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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่49 (พ.ศ. 2540) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (3) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคาร ออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ใหใชบังคับกฎกระทรวงนี้ในทองที่จังหวัดกาญจนบุร ีจังหวัดเชียงราย  
จังหวัดเชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัด
ลําปาง  
และจังหวัดลําพูน 
  ขอ 2  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับกับอาคารประเภทโรงมหรสพ หอประชุม โรง
แรม  
โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา  
ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ศาสนสถาน อัฒจันทร หอศิลป  
พิพิธภัณฑสถาน อาคารเก็บวัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี และอาคาร
อื่น 
ท่ีมีความสูงเกิน 15 เมตร 
  ขอ 3  ในการออกแบบโครงสรางอาคารใหคํานึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตใหมี 
เสถียรภาพตอการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว การใหรายละเอียดปลีกยอยบริเวณรอยตอระหวาง 
ปลายชิ้นสวนโครงสรางตาง ๆ และการจัดใหโครงสรางท้ังระบบมีความเหนียว (Ductility) เพื่อ
ปองกัน 
การวิบัติแบบสิ้นเชิง 
  การคํานวณออกแบบโครงสรางอาคารแตละชิ้นสวน ใหใชคาหนวยแรงของผล 
จากแผนดินไหว หรือผลจากแรงลมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออก
ตาม 
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ท่ีมีตอช้ินสวนโครงสรางน้ัน คาใดคาหน่ึงท่ี
มากกวา 
  ขอ 4  ในการคํานวณออกแบบโครงสรางอาคารที่มีรูปทรงไมสม่ําเสมอ หรอื 
โครงสรางอาคารอื่น ๆ ที่ไมใชอาคารตามที่กําหนดไวในขอ 5 ผูคํานวณออกแบบตองเปนผูไดรับ 
อนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป และตอง
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คํานวณ 
ใหอาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่กระทําตออาคาร โดยวิธีการคํานวณเชิง 
จลศาสตร 
  ขอ 5  การออกแบบโครงสรางอาคารที่มีลักษณะเปนตึก บาน เรือน โรง หรอื 
ส่ิงกอสรางข้ึนอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ใหผูออกแบบคํานวณใหอาคารสามารถรับแรง 
ส่ันสะเทือนของแผนดินไหวได โดยคํานวณแรงเฉือนตามวิธีดังตอไปนี ้เวนแตจะใชวิธีอื่นซึ่ง
วิศวกรรม 
สถานแหงประเทศไทยหรือสวนราชการหรือนิติบุคคลซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศว
กรมโยธา  
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา และลงลายมือช่ือรับรองผลการ 
ตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม ใหการรับรอง 
  (1) ใหคํานวณแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน ดังน้ี 
  V = ZIKCSW 
  V  คือ  แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน 
  Z  คือ  สัมประสิทธ์ิของความเขมของแผนดินไหวตามท่ีกําหนดในขอ 6 
  I  คือ  ตัวคูณเกี่ยวกับการใชอาคารตามที่กําหนดในขอ 7 
  K  คือ  สัมประสิทธิ์ของโครงสรางอาคารที่รับแรงในแนวราบตามที่กําหนดในขอ 
8 
  C  คือ  คาสัมประสิทธ์ิ หาคาไดจากสูตรในขอ 10 
  S  คือ  สัมประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหวางอาคารและชั้นดิน 
ที่ตั้งอาคารตามที่กําหนดในขอ 11 
  W  คือ  น้ําหนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมทั้งน้ําหนักของวัสดุอุปกรณ ซ่ึงยึดตรึง 
กับที่โดยไมรวมน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับอาคารทั่วไป หรือน้ําหนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมกับ 
รอยละ 25 ของน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับโกดังหรือคลังสินคา 
  (2) ใหกระจายแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบในระดับพื้นดิน ออกเปนแรงใน 
แนวราบที่กระทําตอพื้นที่ชั้นตาง ๆ ดังตอไปนี ้
  (ก) แรงในแนวราบที่กระทําตอพื้นที่ชั้นบนสุดของอาคาร ใหคํานวณ ดังน้ี 
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  (ข) แรงในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นตาง ๆ ของอาคาร รวมทั้งชั้นบนสุดของ 
อาคารดวย ใหคํานวณ ดังน้ี 
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  ขอ 6  คาสัมประสิทธ์ิของความเขมของแผนดินไหว (Z) ใหใชเทากับ 0.38 หรอื 
มากกวา 
  ขอ 7  ตัวคูณเกี่ยวกับการใชอาคาร (I) ใหใชดังน้ี 
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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    

  ขอ 8  สัมประสิทธิ์ของโครงสรางของอาคารท่ีรับรองในแนวราบ (K) ใหใชดังน้ี 
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  ขอ 9 คาบการแกวงตามธรรมชาติของอาคาร (T) ถาไมสามารถคํานวณหาคาบ 
การแกวงตามธรรมชาติของอาคารไดถูกตองโดยวิธีอื่น ใหคํานวณตามสูตรดังตอไปนี้ 
  (1) สําหรับอาคารท่ัวไปทุกชนิด ใหคํานวณตามสูตร 
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  (2) สําหรับโครงขอแข็งท่ีมีความเหนียวใหคํานวณตามสูตร 
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  D  คือ  ความกวางของโครงสรางของอาคารในทิศทางขนานกับแรงแผนดินไหว  
มีหนวยเปนเมตร 
  N  คือ  จํานวนชั้นของอาคารทั้งหมดที่อยูเหนือระดับพื้นดิน 
  ขอ 10 ในการคํานวณแรงแผนดินไหวที่กระทําตออาคารหรือสวนตาง ๆ ของ 
อาคาร คาสัมประสิทธ์ิ (C) ใหคํานวณตามสูตรดังนี้ 
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  ถาคํานวณสัมประสิทธิ์ไดมากกวา 0.12 ใหใชเทากับ 0.12 
  ขอ 11 คาสัมประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหวางอาคารและ 
ชั้นดินที่ตั้งของอาคาร (S) มีดังนี้ 
  [ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  "หิน" หมายถึง หินทุกลักษณะไมวาจะเปนหินคลายหินเซล (shale) หรือที่เปน 
ผลึกตามธรรมชาติหรือดินลักษณะแข็งซ่ึงมีความลึกของช้ันดินไมเกิน 60 เมตร และชนิดของดิน 
ที่ทับหรือเหนือชั้นหินเปนดินที่มีเสถียรภาพด ีเชน ทราย กรวด หรือดินเหนียวแข็ง 
  "ดินแข็ง" หมายถึง ดินลักษณะแข็งซ่ึงมีความลึกของช้ันดินมากกวา 60 เมตร  
และชนิดของดินที่ทับอยูเหนือชั้นหินเปนดินที่มีเสถียรภาพดี เชน ทราย กรวด หรือดินเหนียวแข็ง 
  "ดินออน" หมายถึง ดินเหนียวออนถึงดินเหนียวแข็งปานกลาง และดินเหนียว 
แข็งหนามากกวา 9 เมตร อาจจะมีชั้นทรายคั้นอยูหรือไมก็ได 
  ถาผลคูณระหวางคา C กับคา S มากกวา 0.14 ใหใชเทากับ 0.14 
  ขอ 12 อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับใบรับแจงการกอสรางหรืออาคารที่มี 
อยูกอนวันที่กฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับ ใหไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 
 
 
    ใหไว  ณ  วันที ่5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2540 
       เสนาะ เทียนทอง 
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 



   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    

+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนดการรับ 
น้ําหนัก ความตานทานและความคงทนของอาคารหรือพื้นดินท่ีรองรับอาคาร สําหรับการกอสราง 
อาคารในเขตที่อาจไดรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว เพื่อใหอาคารตานทานแรงสั่นสะเทือน 
ดังกลาวได ประกอบกับมาตรา 8 (3) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติ 
ใหการกําหนดดังกลาวตองกระทําโดยกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.2540/67ก/51 - 11/11/2540] 
 
 


