพ่ือใหมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาสามช่ัวโมง  
โดยจะตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต 
  วิธีการทดสอบอัตราการทนไฟตามวรรคสองและวรรคสาม ใหเปนไปตาม 
มาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี 119 (ASTM E 119) 
  ขอ 25  วัสดุที่ใชตกแตงผิวภายนอกอาคารหรือใชเปนผนังอาคารจะตองยึดเกาะ 
กับตัวอาคารดวยวิธีที่ไมกอใหเกิดการรวงหลน อันอาจจะทําใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายได 
  ขอ 26  วัสดุกอสรางท่ีใชภายในอาคารจะตองไมทําใหเกิดสารแขวนลอยใน 
อากาศอันอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพ เชน ใยหิน ซิลิกา หรือใยแกว เวนแตจะไดฉาบหุมหรือปด
วัสดุ 
นั้นไวเพื่อปองกันมิใหเกิดสารแขวนลอยฟุงกระจายและสัมผัสกับอากาศที่บริเวณใชสอยของ
อาคาร 
  ขอ 27  วัสดุที่เปนผิวของผนังภายนอกอาคารหรือที่ใชตกแตงผิวภายนอกอาคาร 
จะตองมีปริมาณการสะทอนแสงไดไมเกินรอยละสามสิบ 
  ขอ 28  กระจกที่ใชทําผนังภายนอกอาคารที่เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญ
พิเศษ  
และอาคารขนาดใหญตองเปนกระจกตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไปประกบกันโดยมีวัสดุคั่นกลางระหวางชั้น
และ 



   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    

ยึดกระจกแตละชั้นใหติดแนนเปนแผนเดียวกัน และกระจกแตละชั้นตองมีคุณสมบัติในการปอง
กันหรือ 
ลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเมื่อกระจกแตก และวัสดุค่ันกลางตองยึดเศษหรือช้ิน
กระจก 
ไมใหหลุดออกมาเมื่อกระจกแตกราวหรือราน 
  กระจกที่ติดกับราวกันตกและกระจกที่ใชเปนฝาของหองโถงหรือทางเดินรวมภาย
ใน 
อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารขนาดใหญตองมีคุณสมบัติในการปองกันหรือลด
อันตราย 
จากการบาดของเศษกระจกเมื่อกระจกแตก" 
 
    ใหไว ณ วันที ่29 กันยายน พ.ศ. 2540 
       เสนาะ เทียนทอง 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีปจจุบันโครงสรางหลักของ
อาคาร 
สวนใหญจะใชวัสดุที่มีอัตราการทนไฟไดไมนาน เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมอาคารดังกลาวจะเกิดการ 
ยุบตัวหรือพังทลายไดงายทําใหไมสามารถเขาชวยเหลือหรือขนยายประชาชนหรือทรัพยสินออก
จาก 
อาคารดังกลาวไดทัน อันกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของประชาชน 
จํานวนมาก และประกอบกับปจจุบันมีการใชกระจกในการกอสรางอาคารอยางแพรหลายโดย 
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไมไดกําหนดคุณสมบัติไว ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตหรือ 
รางกายของประชาชนเมื่อกระจกแตก ราวหรือราน หรือรบกวนบุคคลอื่นเนื่องจากแสงสะทอนของ 
กระจก สมควรกําหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุท่ีใชเปนโครงสรางหลักของอาคาร และ 
กระจกที่ใชในการกอสรางอาคารเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2540/52ก/33 - 02/10/2540] 
 



   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    

 
 


