กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) และ (8) แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงตั้งแต 23.00
เมตรขึน้ ไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือ
ปน หยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญพเิ ศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของ
อาคารเปนที่อยูอาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือปลายประเภท โดยมีพน้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้ หรือชัน้ หนึง่
ชัน้ ใดในหลังเดียวกันตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
“พืน้ ” หมายความวา พื้นที่ของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตของคานหรือตง
ทีร่ บั พืน้ หรือภายในพืน้ นัน้ หรือภายในขอบเขตของผนังอาคาร รวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงดวย
“พืน้ ทีอ่ าคาร” หมายความวา พืน้ ทีส่ าหรั
ํ บนําไปคํานวณหาอัตราสวนพื้นที่อาคารตอพื้นที่ดิน ซึ่งไม
รวมถึงพืน้ ดาดฟา บันไดนอกหลังคา พื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรกลตางๆ เทาที่จาเป
ํ น
“ทีว่ า ง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม เชน บอนํา้ สระวายนํา้
หรือทีจ่ อดรถ และใหหมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งกอสรางหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร
และไมมีหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับนั้น
“ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนทีเ่ ปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได
ทัง้ นีไ้ มวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
“วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง
“ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา 18 เซนติเมตร และไมมชี อ ง
ที่ใหไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอื่นที่มีคุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไม
นอยกวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดาหนา 18 เซนติเมตร ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กตองหนาไมนอยกวา 12
เซนติเมตร

หมวด 5
การใชหรือเปลีย่ นการใชอาคาร
ขอ 34 เจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชตองดูแลรักษาและซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพ
ทีม่ น่ั คง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมิใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสนิ ตลอด
เวลาที่ใชอาคารนั้น

ขอ 35 เจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชตองใหหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคาร
ดังกลาว โดยมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
อันเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสนิ
ขอ 36 ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช จะใชหรือยิน
ยอมใหบคุ คลใดใชอาคารดังกลาวเปนอาคารประเภทควบคุมการใช และไดรบั ใบอนุญาตแลวใหนําขอ 34 และ
ขอ 35 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใช
เปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม
ใหไว ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
พลเอกสิทธิ จิรโรจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 100 ตอนที่ 196 ฉบับพิเศษหนา 1 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2526

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากมาตรา 8 (11) แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎ
กระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รือ้ ถอน เคลื่อนยายใชหรือเปลี่ยน
การใชอาคาร เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การ
รักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจน
การอืน่ ทีจ่ าเป
ํ นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารดังกลาว จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
“ระบบทอยืน” หมายความวา ทอสงนําและอุ
้
ปกรณทใ่ี ชสําหรับการดับเพลิง
“นําเสี
้ ย” หมายความวา ของเหลวที่ผานการใชแลวทุกชนิดทั้งที่มีกากและไมมีกาก
“แหลงรองรับนํ้าทิ้ง” หมายความวา ทอระบายนําสาธารณะ
้
คู คลอง แมนาํ้ ทะเล และแหลงนํา้
สาธารณะ
“ระบบบําบัดนําเสี
้ ย” หมายความวา กระบวนการทําหรือการปรับปรุงนํ้าเสียใหมีคุณภาพเปนนํ้าทิ้ง
รวมทัง้ การทําใหนาทิ
้ํ ้งพนไปจากอาคาร
“ระบบประปา” หมายความวา ระบบการจายนํ้าเพื่อใชและดื่ม
“มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
“ทีพ่ กั มูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานทีท่ ใ่ี ชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการขนยายไปยัง
ทีพ่ กั รวมมูลฝอย
“ทีพ่ กั รวมมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานทีท่ ใ่ี ชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการขนไป
จํากัด
“ลิฟตดบั เพลิง” หมายความวา ลิฟตที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใชไดขณะเกิดเพลิงไหม

หมวด 1
ลักษณะของอาคาร เนื้อที่วางของภายนอกอาคารและแนวอาคาร
ขอ 2 ทีด่ นิ ทีใ่ ชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมไมเกิน 30,000
ตารางเมตร ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา 12.00 เมตร และถนนสาธารณะนั้นตองมีเขต
ทางกวางไมนอ ยกวา 10.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดนับตั้งแตอาคารจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่น
ทีม่ เี ขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร
สําหรับทีด่ นิ ทีใ่ ชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรือาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่อาคารมากกวา 30,000 ตา
รางเมตร ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกวางไม
นอยกวา 10.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอด นับตั้งแตอาคารจนไปเชื่อมตอกับสาธารณะอื่นที่มีเขตทาง
กวางไมนอยกวา 10.00 เมตร
ขอ 3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษตองมีถนนหรือทีว่ า งปราศจากสิง่ ปกคลุมโดยรอบอาคาร
กวางไมนอยกวา 6.00 เมตร และรถดับเพลิงสามารถเขาออกไดโดยสะดวก
ที่วางตามวรรคหนึ่ง ใหรวมระยะเขตหามกอสรางอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนหรือทาง
หลวงตามขอบัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวของเขามาเปนที่วางได
ในกรณีทมี่ ขี อ บัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนดแนวสรางหรือขยายถนนใชบงั คับ ให
เริม่ ทีว่ างตามวรรคหนึ่งตั้งแตแนวนั้น
ขอ 4 พื้นที่หรือผนังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองหางเขตที่ดินของผูอื่นและถนน
สาธารณะไมนอยกวา 6.00 เมตร
ขอ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีคาสูงของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นตอพื้น
ทีด่ นิ ของอาคารทุกหลังที่กอสรางขึ้นในที่ดินแปลงเดียวกันไมเกิน 10 ตอ 1
ขอ 6 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวาอัตราสวน
ดังตอไปนี้
(1) อาคารทีอ่ ยูอ าศัยตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดิน
แปลงนัน้
(2) อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอื่นที่ไมไดใชเปนที่อยูอาศัย ตองมี
ทีว่ า งอันปราศจากสิง่ ปกคลุมไมนอ ยกวารอยละ 10 ของพืน้ ทีด่ นิ แปลงนัน้ แตถาอาคารนั้นใชเปนที่อยูอาศัยรวม
อยูด ว ยตองมีที่วางอันปราศจากสิ่งปกคลุมตาม (1)

ขอ 7 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีสวนของพื้นที่อาคารตํากว
่ าระดับพื้นดิน ตองมีระบบ
ระบายอากาศและระบบบําบัดนําเสี
้ ยและการระบายนํ้าทิ้งตามหมวด 2 และหมวด 3 แยกเปนอิสระจากระบบ
ระบายอากาศและระบบบําบัดนําเสี
้ ยและการระบายนํ้าทิ้งสวนเหนือพื้นดิน
พืน้ ทีอ่ าคารสวนทีต่ ่ํากวาระดับพื้นดินตามวรรคหนึ่งหามใชเปนที่อยูอาศัย
ขอ 8 พืน้ ที่อาคารสวนที่ตากว
ํ่ าระดับถนนหนาอาคารตั้งแตชั้นที่ 3 ลงไปหรือตํ่ากวาระดับถนนหนา
อาคารตัง้ แต 7.00 เมตรลงไป ตองจัดใหมีระบบลิฟตตามหมวด 6 และตองจัดใหมบี นั ไดหนีไฟทีม่ รี ะบบแสง
สวาง และระบบอัดลมที่มีความดันขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 เมกะปาสกาลมาตรทํางานอยูตลอดเวลา ผนัง
บันไดหนีไฟทุกดานตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไมนอ ยกวา 60.00 เมตร โดยวัดตามแนวทางเดิน

หมวด 2
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม
ขอ 9 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธี
ธรรมชาติหรือโดยวิธีกล ดังตอไปนี้
(1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ใหใชเฉพาะกับพื้นที่มีผนังดานนอกอยางนอยหนึ่ง
ดาน โดยมีชองเปดสูภายนอกอาคารได เชน ประตู หนาตาง หรือบานเกล็ด ซึ่งตองเปดไวระหวางใชสอยพื้น
ทีน่ น้ั ๆ และพื้นที่ของชองเปดนี้ตองเปดไดไมนอยกวารอยละ 10 ของพืน้ นัน้
(2) การระบายอากาศโดยวิธีกล ใหใชกับพื้นอาคารใดก็ได โดยใหมกี ลอุปกรณขบั เคลือ่ น
อากาศเพือ่ ใหเกิดการนําอากาศภายนอกเขามาตามอัตราดังตอไปนี้
การระบายอากาศ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สถานที่
หองนํา้ หองสวม ของทีพ่ กั อาศัยหรือสํานักงาน
หองนํา้ หองสวม ของอาคารสาธารณะ
ทีจ่ อดรถทีอ่ ยูต ากว
่ํ าระดับพื้นดิน
โรงงาน
โรงมหรสพ
สถานทีจ่ าหน
ํ ายอาหารและเครือ่ งดืม่
สํานักงาน
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
หองครัวของที่พักอาศัย
หองครัวของสถานทีจ่ าหน
ํ ายอาหารและเครือ่ งดืม่
ลิฟตโดยสารและลิฟตดบั เพลิง

อัตราการระบายอากาศไมนอยกวาจํานวน
เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชัว่ โมง
2
4
4
4
4
7
7
7
12
24
30

สําหรับหองครัวของสถานที่จาหน
ํ ายอาหารและเครื่องดื่ม จะใหมีอัตราการระบายอากาศนอยกวาที่
กําหนดได แตตองมีการระบายอากาศครอบคลุมแหลงที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาซที่ตองการระบาย ทั้งนี้ตอง
ไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง
สถานทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ ไิ ดระบุไวในตารางใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน

ตําแหนงชองนําอากาศเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศทิ้งไมนอย
กวา 5.00 เมตร สูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตร
การนํ าอากาศเขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแก
ประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง
ขอ 10 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีการปรับภาวะอากาศดวยระบบ
การปรับภาวะอากาศ ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายใน
พืน้ ทีป่ รับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราดังตอไปนี้
การระบายอากาศในกรณีทม่ี รี ะบบปรับภาวะอากาศ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สถานที่
หางสรรพสินคา (ทางเดินชมสินคา)
โรงงาน
สํานักงาน
สถานอาบ อบ นวด
ชัน้ ติดตอธุระกับธนาคาร
หองพักโรงแรมหรืออาคารชุด
หองปฏิบัติการ
รานตัดผม
สถานโบวลิ่ง
โรงมหรสพ
หองเรียน
สถานบริหารรางกาย
รานเสริมสวย
หองประชุม
หองนํา้ หองสวม
สถานทีจ่ ําหนายอาหารและเครื่องดื่ม (หองรับประทานอาหาร)
ไนตคลับ บาร หรือสถานลีลาศ
หองครัว
โรงพยาบาล
- หองคนไข
- หองผาตัด และหองคลอด
- หอง ไอ.ซี.ยู

ลูกบาศกเมตร/ชัว่ โมง/ตารางเมตร
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
5
5
6
10
10
10
30
2
8
5

สถานทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ ไิ ดระบุไวในตารางใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกลเคียงกัน
(2) หามนําสารทําความเย็นชนิดเปนอันตรายตอรางกาย หรือติดไฟไดงายมาใชกับระบบ
ปรับภาวะอากาศที่ใชสารทําความเย็นโดยตรง
(3) ระบบปรับภาวะอากาศดวยนํ้า หามตอทอนํ้าของระบบปรับภาวะอากาศเขากับทอนํา้
ของระบบประปาโดยตรง

(4) ระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลกั ษณะดังตอไปนี้
(ก) ทอลม วัสดุหมุ ทอลม และวัสดุบภุ ายในทอลม ตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟและไม
เปนสวนทีท่ าให
ํ เกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม
(ข) ทอลมสวนทีต่ ดิ ตัง้ ผานผนังกันไฟหรือพืน้ ทีท่ ําดวยวัสดุทนไฟ ตองติดตั้งลิ้นกัน
ไฟทีป่ ด อยางสนิทโดยอัตโนมัติ เมื่ออุณหภูมิสูงเกินกวา 74 องศาเซลเซียส และลิน้ กันไฟตองมีอตั ราการทนไฟ
ไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 30 นาที
(ค) หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได ชองลิฟตของอาคารเปนสวนหนึ่งของ
ระบบทอลมสงหรือระบบทอลมกลับ เวนแตสวนที่เปนพื้นที่วางระหวางเพดานกับพื้นหองชั้นเหนือขึ้นไปหรือหลัง
คาทีม่ สี ว นประกอบของเพดานทีม่ อี ตั ราการทนไฟไมนอ ยกวา 1 ชั่วโมง
(5) การขับเคลือ่ นอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลกั ษณะดังตอไปนี้
(ก) มีสวิตซพัดลมของระบบการขับเคลื่อนอากาศที่ปดเปดดวยมือติดตั้งในที่ที่
เหมาะสม และสามารถปดสวิตซไดทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม
(ข) ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต 50 ลูกบาศกเมตรตอนาทีขึ้น
ไป ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจสอบการเกิดเพลิงไหมที่มีสมรรถนะไมดอยกวาอุปกรณ
ตรวจจับควัน ซึ่งสามารถบังคับใหสวิตซหยุดการทํางานของระบบไดโดยอัตโนมัติ
ทัง้ นี้ การออกแบบและควบคุมการติดตัง้ ระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศใน
อาคารสูง หรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไ ดรบั ใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุม ตัง้ แตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิศวกรรม
ขอ 11 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟา เพื่อการแสงสวางหรือ
กําลัง ซึง่ ตองมีการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิ
ภาค ในกรณีทอี่ ยูนอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหใชมาตรฐาน
เพือ่ ความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ
ในระบบจายไฟฟาตองมีสวิตซประธานซึ่งติดตั้งในที่ที่จัดไวโดยเฉพาะแยกจากบริเวณที่ใชสอยเพื่อการ
อืน่ ในการนีจ้ ะจัดไวเปนหองตางหากสําหรับกรณีติดตั้งภายในอาคารหรือจะแยกเปนอาคารโดยเฉพาะก็ได
การติดตัง้ หมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับ โดยจะรวม
บริเวณทีต่ ดิ ตัง้ สวิตซประธาน หมอแปลงไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟาไวในที่เดียวกันก็ได
เมือ่ มีการใชกระแสไฟฟาเต็มทีต่ ามทีก่ ําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟา แรงดันไฟฟาที่สายวงจรยอยจะ
แตกตางจากแรงดันไฟฟาที่แผงสวิตซประธานไดไมเกินรอยละหา
ขอ 12 แผงสวิตซวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน การตอลงดิน หลักสายดิน และวิธี
การตอใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง หรือการไฟฟาสวนภูมภิ าค ในกรณีที่อยูนอกเขตความ
รับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวนภูมิภาคใหใชมาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของ
สํานักงานพลังงานแหงชาติ

ขอ 13 อาคารสูงตองมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ซึ่งประกอบดวยเสาลอฟา สายลอฟา สาย
ตัวนํา สายนําลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบสําหรับสายนําลงดินตองมีขนาดพื้นที่ภาคตัดขวาง
เทียบไดไมนอ ยกวาสายทองแดงตีเกลียว ขนาด 30 ตารางมิลลิเมตร สายนําลงดินนี้ตองเปนระบบที่แยกเปน
อิสระจากระบบสายดินอืน่
อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร และมีสายนําลงดินตอจากสายตัวนําหางกันทุกระยะ
ไมเกิน 30 เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร ทัง้ นีส้ ายนําลงดินของอาคารแตละหลังตองมีไมนอยกวาสองลาย
เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสรางอาคารอาจใชเปนสายนําลงดินได แตตองมีระบบการถาย
ประจุไฟฟาจากโครงสรางสูหลักสายดินไดถูกตองตามหลักวิชาการชาง
ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงาน
พลังงานแหงชาติ
ขอ 14 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉกุ เฉิน
แยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน
แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉกุ เฉินตามวรรคหนึง่ ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาได
เพียงพอตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวาสองชั่วโมงสําหรับเครื่องหมายแสดงทางฉุกเฉิน
ทางเดิน หองโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
(2) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสําหรับลิฟตดบั เพลิง เครือ่ งสูบนํ้าดับเพลิง หอง
ชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสือ่ สาร เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอ
ใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ
ขอ 15 กระแสไฟฟาที่ใชกับลิฟตดับเพลิงตองตอจากแผงสวิตซประธานของอาคารเปนวงจรที่แยกเปน
อิสระจากวงจรทั่วไป
วงจรไฟฟาสํารองลิฟตดับเพลิงตองมีการปองกันอันตรายจากเพลิงไหมอยางดีพอ
ขอ 16 ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกชั้น ระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย
(1) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูในอาคารได
ยินหรือทราบอยางทั่วถึง
(2) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณ
ตาม (1) ทํางาน
ขอ 17 แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย
(1) แผนผังวงจรไฟฟาของแตละชั้นของอาคารที่มีมาตราสวนเชนเดียวกับที่กาหนดในกฎ
ํ
กระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบการขออนุญาตในการกอสรางอาคารซึ่งแสดงถึง

(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาทั้งหมดในแตละวงจรยอย
ของระบบไฟฟาแสงสวางและกําลัง
(ข) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม
(ค) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบไฟฟาฉุกเฉิน
(2) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานตางๆ รวมทัง้ ราย
ละเอียดของระบบปองกันสายประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟาทัง้ หมดของทุกระบบ
(3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา
(4) แผนผังวงจรและการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา แผงควบคุมหรือแผงจายไฟฟาและระบบ
จายพลังงานไฟฟาสํารอง
(5) แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบปองกัน
อันตรายจากฟาผา
ขอ 18 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบปองกันเพลิงไหม ซึง่ ประกอบดวยระบบทอ
ยืน ที่เก็บนํ้าสํารอง และหัวรับนํ้าดับเพลิงดังตอไปนี้
(1) ทอยืนตองเปนโลหะผิวเรียบทีส่ ามารถทนความดันใชงานไดไมนอ ยกวา 1.2 เมกะปาส
กาลมาตร โดยทอดังกลาวตองทาสีดวยสีนํ้ามันสีแดงและติดตั้งตั้งแตชั้นลางสุดไปยังชั้นสูงสุดของอาคาร ระบบ
ทอยืนทั้งหมดตองตอเขากับทอประธานสงนํ้าและระบบสงนํ้าจากแหลงจายนํ้าของอาคารและจากหัวรับนําดั
้ บ
เพลิงนอกอาคาร
(2) ทุกชัน้ ของอาคารตองจัดใหมีตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิงที่ประกอบดวยหัวตอจายฉีดนําดั
้ บเพลิง
พรอมสายฉีดนําดั
้ บเพลิงขนาดเสนผาศูนยกลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิว้ ) และหัวตอสายฉีดนําดั
้ บเพลิงชนิดหัวตอ
สวมเร็วขนาดเสนผาศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิว้ ) พรอมทั้งฝาครอบและโซรอยติดไวทุกระยะหางกันไมเกิน
64.00 เมตร และเมือ่ ใชสายฉีดนําดั
้ บเพลิงยาวไมเกิน 30.0 เมตร ตอจากตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิงแลวสามารถนําไป
ใชดบั เพลิงในพืน้ ทีท่ ง้ั หมดในชัน้ นัน้ ได
(3) อาคารสูงตองมีที่เก็บนํ้าสํารองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิงและตองมีระบบสงนําที
้ ่มี
ความดันตําสุ
่ ดทีห่ ัวตอสายฉีดนําดั
้ บเพลิงที่ชั้นสูงสุดไมนอยกวา 0.45 เมกะปาสกาลมาตร แตไมเกิน 0.7 เมกะ
ปาสกาลมาตร ดวยอัตราการไหล 30 ลิตรตอวินาที โดยใหมีประตูนําป
้ ดเปดและประตูนํ้ากันนําไหลกลั
้
บ
อัตโนมัติดวย
(4) หัวรับนําดั
้ บเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารตองเปนชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนย
กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิว้ ) ทีส่ ามารถรับนํ้าจากรถดับเพลิงที่มีขอตอสวมเร็วแบบมีเขี้ยวขนาดเสนผานศูนย
กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิว้ ) ทีห่ วั รับนําดั
้ บเพลิงตองมีฝาปดเปดที่มีโซรอยติดไวดวย ระบบทอยืนทุกชุดตองมี
หัวรับนําดั
้ บเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็วที่สุด และใหอยูใกลหัว
ทอดับเพลิงสาธารณะมากทีส่ ดุ บริเวณใกลหวั รับนํ้าดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา
“หัวรับนํ้าดับเพลิง”

(5) ปริมาณสงจายนํ้าสํารองตองมีปริมาณการจายไมนอยกวา 30 ลิตรตอวินาที สําหรับทอ
ยืนทอแรก และไมนอยกวา 15 ลิตรตอวินาที สําหรับทอยืนแตละทอที่เพิ่มขึ้นในอาคารหลังเดียวกันแตรวมแลว
ไมจาเป
ํ นตองมากกวา 95 ลิตรตอวินาที และสามารถสงจายนํ้าสํารองไดเปนเวลาไมนอยกวา 30 นาที
ขอ 19 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ นอกจากตองมีระบบปองกันเพลิงไหมตามขอ 18 แลว
ตองติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มี
ในแตละชัน้ โดยใหมีหนึ่งเครื่องตอพื้นที่อาคารไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45.00 เมตร แตไม
นอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง
การติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม
เกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขาใชสอยไดโดยสะดวก
เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา 4 กิโลกรัม
ขอ 20 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน SPRIN KLE
SYSTEM หรือระบบอืน่ ทีเ่ ทียบเทาที่สามารถทํางานไดดวยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม โดยใหสามารถทํางาน
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกชั้น ในการนีใ้ หแสดงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิง
อัตโนมัติในแตละชั้นของอาคารไวดวย
ขอ 21 แบบแปลนระบบทอนําต
้ างๆ ในแตละชั้นของอาคารใหมีมาตราสวนเชนเดียวกับที่กาหนดใน
ํ
กฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบการขออนุญาตในการกอสรางอาคารโดยใหมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้
(1) ระบบทอนํ้าประปาที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายนํ้าไปสูอ ปุ กรณ
และสุขภัณฑทง้ั หมด
(2) ระบบทอนําดั
้ บเพลิงทีแ่ สดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายนํ้าหรือหัวรับนํา้
ดับเพลิงไปสูหัวตอสายฉีดนําดั
้ บเพลิงและที่เก็บนําสํ
้ ารอง
(3) ระบบนําที
้ แ่ สดงแผนผังการเดินทอระบายนํ้าฝน การเดินทอนําเสี
้ ยจากสุขภัณฑและทอ
นําเสี
้ ยอืน่ ๆ จนถึงระบบบําบัดนําเสี
้ ย รวมทัง้ การเดินทอระบายอากาศของระบบทอนําเสี
้ ย
(4) ระบบการเก็บและจายนํ้าจากที่เก็บนําสํ
้ ารอง
ขอ 22 อาคารสูงมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือดาดฟาสูพื้นดินอยางนอย 2 บันไดตั้งอยูในที่ที่
บุคคลไมวา จะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก แตละบันไดหนีไฟตองอยูห า งกันไม
เกิน 60.00 เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน
ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่งตองแสดงการคํานวณใหเห็นวาสามารถใชลําเลียงบุคคลทั้งหมดใน
อาคารออกนอกอาคารไดภายใน 1 ชั่วโมง

ขอ 23 บันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟและไมผกุ รอน เชน คอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน มีความ
กวางไมนอ ยกวา 90 เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา 22 เซนติเมตร และลูกตั้งสูงไมเกิน 20 เซนติเมตร มี
ชานพักกวางไมนอยกวา 90 เซนติเมตร และมีราวบันไดอยางนอยหนึ่งดาน
หามสรางบันไดหนีไฟเปนแบบบันไดเวียน
ขอ 24 บันไดหนีไฟและชานพักสวนทีอ่ ยูภ ายนอกอาคารตองมีผนังดานทีบ่ นั ไดพาดผานเปนผนังกัน
ไฟ
ขอ 25 บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารได แตละชั้นตองมีชอง
ระบายอากาศทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันไมนอ ยกวา 1.4 ตารางเมตร เปดสูภายนอกอาคารไดหรือมีระบบอัดลมภายใน
ชองบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอ ยกวา 3.86 เมกะปาสกาลมาตรที่ทางานได
ํ
โดยอัตโนมัติเมื่อ
เกิดเพลิงไหม
ขอ 26 บันไดหนีไฟทีอ่ ยูภ ายในอาคารตองมีผนังกันไฟโดยรอบ ยกเวนชองระบายอากาศและตองมี
แสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็นชองทางไดขณะเพลิงไหม และมีปา ยบอกชัน้ และปายบอกทางหนีไฟ
ทีด่ า นในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นดวยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษรตองมีขนาด
ไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร
ขอ 27 ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภ ายนอกพรอมติดตัง้ อุปกรณ
ชนิดทีบ่ งั คับใหบานประตูปดไดเอง มีความกวางสุทธิไมนอยกวา 90 เซนติเมตร สูงไมนอยกวา 1.90 เมตร และ
ตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบ นั ไดหนีไฟตองไมมชี น้ั หรือธรณีประตูหรือ
ขอบกัน้
ขอ 28 อาคารสูงตองจัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดใน
อาคารไดทกุ ชั้น ชองทางเฉพาะนีจ้ ะเปนลิฟตดบั เพลิงหรือชองบันไดหนีไฟก็ได และทุกชั้นตองจัดใหมีหองวางที่
มีพนื้ ทีไ่ มนอ ยกวา 6.00 ตารางเมตร ติดตอกับชองทางนี้ และเปนบริเวณที่ปลอดภัยจากเปลวไฟและควันเชน
เดียวกับชองบันไดหนีไฟ และเปนที่ตั้งของตูหัวฉีดนํ้าดับเพลิงประจําชั้นของอาคาร
ขอ 29 อาคารสูงตองมีดาดฟาและมีพื้นที่บนดาดฟาขนาดกวาง ยาว ดานละไมนอยกวา 6.00 เมตร
เปนที่วางเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได และตองจัดใหมีทางหนีไฟบนชั้นดาดฟานําไปสูบ นั ไดหนีไฟได
สะดวกทุกบันได และมีอุปกรณเครื่องชวยในการหนีไฟจากอาคารลงสูพื้นดินไดโดยปลอดภัย

หมวด 3
ระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าทิ้ง
ขอ 30 การออกแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดนําเสี
้ ยและการระบายนํ้าทิ้งของอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต
ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ 31 การระบายนํ้าฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษจะระบายลงสูแ หลงรองรับนํา้
ทิง้ โดยตรงก็ได แตตองไมกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสนิ หรือกระทบกระเทือนตอ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
ขอ 32 ระบบบําบัดนําเสี
้ ยจะแยกเปนระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเปนระบบรวมของสวนกลางก็ได
แตตอ งไมกอ ใหเกิดเสียง กลิน่ ฟอง กาก หรือสิ่งอื่นใดที่เกิดจากการบําบัดนั้นจนถึงขนาดที่อาจเกิดภยันตรายตอ
สุขภาพ ชีวติ รางกาย หรือทรัพยสนิ กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือความเดือดรอน
รําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง
ขอ 33 นํ้าเสียตองผานระบบบําบัดนําเสี
้ ยจนเปนนําทิ
้ ง้ กอนระบายสูแ หลงรองรับนําทิ
้ ้ง โดยคุณภาพ
นําทิ
้ ง้ ใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้า
ทิง้ จากอาคาร
ขอ 34 ทางระบายนําทิ
้ ้งตองมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทําความสะอาดไดโดยสะดวก ใน
กรณีทที่ างระบายนํ้าทิง้ เปนแบบทอปดตองมีบอ สําหรับตรวจระบายนํ้าทุกระยะไมเกิน 8.00 เมตร และทุกมุม
เลี้ยว
ขอ 35 ในกรณีทแ่ี หลงรองรับนํ้าทิ้งมีขนาดไมเพียงพอจะรองรับนําทิ
้ ้งที่ระบายจากอาคารในชั่วโมง
การใชนาสู
ํ้ งสุด ใหมีที่พักนําทิ
้ ้งเพื่อรองรับปริมาณนําทิ
้ ้งที่เกินกวาแหลงรองรับนํ้าทิ้งจะรับไดกอนที่จะระบายสู
แหลงรองรับนํ้าทิ้ง

หมวด 4
ระบบประปา
ขอ 36 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีที่เก็บนํ้าใชสํารองที่สามารถจายนํ้าในชั่วโมงการ
ใชนาสู
้ํ งสุดไดไมนอ ยกวา 2 ชั่วโมง และตองมีระบบทอจายนํ้าประปาทีม่ แี รงดันนํ้าในทอจายนํ้าและปริมาณนํา้
ประปาดังตอไปนี้

(1) แรงดันนําในระบบท
้
อจายนําที
้ ่จุดนํ้าเขาเครื่องสุขภัณฑตองมีแรงดันในชั่วโมงการใชนาํ้
สูงสุดไมนอ ยกวา 0.1 เมกะปาสกาลมาตร
(2) ปริมาณการใชนํ้าสําหรับจายใหแกผูใชนํ้าทั้งอาคารสําหรับประเภทเครือ่ งสุขภัณฑแตละ
ชนิดใหเปนไปตามหลักเกณฑดงั ตอไปนี้
ตารางเปรียบเทียบปริมาณนําประปาคิ
้
ดเปนหนวยสุขภัณฑเพือ่ หาปริมาณนํา้
ประเภทเครื่อง
ชนิดของเครื่องควบคุม
หนวยสุขภัณฑ
สุขภัณฑ
(Fixture Unit)
สวนบุคคล สาธารณะ
สวม
ประตูนํ้าลาง (Flush Valve)
6
10
สวม
ถังนําล
้ าง (Flush Tank)
3
5
ที่ปส สาวะ
ประตูนํ้าลาง (Flush Valve)
5
10
ที่ปส สาวะ
ถังนําล
้ าง (Flush Tank)
3
5
อางลางมือ
กอกนํา้
1
2
ฝกบัว
กอกนํา้
2
4
อางอาบนํา้
กอกนํา้
2
4

หนวยสุขภัณฑ หมายความวา ตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณการใชนาหรื
ํ้ อการระบายนํ้าเปรียบเทียบกัน
ระหวางสุขภัณฑตางชนิดกัน
ทัง้ นี้ สุขภัณฑอน่ื ๆ ที่ไมไดระบุใหเทียบเคียงตัวเลขตามตารางขางตน
ขอ 37 ระบบทอจายนําต
้ องมีวิธีปองกันมิใหสิ่งปนเปอนจากภายนอกเขาไปในทอจายนําได
้ ในกรณีที่
ระบบทอจายนําแยกกั
้
นระหวางนํ้าดื่มกับนําใช
้ ตองแยกชนิดของทอจายนําให
้ ชัดเจน หามตอทอจายนําทั
้ ้งสอง
ระบบเขาดวยกัน

หมวด 5
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ขอ 38 ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขนลําเลียงหรือ
ทิง้ ลงปลองนําทิ
้ ง้ มูลฝอย
ขอ 39 การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคารใหคิดจากอัตราการใชดังตอไปนี้
(1) การใชเพือ่ การอยูอาศัย ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 2.40 ลิตรตอคนตอวัน
(2) การใชเพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา 0.4 ลิตรตอพืน้ ที่
หนึง่ ตารางเมตรตอวัน

ขอ 40 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา 3 เทา ของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวันตามขอ
39
(2) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
(3) พืน้ ผิวภายในตองเรียบและกันนําซึ
้ ม
(4) ตองมีการปองกันกลิ่นและนํ้าฝน
(5) ตองมีการระบายนําเสี
้ ยจากมูลฝอยเขาสูร ะบบบําบัดนําเสี
้ ย
(6) ตองมีการระบายอากาศและปองกันนําเข
้ า
ที่พักรวมมูลฝอยตองมีระยะหางจากสถานทีประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไมนอยกวา 4.00
เมตร แตถา ทีพ่ กั รวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานที่ดังกลาวไมนอย
กวา 10.00 เมตร และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
ขอ 41 ที่พักมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ฝา ผนัง และประตูตอ งแข็งแรงทนทาน ประตูตอ งปดไดสนิทเพือ่ ปองกันกลิน่
(2) ขนาดเหมาะสมกับสถานที่และสะดวกตอการทําความสะอาด
ขอ 42 ปลองทิ้งมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(1) ตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีขนาดความกวางแตละดานหรือเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา
60 เซนติเมตร ผิวภายในเรียบ ทําความสะอาดไดงายและไมมีสวนใดที่จะทําใหมูลฝอยติดคาง
(2) ประตูหรือชองทิ้งมูลฝอยตองทําดวยวัสดุทนไฟและปดไดสนิท เพือ่ ปองกันมิใหมลู ฝอย
ปลิวยอนกลับและติดคางได
(3) ตองมีการระบายอากาศเพื่อปองกันกลิ่น
(4) ปลายลางของปลองทิง้ มูลฝอยตองมีประตูปด สนิทเพือ่ ปองกันกลิน่

หมวด 6
ระบบลิฟต
ขอ 43 ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิงแตละชุดที่ใชกับอาคารสูงใหมีขนาดมวลบรรทุกไมนอยกวา
630 กิโลกรัม
ขอ 44 อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอยหนึ่งชุด ซึ่งมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(1) ลิฟตดับเพลิงตองจอดไดทุกชั้นของอาคาร และตองมีระบบควบคุมพิเศษสําหรับ
พนักงานดับเพลิงใชในขณะเกิดเพลิงไหมโดยเฉพาะ
(2) บริเวณหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกชั้นตองติดตั้งตูสายฉีดนําดั
้ บเพลิง หรือหัวตอสาย
ฉีดนําดั
้ บเพลิงและอุปกรณดบั เพลิงอืน่ ๆ

(3) หองโถงหนาลิฟตดบั เพลิงทุกชัน้ ตองมีผนังหรือประตูทท่ี ําดวยวัตถุทนไฟปดกั้นมิเปลวไฟ
หรือควันเขาได มีหนาตางเปดออกสูภายนอกอาคารไดโดยตรง หรือมีระบบอัดลมภายในหองโถงหนาลิฟตดบั
เพลิงทีม่ คี วามดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 เมกะปาสกาลมาตรและทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิง
ไหม
(4) ระยะเวลาในการเคลือ่ นทีอ่ ยางตอเนือ่ งของลิฟตดบั เพลิงระหวางชัน้ ลางสุดกับชัน้ บนสุด
ของอาคารตองไมเกินหนึง่ นาที
ทัง้ นีใ้ นเวลาปกติลิฟตดับเพลิงสามารถใชเปนลิฟตโดยสารได
ขอ 45 ในปลองลิฟตหามติดตั้งทอสายไฟฟา ทอสงนํา้ ทอระบายนํา้ และอุปกรณตางๆ เวนแตเปน
สวนประกอบของลิฟตหรือจําเปนสําหรับการทํางานและการดูแลรักษาลิฟต
ขอ 46 ลิฟตตอ งมีระบบและอุปกรณการทํางานที่ใหความปลอดภัยดานสวัสดิภาพและสุขภาพของผู
โดยสารดังตอไปนี้
(1) ตองมีระบบการทํางานที่จะใหลิฟตเลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตูลิฟต
ตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ
(2) ตองมีสัญญาณเตือนและลิฟตตองไมเคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด
(3) ตองมีอปุ กรณที่จะหยุดลิฟตไดในระยะที่กาหนดโดยอั
ํ
ตโนมัติเมื่อตัวลิฟตมีความเร็วเกิน
พิกัด
(4) ตองมีระบบปองกันประตูลฟิ ตหนีบผูโ ดยสาร
(5) ลิฟตตอ งไมเคลือ่ นทีเ่ มือ่ ประตูลฟิ ตปด ไมสนิท
(6) ประตูลิฟตตองไมเปดขณะลิฟตเคลื่อนที่หรือหยุดไมตรงที่จอด
(7) ตองมีระบบการติดตอกับภายนอกหองลิฟต และสัญญาณแจงเหตุขัดของ
(8) ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหองลิฟตและหนาชัน้ ทีจ่ อด
(9) ตองมีระบบการระบายอากาศในหองลิฟตตามที่กาหนดในข
ํ
อ 9 (2)
ขอ 47 ใหมคี าแนะนํ
ํ
าอธิบายการใช การขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือและขอหามใชดัง
ตอไปนี้
(1) การใชลฟิ ตและการขอความชวยเหลือใหติดไวในหองลิฟต
(2) การใหความชวยเหลือใหติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต
(3) ขอหามใชลิฟตใหติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น
ขอ 48 การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟต ตองดําเนินการโดยวิศวกรไฟฟาหรือวิศวกร
เครื่องกล ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไป
ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม

ขอ 49 การกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ไดยื่นคําขอ
อนุญาตหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหได
รับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535
พลเอกอิสระพงศ หนุนภักดี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 11 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2535

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากปจจุบันไดมีการกอสรางอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ
พิเศษ เพื่อใชประโยชนในการอยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิ่มมากขึ้น โครงสรางและ
อุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารจะแตกตางกันไปตามประเภทของการใช สมควรควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ
พิเศษ โดยเฉพาะเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพ
สิง่ แวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาดาน
สาธารณูปโภคของรัฐจึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

