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กฎกระทรวงฉบับท่ี ๓๓   
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(กฎกระทรวงฉบับท่ี ๔๒  
พ.ศ. ๒๕๓๗ 

กฎกระทรวงฉบับท่ี ๕๐  
พ.ศ. ๒๕๔๐) 

 
ออกตามความในพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๖) (๗) และ (๘) แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไวดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี ้
 “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงตั้งแต 
๒๓.๐๐ เมตรขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟาสําหรับ
อาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 

 “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชอาคารหรือสวนหนึ่ง
สวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเทศ โดยมีพ้ืนที่
รวมกันทุกช้ัน หรือชั้นหนึ่งช้ันใดในหลังเดียวกันต้ังแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป 

 (**คําวา “พ้ืน” ถูกยกเลิกโดยขอ ๑ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๐) 

 **“พ้ืนที่อาคาร” หมายความวา พ้ืนที่ของพื้นของอาคารแตละชั้น ที่บุคคลเขาอยู หรือใช
สอยไดภายในขอบเขตดานนอกของคาน หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตดานนอกของผนัง
ของอาคาร และใหหมายความรวมถึงเฉลียง หรือระเบียงดวย แตไมรวมพื้นดาดฟา และบันไดนอก
หลังคา  

(**คําวา “พ้ืนที่อาคาร” ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๑ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. 

๒๕๔๐ และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 
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 **”พ้ืนที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร” หมายความวา พ้ืนที่ของแปลงที่ดินที่นํามาใชขออนุญาต
กอสรางอาคาร ไมวาจะเปนที่ดินตามหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในที่ดินฉบับเดียว หรือหลายฉบับ
ซึ่งเปนที่ดินที่ติดตอกัน 

 **”ดาดฟา” หมายความวา พ้ืนสวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคล
สามารถขึ้นไปใชสอยได 

(คําวา **”พ้ืนที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร” และ *”ดาดฟา” บัญญัติเพิ่มเติมโดยขอ ๓ แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๐) 
 **“ที่วาง” หมายความวา พื้นทั่นปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซึ่งพื้นดังกลาว
อาจจะจัดใหเปนบอนํ้า สระวายน้ํา บอพักน้ําเสีย ที่พักขยะมูลฝอย หรือที่จอดรถ ที่อยูภายนอก
อาคารก็ได้ืและใหหมายความรวมถึงพื้นที่ของสิ่งกอสรางหรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน 
1.20 เมตร และไมมีหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับนั้น 

(*คําวา “ที่วาง” ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๔ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 
 “ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปน
ทางสัญจรได ทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 
 “วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเช้ือเพลิง 

 “ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา ๑๘ เซนติเมตร 
และไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอื่นที่มี
คุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอยกวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดาหนา ๑๘ เซนติเมตร ถาผนัง
คอนกรีตเสริมเหล็กตองหนาไมนอยกวา ๑๒ เซนติเมตร 

 “ระบบทอยืน” หมายความวา ทอสงน้ําและอุปกรณที่ใชสําหรับการดับเพลิง 

 “น้ําเสีย” หมายความวา ของเหลวที่ผานการใชแลวทุกชนิดทั้งที่มีกากหรือไมมีกาก 

 “แหลงรองรับน้ําทิ้ง” หมายความวา ทอระบายน้ําสาธารณะ คู คลอง แมน้ํา ทะเล และ
แหลงน้ําสาธารณะ 

 “ระบบบําบัดน้ําเสีย” หมายความวา กระบวนการทําหรือปรับปรุงน้ําเสียใหมีคุณภาพเปน
น้ําทิ้ง รวมทั้งการทําใหน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร 

 “ระบบประปา” หมายความวา ระบบการจายน้ําเพื่อใชและดื่ม 
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 “มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข 

 “ที่พักมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานที่ที่ใชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการ
ขนยายไปยังที่พักรวมมูลฝอย 

 “ลิฟตดับเพลิง” หมายความวา ลิฟตที่พนักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใชไดขณะเกิด
เพลิงไหม 
 *ขอ 1 ทวิ กฎกระทรวงนี้มิใหใชบังคับแกอาคารจอดรถซึ่งติดต้ังระบบเคลื่อนยายรถดวย
เครื่องจักรกลที่ไดรับการคํานวณออกแบบเพื่อใชประโยชนในการจอดรถโดยเฉพาะ 

 (*ขอ ๑ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงฉบับที่ ๔๒ พ.ศ.๒๕๒๗) 
 

 
หมวดที่ ๑ 

ลักษณะของอาคาร เนื้อท่ีวางของภายนอกอาคารและแนวอาคาร 
 

**ขอ 2 ที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพ้ืนที่อาคาร
รวมกันทุกชั้นไมเกิน 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา 12.00 

เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนไป
เช่ือมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 10.00 เมตร 

สําหรับที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพ้ืนที่อาคาร
รวมกันทุกช้ันมากกวา 30,000 ตารางเมตร ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา 
12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 18.00 เมตร ยาวตอเนื่องกันโดย
ตลอดจนไปเชื่อมตอกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกวางไมนอยกวา 18.00 เมตร 

ที่ดินดานที่ติดถนนสาธารณะตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ตองมีความกวางไมนอยกวา 12.00 

เมตร ยาวตอเนื่องกันโดยตลอดจนถึงบริเวณที่ต้ังของอาคาร และที่ดินนั้นตองวางเพื่อสามารถใช
เปนทางเขาออกของรถดับเพลิงไดโดยสะดวกดวย 

 (**ขอ ๒ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๕ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให
ใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 
 **ขอ 3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีผิวถนนที่มีผิวการจราจรกวางไม
นอยกวา 6.00 เมตร ที่ปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคาร เพื่อใหรถดับเพลิงสามารถเขาออกได



 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) - 4

โดยสะดวกถนนตามวรรคหนึ่ง จะอยูในระยะหามกอสรางอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริม
ถนนหรือทางหลวงตามขอบัญญัติทองถ่ินหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวของก็ไดในกรณีที่มีขอบัญญัติ
ทองถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวของกําหนดแนวสรางหรือขยายถนนใชบังคับใหเริ่มนับความกวางของ
ถนนตามวรรคหนึ่งต้ังแตแนวนั้น 

 (**ขอ ๓ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๖ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให
ใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 

**ขอ 4 สวนที่เปนขอบเขตนอกสุดของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ไมวาจะอยู
ในระดับเหนือพ้ืนดินหรือต่ํากวาระดับพื้นดินตองหางจากเขตที่ดินของผูอ่ืนหรือถนนสาธารณะไม
นอยกวา 6.00 เมตร ทั้งนี้ ไมรวมถึงสวนที่เปนรากฐานของอาคาร 

**ขอ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่กอสรางขึ้นในพ้ืนที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง
อาคารตองมีคาสูงสุดของอัตราสวนพื้นที่อาคารรวมกันทุกช้ันของอาคารทุกหลังตอพ้ืนที่ดินใช
เปนที่ต้ังอาคารไมเกิน 10 ตอ 1 

ในกรณีที่มีอาคารอื่นใดหรือจะมีการกอสรางอาคารอื่นใดในพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคาร
เดียวกันกับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีคาสูงสุดของอัตราพื้นที่อาคารวมกันทุกชั้น
ของอาคารทุกหลังตอพ้ืนที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคารไมเกิน 10 ตอ 1 ดวย 

**ขอ 6 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่วางไมนอยกวาอัตราสวนดังตอไปนี้ 
(1)  อาคารที่อยูอาศัยตองมีที่วางไมนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ตั้ง 

อาคาร 

(2) อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไมไดใชเปนที่อยู 
อาศัยตองมีที่วางไมนอยกวารอยละ 10 ของพื้นที่ดินที่ใชเปนที่ต้ังอาคาร แตถาอาคารนั้นใชเปนที่
อยูอาศัยรวมอยูดวยตองมีที่วางตาม (1) 

**ขอ 7 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพ้ืนของอาคารที่ตํ่ากวาระดับพื้นดินตอง
มีระบบระบายอากาศ กับระบบบําบัดน้ําเสีย และการระบายน้ําทิ้งตามหมวด 2 และหมวด 3 แยก
เปนอิสระจากระบบระบายอากาศ กับระบบบําบัดน้ําเสีย และการระบายน้ําทิ้งสวนเหนือพ้ืนดิน
พ้ืนของอาคารที่ตํ่ากวาระดับพื้นดินตามวรรคหนึ่ง หามใชเปนที่อยูอาศัย 

**ขอ 8 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพ้ืนของอาคารที่ตํ่ากวาระดับถนนหนา
อาคาร ต้ังแตชั้นที่ 3 ลงไป หรือต่ํากวาระดับถนนหนาอาคารตั้งแต 7.00 เมตร ลงไป ตองจัดใหม ี
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(1)  ระบบลิฟตตามหมวด 6 

(2)  บันไดหนีไฟจากชั้นลางสุดสูพ้ืนของอาคารที่มีทางออกสูภายนอกไดโดยสะดวก  
และบันไดหนีไฟตองมีระบบแสงสวางและระบบอัดลมที่มีความดันขณะใชงานไมนอย

กวา 3.86 ปาสกาลมาตรทํางานอยูตลอดเวลา และผนังบันไดหนีไฟทุกดานตองเปนคอนกรีตเสริม
เหล็กหนาไมนอยกวา 10 เซนติเมตร บันไดหนีไฟตองอยูหางกันไมเกิน 06.00 เมตร เมื่อวัดตาม
แนวทางเดิน ทั้งนี้ เพื่อใชเปนที่หนีภัยในกรณีฉุกเฉินได 
 (**ขอ ๔ ๕ ๖ ๗ และ ๘ ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ ๗ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. 

๒๕๔๐ และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 
**ขอ 8 ทวิ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีผนังและประตูที่ทําดวยวัสดุ

ทนไฟที่สามารถปดกั้นมิใหเปลวไฟหรือควันเมื่อเกิดเพลิงไหมเขาไปในบริเวณบันไดที่มิใชบันได
หนีไฟของอาคาร ทั้งนี้ ผนังหรือประตูดังกลาวตองสามารถทนไฟไดไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 

**ขอ 8 ตรี อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีแผนผังของอาคารแตละชั้น 
ติดไวบริเวณหองโถงหนาลิฟตทุกแหงของแตละชั้นนั้นในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน และที่บริเวณ 

พ้ืนช้ันลางของอาคารตองจัดใหมีแผนผังอาคารของทุกช้ันเก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบ
ไดโดยสะดวก 

แผนผังของอาคารแตละช้ันใหประกอบดวย 

(1)  ตําแหนงของหองทุกหองของชั้นนั้น 

(2)  ตําแหนงที่ติดต้ังตูสายฉีดน้ําดับเพลิงหรือหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิง และอุปกรณ
ดับเพลิงอ่ืน ๆ ของชั้นนั้น 

(3)  ตําแหนงประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้น 

(4) ตําแหนงลิฟตดับเพลิงของช้ันนั้น" 

 (**ขอ ๘ ทวิ และ ๘ ตรี บัญญัติเพิ่มเติมโดยขอ ๘ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. 

๒๕๔๐) 
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หมวด ๒ 

ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม 
 

**ขอ 9 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีการระบาย
อากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือโดยวิธีกล ดังตอไปนี้ 

(1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ใหใชเฉพาะกับหองในอาคารที่มีผนังดานนอก
ของอาคารอยางนอยหนึ่งดาน โดยจัดใหมีชองเปดสูภายนอกอาคารได เชน ประตู หนาตางหรือ
บานเกล็ด ซึ่งตองเปดไวระหวางใชสอยหองนั้น ๆ และพื้นที่ของชองเปดนี้ตองเปดไดไมนอยกวา
รอยละ 10 ของพื้นที่ของหองนั้น 

(2) การระบายอากาศโดยวิธีกล ใหใชกับหองในอาคารลักษณะใดก็ไดโดยจัดใหมีกล
อุปกรณขับเคลื่อนอากาศ ซึ่งตองทํางานตลอดเวลาระหวางที่ใชสอยหองนั้น
เพื่อใหเกิดการนําอากาศภายนอกเขามาตามอัตราดังตอไปนี้ 

ลําดับ สถานที่ (ประเภทการใช) อัตราการระบายอากาศ  
ไมนอยกวาจํานวนเทาของ
ปริมาตรของหองใน 1 

ช่ัวโมง 
1 หองน้ํา หองสวมของที่พักอาศัย หรือสํานักงาน 2 
2 หองน้ํา หองสวมของอาคารสาธารณะ 4 
3 ที่จอดรถที่อยูตํ่ากวาระดับพื้นดิน 4 
4 โรงงาน 4 
5 โรงมหรสพ 4 
6 สถานที่จําหนายอาหาร และเครื่องด่ืม 7 
7 สํานักงาน 7 
8 หองพักในโรงแรม หรืออาคารชุด 7 
9 หองครัวของที่พักอาศัย 12 
10 หองครัวของสถานที่จําหนายอาหาร และ

เคร่ืองด่ืม 
24 

11 ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิง 30 
สําหรับหองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม ถาไวจัดใหมีการระบายอากาศ

ครอบคลุมแหลงที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือกาชที่ตองการระบายในขนาดที่เหมาะสมแลว จะมีอัตรา
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การระบายอากาศในสวนอ่ืนของหองครัวนั้นนอยกวาอัตราที่กําหนดในตารางก็ได ทั้งนี้ ตองไม
นอยกวา 12 เทาของปริมาตรของหองใน 1 ชั่วโมง 

สถานที่อ่ืน ๆ ที่มิไดระบุในตาราง ใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกับอัตราที่กําหนดไวในตาราง 

 ตําแหนงที่ชองนําอากาศภายนอกเขาโดยวิธีกล ตองหางจากที่เกิดอากาศเสียและชอง
ระบายอากาศทิ้งไมนอยกวา 5.00 เมตร สูงจากพื้นดินไมนอยกวา 1.50 เมตรการนําอากาศภายนอก
เขาและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกล ตองไมกอใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยู
อาศัยใกลเคียง 

 (**ขอ ๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ ๙ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ และให
ใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 
 ขอ ๑๐ การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีการปรับภาวะ
อากาศดวยระบบการปรับภาวะอากาศ ตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
 (๑) ตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจาก
ภายในพื้นที่ปรับภาวะอากาศออกไปไมนอยกวาอัตราดังตอไปนี้ 
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ลําดับ สถานที่ (ประเภทการใช) ลูกบาศกเมตร ตอ
ชั่วโมงตอตารางเมตร 

๑ หางสรรพสินคา (ทางเดินชมสินคา) ๒ 
๒ โรงงาน ๒ 
๓ สํานักงาน ๒ 
๔ สถานอาบอบนวด ๒ 
๕ ชั้นติดตอธุระกับธนาคาร ๒ 
๖ หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด ๒ 
๗ หองปฏิบัติการ ๒ 
๘ รานตัดผม ๒ 
๙ สถานโบวล่ิง ๔ 
๑๐ โรงมหรสพ (บริเวณที่นั่งสําหรับคนดู) ๔ 
๑๑ หองเรียน ๔ 
๑๒ สถานบริหารรางกาย ๕ 
๑๓ รานเสริมสวย ๕ 
๑๔ หองประชุม ๖ 
๑๕ หองน้ํา – หองสวม ๑๐ 
๑๖ สถานที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่ม (หองรับประทาน

อาหาร) 
๑๐ 

๑๗ ไนตคลับ บาร หรือสถานลีลาศ ๑๐ 
๑๘ หองครัว ๓๐ 
๑๙ โรงพยาบาล 

หองคนไข 
หองผาตัดและหองคลอด 
หองไอ.ซ.ียู. 

 
๒ 
๘ 
๕ 

 
 สถานที่อื่น ๆ ที่มิไดระบุไวในตารางใหใชอัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกัน 

 (๒) หามนําสารทําความเย็นชนิดเปนอันตรายตอรางกาย หรือติดไฟไดงายมาใชกับ
ระบบปรับภาวะอากาศที่ใชสารทําความเย็นโดยตรง 

 (๓) ระบบปรับภาวะอากาศดวยนํ้า หามตอทอนํ้าของระบบปรับภาวะอากาศเขากับ
ทอน้ําของระบบประปาโดยตรง 
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 (๔) ระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
(ก) ทอลม วัสดุหุมทอลม และวัสดุบุภายในทอลม ตองเปนวัสดุที่ไมติดไฟ

และไมเปนสวนที่ทําใหเกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม 
**(ข) ทอลมสวนที่ติดต้ังผานผนังกันไฟหรือพ้ืนของอาคารที่ทําดวยวัตถุทน

ไฟตองติดต้ังล้ินกันไฟที่ปดอยางสนิทโดยอัตโนมัติเมื่ออณุหภูมิสูงเกิน
กวา 74 องศาเซลเซียส และลิ้นกันไฟตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 
1 ช่ัวโมง 30 นาท ี

**(ค) หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได ชองลิฟต ของอาคาร เปนสวน
หนึ่งของระบบทอลมสงหรือระบบทอลมกลับ เวนแตสวนที่เปนพื้นที่
วางระหวางเพดานกับพื้นของอาคารช้ันเหนือขึ้นไปหรือหลังคาที่มี
สวนประกอบของเพดานที่มีอัตราการทนไฟไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง 

 (๕) การขับเคลื่อนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้ 
(ก) มีสวิตชพัดลมของระบบการขับเคลื่อนอากาศที่ปดเปดดวยมือติดตั้งในที่ที่

เหมาะสมและสามารถปดสวิตชไดทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม 
(ข) ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอนาที

ขึ้นไป ตองติดตั้งอุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจสอบการเกิด
เพลิงไหมที่มีสมรรถนะไมดอยกวาอุปกรณตรวจจับควันดํา ซึ่งสามารถ
บังคับใหสวิตชหยุดการทํางานของระบบไดโดยอัตโนมัติ 

 ทั้งนี้การออกแบบและควบคุมการติดต้ังระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศ
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้ังแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 

 (**ขอ ๔ (ข) และ ๔ (ค) ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ ๑๐ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. 

๒๕๔๐ และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 
**ขอ 10 ทวิ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีโถงภายในอาคารเปนชองเปดทะลุ

พ้ืนของอาคารตั้งแตสองชั้นขึ้นไปและไมมีผนังปดลอม ตองจัดใหมีระบบควบคุมการแพร 
กระจายของควันที่สามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม ทั้งนี้ เพื่อระบายควันออกสู 
ภายนอกอาคารไดอยางรวดเร็ว 
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 (**ขอ ๑๐ ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดย ขอ ๑๑ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๐) 

 ขอ ๑๑ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาเพื่อแสงสวาง
หรือกําลัง ซึ่งตองมีการเดินสายไฟและติดต้ังอุปกรณไฟฟาตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง
หรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ในกรณีที่อยูนอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงและการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค ใหใชมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ 
ในระบบจายไฟฟาตองมีสวิตชประธานซึ่งติดต้ังในที่ที่จัดไวโดยเฉพาะแยกจากบริเวณที่ใชสอย
เพื่อการอื่น ในการนี้จะจัดไวเปนหองตางหากสําหรับกรณีติดตั้งภายในอาคาร หรือจะแยกเปน
อาคารโดยเฉพาะก็ได 
 การติดตั้งหมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องกําเนิดไฟฟา ใหนําความในวรรคสองมาใชบังคับ 
โดยจะรวมบริเวณที่ติดตั้งสวิตชประธาน หมอแปลงไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟาไวในที่เดียวกัน
ได 
 เมื่อมีการใชกระแสไฟฟาเต็มที่ตามที่กําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟา แรงดันไฟฟาที่
สายวงจรยอยจะแตกตางจากแรงดันไฟฟาที่แผงสวิตชประธานไดไมเกินรอยละหา 
 ขอ ๑๒ แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน 

 การตอลงดิน หลักสายดิน และวิธีการตอใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟานคร
หลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค ในกรณีที่อยูนอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวง
และการไฟฟาสวนภูมิภาค ใหใชมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงาน
แหงชาต ิ

 ขอ ๑๓ อาคารสูงตองมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ซึ่งประกอบดวยเสาลอฟา 
สายลอฟา สายตัวนํา สายนําลงดิน และหลักสายดินที่เช่ือมโยงกันเปนระบบสําหรับสายนําลงดิน
ตองมีขนาดพื้นที่ภาคตัดขวางเทียบไดไมนอยกวาสายทองแดงตีเกลียว ขนาด ๓๐ ตารางมิลลิเมตร 
สายนําลงดินนี้ตองเปนระบบที่แยกเปนอิสระจากระบบสายดินอ่ืน 

อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร และมีสายนําลงดินตอจากสายตัวนําหางกันทุก
ระยะไมเกิน ๓๐ เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร ทั้งนี้สายนําลงดินของอาคารแตละหลังตองมี
ไมนอยกวาสองสาย 

 เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสรางอาคารอาจใชเปนสายนําลงดินได แตตองมี
ระบบการถายประจุไฟฟาจากโครงสรางสูหลักสายดินไดถูกตองตามหลักวิชาการชาง 
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ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟาของ
สํานักงานพลังงานแหงชาติ 

 ขอ ๑๔ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง
สําหรับกรณีฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจาย
ไฟฟาปกติหยุดทํางาน 

 แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึ่ง ตองสามารถจาย
พลังงานไฟฟาไดเพียงพอตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอยกวาสองช่ัวโมงสําหรับเครื่องหมายแสดง
ทางฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม 

(๒) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาที่ใชงานสําหรับลิฟตดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ํา
ดับเพลิง หองชวยชีวิตฉุกเฉิน ระบบสื่อสาร เพื่อความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการ
ผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟาขัดของ 

 ขอ ๑๕ กระแสไฟฟาที่ใชกับลิฟตดับเพลิงตองตอจากแผงสวิตชประธานของอาคารเปน
วงจรที่แยกเปนอิสระจากวงจรทั่วไป วงจรไฟฟาสํารองสําหรับลิฟตดับเพลิงตองมีการปองกัน
อันตรายจากเพลิงไหมอยางเดียว 

 ขอ ๑๖ ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทุก
ช้ัน ระบบเตือนสัญญาณเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย 

(๑) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนที่อยูใน
อาคารไดยินหรือทราบอยางทั่วถึง 

(๒) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อให
อุปกรณตาม (๑) ทํางาน 

 ขอ ๑๗ แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย 

(๑)  แผนผังวงจรไฟฟาของแตละช้ันของอาคารที่มีมาตราสวนเชนเดียวกับที่
กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบการขออนุญาตในการ
กอสรางอาคารซึ่งแสดงถึง 

(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดต้ังอุปกรณไฟฟาทั้งหมดในแตละวงจร
ยอยของระบบไฟฟาแสงสวางกําลัง 



 กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ฉบับที่ 42 (พ.ศ.2537) ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) - 12

(ข) รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบ
สัญญาณเตือนเพลิงไหม 

(ค) รายละเอียดการเดินสายและการติดต้ังอุปกรณทั้งหมดของระบบไฟฟา
ฉุกเฉิน 

(๒) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานตาง ๆ 
รวมทั้งรายละเอียดของระบบปองกันสายประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟาทั้งหมดของทุกระบบ 

(๓) รายการประกอบแบบแปลนแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา 
(๔) แผนผังวงจรและการติดตั้งหมอแปลงไฟฟา แผงควบคุมหรือแผงจายไฟฟาและ

ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง 

(๕) แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบ
ปองกันอันตรายจากฟาผา 
 ขอ  ๑๘  อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบปองกันเพลิงไหมซึ่ ง
ประกอบดวยระบบทอยืน ที่เก็บน้ําสํารอง และหัวรับน้ําดับเพลิงดังตอไปนี ้

(๑) ทอยืนตองเปนโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใชงานไดไมนอยกวา ๑.๒ 
เมกะปาสกาลมาตร โดยทอดังกลาวตองทาดวยสีน้ํามันสีแดงและติดตั้งต้ังแตช้ันลางสุดไปยังชั้น
สูงสุดของอาคาร ระบบทอยืนทั้งหมดตองตอเขากับทอประธานสงน้ําจากแหลงจายน้ําของอาคาร
และจากหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคาร 

(๒) ทุกช้ันของอาคารตองจัดใหมีตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงที่ประกอบดวยหัวตอสายฉีด
น้ําดับเพลิง พรอมสายฉีดน้ําดับเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง ๒๕ มิลลิเมตร (๑น้ิว) และหัวตอสาย
ฉีดน้ําดับเพลิงชนิดหัวตอสวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒.๕2 นิ้ว) พรอมทั้งฝา
ครอบและโซรอยติดไวทุกระยะหางกันไมเกิน ๖๔.๐๐ เมตร และเมื่อใชสายฉีดน้ําดับเพลิงยาวไม
เกิน ๓๐.๐๐ เมตร ตอจากตูหัวฉีดน้ําดับเพลิงแลวสามารถนําไปใชดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้น
นั้นได 

(๓) อาคารสูงตองมีที่เก็บน้ําสํารองเพื่อใชเฉพาะในการดับเพลิงและตองมีระบบสง
น้ําที่มีความดันตํ่าสุดที่หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงที่ช้ันสูงสุดไมนอยกวา ๐.๔๕ เมกะปาสกาลมาตร 
แตไมเกิน ๐.๗ เมกะปาสกาลมาตร ดวยอัตราการไหล ๓๐ ลิตรตอวินาที โดยใหมีประตูน้ําปดเปด
และประตูกันน้ําไหลกลับอัตโนมัติดวย 
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(๔) หัวรับน้ําดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารตองเปนชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสน
ผานศูนยกลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒.๕ นิ้ว) ที่สามารถรับน้ําจากรถดับเพลิงที่มีขอตอสวมเร็วแบบมี
เขี้ยวขนาดเสนผานศูนยกลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒.๕ นิ้ว) ที่หัวรับน้ําดับเพลิงตองมีฝาปดเปดที่มีโซ
รอยติดไวดวย ระบบทอยืนทุกชุดตองมีหัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงาน
ดับเพลิงเขาถึงไดสะดวกรวดเร็วที่สุดและใหอยูใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะมากที่สุด บริเวณใกล
หัวรับน้ําดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา “หัวรับน้ําดับเพลิง” 

(๕) ประมาณการสงจายน้ําสํารองตองมีปริมาณการจายไมนอยกวา ๓๐ ลิตรตอ
วินาที สําหรับทอยืนทอแรก และไมนอยกวา ๑๕ ลิตรตอวินาที สําหรับทอยืนแตละทอที่เพิ่มขึ้นใน
อาคารหลังเดียวกัน แตรวมแลวไมจําเปนตองมากกวา ๙๕ ลิตรตอวินาที และสามารถสงจายน้ํา
สํารองไดเปนเวลาไมนอยกวา ๓๐ นาท ี

 ขอ ๑๙ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ นอกจากจะตองมีระบบปองกันเพลิงไหม
ตามขอ ๑๘ แลว ตองติดต้ังเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสําหรับ
ดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละช้ันโดยใหมีหนึ่งเครื่องตอพ้ืนที่อาคารไมเกิน 
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน ๔๕.๐๐ เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ ๑ เครื่อง 

 การติดต้ังเครื่องดับเพลิงตามวรรคหนึ่ง ตองติดต้ังใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจาก
ระดับพื้นอาคารไมเกิน ๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขา
ใชสอยไดโดยสะดวก 

 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุสารเคมีไมนอยกวา ๔ กิโลกรัม 

 ขอ ๒๐ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน 
SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอื่นที่เทียบเทา ที่สามารถทํางานไดดวยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม 
โดยใหสามารถทํางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกช้ัน ในการนี้ใหแสดงแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติในแตละช้ันของอาคารไวดวย 

 ขอ  ๒๑  แบบแปลนระบบทอน้ํ าตาง  ๆ  ในแตละชั้นของอาคารใหมีมาตราสวน
เชนเดียวกับที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบการขอ
อนุญาตในการกอสรางอาคารโดยใหมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

(๑) ระบบทอนํ้าประปาที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายน้ําไปสู
อุปกรณและสุขภัณฑทั้งหมด 
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(๒) ระบบทอนํ้าดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายน้ําหรือ
หัวรับน้ําดับเพลิงไปสูหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและที่เก็บน้ําสํารอง 

(๓) ระบบทอระบายน้ําที่แสดงแผนผังการเดินทอระบายน้ําฝน การเดินทอนํ้าเสีย
จากสุขภัณฑและทอนํ้าเสียอ่ืน ๆ จนถึงระบบบําบัดน้ําเสีย รวมทั้งการเดินทอระบายอากาศของ
ระบบทอน้ําเสีย 

(๔) ระบบการเก็บและจายน้ําจากที่เก็บน้ําสํารอง 

 ขอ ๒๒ อาคารสูงตองมีบันไดหนีไฟจากชั้นสูงสุดหรือดาดฟาสูพ้ืนดินอยาง
นอย ๒ บันได ตั้งอยูในที่ที่บุคคลไมวาจะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟได
สะดวก แตละบันไดหนีไฟตองอยูหางกัน ๖๐.๐๐ เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน 

ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่งตองแสดงการคํานวณใหเห็นวาสามารถใชลําเลียง
บุคคลทั้งหมดในอาคารออกมานอกอาคารไดภายใน ๑ ชั่วโมง 

ขอ ๒๓ บันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟและไมผุกรอน เชน คอนกรีตเสริมเหล็ก เปน
ตน มีความกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร และลูกตั้งสูง
ไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร มีชานพักกวางไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร และมีราวบันไดอยางนอยหน่ึง
ดาน หามสรางบันไดหนีไฟเปนแบบบันไดเวียน 

ขอ ๒๔ บันไดหนีไฟและชานพักสวนที่อยูภายนอกอาคาร ตองมีผนังดานที่บันไดพาด
ผานเปนผนังกันไฟ 

**ขอ 25 บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคาร ตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารได แตละ
ช้ันตองมีชองระบายอากาศที่มีพ้ืนที่รวมกันไมนอยกวา 1.4 ตารางเมตร เปดสูภายนอกอาคารได 
หรือมีระบบอัดลมภายในชองบันไดหนีไฟที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาล
มาตร ที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม และบันไดหนีไฟที่ลงสูพ้ืนของอาคารนั้น ตองอยู
ในตําแหนงที่สามารถออกสูภายนอกไดโดยสะดวก 

 (**ขอ ๒๕ ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ ๑๒ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 

ขอ ๒๖ บันไดหนีไฟที่อยูภายในอาคารตองมีผนังกันไฟโดยรอบ ยกเวนชองระบาย
อากาศและตองมีแสงสวางจากระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็นชองทางไดขณะเพลิงไหม และมีปาย
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บอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของประตูหนีไฟทุกช้ันดวยตัวอักษรที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา ๑๐ เซนติเมตร 

ขอ ๒๗ ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกพรอม
ติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๙๐ เซนติเมตร สูง
ไมนอยกวา ๑.๙๐ เมตร และตองสามารถเปดออกไดสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันได
หนีไฟตองไมมีช้ันหรือธรณีประตูหรือขอบก้ัน 

 ขอ ๒๘ อาคารสูงตองจัดใหมีชองทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสา
ธารณภัยที่เกิดในอาคารไดทุกช้ัน ชองทางเฉพาะนี้จะเปนลิฟตดับเพลิงหรือชองบันไดหนีไฟก็ได 
และทุกชั้นตองจัดใหมีหองวางที่มีพ้ืนที่ไมนอยกวา ๖.๐๐ ตารางเมตร ติดตอกับชองทางนี้ และ
บริเวณที่ปลอดจากเปลวไฟและควันเชนเดียวกับชองบันไดหนีไฟและเปนที่ต้ังของตูหัวฉีดน้ํา
ดับเพลิงประจําชั้นของอาคาร 

 **ขอ 29 อาคารสูงตองมีดาดฟาและมีพ้ืนที่บนดาดฟาขนาดกวาง ยาวดานละไมนอยกวา 
10.00 เมตร เปนที่โลงและวางเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได และตองจัดใหมีทางหนีไฟบน
ช้ันดาดฟาที่จะนําไปสูบันไดหนีไฟไดสะดวกทุกบันได รวมทั้งจัดใหมีอุปกรณเคร่ืองชวยในการ
หนีไฟจากอาคารลงสูพ้ืนดินไดโดยปลอดภัยดวย 

 (**ขอ ๒๙ ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ ๑๓ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 
 
 

หมวด ๓ 

ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําท้ิง 
 
 ขอ ๓๐ การออกแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งของ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมต้ังแตประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 

 ขอ ๓๑ การระบายน้ําฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษจะระบายลงสู
แหลงรองรับน้ําทิ้งโดยตรงก็ได แตตองไมกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือ
ทรัพยสิน หรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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 ขอ ๓๒ ระบบบําบัดน้ําเสียจะแยกเปนระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเปนระบบรวมของ
สวนกลางก็ได แตตองไมกอใหเกิดเสียง กลิ่น ฟอง กาก หรือสิ่งอื่นใดที่เกิดจากการบําบัดนั้น 
จนถึงขนาดที่อาจเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน กระทบกระเทือนตอการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม หรือความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอยูอาศัยใกลเคียง 

 ขอ ๓๓ น้ําเสียตองผานระบบบําบัดน้ําเสียจนเปนน้ําทิ้งกอนระบายสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง
โดยคุณภาพน้ําทิ้งใหเปนไปตามประกาศสํานักคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้งจากอาคาร 

 ขอ ๓๔ ทางระบายน้ําทิ้งตองมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทําความสะอาดได
โดยสะดวกในกรณีที่ทางระบายน้ําเปนแบบทอปดตองมีบอสําหรับตรวจการระบายน้ําทุกระยะไม
เกิน ๘.๐๐ เมตร และทุกมุมเล้ียวดวย 

 ขอ ๓๕ ในกรณีที่แหลงรองรับน้ําทิ้งมีขนาดไมเพียงพอจะรองรับน้ําทิ้งที่ระบายจาก
อาคารในชั่วโมงการใชน้ําสูงสุด ใหมีที่พักน้ําทิ้งเพื่อรองรับปริมาณน้ําทิ้งที่เกินกวาแหลงรองรับน้ํา
ทิ้งจะรับไดกอนที่จะระบายสูแหลงรองรับน้ําทิ้ง 
 

 
หมวด ๔ 

ระบบประปา 
 
 ขอ ๓๖ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีที่เก็บน้ําใชสํารองที่สามารถจายน้ําใน
ช่ัวโมงการใชน้ําสูงสุดไดไมนอยกวา ๒ ช่ัวโมง และตองมีระบบทอจายน้ําประปาที่มีแรงดันน้ําใน
ทอจายน้ําและปริมาณน้ําประปาดังตอไปนี้ 

(๑) แรงดันน้ําในระบบทอจายน้ําที่จุดน้ําเขาเครื่องสุขภัณฑตองมีแรงดันในช่ัวโมง
การใชน้ําสูงสุดไมนอยกวา ๐.๑ เมกะปาสกาลมาตร 

(๒) ปริมาณการใชน้ําสําหรับจายใหแกผูใชน้ําทั้งอาคารสําหรับประเภทเครื่อง
สุขภัณฑแตละชนิดใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
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หนวยสุขภัณฑ ประเภทเครื่องสุขภัณฑ ชนิดของเครื่องควบคุม 
สวนบุคคล สาธารณะ 

สวม ประตูน้ําลาง (Flush valve) ๖ ๑๐ 
สวม ถังน้ําลาง (Flush tank) ๓ ๕ 
ที่ปสสาวะ ประตูน้ําลาง (Flush valve) ๕ ๑๐ 
ที่ปสสาวะ  ถังน้ําลาง (Flush tank) ๓ ๕ 
อางลางมือ  ก็อกน้ํา ๑ ๒ 
ฝกบัว  ก็อกน้ํา ๒ ๔ 
อางอาบน้ํา  ก็อกน้ํา ๒ ๔ 

 
 หนวยสุขภัณฑ หมายความวา ตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณการใชน้ําหรือการระบายน้ํา
เปรียบเทียบกันระหวางสุขภัณฑตางชนิดกัน  
 ทั้งนี้ สุขภัณฑอ่ืน ๆ ที่ไมไดระบุใหเทียบเคียงตัวเลขตามตารางขางตน 

 ขอ ๓๗ ระบบทอจายน้ําตองมีวิธีปองกันมิใหสิ่งปนเปอนจากภายนอกเขาไปในทอจาย
น้ําได ในกรณีที่ระบบทอจายน้ําแยกกันระหวางน้ําด่ืมกับน้ําใช ตองแยกชนิดของทอจายน้ําให
ชัดเจน หามตอทอจายน้ําทั้งสองระบบเขาดวยกัน 
 
 

หมวด ๕ 

ระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 
 ขอ ๓๘ ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขน
ลําเลียงหรือทิ้งลงปลองทิ้งมูลฝอย 

 ขอ ๓๙ การคิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคาร ใหคิดจากอัตราการใชดังตอไปนี ้
(๑) การใชเพื่อการอยูอาศัย ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา ๒.๔๐ ลิตร ตอคนตอวัน 

(๒) การใชเพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไมนอยกวา ๐.๔ ลิตร 
ตอพ้ืนที่หนึ่งตารางเมตรตอวัน 
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ขอ ๔๐ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะ
ดังตอไปนี ้

(๑) ตองมีขนาดความจุไมนอยกวา ๓ เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวัน
ตามขอ ๓๙ 

(๒) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ 

(๓) พ้ืนผิวภายในตองเรียบและกันน้ําซึม 

(๔) ตองมีการปองกันกลิ่นและน้ําฝน 

(๕) ตองมีการระบายน้ําเสียจากมูลฝอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย 

(๖) ตองมีการระบายอากาศและปองกันน้ําเขา 
 ที่พักรวมมูลฝอยตองมีระยะหางจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม
นอย ๔.๐๐ เมตร แตถาที่พักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจาก
สถานที่ดังกลาวไมนอยกวา ๑๐.๐๐ เมตร  และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก 

 ขอ ๔๑ ที่พักมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะดังตอไปนี ้
(๑)  ฝา ผนัง และประตูตองแข็งแรงทนทาน ประตูตองปดไดสนิทเพื่อปองกันกล่ิน 

(๒) ขนาดเหมาะสมกับสถานที่และสะดวกตอการทําความสะอาด 

 ขอ ๔๒ ปลองทิ้งมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีลักษณะ
ดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีขนาดความกวางแตละดานหรือเสนผานศูนยกลางไม
นอยกวา ๖๐ เซนติเมตร ผิวภายในเรียบ ทําความสะอาดไดงายและไมมีสวนใดที่จะทําใหมูลฝอย
ติดคาง 

(๒)  ประตูหรือชองทิ้งมูลฝอยตองทําดวยวัสดุทนไฟและปดไดสนิท เพื่อปองกันมิ
ใหมูลฝอยปลิวยอนกลับและติดคางได 

(๓)  ตองมีการระบายอากาศเพื่อปองกันกลิ่น 

(๔)  ปลายลางของปลองทิ้งมูลฝอยตองมีประตูปดสนิทเพื่อปองกันกลิ่น 
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หมวด ๖ 

ระบบลิฟต 
 
 ขอ ๔๓ ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิงแตละชุดที่ใชกับอาคารสูงใหมีขนาดบรรทุกไม
นอยกวา ๖๓๐ กิโลกรัม 

 ขอ ๔๔ อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิงอยางนอยหน่ึงชุด ซึ่งมีรายละเอียดอยางนอย
ดังตอไปนี้ 

(๑)  ลิฟตดับเพลิงตองจอดไดทุกช้ันของอาคาร และตองมีระบบควบคุมพิเศษ
สําหรับพนักงานดับเพลิงใชขณะเกิดเพลิงไหมโดยเฉพาะ 

(๒)  บริเวณหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกช้ันตองติดตั้งตูสายฉีดน้ําดับเพลิงหรือ
หัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงอ่ืน ๆ 

**(3) หองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกช้ันตองมีผนังหรือประตูที่ทําดวยวัตถุทนไฟปดก้ันมิ
ใหเปลวไฟหรือควันเขาได มีหนาตางเปดออกสูภายนอกอาคารไดโดยตรง หรือมีระบบอัดลม
ภายในหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงที่มีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาลมาตร ที่
ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม  
(๔)  ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อยางตอเนื่องของลิฟตดับเพลิงระหวางช้ันลางสุดกับช้ันบนสุด
ของอาคารตองไมเกินหนึ่งนาที 
 ทั้งนี้ ในเวลาปกติลิฟตดับเพลิงสามารถใชเปนลิฟตโดยสารได 
 (**ขอ ๔๔ (๓) ความเดิมถูกยกเลิกโดย ขอ ๑๔ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และใหใชขอความใหมแทนดังที่พิมพไวนี)้ 
 ขอ ๔๕ ในปลองลิฟตหามติดตั้งทอสายไฟฟา ทอสงน้ํา ทอระบายน้ํา และอุปกรณตาง ๆ 
เวนแตเปนสวนประกอบของลิฟตหรือจําเปนสําหรับการทํางานและการดูแลรักษาลิฟต 
 ขอ ๔๖ ลิฟตตองมีระบบและอุปกรณการทํางานที่ใหความปลอดภัยดานสวัสดิภาพและ
สุขภาพของผูโดยสารดังตอไปนี้ 

(๑)  ตองมีระบบการทํางานที่จะใหลิฟตเล่ือนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและ
ประตูลิฟตตองเปดโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟาดับ 

(๒)  ตองมีสัญญาณเตือนและลิฟตตองไมเคล่ือนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด 
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(๓)  ตองมีอุปกรณที่จะหยุดลิฟตไดในระยะที่กําหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟตมี
ความเร็วเกินพิกัด 

(๔)  ตองมีระบบปองกันประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร 

(๕)  ลิฟตตองไมเคลื่อนที่เมื่อประตูลิฟตปดไมสนิท 

(๖)  ประตูลิฟตตองไมเปดขณะลิฟตเคล่ือนที่หรือหยุดไมตรงที่จอด 

(๗)  ตองมีระบบการติดตอกับภายนอกหองลิฟต และสัญญาณแจงเหตุขัดของ 

(๘)  ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหองลิฟตและหนาชั้นที่จอด 

(๙)  ตองมีระบบการระบายอากาศในหองลิฟตตามที่กําหนดในขอ ๙(๒) 

 ขอ ๔๗ ใหมีคําแนะนําอธิบายการใช การขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือและ
ขอหามใชดังตอไปนี้ 

(๑) การใชลิฟตและการขอความชวยเหลือ ใหติดไวในหองลิฟต 
(๒)  การใหความชวยเหลือ ใหติดไวในหองจักรกลและหองผูดูแลลิฟต 
(๓)  ขอหามใชลิฟต ใหติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น 

 ขอ ๔๘ การควบคุมการติดต้ังและตรวจสอบระบบลิฟตตองดําเนินการโดยวิศวกรไฟฟา
หรือวิศวกรเครื่องกล ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้ังแต
ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม 

 ขอ ๔๙ การกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่
ไดยื่นคําขออนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไวแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

**ขอ 50 อาคารที่ไดรับยกเวนตามขอ 49 ซึ่งกําลังกอสรางอยูหรือไดกอสรางเสร็จ
เรียบรอยแลว ถาประสงคจะขออนุญาตแกไขแบบแปลนในสวนที่ยังไมไดกอสราง หรือจะขอ
อนุญาต 

ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคาร หรือแจงการขอดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
ดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ แลวแตกรณี ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหกระทําไดและไดรับ
ยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
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(1) จัดใหมีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา และระบบปองกันเพลิงไหมตามหมวด 2 

ขอ 14 ขอ 15 ขอ 16 ขอ 18 ขอ 19 ขอ 20 ขอ 22 ขอ 23 ขอ 24 ขอ 25 ขอ 26 ขอ 27 และขอ 29 และ
ระบบลิฟตตามหมวด 6 ขอ 44 (1) (2) และ (4) 

(2) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกัน
ทุกชั้น ที่ไดรับอนุญาตไวในครั้งแรก 

(3) ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 

(4) ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 

(5) ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไว
ในครั้งแรก 

(6) ทั้งนี้ การออกแบบและคํานวณอาคารตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตใหเปน 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและ 

ตองไมเปนผูไดรับการเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
**ขอ 51 อาคารที่ไดรับการยกเวนตามขอ 49 เฉพาะกรณีอาคารที่ไดรับอนุญาตให

กอสรางแลวแตยังไมไดกอสราง และใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุหรือไดรับการตออายุใบอนุญาต ถา
ประสงคจะขออนุญาตแกไขแบบแปลนหรือเปล่ียนการใชอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต ให
กระทําไดและไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ทั้งนี้ ภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

(1)  จัดใหมีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟา และระบบปองกันเพลิงไหมตามหมวด 2 

และระบบลิฟตตามหมวด 6 

(2)  ไมเปนการเพิ่มพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นเกินรอยละสองของพื้นที่อาคารรวมกัน
ทุกชั้น ที่ไดรับอนุญาตไวในครั้งแรก 

(3)  ไมเปนการเพิ่มความสูงของอาคาร 

(4)  ไมเปนการเพิ่มพื้นที่ปกคลุมดิน 

(5)  ไมเปนการเปลี่ยนตําแหนงหรือขอบเขตของอาคารใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาตไว
ในครั้งแรก 

 (**ขอ ๕๐ และ ๕๑ บัญญัติเพิ่มเติมโดย ขอ ๑๕ แหงกฎกระทรวงฉบับที่ ๕๐ พ.ศ. 

๒๕๔๐) 
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      ใหไว ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

       พลเอก อิสระพงศ หนุนภักดี 

            รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปจจุบันไดมีการกอสราง
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ เพื่อใชประโยชนในการอยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภท
เดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิ่มมากขึ้น โครงสรางและอุปกรณอันเปนสวนประกอบของ
อาคารจะแตกตางกันไปตามประเภทของการใช สมควรควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ
พิเศษ โดยเฉพาะเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การ
สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความ
สะดวกแกการจราจร ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาดานสาธารณูปโภคของรัฐ จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้. 
[หนา ๒๓ เลมที่ ๑๐๙ ตอนที่ ๑๑ ราชกิจจานุเบกษา ๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕] 
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กฎกระทรวง ฉบับท่ี 42  

พ.ศ. 2537 

ออกตามความในพระราชบัญญตัิควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) และ (8) แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี ้

ฯลฯ 
 
ใหไว ณ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2537 

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
[ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม ๑๑๑ ตอน ๓๗ก วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๗] 

 
 
 

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 50  

พ.ศ. 2540 

ออกตามความในพระราชบัญญตัิควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (1) (4) (6) (7) (8) และ (11) แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคาร ออกกฎกระทรวง ดังตอไปนี ้

ขอ 8 ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ 8 ทวิ และขอ 8 ตรี แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 

2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ฯลฯ 
 
ขอ 16 การกอสราง ดัดแปลง หรือเปล่ียนการใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ พิเศษที่

ไดยื่นคําขออนุญาตหรือไดรับอนุญาต หรือไดแจงตอพนักงานทองถ่ินและดําเนินการตาม มาตรา 
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39 ทวิ แลว ตั้งแตวันที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับจนถึงกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตอง
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ หากประสงคจะขอดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงการใชอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษดังกลาวใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต ในหรือหลังวันที่กฎกระทรวงนี้
ใชบังคับ ก็ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามความในขอ 2 ขอ 3 ขอ 5 ขอ 10 ทวิ และขอ 29 แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงนี้ 
 
ใหไว ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 

เสนาะ เทียนทอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบัน มีอาคารสูงและ
อาคารขนาดใหญพิเศษที่ไดรับยกเวนไมตองจัดใหมีระบบปองกันเพลิงไหม ระบบระบายอากาศ 
ระบบไฟฟา และระบบลิฟตตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เปนจํานวนมาก เนื่องจากเปนอาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษที่ไดรับอนุญาตหรือไดยื่นขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง เปลี่ยนการใช ไวกอนที่
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ใชบังคับ ซึ่งอาคารดังกลาวมีทั้งอาคารที่ไดกอสรางเสร็จ
เรียบรอย กําลังกอสราง และยังมิไดเริ่มกอสราง และในปจจุบันอาคารดังกลาวหากจะขอแกไข
แบบแปลน ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชแลว ก็จะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตาง ๆ ทั้งหมดที่
กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)ฯ ซึ่งเจาของอาคารดังกลาวไมอาจดําเนินการได 
เพราะไมสอดคลองกับรูปแบบอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาตไว และทําใหเจาของอาคารไมมายื่นขอ
แกไขอาคารทั้งที่อาคารนั้นอาจจะอยูในลักษณะที่ไมมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของ
ผูใชอาคารเพียงพอหากเกิดเพลิงไหม ดังนั้น เพื่อประโยชนในการคุมครองผูใชอาคารดังกลาวให
ไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน จึงจําตองปรับปรุงมาตรการบางประการใหสอดคลอง
กับอาคารที่ไดรับอนุญาตกอสรางไวแลวดังกลาว โดยสมควรกําหนดใหอาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษที่ไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามหลักเกณฑทั้งหมดที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 

นี้ดังกลาว ถาประสงคจะขอแกไขแบบแปลน หรือดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคาร ใหผิดไปจาก
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ที่ไดรับอนุญาตก็ใหสามารถกระทําไดภายใตเงื่อนไขที่กําหนด และไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑทั้งหมดที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 นี้ แตยังคงตองมีระบบปองกันเพลิงไหมที่
พอเพียง กลาวคือ ถาในอาคารที่กําลังกอสราง หรืออาคารที่ไดกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว ตองจัด
ใหมีอุปกรณดับเพลิง ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน ระบบ SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอื่นที่
เทียบเทาทางหนีไฟหรือบันไดหนีไฟ ระบบสัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม ระบบไฟฟาฉุกเฉิน เมื่อ
เกิดเพลิงไหม ทางหนีไฟทางอากาศ และลิฟตดับเพลิง เปนตน และถาเปนอาคารที่ยังมิไดกอสราง 
แตไดรับอนุญาตใหแกไขแบบแปลนแลว ตองจัดใหมีระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบ
ปองกันเพลิงไหม และระบบลิฟตตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33ฯ นอกจากนี้ สมควร
กําหนดมาตรฐานการกอสรางอาคารใหมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นโดยใหอาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษตองจัดใหมีผนังหรือประตูที่ทําดวยวัสดุทนไฟที่สามารถปดกั้นมิใหเปลวไฟหรือควัน
เขาไปสูบริเวณบันไดของอาคาร และจัดใหมีแผนผังของอาคารติดไวที่หองโถงหนาลิฟตเพื่อ
ประโยชนแกการดับเพลิง และกําหนดใหอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษบางประเภทตองจัด
ใหมีระบบการควบคุมการแพรกระจายของควันดวย นอกจากนี้ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
บางขอในกฎกระทรวง ฉบับที่ 33ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับบทนิยาม หนวยวัดความดันลม ลักษณะของ
ที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ การคํานวณอัตราสวนพื้นที่อาคารตอพ้ืน
ที่ดิน และขนาดและลักษณะพื้นที่ของดาดฟาที่ใชเปนทางหนีไฟทางอากาศใหถูกตองและ
เหมาะสมยิ่งขึ้นในคราวเดียวกันนี้ดวย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
[รก.2540/67ก/57 - 11/11/2540]. 
 
 
 
 
 
 


