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กฎกระทรวง 
ฉบบัที� 6 (พ.ศ. 2527) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(2) และ (3) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี� 

  “แรงประลยั” หมายความว่า แรงขนาดที�จะทาํใหว้ตัถุนั �นแตกแยกออกห่างจากกนัเป็นสว่นหรอืทลายเขา้
หากนั 
  “แรงดงึ” หมายความว่า แรงที�จะทาํใหว้ตัถุแยกออกห่างจากกนั 
  “แรงอดั” หมายความว่า แรงที�จะทาํใหว้ตัถุทลายเขา้หากนั 
  “แรงดดั” หมายความว่า แรงที�จะทาํใหว้ตัถุโคง้หรอืโก่งตวั 
  “แรงลม” หมายความว่า แรงของลมที�กระทาํต่อโครงสรา้ง 
  “แรงเฉือน” หมายความว่า แรงที�จะทาํใหว้ตัถุขาดออกจากกนัดุจกรรไกรตดั 
  “แรงดงึประลยั” หมายความว่า แรงดงึขนาดที�จะทาํใหว้ตัถุนั �นแยกออกห่างจากกนัเป็นสว่น 
  “แรงอดัประลยั” หมายความว่า แรงอดัขนาดที�จะทาํใหว้ตัถุนั �นทลายเขา้หากนั 
  “แรงอดัประลยัของคอนกรตี” หมายความว่า แรงอดัตามแกนยาวขนาดที�จะทาํใหแ้ท่งคอนกรตี
ทรงกระบอกที�มเีสน้ผ่าศนูยก์ลาง 15 เซนตเิมตร สงู 30 เซนตเิมตร อายุยี�สบิแปดวนัทลายเขา้หากนั 
  “หน่วยแรง” หมายความว่า แรงหารดว้ยพื�นที�หน้าตดัที�รบัแรงนั �น 
  “หน่วยแรงพสิจูน์” หมายความว่า หน่วยแรงดงึที�ไดจ้ากการลากเสน้ตรงที�จุด 0.2 ใน 100 สว่นของ
ความเครยีด ใหข้นานกบัสว่นที�เป็นเสน้ตรงของเสน้แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยแรงดงึและความเครยีดไปตดักบัเสน้นั �น 
  “หน่วยแรงฝืด” หมายความว่า หน่วยแรงที�เกดิขึ�นระหว่างผวิเขม็กบัดนิ 
  “หน่วยแรงที �ขดีปฏภิาค” หมายความว่า หน่วยแรงที�จุดสงูสดุของสว่นที�เป็นเสน้ตรงของเสน้แสดง
ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยแรงและความเครยีด 
  “ความเครยีด” หมายความว่า อตัราสว่นของสว่นยดืหรอืสว่นหดของวสัดุที�รบัแรงต่อความยาวเดมิของวสัดุ
นั �น 
  “กาํลงัคราก” หมายความว่า หน่วยแรงดงึที�วสัดุเริ�มยดืโดยไม่ตอ้งเพิ�มแรงดงึขึ�นอกี 
  “สว่นปลอดภยั” หมายความว่า ตวัเลขที�ใชห้ารหน่วยแรงประลยัลงใหถ้งึขนาดที�จะใชไ้ดป้ลอดภยัสาํหรบั
วสัดุที�มกีาํลงัครากหรอืหน่วยแรงพสิจูน์ ใหใ้ชค้่ากาํลงัครากหรอืหน่วยแรงพสิจูน์นั �นแทนหน่วยแรงประลยั 
  “นํ�าหนกับรรทุกจร” หมายความว่า นํ�าหนกัที�กาํหนดว่าจะเพิ�มขึ�นบนอาคารนอกจากนํ�าหนกัของตวัอาคาร
นั �นเอง 
  “นํ�าหนกับรรทุกประลยั” หมายความว่า นํ�าหนกับรรทุกสงูสดุที�กาํหนดใหใ้ชใ้นการคาํนวณตามทฤษฎกีาํลงั
ประลยั 
  “สว่นต่างๆ ของอาคาร” หมายความว่า สว่นของอาคารที�จะตอ้งแสดงรายการคาํนวณการรบันํ�าหนกัและ
กาํลงัตา้นทาน เช่น แผ่นพื�น คาน เสา และรากฐาน เป็นตน้ 
  “คอนกรตี” หมายความว่า วสัดุที�ประกอบขึ�นดว้ยสว่นผสมของปนูซเีมนต ์ มวลผสมละเอยีด เช่น ทราย 
มวลผสมหยาบ เช่น หนิหรอืกรวด และนํ�า 
  “คอนกรตีเสรมิเหลก็” หมายความว่า คอนกรตีที�มเีหลก็เสรมิฝังภายในใหท้าํหน้าที�รบัแรงไดม้ากขึ�น 
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  “คอนกรตีอดัแรง” หมายความว่า คอนกรตีที�มเีหลก็เสรมิอดัแรงฝังภายในที�ทาํใหเ้กดิหน่วยแรงที�มปีรมิาณ
พอจะลบลา้งหน่วยแรงอนัเกดิจากนํ�าหนกับรรทุก 
  “เหลก็เสรมิ” หมายความว่า เหลก็ที�ใชฝั้งในเนื�อคอนกรตีเพื�อเสรมิกาํลงัขึ�น 
  “เหลก็เสรมิอดัแรง” หมายความว่า เหลก็เสรมิกาํลงัสงูที�ใชฝั้งในเนื�อคอนกรตีอดัแรง อาจเป็นลวดเสน้เดยีว 
ลวดพนัเกลยีว หรอืลวดเหลก็กลุ่มกไ็ด ้
  “เหลก็ขอ้ออ้ย” หมายความว่า เหลก็เสรมิที�มบีั �งและหรอืมคีรบีที�ผวิ 
  “เหลก็ขวั �น” หมายความว่า เหลก็เสรมิที�บดิเป็นเกลยีว 
  “เหลก็หล่อ” หมายความว่า เหลก็ที�มธีาตุถ่านผสมอยู่ตั �งแต่รอ้ยละ 2 ขึ�นไปโดยนํ�าหนกั 
  “เหลก็โครงสรา้งรปูพรรณ” หมายความว่า เหลก็ที�ผลติออกมามหีน้าตดัเป็นรปูลกัษณะต่าง ๆ ใชใ้นงาน
โครงสรา้ง 
  “ไมเ้นื�ออ่อน” หมายความว่า ไมท้ี�ไม่คงทนต่อดนิฟ้าอากาศและตวัสตัว ์เช่น มอด ปลวก เป็นตน้ และหรอืมี
คุณสมบตัติามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 14 เช่น ไมย้าง หรอืไมต้ะแบก เป็นตน้ 
  “ไมเ้นื�อปานกลาง” หมายความว่า ไมท้ี�คงทนต่อดนิฟ้าอากาศและตวัสตัว ์ เช่น มอด ปลวก เป็นตน้ ไดด้ี
ตามสภาพอนัสมควร และหรอืมคีุณสมบตัติามที�ระบุไวใ้นขอ้ 14 เช่น ไมส้น เป็นตน้ 
  “ไมเ้นื�อแขง็” หมายความว่า ไมท้ี�คงทนต่อดนิฟ้าอากาศและตวัสตัว ์ เช่น มอด ปลวก เป็นตน้ ไดด้ตีาม
สภาพอนัสมควร และหรอืมคีุณสมบตัติามที�ระบุไวใ้นขอ้ 14 เช่น ไมเ้ตง็ หรอืไมต้ะเคยีนทอง เป็นตน้ 
  “ดนิ” หมายความว่า วสัดุธรรมชาตทิี�ประกอบเป็นเปลอืกโลก เช่น หนิ กรวด ทราย ดนิเหนียว เป็นตน้ 
  “กรวด” หมายความว่า กอ้นหนิที�เกดิตามธรรมชาตขินาดโตเกนิ 3 มลิลเิมตร 
  “ทราย” หมายความว่า กอ้นหนิเมด็เลก็ละเอยีดที�มขีนาดโตไม่เกนิ 3 มลิลเิมตร 
  “ดนิดาน” หมายความว่า ดนิตะกอนของกรวด ทราย ดนิเหนียว มนํี�าปนูเป็นเชื�อประสาน มลีกัษณะแขง็
ยากแก่การขดุ 
  “หนิดนิดาน” หมายความว่า หนิที�มเีนื�อละเอยีดมาก ประกอบดว้ยดนิเหนียวหรอืทรายอดัตวัแน่นเป็นชั �น
บางๆ จะมเีชื�อประสานหรอืไม่กไ็ด ้
  “หนิปนู” หมายความว่า หนิเนื�อแน่นละเอยีดทบึมสีต่ีาง ๆ กนั ประกอบดว้ยแร่แคลไซท ์
  “หนิทราย” หมายความว่า หนิเนื�อหยาบ ประกอบดว้ยเมด็ทรายยดึตวัแน่นดว้ยเชื�อประสาน 
  “หนิอคัน”ี หมายความว่า หนิเนื�อหยาบเกดิจากการเยน็ตวัของหนิละลายใตพ้ื�นโลก ประกอบดว้ยแร่
เฟลดส์ปาร ์แร่ควอตซ ์เป็นสว่นใหญ่ มลีกัษณะแขง็แกร่ง 
  “เสาเขม็” หมายความว่า เสาที�ตอกหรอืหล่ออยู่ในดนิเพื�อรบันํ�าหนกับรรทุกของอาคาร 
  “พื�นผวิประสทิธผิลของเสาเขม็” หมายความว่า ผลคณูของความยาวของเสาเขม็กบัความยาวของเสน้ลอ้ม
รปูที�ส ั �นที�สดุของหน้าตดัปกตขิองเสาเขม็นั �น 
  “ฐานราก” หมายความว่า สว่นของอาคารที�ใชถ่้ายนํ�าหนกัอาคารลงสูด่นิ 
  “กาํลงัแบกทานของดนิ” หมายความว่า ความสามารถที�ดนิจะรบันํ�าหนกัได ้โดยมกีารทรุดตวัขนาดที�ไม่ทาํ
ใหเ้กดิความเสยีหายแก่อาคาร 
  “กาํลงัแบกทานของเสาเขม็” หมายความว่า ความสามารถที�เสาเขม็จะรบันํ�าหนกัไดโ้ดยมกีารทรุดตวัไม่
เกนิอตัราที�กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี� 
  1 “วสัดุทนไฟ” หมายความว่า วสัดุก่อสรา้งที�ไม่เป็นเชื�อเพลงิ 
  1 “วสัดุตดิไฟ” หมายความว่า วสัดุก่อสรา้งที�เป็นเชื�อเพลงิ 
  1 “พื�น” หมายความว่า พื�นที�ของอาคารซึ�งบุคคลเขา้อยู่หรอืใชส้อยไดภ้ายในขอบเขตของคานหรอืตงที�รบัพื�น 
หรอืภายในพื�นนั �น หรอืภายในขอบเขตของผนงัอาคาร รวมทั �งเฉลยีงหรอืระเบยีงดว้ย 

                                                
1 บทนิยาม บญัญตัเิพิ�มโดยขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
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  1 “ฝา” หมายความว่า สว่นก่อสรา้งในดา้นตั �งซึ�งกั �นแบ่งพื�นภายในอาคารใหเ้ป็นหอ้งๆ 
  1 “ผนงั” หมายความว่า สว่นก่อสรา้งในดา้นตั �งซึ�งกั �นดา้นนอกหรอืระหว่างหน่วยของอาคารใหเ้ป็นหลงัหรอื
เป็นหน่วยแยกจากกนั 
  1 “โครงสรา้งหลกั” หมายความว่า สว่นประกอบของอาคารที�เป็นเสา คาน ตง หรอืพื�น ซึ�งโดยสภาพถอืไดว้่า
มคีวามสาํคญัต่อความมั �นคงแขง็แรงของอาคารนั �น 
  1 “อาคารสงู” หมายความว่า อาคารที�บุคคลอาจเขา้อยู่หรอืเขา้ใชส้อยไดโ้ดยมคีวามสงูตั �งแต่ 23.00 เมตรขึ�น
ไป การวดัความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพื�นดนิที�ก่อสรา้งถงึพื�นดาดฟ้า สาํหรบัอาคารทรงจั �วหรอืปั�นหยาใหว้ดัจากระดบั
พื�นดนิที�ก่อสรา้งถงึยอดผนงัของชั �นสงูสดุ 
  1 “อาคารขนาดใหญ่พเิศษ” หมายความว่า อาคารที�ก่อสรา้งขึ�นเพื�อใชอ้าคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคาร
เป็นที�อยู่อาศยัหรอืประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภท โดยมพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นหรอืชั �นหนึ�งชั �นใดในหลงัเดยีวกนั
ตั �งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ�นไป 
  1 “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารที�ก่อสรา้งขึ�นเพื�อใชอ้าคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารเป็นที�
อยู่อาศยัหรอืเป็นที�ประกอบกจิการประเภทเดยีวหรอืหลายประเภท โดยมพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นหรอืชั �นหนึ�งชั �นใดในหลงัเดยีวกนั
เกนิ 2,000 ตารางเมตร หรอือาคารที�มคีวามสงูตั �งแต่ 15.00 เมตรขึ�นไป และมพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นหรอืชั �นหนึ�งชั �นใดในหลงั
เดยีวกนัเกนิ 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกนิ 2,000 ตารางเมตร การวดัความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพื�นดนิที�ก่อสรา้งถงึ
พื�นดาดฟ้า สาํหรบัอาคารทรงจั �วหรอืปั�นหยาใหว้ดัจากระดบัพื�นดนิที�ก่อสรา้งถงึยอดผนงัของชั �นสงูสดุ 
  1 “โรงแรม” หมายความว่า อาคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารที�ใชเ้ป็นโรงแรมตามกฎหมายว่าดว้ย
โรงแรม 
  1 “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารชุดตามกฎหมายว่าดว้ยอาคารชุด 
  1 “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารที�ใชเ้ป็นโรงมหรสพตามกฎหมายว่า
ดว้ยการป้องกนัภยนัตรายอนัเกดิแต่การเล่นมหรสพ 
  2 “สถาบนัที �เชื �อถอืได”้ หมายความว่า สว่นราชการหรอืบรษิทัจาํกดัที�มวีตัถุประสงคใ์นการใหค้าํปรกึษา
แนะนําดา้นวศิวกรรม ซึ�งมวีศิวกรประเภทวุฒวิศิวกร สาขาวศิวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าดว้ยวชิาชพีวศิวกรรมเป็นผูใ้ห้
คาํปรกึษาแนะนํา และลงลายมอืชื�อรบัรองผลการตรวจสอบงานวศิวกรรมควบคุม 

 ข้อ 2 อาคารและส่วนต่างๆ ของอาคารจะตอ้งมคีวามมั �นคงแขง็แรงพอที�จะรบันํ�าหนกัตวัอาคารเอง และนํ�าหนกั

บรรทุกที�อาจเกดิขึ�น หรอืเกดิขึ�นจรงิไดโ้ดยไม่ใหส้ว่นใดๆ ของอาคารตอ้งรบัหน่วยแรงมากกว่าที�กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี�
เวน้แต่มเีอกสารแสดงผลการทดสอบความมั �นคงแขง็แรงของวสัดุที�รบัรองโดยสถาบนัที�เชื�อถอืได ้ แต่ทั �งนี�ไม่รวมถงึหน่วยแรงที�
กาํหนดไวใ้นขอ้ 6 

 ข้อ 3 ในการคาํนวณสว่นต่างๆ ของอาคารที�ประกอบดว้ยอฐิหรอืคอนกรตีบลอ็กประสานดว้ยวสัดุก่อ ใหใ้ชห้น่วย

แรงอดัไม่เกนิ 0.8 เมกาปาสกาล (8 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 

 ข้อ 4 ในการคาํนวณสว่นต่างๆ ของอาคารที�ประกอบดว้ยคอนกรตีไม่เสรมิเหลก็ ใหใ้ชห้น่วยแรงอดัไดไ้ม่เกนิรอ้ย

ละ 33.3 ของหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรตี แต่ตอ้งไม่เกนิ 6 เมกาปาสกาล (60 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 

 ข้อ 5 ในการคาํนวณสว่นต่างๆ ของอาคารที�ประกอบดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตามทฤษฎอีลีาสตกิหรอืหน่วยแรง

ปลอดภยั ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงอดัของคอนกรตีไม่เกนิรอ้ยละ 37.5 ของหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรตี แต่ตอ้งไม่เกนิ 6.5 เมกา
ปาสกาล (65 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 

                                                
2 บทนิยาม ความเดมิถกูยกเลกิโดยขอ้ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพ์

ไวแ้ลว้ 
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 ข้อ 6 ในการคาํนวณสว่นต่าง ๆ ของอาคารที�ประกอบดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็ ตามทฤษฎอีลีาสตกิหรอืหน่วย

แรงปลอดภยั เหลก็เสรมิคอนกรตีที�ใชต้อ้งมกีาํลงัครากตั �งแต่ 240 เมกาปาสกาล (2,400 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) และ
ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงของเหลก็เสรมิคอนกรตีไดไ้ม่เกนิอตัราดงัต่อไปนี� 
  (1) แรงดงึ 
   (ก) เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบที�มกีาํลงัครากตั �งแต่ 240 เมกาปาสกาล (2,400 กโิลกรมัแรงต่อตาราง
เซนตเิมตร) ขึ�นไป ใหใ้ชไ้ม่เกนิ 120 เมกาปาสกาล (1,200 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 
   (ข) เหลก็ขอ้ออ้ยที�มกีาํลงัครากตั �งแต่ 240 เมกาปาสกาล (2,400 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 
ขึ�นไป แต่ไม่ถงึ 350 เมกาปาสกาล (3,500 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) ใหใ้ชร้อ้ยละ 50 ของกาํลงัคราก แต่ตอ้งไม่เกนิ 
150 เมกาปาสกาล (1,500 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 
   (ค) เหลก็ขอ้ออ้ยที�มกีาํลงัครากตั �งแต่ 350 เมกาปาสกาล (3,500 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 
ขึ�นไป แต่ไม่ถงึ 400 เมกาปาสกาล (4,000 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) ใหใ้ชไ้ม่เกนิ 160 เมกาปาสกาล (1,600 กโิลกรมั
แรงต่อตารางเซนตเิมตร) 
   (ง) เหลก็ขอ้ออ้ยที�มกีาํลงัครากตั �งแต่ 400 เมกาปาสกาล (4,000 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 
ขึ�นไป ใหใ้ชไ้ม่เกนิ 170 เมกาปาสกาล (1,700 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 
   (จ) เหลก็ขวั �น ใหใ้ชร้อ้ยละ 50 ของหน่วยแรงพสิจูน์ แต่ตอ้งไม่เกนิ 240 เมกาปาสกาล (2,400 
กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) ทั �งนี� จะตอ้งมผีลการทดสอบการดดัเยน็โดยมสีถาบนัที�เชื�อถอืไดร้บัรอง 
  (2) แรงอดัในเสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
   (ก) เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบตามเกณฑท์ี�กาํหนดใน (1) (ก) 
   (ข) เหลก็ขอ้ออ้ย ใหใ้ชร้อ้ยละ 40 ของกาํลงัคราก แต่ตอ้งไม่เกนิ 210 เมกาปาสกาล (2,100 
กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 
   (ค) เหลก็ขวั �น ใหใ้ชร้อ้ยละ 40 ของกาํลงัคราก แต่ตอ้งไม่เกนิ 210 เมกาปาสกาล (2,100 กโิลกรมั
แรงต่อตารางเซนตเิมตร) ทั �งนี� จะตอ้งมผีลการทดสอบการดดัเยน็โดยมสีถาบนัที�เชื�อถอืไดร้บัรอง 
   (ง) เสาแบบผสมเหลก็โครงสรา้งรปูพรรณ ใหใ้ชไ้ม่เกนิ 125 เมกาปาสกาล (1,250 กโิลกรมัแรงต่อ
ตารางเซนตเิมตร) 
   (จ) เหลก็หล่อ ใหใ้ชไ้ม่เกนิ 70 เมกาปาสกาล (700 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 
  (3) ในการคาํนวณคานและพื�นคอนกรตีเสรมิเหลก็ที�ใชเ้หลก็เสรมิรบัแรงอดั ใหใ้ชห้น่วยแรงของเหลก็
เสรมิรบัแรงอดัที�คาํนวณไดต้ามทฤษฎอีลีาสตกิหรอืหน่วยแรงปลอดภยัไดไ้ม่เกนิสองเท่า แต่หน่วยแรงที�คาํนวณไดต้อ้งไม่เกนิ
หน่วยแรงดงึตาม (1) 

 ข้อ 7 ในการคาํนวณสว่นต่างๆ ของอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ตามทฤษฎกีาํลงัประลยั ใหใ้ชนํ้�าหนกับรรทุก

ประลยั ดงัต่อไปนี� 
  (1) สาํหรบัสว่นของอาคารที�ไม่คดิแรงลม ใหใ้ชนํ้�าหนกับรรทุกประลยั ดงันี� 
    นป. = 1.7 นค. + 2.0 นจ. 
  (2) สาํหรบัสว่นของอาคารที�คดิแรงลมดว้ย ใหใ้ชนํ้�าหนกับรรทุกประลยั ดงันี� 
    นป. = 0.75 (1.7 นค. + 2.0 นจ. + 2.0 รล.) 
   หรอื นป. = 0.9 นค. + 1.3 รล. 
 โดยใหใ้ชค้่านํ�าหนกับรรทุกประลยัที�มากกว่า แต่ทั �งนี�ตอ้งไม่ตํ�ากว่าค่านํ�าหนกับรรทุกประลยัใน (1) ดว้ย 
    นป. = นํ�าหนกับรรทุกประลยั 
    นค. = นํ�าหนกับรรทุกคงที�ของอาคาร 
    นจ. = นํ�าหนกับรรทุกจร รวมดว้ยแรงกระแทก 
    รล. = แรงลม 
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 ข้อ 8 ในการคาํนวณสว่นต่าง ๆ ของอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ตามทฤษฎกีาํลงัประลยั ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงอดั

ประลยัของคอนกรตีไม่เกนิ 15 เมกาปาสกาล (150 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 

 ข้อ 9 ในการคาํนวณสว่นต่างๆ ของอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ตามทฤษฎกีาํลงัประลยั ใหใ้ชก้าํลงัครากของเหลก็

เสรมิ ดงัต่อไปนี� 
  (1) เหลก็เสน้กลมผวิเรยีบ ใหใ้ชไ้ม่เกนิ 240 เมกาปาสกาล (2,400 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 
  (2) เหลก็เสรมิอื�น ใหใ้ชเ้ท่ากาํลงัครากของเหลก็ชนิดนั �น แต่ตอ้งไม่เกนิ 400 เมกาปาสกาล (4,000 
กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 

 ข้อ 10 ในการคาํนวณสว่นต่าง ๆ ของอาคารคอนกรตีอดัแรงตามทฤษฎกีาํลงัประลยั ใหใ้ชนํ้�าหนกับรรทุกประลยั

เช่นเดยีวกบัขอ้ 7 

 ข้อ 11 ในการคาํนวณสว่นต่างๆ ของอาคารคอนกรตีอดัแรง ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงอดัของคอนกรตี ดงัต่อไปนี� 

  (1) หน่วยแรงอดัในคอนกรตีชั �วคราวทนัททีี�ถ่ายแรงมาจากเหลก็เสรมิอดัแรงก่อนการเสื�อมสญูการอดัแรง
ของคอนกรตี ตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรตี 
  (2) หน่วยแรงอดัที�ใชใ้นการคาํนวณออกแบบหลงัการเสื�อมสญูการอดัแรงของคอนกรตี ตอ้งไม่เกนิรอ้ย
ละ 40 ของหน่วยแรงอดัประลยัของคอนกรตี 

 ข้อ 12 ในการคาํนวณสว่นต่างๆ ของอาคารที�ประกอบดว้ยคอนกรตีอดัแรงใหใ้ชค้่าหน่วยแรงดงึของเหลก็เสรมิอดั

แรง ดงัต่อไปนี� 
  (1) หน่วยแรงขณะดงึตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 80 ของหน่วยแรงดงึประลยัของเหลก็เสรมิอดัแรง หรอืรอ้ยละ 
90 ของหน่วยแรงพสิจูน์ แลว้แต่ค่าใดจะน้อยกว่า 
  (2) หน่วยแรงในทนัททีี�ถ่ายแรงไปใหค้อนกรตีตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 70 ของหน่วยแรงดงึประลยัของเหลก็
เสรมิอดัแรง 
  (3) หน่วยแรงใชง้านตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 60 ของหน่วยแรงดงึประลยั หรอืรอ้ยละ 80 ของหน่วยแรงพสิจูน์
ของเหลก็เสรมิอดัแรง แลว้แต่ค่าใดจะน้อยกว่า 

 ข้อ 13 ในการคาํนวณสว่นต่างๆ ของอาคารที�ประกอบดว้ยเหลก็โครงสรา้งรปูพรรณ ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงของเหลก็

ดงัต่อไปนี� 
  (1) ในกรณีที�ไม่มผีลการทดสอบกาํลงัสาํหรบัเหลก็หนาไม่เกนิ 40 มลิลเิมตร ใหใ้ชก้าํลงัครากไม่เกนิ 240 
เมกาปาสกาล (2,400 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) สาํหรบัเหลก็ซึ�งหนาเกนิ 40 มลิลเิมตร ใหใ้ชก้าํลงัครากไม่เกนิ 220 เม
กาปาสกาล (2,200 กโิลกรมัแรงต่อตารางเซนตเิมตร) 
  (2) หน่วยแรงดงึ แรงอดั และแรงดดั ใหใ้ชไ้ม่เกนิรอ้ยละ 60 ของกาํลงัครากตาม (1) 
  (3) หน่วยแรงเฉือน ใหใ้ชไ้ม่เกนิรอ้ยละ 40 ของกาํลงัครากตาม (1) 

 ข้อ 14 ในการคาํนวณสว่นต่างๆ ของอาคารที�ประกอบดว้ยไมช้นิดต่างๆ ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงไม่เกนิอตัรา ดงัต่อไปนี� 

 

ชนิดไม ้
หน่วยแรงดดัและแรงดงึ 

เมกาปาสกาล 
(กโิลกรมัแรงต่อตารางซม.) 

หน่วยแรงอดัขนานเสี�ยน 
เมกาปาสกาล 

(กโิลกรมัแรงต่อตารางซม.) 

หน่วยแรงอดัขวางเสี�ยน 
เมกาปาสกาล 

(กโิลกรมัแรงต่อตารางซม.) 

หน่วยแรงเฉือนขนานเสี�ยน 
เมกาปาสกาล 

(กโิลกรมัแรงต่อตารางซม.) 

(1) ไมเ้นื�ออ่อน  
(2) ไมเ้นื�อปานกลาง 
(3) ไมเ้นื�อแขง็ 

8 (80) 
10 (100) 
12 (120) 

6 (60) 
7.5 (75) 
9 (90) 

1.6 (16) 
2.2 (22) 
3 (30) 

0.8 (8) 
1 (10) 

1.2 (12) 
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 ในกรณีที�มผีลการทดสอบของไม ้ ใหใ้ชส้ว่นปลอดภยัโดยใชก้าํลงัไม่เกนิ 1 ใน 8 ของหน่วยแรงดดัประลยั หรอืไม่
เกนิ 1 ใน 6 ของหน่วยแรงที�ขดีปฏภิาค แลว้แต่ค่าใดจะน้อยกว่า 

 ข้อ 15 หน่วยนํ�าหนกับรรทุกจรสาํหรบัประเภทและสว่นต่าง ๆ ของอาคาร นอกเหนือจากนํ�าหนกัของตวัอาคาร

หรอืเครื�องจกัรหรอือุปกรณ์อย่างอื�น ใหค้าํนวณโดยประมาณเฉลี�ยไม่ตํ�ากว่าอตัรา ดงัต่อไปนี� 

ประเภทและสว่นต่างๆ ของอาคาร 
 

หน่วยนํ�าหนกับรรทุกจรเป็น 
กโิลกรมัต่อตารางเมตร 

(1) หลงัคา 
(2) กนัสาดหรอืหลงัคาคอนกรตี 
(3) ที�พกัอาศยั โรงเรยีนอนุบาล หอ้งนํ�า หอ้งสว้ม 
(4) หอ้งแถว ตกึแถวที�ใชพ้กัอาศยั อาคารชุด หอพกั โรงแรมและหอ้งคนไข้

พเิศษของโรงพยาบาล 
(5) สาํนกังาน ธนาคาร 
(6) (ก) อาคารพาณิชย ์สว่นของหอ้งแถว ตกึแถวที�ใชเ้พื�อการพาณิชย ์

มหาวทิยาลยั วทิยาลยั โรงเรยีน โรงพยาบาล 
 (ข) หอ้งโถง บนัได ช่องทางเดนิของอาคารชุด หอพกั โรงแรม สาํนกังาน

และธนาคาร 
(7) (ก) ตลาด อาคารสรรพสนิคา้ หอประชุม โรงมหรสพ ภตัตาคาร หอ้ง

ประชุม หอ้งอ่านหนงัสอืในหอ้งสมุดหรอืหอสมุด ที�จอดหรอืเกบ็
รถยนตน์ั �ง หรอืรถจกัรยานยนต ์

 (ข) หอ้งโถง บนัได ช่องทางเดนิของอาคาร พาณิชย ์มหาวทิยาลยั 
วทิยาลยัและโรงเรยีน 

(8) (ก) คลงัสนิคา้ โรงกฬีา พพิธิภณัฑ ์อฒัจนัทร ์โรงงานอุตสาหกรรม โรง
พมิพ ์หอ้งเกบ็เอกสารและพสัดุ 

 (ข) หอ้งโถง บนัได ช่องทางเดนิของตลาด อาคารสรรพสนิคา้ หอ้ง
ประชุม หอประชุม โรงมหรสพ ภตัตาคาร หอ้งสมุดและหอสมุด 

(9) หอ้งเกบ็หนงัสอืของหอ้งสมุดหรอืหอสมุด 
(10) ที�จอดหรอืเกบ็รถยนตบ์รรทุกเปล่า 

30 
100 
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200 
250 

 
300 

 
300 
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400 
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500 
600 
800 

 ข้อ 16 ในการคาํนวณออกแบบ หากปรากฏว่าพื�นที�สว่นใดตอ้งรบันํ�าหนกัเครื�องจกัร หรอือุปกรณ์ หรอืหน่วย

นํ�าหนกับรรทุกจรอื�น ๆ ที�มคี่ามากกว่าหน่วยนํ�าหนกับรรทุกจรซึ�งกาํหนดไวใ้นขอ้ 15 ใหใ้ชห้น่วยนํ�าหนกับรรทุกจรค่าที�
มากกว่าเฉพาะสว่นที�ตอ้งรบัหน่วยนํ�าหนกัเพิ�มขึ�น 

 ข้อ 17 ในการคาํนวณออกแบบโครงสรา้งอาคาร ใหค้าํนึงถงึแรงลมดว้ย หากจาํเป็นตอ้งคาํนวณและไม่มเีอกสารที�

รบัรองโดยสถาบนัที�เชื�อถอืได ้ใหใ้ชห้น่วยแรงลม ดงัต่อไปนี� 
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ความสงูของอาคารหรอืสว่นของอาคาร 
หน่วยแรงลมอย่างน้อย 

กโิลปาสกาล 
(กโิลกรมัแรงต่อตารางเมตร) 

(1) สว่นของอาคารที�สงูไม่เกนิ 10 เมตร 
(2) สว่นของอาคารที�สงูเกนิ 10 เมตร แต่ไม่เกนิ 20 เมตร 
(3) สว่นของอาคารที�สงูเกนิ 20 เมตร แต่ไม่เกนิ 40 เมตร 
(4) สว่นของอาคารที�สงูเกนิ 40 เมตร 

0.5 (50) 
0.8 (80) 
1.2 (120) 
1.6 (160) 

 ในการนี�ยอมใหใ้ชค้่าหน่วยแรงที�เกดิขึ�นในสว่นต่างๆ ของอาคาร ตลอดจนความตา้นทานของดนิใตฐ้านรากเกนิค่าที�
กาํหนดไวใ้นกฎกระทรวงนี�ไดร้อ้ยละ 33.3 แต่ทั �งนี�ตอ้งไม่ทาํใหส้ว่นต่างๆ ของอาคารนั �นมคีวามมั �นคงน้อยไปกว่าเมื�อคาํนวณ
ตามปกตโิดยไม่คดิแรงลม 

 ข้อ 18 นํ�าหนกับรรทุกบนดนิที�ฐานรากของอาคารนั �น ตอ้งคาํนวณใหเ้หมาะสม เพื�อความมั �นคงและปลอดภยั ถา้

ไม่มเีอกสารที�รบัรองโดยสถาบนัที�เชื�อถอืไดแ้สดงผลการทดลองหรอืการคาํนวณ จะตอ้งไม่เกนิกาํลงัแบกทานของดนิประเภท
ต่างๆ ดงัต่อไปนี� 
  (1) ดนิอ่อนหรอืดนิถมไวแ้น่นตวัเตม็ที� 2 เมตรกิตนัต่อตารางเมตร 
  (2) ดนิปานกลางหรอืทรายร่วน 5 เมตรกิตนัต่อตารางเมตร 
  (3) ดนิแน่นหรอืทรายแน่น 10 เมตรกิตนัต่อตารางเมตร 
  (4) กรวดหรอืดนิดาน 20 เมตรกิตนัต่อตารางเมตร 
  (5) หนิดนิดาน 25 เมตรกิตนัต่อตารางเมตร 
  (6) หนิปนูหรอืหนิทราย 30 เมตรกิตนัต่อตารางเมตร 
  (7) หนิอคันีที�ยงัไม่แปรสภาพ 100 เมตรกิตนัต่อตารางเมตร 

 ข้อ 19 ในการคาํนวณนํ�าหนกัที�ถ่ายลงเสา คาน หรอืโครงที�รบัเสาและฐานราก ใหใ้ชนํ้�าหนกัของอาคารเตม็อตัรา 

สว่นหน่วยนํ�าหนกับรรทุกจร ใหใ้ชต้ามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 15 โดยใหล้ดสว่นลงไดต้ามชั �นของอาคาร ดงัต่อไปนี� 

การรบันํ�าหนกัของพื�น อตัราการลดหน่วยนํ�าหนกับรรทุกจร 
บนพื�นแต่ละชั �น เป็นรอ้ยละ 

(1) หลงัคาหรอืดาดฟ้า 
(2) ชั �นที�หนึ�งถดัจากหลงัคาหรอืดาดฟ้า 
(3) ชั �นที�สองถดัจากหลงัคาหรอืดาดฟ้า 
(4) ชั �นที�สามถดัจากหลงัคาหรอืดาดฟ้า 
(5) ชั �นที�สี�ถดัจากหลงัคาหรอืดาดฟ้า 
(6) ชั �นที�หา้ถดัจากหลงัคาหรอืดาดฟ้า 
(7) ชั �นที�หกถดัจากหลงัคาหรอืดาดฟ้า 
(8) ชั �นที�เจด็ถดัจากหลงัคาหรอืดาดฟ้าและชั �นต่อลงไป 

0 
0 
0 
10 
20 
30 
40 
50 
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 สาํหรบัโรงมหรสพ หอ้งประชุม หอประชุม หอ้งสมุด หอสมุด พพิธิภณัฑ ์อฒัจนัทร ์คลงัสนิคา้ โรงงานอุตสาหกรรม 
อาคารจอดหรอืเกบ็รถยนตห์รอืรถจกัรยานยนต ์ใหค้ดิหน่วยนํ�าหนกับรรทุกจรเตม็อตัราทุกชั �น 

 ข้อ 20 ในการคาํนวณฐานรากบนเสาเขม็ที�ตอกในชั �นดนิอ่อน ถา้ไม่มเีอกสารจากสถาบนัที�เชื�อถอืไดแ้สดงผลการ

ทดสอบคุณสมบตัขิองดนิและกาํลงัแบกทานสงูสดุของเสาเขม็ ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงฝืดของดนิ ดงันี� 
  (1) สาํหรบัดนิที�อยู่ในระดบัลกึไม่เกนิ 7 เมตร ใตร้ะดบันํ�าทะเลปานกลาง ใหใ้ชค้่าหน่วยแรงฝืดของดนิได้
ไม่เกนิ 6 กโิลปาสกาล (600 กโิลกรมัแรงต่อตารางเมตร) ของพื�นผวิประสทิธผิลของเสาเขม็ 
  (2) สาํหรบัดนิที�มคีวามลกึเกนิ 7 เมตร ใตร้ะดบันํ�าทะเลปานกลาง ใหค้าํนวณหาค่าหน่วยแรงฝืดของดนิ
เฉพาะสว่นที�ลกึเกนิ 7 เมตรลงไป ตามสตูรดงัต่อไปนี� 
   หน่วยแรงฝืดเป็นกโิลกรมัแรงต่อตารางเมตร = 600 + 220 ย. 
   ย. = ความยาวของเสาเขม็เป็นเมตร เฉพาะสว่นที�ลกึเกนิ 7 เมตร ใตร้ะดบันํ�าทะเลปานกลาง 

 ข้อ 21 ในการคาํนวณฐานรากบนเสาเขม็ที�มเีอกสารจากสถาบนัที�เชื�อถอืไดแ้สดงผลการทดสอบคุณสมบตัขิองดนิ 

หรอืมกีารทดสอบหากาํลงัแบกทานของเสาเขม็ในบรเิวณก่อสรา้งหรอืใกลเ้คยีง ใหใ้ชก้าํลงัแบกทานของเสาเขม็ไม่เกนิอตัรา 
ดงัต่อไปนี� 
  (1) กาํลงัแบกทานของเสาเขม็ที�คาํนวณจากการทดสอบคุณสมบตัขิองดนิ ใหใ้ชก้าํลงัแบกทานไดไ้ม่เกนิ
รอ้ยละ 40 ของนํ�าหนกับรรทุกสงูสดุ 
  (2) กาํลงัแบกทานของเสาเขม็ที�ไดจ้ากการทดสอบ ใหใ้ชก้าํลงัแบกทานไดไ้ม่เกนิรอ้ยละ 50 ของนํ�าหนกั
บรรทุกสงูสดุ 

 ข้อ 22 ในการทดสอบกาํลงัแบกทานของเสาเขม็ อตัราการทรุดตวัและการทรุดตวัของเสาเขม็เมื�อรบันํ�าหนกั

บรรทุกสงูสดุจะตอ้งอยู่ในเกณฑ ์ดงัต่อไปนี� 
  (1) การทรุดตวัทั �งหมดของเสาเขม็จากรบันํ�าหนกับรรทุกสงูสดุ แลว้ปล่อยทิ�งไวเ้ป็นเวลายี�สบิสี�ช ั �วโมง 
ตอ้งไม่เกนิ 25 มลิลเิมตร 
  (2) อตัราการทรุดตวัเฉลี�ยของเสาเขม็หลงัจากรบันํ�าหนกับรรทุกสงูสดุ แลว้ปล่อยทิ�งไวเ้ป็นเวลายี�สบิสี�
ช ั �วโมงตอ้งไม่เกนิ 0.25 มลิลเิมตรต่อชั �วโมง 
  (3) การทรุดตวัสทุธขิองเสาเขม็หลงัจากปล่อยใหร้บันํ�าหนกับรรทุกสงูสดุเป็นเวลายี�สบิสี�ช ั �วโมง แลว้
คลายนํ�าหนกับรรทุกจนหมดปล่อยทิ�งไวโ้ดยไม่รบกวนอกียี�สบิสี�ช ั �วโมง ตอ้งไม่เกนิ 6 มลิลเิมตร 

 3 ข้อ 23 สว่นประกอบของช่องทางหนีไฟหรอืโครงสรา้งหลกัสาํหรบัอาคารที�มคีวามสงูเกนิ 3 ชั �น ตอ้งไม่เป็นวสัดุ

ตดิไฟ 

 3 ข้อ 24 โครงสรา้งหลกัของอาคารดงัต่อไปนี� 

  (1) อาคารสาํหรบัใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรอืสถานพยาบาล 
  (2) อาคารสาํหรบัใชเ้พื�อกจิการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศกึษา การสาธารณสขุ หรอื
สาํนกังานหรอืที�ทาํการที�มคีวามสงูตั �งแต่ 3 ชั �นขึ�นไป และมพีื�นที�รวมกนัทุกชั �นหรอืชั �นหนึ�งชั �นใดในหลงัเดยีวกนัเกนิ 1,000 
ตารางเมตร 
  (3) อาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ อาคารขนาดใหญ่ หรอือาคารหรอืสว่นหนึ�งสว่นใดของอาคารที�ใช้
เป็นหอประชุม 
ใหก้่อสรา้งดว้ยวสัดุทนไฟที�มลีกัษณะและคุณสมบตัดิงัต่อไปนี� 

 

                                                
3 ขอ้ 23, ขอ้ 24, ขอ้ 25, ขอ้ 26, ขอ้ 27 และขอ้ 28 บญัญตัเิพิ�มโดยขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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 ชนิดของการก่อสรา้งและโครงสรา้งหลกั ความหนาน้อยสดุของคอนกรตีที�หุม้เหลก็
เสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหลก็ (มลิลเิมตร) 

1. คอนกรตีเสรมิเหลก็  
 1.1 เสาสี�เหลี�ยมที�มดีา้นแคบขนาด 300 มลิลเิมตรขึ�นไป 40 
 1.2 เสากลมหรอืเสาตั �งแต่หา้เหลี�ยมขึ�นไปที�มรีปูทรงใกลเ้คยีงเสากลม

ซึ�งมเีสน้ผ่าศนูยก์ลางตั �งแต่ 300 มลิลเิมตรขึ�นไป 
40 

 1.3 คานและโครงขอ้หมุนคอนกรตี ขนาดกวา้งตั �งแต่ 300 มลิลเิมตร
ขึ�นไป 

40 

 1.4 พื�นหนาไม่น้อยกว่า 115 มลิลเิมตร  20 

2. คอนกรตีอดัแรง  
 2.1 คานชนิดดงึลวดก่อน 75 
 2.2 คานชนิดดงึลวดภายหลงั  
  (1) กวา้ง 200 มลิลเิมตร 115 
   โดยปลายไม่เหนี�ยวรั �ง (UNRESTRAINED)  
  (2) กวา้งตั �งแต่ 300 มลิลเิมตรขึ�นไป 65 
   โดยปลายไม่เหนี�ยวรั �ง (UNRESTRAINED)  
  (3) กวา้ง 200 มลิลเิมตร 50 
   โดยปลายเหนี�ยวรั �ง (RESTRAINED)  
  (4) กวา้งตั �งแต่ 300 มลิลเิมตรขึ�นไป 45 
   โดยปลายเหนี�ยวรั �ง (RESTRAINED)  
 2.3 พื�นชนิดดงึลวดก่อนที�มคีวามหนา 40 
  ตั �งแต่ 115 มลิลเิมตรขึ�นไป  
 2.4 พื�นชนิดดงึลวดภายหลงัที�มคีวามหนา  
  ตั �งแต่ 115 มลิลเิมตรขึ�นไป  
  (1) ขอบไม่เหนี�ยวรั �ง (UNRESTRAINED)  40 
  (2) ขอบเหนี�ยวรั �ง (RESTRAINED) 20 

3. เหลก็โครงสรา้งรปูพรรณ  
 3.1 เสาเหลก็ขนาด 150 x 150 มลิลเิมตร 50 
 3.2 เสาเหลก็ขนาด 200 x 200 มลิลเิมตร 40 
 3.3 เสาเหลก็ขนาดตั �งแต่ 300 x 300 มลิลเิมตรขึ�นไป 25 
 3.4 คานเหลก็ 50 

 ในกรณีโครงสรา้งหลกัมขีนาดระหว่างขนาดที�กาํหนดในตาราง ใหค้าํนวณหาความหนาน้อยสดุของคอนกรตีที�หุม้
เหลก็เสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหลก็โดยวธิเีทยีบอตัราสว่น 
 ในกรณีโครงสรา้งหลกัก่อสรา้งดว้ยคอนกรตีเสรมิเหลก็หรอืคอนกรตีอดัแรงที�มขีนาดหรอืมคีวามหนาของคอนกรตีที�
หุม้เหลก็เสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหลก็น้อยกว่าที�กาํหนดไวใ้นตารางขา้งตน้ จะตอ้งใชว้สัดุอื�นหุม้เพิ�มเตมิหรอืตอ้งป้องกนัโดยวธิี
อื�นเพื�อช่วยทาํใหเ้สาหรอืคานมอีตัราการทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่าสามชั �วโมง และตงหรอืพื�นตอ้งมอีตัราการทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่า
สองชั �วโมง โดยจะตอ้งมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัที�เชื�อถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
 ในกรณีโครงสรา้งหลกัที�เป็นเสาหรอืคานที�ก่อสรา้งดว้ยเหลก็โครงสรา้งรปูพรรณที�ไม่ไดใ้ชค้อนกรตีหุม้ตอ้งป้องกนั
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โดยวธิอีื�นเพื�อใหม้อีตัราการทนไฟไดไ้ม่น้อยกว่าสามชั �วโมง โดยจะตอ้งมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัที�เชื�อถอืได้
ประกอบการขออนุญาต 
 4 โครงหลงัคาของอาคารตามวรรคหนึ�งที�ก่อสรา้งดว้ยเหลก็โครงสรา้งรปูพรรณที�ไม่ไดใ้ชค้อนกรตีหุม้ หากอาคาร
ดงักล่าวเป็นอาคารชั �นเดยีว โครงหลงัคาตอ้งมอีตัราการทนไฟไม่น้อยกว่าหนึ�งชั �วโมง และหากเป็นอาคารตั �งแต่สองชั �นขึ�นไป 
โครงหลงัคาตอ้งมอีตัราการทนไฟไม่น้อยกว่าสองชั �วโมง โดยจะตอ้งมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัที�เชื�อถอืได้
ประกอบการขออนุญาต 
 โครงหลงัคาของอาคารตามวรรคหนึ�งในกรณีดงัต่อไปนี� ไม่ตอ้งมอีตัราการทนไฟตามที�กาํหนดในวรรคหา้กไ็ด ้
  (1) เป็นโครงหลงัคาของอาคารที�มพีื�นที�อาคารรวมกนัทุกชั �นในหลงัเดยีวกนัไม่เกนิ 1,000 ตารางเมตร 
เวน้แต่โรงมหรสพ สถานพยาบาล หรอืหอประชุม 
  (2) เป็นโครงหลงัคาของอาคารที�อยู่สงูจากพื�นอาคารเกนิ 8.00 เมตร และอาคารนั �นมรีะบบดบัเพลงิ
อตัโนมตั ิหรอืมกีารป้องกนัความรอ้นหรอืระบบระบายความรอ้น มใิหเ้กดิอนัตรายต่อโครงหลงัคา 
 วธิกีารทดสอบอตัราการทนไฟตามวรรคสาม วรรคสี� และวรรคหา้ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานไอเอสโอ 834 (ISO 834) 
หรอืมาตรฐานเอเอสทเีอม็ อ ี119 (ASTM E 119) 

 3 ข้อ 25 วสัดุที�ใชต้กแต่งผวิภายนอกอาคารหรอืใชเ้ป็นผนงัอาคารจะตอ้งยดึเกาะกบัตวัอาคารดว้ยวธิทีี�ไม่ก่อใหเ้กดิ

การร่วงหล่น อนัอาจจะทาํใหเ้กดิอนัตรายหรอืความเสยีหายได ้

 3 ข้อ 26 วสัดุก่อสรา้งที�ใชภ้ายในอาคารจะตอ้งไม่ทาํใหเ้กดิสารแขวนลอยในอากาศอนัอาจเกดิอนัตรายต่อสขุภาพ 

เช่น ใยหนิ ซลิกิา หรอืใยแกว้ เวน้แต่จะไดฉ้าบหุม้หรอืปิดวสัดุนั �นไวเ้พื�อป้องกนัมใิหเ้กดิสารแขวนลอยฟุ้งกระจายและสมัผสักบั
อากาศที�บรเิวณใชส้อยของอาคาร 

 3 ข้อ 27 วสัดุที�เป็นผวิของผนงัภายนอกอาคารหรอืที�ใชต้กแต่งผวิภายนอกอาคารจะตอ้งมปีรมิาณการสะทอ้นแสง

ไดไ้ม่เกนิรอ้ยละสามสบิ 

 3 ข้อ 28 กระจกที�ใชท้าํผนงัภายนอกอาคารที�เป็นอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่พเิศษ และอาคารขนาดใหญ่ตอ้งเป็น

กระจกตั �งแต่ 2 ชั �นขึ�นไปประกบกนัโดยมวีสัดุคั �นกลางระหว่างชั �นและยดึกระจกแต่ละชั �นใหต้ดิแน่นเป็นแผ่นเดยีวกนั และ
กระจกแต่ละชั �นตอ้งมคีุณสมบตัใินการป้องกนัหรอืลดอนัตรายจากการบาดของเศษกระจกเมื�อกระจกแตก และวสัดุคั �นกลาง
ตอ้งยดึเศษหรอืชิ�นกระจกไม่ใหห้ลุดออกมาเมื�อกระจกแตกรา้วหรอืราน 
 กระจกที�ตดิกบัราวกนัตกและกระจกที�ใชเ้ป็นฝาของหอ้งโถงหรอืทางเดนิร่วมภายในอาคารสงู อาคารขนาดใหญ่
พเิศษ และอาคารขนาดใหญ่ตอ้งมคีุณสมบตัใินการป้องกนัหรอืลดอนัตรายจากการบาดของเศษกระจกเมื�อกระจกแตก 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� 17 กนัยายน พ.ศ. 2527 
พลเอก สทิธ ิจริโรจน์ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
 

หมายเหต ุ  เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี� คอื โดยที �มาตรา 8(2) และ (3) แห่งพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 กาํหนดใหร้ฐัมนตรโีดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมอีาํนาจออกกฎกระทรวงกาํหนดการรบันํ�าหนกั
ความตา้นทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะและคุณสมบตัขิองวสัดุที �ใชใ้นการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืซ่อมแซมอาคาร และการ
รบันํ�าหนกั ความตา้นทาน และความคงทนของอาคารหรอืพื�นดนิที �รองรบัอาคาร จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 101 ฉบบัพเิศษ ตอนที � 143 วนัที � 11 ตุลาคม 2527 

                                                
4 ขอ้ 24 ความเดมิถกูยกเลกิโดย กฎกระทรวง ฉบบัที� 60 (พ.ศ. 2549) และใหใ้ชค้วามใหม่แทนดงัที�พมิพไ์วแ้ลว้ 
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กฎกระทรวง ฉบบัที� 48 (พ.ศ. 2540) 

 

หมายเหต ุ  เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี� คอื โดยที �ปัจจุบนัโครงสรา้งหลกัของอาคารสว่นใหญ่จะใชว้สัดุที �มี

อตัราการทนไฟไดไ้ม่นาน เมื �อเกดิเหตุเพลงิไหมอ้าคารดงักล่าวจะเกดิการยุบตวัหรอืพงัทลายไดง้่ายทาํใหไ้ม่สามารถเขา้
ช่วยเหลอืหรอืขนยา้ยประชาชนหรอืทรพัยส์นิออกจากอาคารดงักล่าวไดท้นั อนัก่อใหเ้กดิความเสยีหายแก่ชวีติ ร่างกาย หรอื
ทรพัยส์นิของประชาชนจาํนวนมาก และประกอบกบัปัจจุบนัมกีารใชก้ระจกในการก่อสรา้งอาคารอย่างแพร่หลายโดยกฎหมาย
ว่าดว้ยการควบคุมอาคารไม่ไดก้าํหนดคุณสมบตัไิว ้ ซึ �งอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ชวีติหรอืร่างกายของประชาชนเมื �อกระจกแตก 
รา้วหรอืราน หรอืรบกวนบุคคลอื �นเนื �องจากแสงสะทอ้นของกระจก สมควรกาํหนดลกัษณะและคุณสมบตัขิองวสัดุที �ใชเ้ป็น
โครงสรา้งหลกัของอาคาร และกระจกที �ใชใ้นการก่อสรา้งอาคารเพื �อป้องกนัความเสยีหายที �จะเกดิขึ�นจากเหตุเพลงิไหม ้ จงึ
จาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที � 52ก วนัที � 2 ตุลาคม 2540 
 
 
กฎกระทรวง ฉบบัที� 60 (พ.ศ. 2549) 

 

หมายเหต ุ  เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี� คอื โดยที �ขอ้ 24 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที � 6 (พ.ศ. 2527) ออกตาม

ความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ �งแกไ้ขเพิ �มเตมิโดย กฎกระทรวง ฉบบัที � 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ยงัไม่มกีารบญัญตัอิตัราการทนไฟของโครงสรา้งหลกัในสว่นที �เป็นโครงหลงัคาของ
อาคารเป็นการเฉพาะทาํใหเ้กดิปัญหาทางปฏบิตัแิก่เจา้พนกังานทอ้งถิ �นที �เกี �ยวขอ้ง ประกอบกบัในปัจจุบนัไดม้มีาตรฐาน
ไอเอสโอ 834 (ISO 834) สาํหรบัการทดสอบอตัราการทนไฟซึ �งเป็นที �ยอมรบัเพิ �มขึ�นนอกเหนือไปจากมาตรฐานเอเอสทเีอม็ อ ี
119 (ASTM E 119) ดงันั �น สมควรแกไ้ขบทบญัญตัดิงักล่าวใหเ้หมาะสมแก่กาลสมยั จงึจาํเป็นตอ้งออกกฎกระทรวงนี� 
 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที � 70ก วนัที � 5 กรกฎาคม 2549 
 


