
    
กฎกระทรวง

ฉบับที ่๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒

อาศัยอํ านาจตามความในมาตรา ๕ (๓)  และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๖) (๗) และ (๘)  แหงพระราชบัญญัติควบคมุ
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคํ าแนะน ําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวง
ไวดังตอไปนี้

ขอ ๑  ในกฎกระทรวงน้ี
“อาคารสูง”    หมายความวา    อาคารท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงต้ังแต ๒๓.๐๐ เมตรขึ้น

ไป  การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินทีก่อสรางถึงพ้ืนดาดฟาสํ าหรับอาคารทรงจัว่หรือปนหยาใหวัดจาก
ระดับพ้ืนดินทีก่อสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด

“อาคารขนาดใหญพิเศษ”  หมายความวา  อาคารท่ีกอสรางข้ึนเพ่ือใชอาคารหรือสวนหนึง่สวนใดของอาคารเปน
ที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท     โดยมีพ้ืนท่ีรวมกันทุกช้ัน
หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต   ๑๐,๐๐๐   ตารางเมตรขึ้นไป

“พ้ืน” หมายความวา พ้ืนท่ีของอาคารท่ีบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตของคานหรือตงท่ีรับพ้ืน
หรือภายในพ้ืนน้ัน   หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงดวย “พ้ืนท่ีอาคาร”  หมายความวา
พ้ืนท่ีสํ าหรับนํ าไปค ํานวณหาอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารตอพ้ืนท่ีดิน  ซ่ึงไมรวมถึงพ้ืนดาดฟา  บันไดนอกหลังคา  พื้นที่ติดตั้ง
เคร่ืองจกัรกลตาง  ๆ  เทาที่จ ําเปน

“ท่ีวาง”    หมายความวา    พ้ืนท่ีอันปราศจากหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุม    เชน  บอนํ้ า  สระวายน้ํ า  หรือที่
จอดรถ  และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีของส่ิงกอสรางหรืออาคารท่ีสูงจากระดับพ้ืนดินไมเกิน ๑.๒๐ เมตร  และไมมีหลัง
คาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับนั้น

“ถนนสาธารณะ”  หมายความวา  ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได    ทั้งนี้
ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม

“วัสดุทนไฟ”   หมายความวา   วัสดุกอสรางท่ีไมเปนเช้ือเพลิง
“ผนังกันไฟ”   หมายความวา   ผนังทึบท่ีกอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร  และไมมีชองท่ีใหไฟ

หรือควันผานได     หรือจะเปนผนังทึบที่ทํ าดวยวัสดุทนไฟอยางอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอยกวาผนังท่ี
กอดวยอิฐธรรมดาหนา  ๑๘  เซนติเมตร     ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กตองหนาไมนอยกวา  ๑๒  เซนติเมตร

“ระบบทอยืน”   หมายความวา   ทอสงนํ้ าและอุปกรณท่ีใชสํ าหรับการดับเพลิง
“นํ ้าเสีย”   หมายความวา   ของเหลวท่ีผานการใชแลวทุกชนิดท้ังท่ีมีกากและไมมีกาก
“แหลงรองรับน้ํ าทิ้ง”   หมายความวา   ทอระบายนํ ้าสาธารณะ  ค ู คลอง  แมน้ํ า  ทะเล และแหลงนํ้ าสาธารณะ



“ระบบบ ําบัดนํ ้าเสีย”   หมายความวา   กระบวนการท ําหรือการปรับปรุงนํ้ าเสียใหมีคุณภาพเปนน้ํ าทิ้ง   รวมท้ัง
การท ําใหนํ้ าทิง้พนไปจากอาคาร

“ระบบประปา”    หมายความวา    ระบบการจายน้ํ าเพ่ือใชและด่ืม
“มูลฝอย”    หมายความวา    มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
“ท่ีพักมูลฝอย”  หมายความวา  อุปกรณหรือสถานท่ีท่ีใชสํ าหรับเก็บกักมูลฝอยเพ่ือรอการขนยายไปยังท่ีพักรวม

มูลฝอย
“ท่ีพักรวมมูลฝอย”   หมายความวา   อุปกรณหรือสถานท่ีท่ีใชสํ าหรับเก็บกักมูลฝอยเพ่ือรอการขนไปกํ าจดั
“ลิฟตดับเพลิง”    หมายความวา    ลิฟตท่ีพนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใชไดขณะเกิดเพลิงไหม

หมวด ๑
ลักษณะของอาคาร เนื้อที่วางของภายนอกอาคารและแนวอาคาร

ขอ  ๒   ท่ีดินท่ีใชเปนท่ีต้ังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารรวมไมเกิน
๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร  ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตร  ติดถนนสาธารณะทีมี่เขตทางกวาง
ไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร  และถนนสาธารณะน้ันตองมีเขตทางกวางไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร  ยาวตอเน่ืองกันโดยตลอด
นับต้ังแตท่ีต้ังอาคารจนไปเช่ือมตอกับถนนสาธารณะอ่ืนท่ีมีเขตทางกวางไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร

สํ าหรับที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่อาคารมากกวา ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ตองมีดานหนึง่ดานใดของท่ีดินน้ันยาวไมนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตร  ติดถนนสาธารณะท่ีมีเขตทางกวางไมนอยกวา ๑๘.๐๐
เมตร  และถนนสาธารณะน้ันตองมีเขตทางกวางไมนอยกวา ๑๘.๐๐ เมตร  ยาวตอเน่ืองกันโดยตลอด  เปนระยะทางไมนอย
กวาก่ึงหน่ึงของถนนสาธารณะน้ัน  หรือไมนอยกวา ๕๐๐.๐๐ เมตร  นับตั้งแตที่ตั้งของอาคาร

ขอ  ๓   อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีถนนหรือท่ีวางปราศจากส่ิงปกคลุมโดยรอบ
อาคารกวางไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร    และรถดับเพลิงสามารถเขาออกไดโดยสะดวก

ท่ีวางตามวรรคหน่ึง  ใหรวมระยะเขตหามกอสรางอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนหรือทางหลวงตามขอ
บัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวของเขามาเปนที่วางได

ในกรณีที่มีขอบัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกํ าหนดแนวสรางหรือขยายถนนใชบังคบั  ใหเริ่มที่วาง
ตามวรรคหนึ่งตั้งแตแนวนั้น

ขอ  ๔   พื้นหรือผนังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองหางเขตที่ดินของผูอื่นและถนน
สาธารณะไมนอยกวา  ๖.๐๐  เมตร

ขอ  ๕  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ    ตองมีคาสูงสุดของอัตราสวนพ้ืนท่ีอาคารรวมกันทุกช้ันตอพ้ืนท่ี
ดินของอาคารทุกหลังที่กอสรางขึ้นในที่ดินแปลงเดียวกันไมเกิน  ๑๐  ตอ  ๑

ขอ  ๖   อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ     ตองมีท่ีวางอันปราศจากส่ิงปกคลุมไมนอยกวา
อัตราสวนดังตอไปน้ี

(๑)  อาคารอยูอาศัยตองมีท่ีวางอันปราศจากส่ิงปกคลุมไมนอยกวารอยละ  ๓๐  ของพื้นที่ดินแปลงนั้น



(๒)   อาคารพาณิชย  โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอ่ืนท่ีไมไดใชเปนทีอ่ยูอาศัยตองมีท่ีวางอันปราศจากส่ิง
ปกคลุมไมนอยกวารอยละ  ๑๐  ของพื้นที่ดินแปลงนั้น   แตถาอาคารน้ันใชเปนทีอ่ยูอาศัยรวมอยูดวย    ตองมีท่ีวางอัน
ปราศจากสิ่งปกคลุมตาม  (๑)

ขอ   ๗   อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษท่ีมีสวนของพ้ืนท่ีอาคารต่ํ ากวาระดับพ้ืนดินตองมี
ระบบระบายอากาศและระบบบ ําบัดนํ ้าเสียและการระบายน้ํ าท้ิงตามหมวด ๒ และหมวด ๓ แยกเปนอิสระจากระบบระบาย
อากาศและระบบบ ําบัดนํ ้าเสียและการระบายน้ํ าทิ้งสวนเหนือพื้นดิน

พ้ืนท่ีอาคารสวนท่ีต่ํ ากวาระดับพ้ืนดินตามวรรคหนึง่    หามใชเปนที่อยูอาศัย
ขอ   ๘   พ้ืนอาคารสวนท่ีต่ํ ากวาระดับถนนหนาอาคารต้ังแตช้ันท่ี  ๓ ลงไปหรือต่ํ ากวาระดับถนน

หนาอาคารตั้งแต ๗.๐๐ เมตรลงไป  ตองจัดใหมีระบบลิฟตตามหมวด  ๖  และตองจดัใหมีบันไดหนไีฟท่ีมีระบบแสงสวาง
และระบบอัดลมท่ีมีความดันขณะใชงานไมนอยกวา ๓.๘๖ เมกะปาสกาลมาตร  ทํ างานอยูตลอดเวลา  ผนังบันไดหนีไฟทุก
ดานตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไมนอยกวา ๑๐ เซนติเมตร  เพ่ือใชเปนท่ีหนีภัยในกรณีฉุกเฉินได บันไดหนีไฟนี้ตอง
อยูหางกันไมเกิน ๖๐.๐๐ เมตรโดยวัดตามแนวทางเดิน

หมวด ๒
ระบบระบายอากาศ  ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม

ขอ ๙  การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองจัดใหมีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
หรือโดยวิธีกล  ดังตอไปนี้

(๑)  การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ   ใหใชเฉพาะกับพ้ืนท่ีมีผนังดานนอกอยางนอยหน่ึงดาน  โดยใหมีชอง
เปดสูภายนอกอาคารได  เชน  ประต ู หนาตาง  หรือบานเกล็ด  ซ่ึงตองเปดไวระหวางใชสอยพ้ืนท่ีน้ัน ๆ  และพ้ืนท่ีของชอง
เปดนี้ตองเปดไดไมนอยกวารอยละ  ๑๐  ของพื้นนั้น

(๒)  การระบายอากาศโดยวิธีกล    ใหใชกับพื้นอาคารใดก็ได    โดยใหมีกลอุปกรณขับเคล่ือนอากาศเพ่ือใหเกิด
การนํ าอากาศภายนอกเขามาตามอัตราดังตอไปน้ี

การระบายอากาศ

ลํ าดับ สถานที่
อัตราการระบายอากาศไมนอยกวา      จํ านวน
เทาของปริมาตรของหองใน       ๑  ชั่วโมง



๑ หองนํ้ า  หองสวม  ของท่ีพักอาศัยหรือสํ านักงาน ๒
๒ หองนํ้ า  หองสวม  ของอาคารสาธารณะ ๔
๓ ที่จอดรถที่อยูตํ่ ากวาระดับพ้ืนดิน ๔
๔ โรงงาน ๔
๕ โรงมหรสพ ๔
๖ สถานที่จํ าหนายอาคารและเคร่ืองด่ืม ๗
๗ สํ านักงาน ๗
๘ หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด ๗
๙ หองครัวของที่พักอาศัย ๑๒
๑๐ หองครัวของสถานที่จํ าหนายอาหารและเคร่ืองด่ืม ๒๔
๑๑ ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิง    ๓๐

สํ าหรับหองครัวของสถานที่จ ําหนายอาหารและเคร่ืองดืม่  จะใหมีอัตราการระบายอากาศนอยกวาท่ี
กํ าหนดได  แตตองมีการระบายอากาศครอบคลุมแหงท่ีเกิดของกล่ิน  ควัน  หรือกาซท่ีตองการระบาย  ทั้งนี้ตองไมนอยกวา
๑๒  เทาของปริมาตรของหองใน  ๑  ช่ัวโมง

สถานท่ีอ่ืน ๆ  ท่ีมิไดระบุไวในตารางใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานท่ีท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน
ต ําแหนงชองนํ าอากาศเขาโดยวิธีกล          ตองหางจากท่ีเกิดอากาศเสียและชองระบายอากาศท้ิงไม

นอยกวา  ๕.๐๐  เมตร   สูงจากพ้ืนดินไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร
การนํ าอากาศเขาและการระบายอากาศทิง้โดยวิธีกล  ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรํ าคาญแกประชา

ชนผูอยูอาศัยใกลเคยีง
ขอ  ๑๐   การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษท่ีมีการปรับภาวะอากาศดวยระบบการปรับ

ภาวะอากาศ    ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑)  ตองมีการนํ าอากาศภายนอกเขามาในพ้ืนทีป่รับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพ้ืนทีป่รับภาวะอากาศ

ออกไปไมนอยกวาอัตราดังตอไปน้ี

การระบายอากาศในกรณีท่ีมีระบบปรับภาวะอากาศ

ลํ าดับ สถานท่ี ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง/ตารางเมตร

๑ หางสรรพสินคา (ทางเดินชมสินคา) ๒
๒ โรงงาน ๒
๓ สํ านักงาน ๒



๔ สถานอาบ อบ นวด ๒
๕ ช้ันติดตอธุระกับธนาคาร ๒
๖ หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด ๒
๗ หองปฏิบัติการ ๒
๘ รานตัดผม ๓
๙ สถานโบวล่ิง ๔
๑๐ โรงมหรสพ  (บริเวณท่ีน่ังสํ าหรับคนดู) ๔
๑๑ หองเรียน ๔
๑๒ สถานบริหารรางกาย ๕

ลํ าดับ สถานท่ี ลูกบาศกเมตร/ช่ัวโมง/ตารางเมตร

๑๓ รานเสริมสวย ๕
๑๔ หองประชุม ๖
๑๕ หองน้ํ า - หองสวม ๑๐
๑๖ สถานท่ีจํ าหนายอาหารและเครื่องดื่ม

(หองรับประทานอาหาร)
๑๐

๑๗ ไนทคลับ บาร หรือสถานลีลาศ ๑๐
๑๘ หองครัว ๓๐
๑๙ โรงพยาบาล

-  หองคนไข
-  หองผาตัดและหองคลอด
-  หอง ไอ.ซี.ยู

๒
๘
๕

   สถานท่ีอ่ืน   ๆ      ท่ีมิไดระบุไวในตารางใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานทีท่ี่มีลักษณะใกล
เคียงกัน
          (๒)  หามน ําสารท ําความเย็นชนิดเปนอันตรายตอรางกาย หรือติดไฟไดงายมาใชกับระบบปรับภาวะอากาศท่ีใชสาร
ทํ าความเย็นโดยตรง

(๓)  ระบบปรับภาวะอากาศดวยน้ํ า     หามตอทอนํ้ าของระบบปรับภาวะอากาศเขากับทอนํ้ าของระบบประปา
โดยตรง

(๔)  ระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(ก)  ทอลม วัสดุหุมทอลม   และวัสดุบุภายในทอลม  ตองเปนวัสดุท่ีไมติดไฟและไมเปนสวน

ที่ทํ าใหเกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม



(ข)  ทอลมสวนที่ติดตั้งผานผนังกันไฟหรือพื้นที่ท ําดวยวัสดุทนไฟตองติดตัง้ล้ินกันไฟทีป่ด
อยางสนิทโดยอัตโนมัต ิ  เม่ืออุณหภูมิสูงเกินกวา  ๗๔  องศาเซลเซียส  และล้ินกันไฟตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา ๑
ช่ัวโมง ๓๐ นาที

(ค)  หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได  ชองลิฟตของอาคารเปนสวนหนึ่งของระบบทอ
ลมสงหรือระบบทอลมกลับ     เวนแตสวนที่เปนพื้นที่วางระหวางเพดานกับพื้นหองชั้นเหนือขึ้นไปหรือหลังคาที่มีสวน
ประกอบของเพดานท่ีมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา  ๑  ชั่วโมง

(๕)  การขับเคลื่อนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(ก)    มีสวิตชพัดลมของระบบการขับเคลื่อนอากาศที่ปดเปดดวยมือติดตั้งในที่ที่

เหมาะสมและสามารถปดสวิตชไดทันทีเม่ือเกิดเพลิงไหม
(ข)   ระบบปรับภาวะอากาศท่ีมีลมหมุนเวียนต้ังแต  ๕๐  ลูกบาศกเมตรตอนาทีขึ้นไป  ตอง

ติดต้ังอุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจสอบการเกิดเพลิงไหมท่ีมีสมรรถนะไมดอยกวา
อุปกรณตรวจจับควัน   ซ่ึงสามารถบังคับใหสวิตชหยุดการทํ างานของระบบไดโดยอัตโนมัติ

ทั้งนี้การออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษตองดํ าเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   ตั้งแตประเภทสามัญ
วิศวกรข้ึนไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม

ขอ   ๑๑   อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาเพ่ือการแสงสวาง
หรือกํ าลัง  ซ่ึงตองมีการเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟาตามมาตราฐานของการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิ
ภาค          ในกรณีท่ีอยูนอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวน
ภูมิภาค    ใหใชมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟาของสํ านักงานพลังงานแหงชาติ

ในระบบจายไฟฟาตองมีสวิตชประธานซ่ึงติดต้ังในท่ีท่ีจัดไวโดยเฉพาะแยกจากบริเวณท่ีใชสอยเพ่ือการอ่ืน  ใน
การน้ีจะจัดไวเปนหองตางหากสํ าหรับกรณีติดต้ังภายในอาคาร  หรือจะแยกเปนอาคารโดยเฉพาะก็ได

การติดต้ังหมอแปลงไฟฟาหรือเคร่ืองกํ าเนิดไฟฟา  ใหน ําความในวรรคสองมาใชบังคับ  โดยจะรวมบริเวณที่ติด
ต้ังสวิตชประธาน  หมอแปลงไฟฟา  และเครื่องกํ าเนิดไฟฟาไวในท่ีเดียวกันก็ได

เม่ือมีการใชกระแสไฟฟาเต็มท่ีตามท่ีกํ าหนดในแบบแปลนระบบไฟฟา แรงดันไฟฟาท่ีสายวงจรยอยจะแตกตาง
จากแรงดันไฟฟาท่ีแผงสวิตชประธานไดไมเกินรอยละหา

ขอ   ๑๒   แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน
การตอลงดิน    หลักสายดิน   และวิธีการตอใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงหรือ

การไฟฟาสวนภูมิภาค     ในกรณีท่ีอยูนอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวน
ภูมิภาคใหใชมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟาของสํ านักงานพลังงานแหงชาติ

ขอ   ๑๓   อาคารสูงตองมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา  ซ่ึงประกอบดวยเสาลอฟา สายลอฟา
สายตัวน ํา  สายน ําลงดิน  และหลักสายดินท่ีเช่ือมโยงกันเปนระบบสํ าหรับสายนํ าลงดินตองมีขนาดพ้ืนท่ีภาคตัดขวางเทียบ
ไดไมนอยกวาสายทองแดงตีเกลียว  ขนาด ๓๐ ตารางมิลลิเมตร  สายน ําลงดินนี้ตองเปนระบบที่แยกเปนอิสระจากระบบ
สายดินอ่ืน



อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนํ าโดยรอบอาคาร    และมีสายนํ าลงดินตอจากสายตัวนํ าหางกันทุกระยะไมเกิน
๓๐ เมตร  วัดตามแนวขอบรอบอาคาร  ทั้งนี้สายน ําลงดินของอาคารแตละหลังตองมีไมนอยกวาสองสาย

เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสรางอาคารอาจใชเปนสายน ําลงดนิได     แตตองมีระบบการถายประจไุฟ
ฟาจากโครงสรางสูหลักสายดินไดถูกตองตามหลักวิชาการชาง

ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟาของสํ านัก-
งานพลังงานแหงชาติ

ขอ   ๑๔  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํ ารองสํ าหรับกรณี
ฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํ างานไดโดยอัตโนมัติเม่ือระบบจายไฟฟาปกติหยุดท ํางาน

แหลงจายพลังงานไฟฟาสํ ารองสํ าหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหน่ึง  ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้

(๑)  จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวาสองช่ัวโมงสํ าหรับเคร่ืองหมายแสดงทางฉุกเฉิน  ทางเดิน  หองโถง
บันได  และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม

(๒)  จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาทีใ่ชงานสํ าหรับลิฟตดับเพลิง  เครื่องสูบนํ้ าดับเพลิงหองชวยชีวิตฉุกเฉิน
ระบบส่ือสาร  เพ่ือความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม   ท่ีจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต
หรือสุขภาพอนามัยเม่ือกระแสไฟฟาขัดของ

ขอ   ๑๕   กระแสไฟฟาท่ีใชกับลิฟทดับเพลิงตองตอจากแผงสวิตชประธานของอาคารเปนวงจรที่
แยกเปนอิสระจากวงจรท่ัวไป  วงจรไฟฟาสํ ารองสํ าหรับลิฟตดับเพลิงตองมีการปองกันอันตรายจากเพลิงไหมอยางเดยีว

ขอ   ๑๖   ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุกช้ัน
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย

(๑)   อุปกรณสงสัญญาณเพ่ือใหหนีไฟท่ีสามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนท่ีอยูในอาคารไดยินหรือทราบอยาง
ท่ัวถึง

(๒)   อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณตาม (๑)  ทํ างาน
ขอ   ๑๗   แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย
(๑) แผนผังวงจรไฟฟาของแตละช้ันของอาคารท่ีมีมาตราสวนเชนเดียวกับท่ีกํ าหนดในกฎกระทรวงวาดวยขนาด

ของแบบแปลนท่ีตองย่ืนประกอบการขออนุญาตในการกอสรางอาคารซ่ึงแสดงถึง (ก)
รายละเอียดการเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟาท้ังหมดในแตละวงจรยอย
ของระบบไฟฟาแสงสวางและกํ าลัง

(ข)   รายละเอียดการเดินสายและการติดต้ังอุปกรณท้ังหมดของระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม

(ค)   รายละเอียดการเดินสายและการติดต้ังอุปกรณท้ังหมดของระบบไฟฟา
ฉุกเฉิน

(๒) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน       สายประธานตาง  ๆ    รวมทั้งรายละเอียดของ
ระบบปองกันสายประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟาทั้งหมดของทุกระบบ

(๓) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา
(๔) แผนผงัวงจรและการติดต้ังหมอแปลงไฟฟา แผงควบคุมหรือแผงจายไฟฟาและระบบจายพลังงานไฟฟา

สํ ารอง



(๕) แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบปองกันอันตรายจากฟาผา
ขอ  ๑๘ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบปองกันเพลิงไหมซึ่งประกอบดวยระบบ

ทอยืน  ที่เก็บนํ้ าสํ ารอง  และหัวรับนํ ้าดับเพลิงดงัตอไปนี้
(๑)  ทอยืนตองเปนโลหะผวิเรียบท่ีสามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา  ๑.๒  เมกะปาสกาลมาตร

โดยทอดังกลาวตองทาดวยสีน้ํ ามันสีแดงและติดตัง้ต้ังแตช้ันลางสุดไปยังช้ันสูงสุดของ
อาคาร     ระบบทอยืนทั้งหมดตองตอเขากับทอประธานสงนํ ้าและระบบสงนํ ้าจากแหลงจายน้ํ าของอาคารและจากหัวรับน้ํ า
ดับเพลิงนอกอาคาร

(๒)  ทุกชั้นของอาคารตองจัดใหมีตูหัวฉีดนํ ้าดับเพลิงท่ีประกอบดวยหัวตอสายฉีดน้ํ าดับ-
เพลิง    พรอมสายฉีดน้ํ าดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง ๒๕ มิลลิเมตร (๑ นิ้ว) และหวัตอสายฉีดน้ํ าดับเพลิงชนิดหวัตอ
สวมเร็วขนาดเสนผานศนูยกลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒½ นิ้ว) พรอมท้ังฝาครอบและโซรอยติดไวทุกระยะหางกันไมเกิน
๖๔.๐๐ เมตร และเม่ือใชสายฉีดน้ํ าดับเพลิงยาวไมเกิน ๓๐.๐๐ เมตร  ตอจากตูหัวฉีดนํ ้าดับเพลิงแลวสามารถนํ าไปใชดับ
เพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได

(๓)  อาคารสูงตองมีท่ีเก็บนํ ้าสํ ารองเพ่ือใชเฉพาะในการดับเพลิงและตองมีระบบสงน้ํ าท่ีมี
ความดันตํ ่าสุดท่ีหัวตอสายฉีดน้ํ าดับเพลิงท่ีช้ันสูงสุดไมนอยกวา  ๐.๔๕  เมกะปาสกาลมาตร    แตไมเกิน ๐.๗  เมกะปาส
กาลมาตร  ดวยอัตราการไหล ๓๐ ลิตรตอวินาที  โดยใหมีประตูนํ้ าปดเปดและประตูนํ ้ากันน้ํ าไหลกลับอัตโนมัติดวย

(๔)  หัวรับนํ้ าดับเพลิงท่ีติดต้ังภายนอกอาคารตองเปนชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง  ๖๕  มิลลิเมตร  (๒½ นิ้ว)  ท่ีสามารถรับน้ํ าจากรถดับเพลิงท่ีมีขอตอสวมเร็วแบบมีเข้ียวขนาดเสนผานศนูยกลาง
๖๕  มิลลิเมตร  (๒½ นิ้ว)  ที่หัวรับนํ้ าดับเพลิงตองมีฝาปดเปดท่ีมีโซรอยติดไวดวย  ระบบทอยืนทุกชุดตองมีหัวรับนํ้ าดับ
เพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็วที่สุดและใหอยูใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะ
มากท่ีสุด  บริเวณใกลหัวรับน้ํ าดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขยีนดวยสีสะทอนแสงวา  “หัวรับนํ ้าดับเพลิง”

(๕)  ประมาณการสงจายน้ํ าสํ ารองตองมีปริมาณการจายไมนอยกวา   ๓๐  ลิตรตอวินาที
สํ าหรับทอยืนทอแรก  และไมนอยกวา ๑๕ ลิตรตอวินาที  สํ าหรับทอยืนแตละทอที่เพิ่มขึ้นในอาคารหลังเดียวกัน  แตรวม
แลวไมจํ าเปนตองมากกวา ๙๕ ลิตรตอวินาที  และสามารถสงจายน้ํ าสํ ารองไดเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ นาที

ขอ   ๑๙   อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ     นอกจากตองมีระบบปองกันเพลิงไหมตามขอ ๑๘ แลว ตอง
ติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสํ าหรับดับเพลิงท่ีเกิดจากประเภทของวัสดุท่ีมีในแตละช้ัน  
โดยใหมีหนึ่งเครื่องตอพื้นที่อาคารไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร   ทุกระยะไมเกิน ๔๕.๐๐ เมตร  แตไมนอยกวาช้ันละ ๑
เครื่อง

การติดต้ังเคร่ืองดับเพลิงตามวรรคหนึง่ ตองติดตัง้ใหสวนบนสุดของตวัเคร่ืองสูงจากระดับพ้ืนอาคารไมเกิน
๑.๕๐ เมตร  ในที่มองเห็น  สามารถอานคํ าแนะน ําการใชไดและสามารถเขาใชสอยไดโดยสะดวก

เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา  ๔  กิโลกรัม
ขอ   ๒๐   อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัต ิ     เชน

SPRINKLE  SYSTEM   หรือระบบอื่นที่เทียบเทา  ทีส่ามารถทํ างานไดดวยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม  โดยใหสามารถ
ทํ างานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกชั้น  ในการนี้ใหแสดงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิง
อัตโนมัติในแตละช้ันของอาคารไวดวย

ขอ   ๒๑   แบบแปลนระบบทอนํ้ าตาง  ๆ      ในแตละช้ันของอาคารใหมีมาตรสวนเชนเดียวกับท่ี



กํ าหนดในกฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองย่ืนประกอบการขออนุญาตในการกอสรางอาคารโดยใหมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้

(๑)   ระบบทอนํ ้าประปาที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายนํ ้าไปสูอุปกรณและ
สุขภัณฑท้ังหมด

(๒)   ระบบทอนํ ้าดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายนํ ้าหรือหัวรับนํ้ าดับ-
เพลิงไปสูหัวตอสายฉีดน้ํ าดับเพลิงและท่ีเก็บนํ้ าสํ ารอง

(๓)   ระบบทอระบายนํ้ าทีแ่สดงแผนผังการเดนิทอระบายน้ํ าฝน  การเดินทอนํ้ าเสียจากสุขภัณฑและทอน้ํ าเสียอ่ืน
ๆ    จนถึงระบบบ ําบัดนํ ้าเสีย รวมท้ังการเดินทอระบายอากาศของระบบทอน้ํ าเสีย

(๔)    ระบบการเก็บและจายนํ ้าจากท่ีเก็บนํ ้าสํ ารอง
ขอ   ๒๒   อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากช้ันสูงสุดหรือดาดฟาสูพ้ืนดินอยางนอย    ๒     บันได

ต้ังอยูในทีท่ี่บุคคลไมวาจะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก   แตละบันไดหนีไฟตองอยูหางกัน
ไมเกิน  ๖๐.๐๐  เมตร   เมื่อวัดตามแนวทางเดิน

ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่งตองแสดงการค ํานวณใหเห็นวาสามารถใชลํ าเลียงบุคคลทัง้หมดในอาคารออก
นอกอาคารไดภายใน  ๑  ช่ัวโมง

ขอ   ๒๓   บันไดหนีไฟตองท ําดวยวัสดุทนไฟและไมผุกรอน   เชน   คอนกรีตเสริมเหล็ก  เปนตน
มีความกวางไมนอยกวา  ๙๐ เซนติเมตร   ลูกนอนกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร   และลูกต้ังสูงไมเกิน
๒๐ เซนติเมตร   มีชานพักกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร   และมีราวบันไดอยางนอยหนึง่ดาน
หามสรางบรรไดหนีไฟเปนแบบบันไดเวียน

ขอ   ๒๔   บันไดหนีไฟและชานพักสวนท่ีอยูภายนอกอาคาร  ตองมีผนังดานที่บันไดพาดผานเปน
ผนังกันไฟ

ขอ  ๒๕  บันไดหนีไฟท่ีอยูภายในอาคาร ตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารได  แตละช้ันตองมีชองระบาย
อากาศท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันไมนอยกวา  ๑.๔  ตารางเมตร  เปดสูภายนอกอาคารไดหรือมีระบบอัดลมภายในชองบันไดหนไีฟท่ี
มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา  ๓.๘๖  เมกะปาสกาลมาตร  ที่ทํ างานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม

ขอ  ๒๖ บันไดหนีไฟท่ีอยูภายในอาคารตองมีผนังกันไฟโดยรอบ ยกเวนชองระบายอากาศและตองมีแสงสวาง
จากระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็นชองทางไดขณะเพลิงไหม  และมีปายบอกช้ันและปายบอกทางหนีไฟท่ีดานในและดาน
นอกของประตูหนีไฟทุกช้ันดวยตัวอักษรท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน  โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา  ๑๐
เซนติเมตร

ขอ   ๒๗   ประตูหนีไฟตองทํ าดวยวัสดุทนไฟ   เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกพรอมติดต้ัง
อุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง  มีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๙๐  เซนติเมตร  สูงไมนอยกวา ๑.๙๐ เมตร
และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา  ประตูหรือทางออกสูบันไดหนไีฟตองไมมีช้ันหรือธรณีประตูหรือขอบ
ก้ัน

ขอ   ๒๘   อาคารสูงตองจัดใหมีชองทางเฉพาะสํ าหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดในอาคารไดทุกชั้น  ชองทางเฉพาะน้ีจะเปนลิฟตดับเพลิงหรือชองบันไดหนีไฟก็ได  และทุกช้ันตองจัดใหมีหองวางที่
มีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๖.๐๐ ตารางเมตร   ติดตอกับชองทางน้ี  และเปนบริเวณทีป่ลอดจากเปลวไฟและควันเชนเดยีวกับชอง
บันไดหนีไฟและเปนที่ตั้งของตูหัวฉีดนํ ้าดับเพลิงประจํ าช้ันของอาคาร



ขอ  ๒๙    อาคารสูงตองมีดาดฟาและมีพ้ืนท่ีบนดาดฟาขนาดกวาง    ยาว    ดานละไมนอยกวา
๖.๐๐ เมตร  เปนที่วางเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได  และตองจัดใหมีทางหนีไฟบนช้ันดาดฟานํ าไปสูบันไดหนไีฟได
สะดวกทุกบันได         และมีอุปกรณเคร่ืองชวยในการหนีไฟจากอาคารลงสูพ้ืนดินไดโดย
ปลอดภัย

หมวด ๓
ระบบบํ าบัดนํ ้าเสียและการระบายน้ํ าทิ้ง

ขอ ๓๐  การออกแบบและการคํ านวณรายการระบบบํ าบัดนํ ้าเสียและการระบายนํ ้าทิง้ของอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษตองดํ าเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้ังแตประเภทสามัญวิศวกร
ข้ึนไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม

ขอ ๓๑  การระบายน้ํ าฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษจะระบายลงสูแหลงรอง
รับนํ้ าทิ้งโดยตรงก็ได  แตตองไมกอใหเกิดภยันอันตรายตอสุขภาพ  ชีวิต  รางกาย  หรือทรัพยสิน  หรือกระทบกระเทือน
ตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม

ขอ ๓๒ ระบบบ ําบัดนํ ้าเสียจะแยกเปนระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเปนระบบรวมของสวนกลางก็ได  แตตองไม
กอใหเกิดเสียง  กล่ิน  ฟอง  กาก  หรือส่ิงอ่ืนใดท่ีเกิดจากการบํ าบัดนั้น  จนถึงขนาดท่ีอาจเกิดภยันตรายตอสุขภาพ   ชีวิต
รางกาย   หรือทรัพยสิน    กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  หรือความเดือดรอนร ําคาญแกประชาชนผูอยู
อาศัยใกลเคียง

ขอ ๓๓  นํ ้าเสียตองผานระบบบํ าบัดนํ ้าเสียจนเปนนํ้ าท้ิงกอนระบายสูแหลงรองรับน้ํ าทิ้งโดยคุณ-
ภาพนํ ้าทิ้งใหเปนไปตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ  เรื่อง  กํ าหนดมาตรฐานคณุภาพน้ํ าทิ้งจาก
อาคาร

ขอ ๓๔  ทางระบายนํ ้าท้ิงตองมีลักษณะท่ีสามารถตรวจสอบและทํ าความสะอาดไดโดยสะดวกในกรณีท่ีทาง
ระบายนํ ้าเปนแบบทอปดตองมีบอสํ าหรับตรวจการระบายน้ํ าทุกระยะไมเกิน  ๘.๐๐  เมตร  และทุกมุมเล้ียวดวย

ขอ ๓๕  ในกรณีที่แหลงรองรับนํ้ าท้ิงมีขนาดไมเพียงพอจะรองรับน้ํ าท้ิงท่ีระบายจากอาคารในช่ัว-
โมงการใชน้ํ าสูงสุด  ใหมีที่พักนํ้ าท้ิงเพ่ือรองรับปริมาณน้ํ าทิ้งที่เกินกวาแหลงรองรับนํ ้าทิ้งจะรับไดกอนที่จะระบายสูแหลง
รองรับนํ ้าทิ้ง



หมวด  ๔
ระบบประปา

ขอ ๓๖  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีท่ีเก็บนํ้ าใชสํ ารองท่ีสามารถจายน้ํ าในช่ัวโมงการใชน้ํ าสูงสุด
ไดไมนอยกวา ๒ ชั่วโมง  และตองมีระบบทอจายนํ ้าประปาที่มีแรงดันนํ ้าในทอจายน้ํ าและปริมาณน้ํ าประปาดังตอไปนี้

(๑)  แรงดันนํ ้าในระบบทอจายน้ํ าที่จุดนํ้ าเขาเคร่ืองสุขภัณฑตองมีแรงดันในช่ัวโมงการใชน้ํ าสูงสุดไมนอยกวา
๐.๑  เมกะปาสกาลมาตร

(๒)   ปริมาณการใชน้ํ าสํ าหรับจายใหแกผูใชนํ ้าท้ังอาคารสํ าหรับประเภทเครื่องสุขภัณฑแตละ
ชนิดใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้

ตารางเปรียบเทียบปริมาณน้ํ าประปาคิดเปนหนวยสุขภัณฑเพ่ือหาปริมาณน้ํ า

ประเภทเคร่ืองสุขภัณฑ ชนิดของเคร่ืองควบคุม หนวยสุขภัณฑ
(FIXTURE UNIT)

สวนบุคคล สาธารณะ
สวม ประตูน้ํ าลาง (FLUSH VALVE) ๖ ๑๐
สวม ถังนํ ้าลาง (FLUSH TANK) ๓ ๕
ท่ีปสสาวะ ประตูน้ํ าลาง (FLUSH VALVE) ๕ ๑๐
ท่ีปสสาวะ ถังน้ํ าลาง (FLUSH TANK) ๓ ๕
อางลางมือ กอกน้ํ า ๑ ๒
ฝกบวั กอกน้ํ า ๒ ๔
อางอาบน้ํ า กอกน้ํ า ๒ ๔

หนวยสุขภัณฑ   หมายความวา   ตัวเลขท่ีแสดงถึงปริมาณการใชน้ํ าหรือการระบายน้ํ าเปรียบเทียบกันระหวางสุข
ภัณฑตางชนิดกัน

ทั้งนี ้  สุขภัณฑอ่ืน  ๆ   ที่ไมไดระบุใหเทียบเคียงตัวเลขตามตารางขางตน



ขอ ๓๗  ระบบทอจายนํ้ าตองมีวิธีปองกันมิใหสิ่งปนเปอนจากภายนอกเขาไปในทอจายนํ ้าได
ในกรณีที่ระบบทอจายนํ ้าแยกกันระหวางน้ํ าด่ืมกับนํ ้าใช     ตองแยกชนิดของทอจายนํ ้าใหชัดเจน  หามตอทอจาย

นํ ้าท้ังสองระบบเขาดวยกัน

หมวด ๕
ระบบกํ าจัดขยะมูลฝอย

ขอ ๓๘  ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  ตองมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขนลํ าเลียง
หรือทิ้งลงปลองทิ้งมูลฝอย

ขอ ๓๙  การคิดปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนในอาคาร  ใหคิดจากอัตราการใชดังตอไปนี้
 (๑)  การใชเพ่ือการอยูอาศัย  ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา ๒.๔๐ ลิตร ตอคนตอวัน
 (๒)  การใชเพ่ือการพาณิชยกรรมหรือการอ่ืน   ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา   ๐.๔   ลิตร

 ตอพ้ืนท่ีหน่ึงตารางเมตรตอวัน
ขอ ๔๐  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังตอไปนี้

 (๑)  ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา  ๓  เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวันตามขอ ๓๙
 (๒)  ผนังตองท ําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
 (๓)  พ้ืนผิวภายในตองเรียบและกันนํ้ าซึม
 (๔)  ตองมีการปองกันกล่ินและน้ํ าฝน
 (๕)  ตองมีการระบายน้ํ าเสียจากมูลฝอยเขาสูระบบบ ําบัดนํ ้าเสีย
 (๖)  ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ํ าเขา

ท่ีพักรวมมูลฝอยตองมีระยะหางจากสถานท่ีประกอบอาหารและสถานท่ีเก็บอาหารไมนอยกวา ๔.๐๐ เมตร  แต
ถาท่ีพักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน  ๓  ลูกบาศกเมตร     ตองมีระยะหางจากสถานท่ีดังกลาวไมนอยกวา  ๑๐.๐๐  เมตร
และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก

ขอ ๔๑  ท่ีพักมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะดังตอไปน้ี
 (๑)  ฝา ผนัง และประตูตองแขง็แรงทนทาน  ประตูตองปดไดสนิทเพื่อปองกันกลิ่น
 (๒)  ขนาดเหมาะสมกับสถานท่ีและสะดวกตอการทํ าความสะอาด

ขอ ๔๒  ปลองท้ิงมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะดังตอไปน้ี
 (๑)  ตองท ําดวยวัสดุทนไฟ  มีขนาดความกวางแตละดานหรือเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา  ๖๐

เซนติเมตร  ผิวภายในเรียบ  ทํ าความสะอาดไดงายและไมมีสวนใดท่ีจะท ําใหมูลฝอยติดคาง
 (๒)  ประตูหรือชองทิ้งมูลฝอยตองท ําดวยวัสดุทนไฟและปดไดสนิท       เพ่ือปองกันมิให

มูลฝอยปลิวยอนกลับและติดคางได
 (๓)  ตองมีการระบายอากาศเพ่ือปองกันกลิ่น
 (๔)  ปลายลางของปลองท้ิงมูลฝอยตองมีประตูปดสนิทเพ่ือปองกันกล่ิน



หมวด  ๖
ระบบลิฟต

ขอ ๔๓ ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิงแตละชุดท่ีใชกับอาคารสูงใหมีขนาดมวลบรรทุกไมนอยกวา  ๖๓๐
กิโลกรัม

ขอ   ๔๔   อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอยหนึง่ชุด   ซ่ึงมีรายละเอียดอยางนอยดงัตอไปนี้
(๑)   ลิฟตดับเพลิงตองจอดไดทุกชั้นของอาคาร     และตองมีระบบควบคุมพิเศษสํ าหรับ

พนักงานดับเพลิงใชขณะเกิดเพลิงไหมโดยเฉพาะ
(๒)   บริเวณหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกช้ันตองติดตัง้ตูสายฉีดน้ํ าดับเพลิงหรือหัวตอ

สายฉีดน้ํ าดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงอ่ืน ๆ
(๓)   หองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกชั้นตองมีผนังหรือประตูที่ท ําดวยวัตถุทนไฟปดก้ันมิให

เปลวไฟหรือควันเขาได  มีหนาตางเปดออกสูภายนอกอาคารไดโดยตรง หรือมีระบบอัดลมภายในหองโถงหนาลิฟตดับ
เพลิงท่ีมีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา ๓.๘๖ เมกะปาสกาลมาตร  และทํ างานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม

(๔)   ระยะเวลาในการเคล่ือนทีอ่ยางตอเน่ืองของลิฟตดับเพลิงระหวางช้ันลางสุดกับช้ัน
บนสุดของอาคารตองไมเกินหนึ่งนาที

ทั้งนี ้  ในเวลาปกติลิฟตดับเพลิงสามารถใชเปนลิฟตโดยสารได
ขอ ๔๕  ในปลองลิฟตหามติดตัง้ทอสายไฟฟา ทอสงนํ ้า  ทอระบายนํ ้า และอุปกรณตาง ๆ  เวนแตเปนสวน

ประกอบของลิฟตหรือจ ําเปนสํ าหรับการทํ างานและการดูแลรักษาลิฟต
ขอ ๔๖   ลิฟตตองมีระบบและอุปกรณการทํ างานท่ีใหความปลอดภัยดานสวัสดิภาพและสุขภาพ

ของผูโดยสารดังตอไปนี้
(๑) ตองมีระบบการท ํางานที่จะใหลิฟตเลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตูลิฟตตองเปดโดย

อัตโนมัติเม่ือไฟฟาดับ
(๒)  ตองมีสัญญาณเตือนและลิฟตตองไมเคล่ือนท่ีเม่ือบรรทกุเกินพิกัด
(๓)  ตองมีอุปกรณที่จะหยุดลิฟตไดในระยะที่ก ําหนดโดยอัตโนมัติเม่ือตัวลิฟตมีความเร็ว

เกินพิกัด
(๔)  ตองมีระบบปองกันประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร
(๕)  ลิฟตตองไมเคล่ือนทีเ่ม่ือประตูลิฟตปดไมสนิท
(๖)  ประตูลิฟตตองไมเปดขณะลิฟตเคลื่อนที่หรือหยุดไมตรงที่จอด
(๗)  ตองมีระบบการติดตอกับภายนอกหองลิฟต  และสัญญาณแจงเหตุขัดของ
(๘)  ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหองลิฟตและหนาช้ันท่ีจอด
(๙)  ตองมีระบบการระบายอากาศในหองลิฟตตามที่กํ าหนดในขอ ๙ (๒)

ขอ  ๔๗   ใหมีค ําแนะนํ าอธิบายการใช  การขอความชวยเหลือ  การใหัความชวยเหลือและขอหามใชดังตอไปนี้
(๑)   การใชลิฟตและการขอความชวยเหลือ  ใหติดไวในหองลิฟต
(๒)   การใหความชวยเหลือ  ใหติดไวในหองจกัรกลและหองผูดูแลลิฟต
(๓)   ขอหามใชลิฟต   ใหติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น

ขอ  ๔๘   การควบคุมการติดต้ังและตรวจสอบระบบลิฟตตองด ําเนินการโดยวิศวกรไฟฟาหรือ



วิศวกรเคร่ืองกล  ซ่ึงเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้ังแตประเภทสามัญวิศวกรข้ึนไปตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม

ขอ  ๔๙   การกอสราง   ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ไดยื่น
ค ําขออนุญาตหรือไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไวแลวกอนวันท่ีกฎกระทรวงน้ีใชบังคบั  ใหไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงน้ี

 ใหไว ณ วันที ่๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕
         พลเอก อิสระพงศ  หนุนภักดี
      รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หนา ๒๓
เลมที ่๑๐๙  ตอนที่ ๑๑      ราชกิจจานุเบกษา                ๑๗  กุมภาพันธ  ๒๕๓๕

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  เน่ืองจากในปจจุบันไดมีการกอสรางอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ       เพ่ือใชประโยชนในการอยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพ่ิมมาก
ขึ้น   โครงสรางและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของอาคารจะแตกตางกันไปตามประเภทของการใช     สมควรควบคุม
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ     โดยเฉพาะเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง        ความปลอดภัย      การปอง
กันอัคคีภัย       การสาธารณสุข
การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม       การผังเมือง      การสถาปตยกรรม    และการอํ านวยความสะดวกแก
การจราจร   ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาดานสาธารณูปโภคของรัฐ  จึงจ ําเปนตองออกกฎกระทรวงน้ี


