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กฎกระทรวง
ฉบับที 6 (พ.ศ. 2527)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1

ในกฎกระทรวงนี
“แรงประลัย” หมายความว่า แรงขนาดทีจะทําให้วตั ถุนนแตกแยกออกห่
ั
างจากกันเป็ นส่วนหรือทลายเข้า

หากัน
“แรงดึง” หมายความว่า แรงทีจะทําให้วตั ถุแยกออกห่างจากกัน
“แรงอัด” หมายความว่า แรงทีจะทําให้วตั ถุทลายเข้าหากัน
“แรงดัด” หมายความว่า แรงทีจะทําให้วตั ถุโค้งหรือโก่งตัว
“แรงลม” หมายความว่า แรงของลมทีกระทําต่อโครงสร้าง
“แรงเฉือน” หมายความว่า แรงทีจะทําให้วตั ถุขาดออกจากกันดุจกรรไกรตัด
“แรงดึงประลัย” หมายความว่า แรงดึงขนาดทีจะทําให้วตั ถุนนแยกออกห่
ั
างจากกันเป็ นส่วน
“แรงอัดประลัย” หมายความว่า แรงอัดขนาดทีจะทําให้วตั ถุนนทลายเข้
ั
าหากัน
“แรงอัดประลัยของคอนกรีต”
หมายความว่า
แรงอัดตามแกนยาวขนาดทีจะทําให้แท่งคอนกรีต
ทรงกระบอกทีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อายุยสิี บแปดวันทลายเข้าหากัน
“หน่วยแรง” หมายความว่า แรงหารด้วยพืนทีหน้าตัดทีรับแรงนัน
“หน่วยแรงพิสจู น์” หมายความว่า หน่วยแรงดึงทีได้จากการลากเส้นตรงทีจุด 0.2 ใน 100 ส่วนของ
ความเครียด ให้ขนานกับส่วนทีเป็ นเส้นตรงของเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงดึงและความเครียดไปตัดกับเส้นนัน
“หน่วยแรงฝืด” หมายความว่า หน่วยแรงทีเกิดขึนระหว่างผิวเข็มกับดิน
“หน่วยแรงทีขีดปฏิภาค”
หมายความว่า
หน่วยแรงทีจุดสูงสุดของส่วนทีเป็ นเส้นตรงของเส้นแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยแรงและความเครียด
“ความเครียด” หมายความว่า อัตราส่วนของส่วนยืดหรือส่วนหดของวัสดุทรัี บแรงต่อความยาวเดิมของวัสดุ
นัน
“กําลังคราก” หมายความว่า หน่วยแรงดึงทีวัสดุเริมยืดโดยไม่ตอ้ งเพิมแรงดึงขึนอีก
“ส่วนปลอดภัย” หมายความว่า ตัวเลขทีใช้หารหน่วยแรงประลัยลงให้ถงึ ขนาดทีจะใช้ได้ปลอดภัยสําหรับ
วัสดุทมีี กาํ ลังครากหรือหน่วยแรงพิสจู น์ ให้ใช้ค่ากําลังครากหรือหน่วยแรงพิสจู น์นนแทนหน่
ั
วยแรงประลัย
“นําหนักบรรทุกจร” หมายความว่า นําหนักทีกําหนดว่าจะเพิมขึนบนอาคารนอกจากนําหนักของตัวอาคาร
นันเอง
“นําหนักบรรทุกประลัย” หมายความว่า นําหนักบรรทุกสูงสุดทีกําหนดให้ใช้ในการคํานวณตามทฤษฎีกาํ ลัง
ประลัย
“ส่วนต่างๆ ของอาคาร” หมายความว่า ส่วนของอาคารทีจะต้องแสดงรายการคํานวณการรับนําหนักและ
กําลังต้านทาน เช่น แผ่นพืน คาน เสา และรากฐาน เป็ นต้น
“คอนกรีต” หมายความว่า วัสดุทประกอบขึ
ี
นด้วยส่วนผสมของปูนซีเมนต์ มวลผสมละเอียด เช่น ทราย
มวลผสมหยาบ เช่น หินหรือกรวด และนํา
“คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายความว่า คอนกรีตทีมีเหล็กเสริมฝั งภายในให้ทาํ หน้าทีรับแรงได้มากขึน
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“คอนกรีตอัดแรง” หมายความว่า คอนกรีตทีมีเหล็กเสริมอัดแรงฝั งภายในทีทําให้เกิดหน่วยแรงทีมีปริมาณ
พอจะลบล้างหน่วยแรงอันเกิดจากนําหนักบรรทุก
“เหล็กเสริม” หมายความว่า เหล็กทีใช้ฝังในเนือคอนกรีตเพือเสริมกําลังขึน
“เหล็กเสริมอัดแรง” หมายความว่า เหล็กเสริมกําลังสูงทีใช้ฝังในเนือคอนกรีตอัดแรง อาจเป็ นลวดเส้นเดียว
ลวดพันเกลียว หรือลวดเหล็กกลุ่มก็ได้
“เหล็กข้ออ้อย” หมายความว่า เหล็กเสริมทีมีบงและหรื
ั
อมีครีบทีผิว
“เหล็กขวัน” หมายความว่า เหล็กเสริมทีบิดเป็ นเกลียว
“เหล็กหล่อ” หมายความว่า เหล็กทีมีธาตุถ่านผสมอยู่ตงแต่
ั รอ้ ยละ 2 ขึนไปโดยนําหนัก
“เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ” หมายความว่า เหล็กทีผลิตออกมามีหน้าตัดเป็ นรูปลักษณะต่าง ๆ ใช้ในงาน
โครงสร้าง
“ไม้เนืออ่อน” หมายความว่า ไม้ทไม่
ี คงทนต่อดินฟ้ าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็ นต้น และหรือมี
คุณสมบัตติ ามทีกําหนดไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้ยาง หรือไม้ตะแบก เป็ นต้น
“ไม้เนือปานกลาง” หมายความว่า ไม้ทคงทนต่
ี
อดินฟ้ าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็ นต้น ได้ดี
ตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัตติ ามทีระบุไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้สน เป็ นต้น
“ไม้เนือแข็ง” หมายความว่า ไม้ทคงทนต่
ี
อดินฟ้ าอากาศและตัวสัตว์ เช่น มอด ปลวก เป็ นต้น ได้ดตี าม
สภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัตติ ามทีระบุไว้ในข้อ 14 เช่น ไม้เต็ง หรือไม้ตะเคียนทอง เป็ นต้น
“ดิน” หมายความว่า วัสดุธรรมชาติทประกอบเป็
ี
นเปลือกโลก เช่น หิน กรวด ทราย ดินเหนียว เป็ นต้น
“กรวด” หมายความว่า ก้อนหินทีเกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร
“ทราย” หมายความว่า ก้อนหินเม็ดเล็กละเอียดทีมีขนาดโตไม่เกิน 3 มิลลิเมตร
“ดินดาน” หมายความว่า ดินตะกอนของกรวด ทราย ดินเหนียว มีนําปูนเป็ นเชือประสาน มีลกั ษณะแข็ง
ยากแก่การขุด
“หินดินดาน” หมายความว่า หินทีมีเนือละเอียดมาก ประกอบด้วยดินเหนียวหรือทรายอัดตัวแน่นเป็ นชัน
บางๆ จะมีเชือประสานหรือไม่กไ็ ด้
“หินปูน” หมายความว่า หินเนือแน่นละเอียดทึบมีสตี ่าง ๆ กัน ประกอบด้วยแร่แคลไซท์
“หินทราย” หมายความว่า หินเนือหยาบ ประกอบด้วยเม็ดทรายยึดตัวแน่นด้วยเชือประสาน
“หินอัคนี” หมายความว่า หินเนือหยาบเกิดจากการเย็นตัวของหินละลายใต้พนโลก
ื
ประกอบด้วยแร่
เฟลด์สปาร์ แร่ควอตซ์ เป็ นส่วนใหญ่ มีลกั ษณะแข็งแกร่ง
“เสาเข็ม” หมายความว่า เสาทีตอกหรือหล่ออยู่ในดินเพือรับนําหนักบรรทุกของอาคาร
“พืนผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม” หมายความว่า ผลคูณของความยาวของเสาเข็มกับความยาวของเส้นล้อม
รูปทีสันทีสุดของหน้าตัดปกติของเสาเข็มนัน
“ฐานราก” หมายความว่า ส่วนของอาคารทีใช้ถ่ายนําหนักอาคารลงสูด่ นิ
“กําลังแบกทานของดิน” หมายความว่า ความสามารถทีดินจะรับนําหนักได้ โดยมีการทรุดตัวขนาดทีไม่ทาํ
ให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร
“กําลังแบกทานของเสาเข็ม” หมายความว่า ความสามารถทีเสาเข็มจะรับนําหนักได้โดยมีการทรุดตัวไม่
เกินอัตราทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี
1 “วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างทีไม่เป็ นเชือเพลิง
1 “วัสดุตด
ิ ไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างทีเป็ นเชือเพลิง
1 “พืน” หมายความว่า พืนทีของอาคารซึงบุคคลเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ภายในขอบเขตของคานหรือตงทีรับพืน
หรือภายในพืนนัน หรือภายในขอบเขตของผนังอาคาร รวมทังเฉลียงหรือระเบียงด้วย
1

บทนิยาม บัญญัตเิ พิมโดยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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“ฝา” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตังซึงกันแบ่งพืนภายในอาคารให้เป็ นห้องๆ
1 “ผนัง” หมายความว่า ส่วนก่อสร้างในด้านตังซึงกันด้านนอกหรือระหว่างหน่ วยของอาคารให้เป็ นหลังหรือ
เป็ นหน่วยแยกจากกัน
1 “โครงสร้างหลัก” หมายความว่า ส่วนประกอบของอาคารทีเป็ นเสา คาน ตง หรือพืน ซึงโดยสภาพถือได้ว่า
มีความสําคัญต่อความมันคงแข็งแรงของอาคารนัน
1 “อาคารสูง” หมายความว่า อาคารทีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตังแต่ 23.00 เมตรขึน
ไป การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพืนดินทีก่อสร้างถึงพืนดาดฟ้ า สําหรับอาคารทรงจัวหรือปั นหยาให้วดั จากระดับ
พืนดินทีก่อสร้างถึงยอดผนังของชันสูงสุด
1 “อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ” หมายความว่า อาคารทีก่อสร้างขึนเพือใช้อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคาร
เป็ นทีอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพนที
ื รวมกันทุกชันหรือชันหนึงชันใดในหลังเดียวกัน
ตังแต่ 10,000 ตารางเมตรขึนไป
1 “อาคารขนาดใหญ่” หมายความว่า อาคารทีก่อสร้างขึนเพือใช้อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารเป็ นที
อยู่อาศัยหรือเป็ นทีประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพนที
ื รวมกันทุกชันหรือชันหนึงชันใดในหลังเดียวกัน
เกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารทีมีความสูงตังแต่ 15.00 เมตรขึนไป และมีพนที
ื รวมกันทุกชันหรือชันหนึงชันใดในหลัง
เดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แต่ไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพืนดินทีก่อสร้างถึง
พืนดาดฟ้ า สําหรับอาคารทรงจัวหรือปั นหยาให้วดั จากระดับพืนดินทีก่อสร้างถึงยอดผนังของชันสูงสุด
1 “โรงแรม” หมายความว่า
อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วย
โรงแรม
1 “อาคารชุด” หมายความว่า อาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด
1 “โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นโรงมหรสพตามกฎหมายว่า
ด้วยการป้ องกันภยันตรายอันเกิดแต่การเล่นมหรสพ
2 “สถาบันทีเชือถือได้” หมายความว่า ส่วนราชการหรือบริษท
ั จํากัดทีมีวตั ถุประสงค์ในการให้คาํ ปรึกษา
แนะนําด้านวิศวกรรม ซึงมีวศิ วกรประเภทวุฒวิ ศิ วกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมเป็ นผูใ้ ห้
คําปรึกษาแนะนํา และลงลายมือชือรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม
1

ข้อ 2 อาคารและส่วนต่างๆ ของอาคารจะต้องมีความมันคงแข็งแรงพอทีจะรับนําหนักตัวอาคารเอง และนําหนัก
บรรทุกทีอาจเกิดขึน หรือเกิดขึนจริงได้โดยไม่ให้สว่ นใดๆ ของอาคารต้องรับหน่วยแรงมากกว่าทีกําหนดไว้ในกฎกระทรวงนี
เว้นแต่มเี อกสารแสดงผลการทดสอบความมันคงแข็งแรงของวัสดุทรัี บรองโดยสถาบันทีเชือถือได้ แต่ทงนี
ั ไม่รวมถึงหน่วยแรงที
กําหนดไว้ในข้อ 6
ข้อ 3 ในการคํานวณส่วนต่างๆ ของอาคารทีประกอบด้วยอิฐหรือคอนกรีตบล็อกประสานด้วยวัสดุก่อ ให้ใช้หน่วย
แรงอัดไม่เกิน 0.8 เมกาปาสกาล (8 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
ข้อ 4 ในการคํานวณส่วนต่างๆ ของอาคารทีประกอบด้วยคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ให้ใช้หน่วยแรงอัดได้ไม่เกินร้อย
ละ 33.3 ของหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต แต่ตอ้ งไม่เกิน 6 เมกาปาสกาล (60 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
ข้อ 5 ในการคํานวณส่วนต่างๆ ของอาคารทีประกอบด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามทฤษฎีอลี าสติกหรือหน่วยแรง
ปลอดภัย ให้ใช้ค่าหน่วยแรงอัดของคอนกรีตไม่เกินร้อยละ 37.5 ของหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต แต่ตอ้ งไม่เกิน 6.5 เมกา
ปาสกาล (65 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)

2

บทนิยาม ความเดิมถูกยกเลิกโดยข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์
ไว้แล้ว
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ข้อ 6 ในการคํานวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารทีประกอบด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามทฤษฎีอลี าสติกหรือหน่วย
แรงปลอดภัย เหล็กเสริมคอนกรีตทีใช้ตอ้ งมีกาํ ลังครากตังแต่ 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) และ
ให้ใช้ค่าหน่วยแรงของเหล็กเสริมคอนกรีตได้ไม่เกินอัตราดังต่อไปนี
(1) แรงดึง
(ก) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบทีมีกาํ ลังครากตังแต่ 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงต่อตาราง
เซนติเมตร) ขึนไป ให้ใช้ไม่เกิน 120 เมกาปาสกาล (1,200 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(ข) เหล็กข้ออ้อยทีมีกาํ ลังครากตังแต่ 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
ขึนไป แต่ไม่ถงึ 350 เมกาปาสกาล (3,500 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ให้ใช้รอ้ ยละ 50 ของกําลังคราก แต่ตอ้ งไม่เกิน
150 เมกาปาสกาล (1,500 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(ค) เหล็กข้ออ้อยทีมีกาํ ลังครากตังแต่ 350 เมกาปาสกาล (3,500 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
ขึนไป แต่ไม่ถงึ 400 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ให้ใช้ไม่เกิน 160 เมกาปาสกาล (1,600 กิโลกรัม
แรงต่อตารางเซนติเมตร)
(ง) เหล็กข้ออ้อยทีมีกาํ ลังครากตังแต่ 400 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
ขึนไป ให้ใช้ไม่เกิน 170 เมกาปาสกาล (1,700 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(จ) เหล็กขวัน ให้ใช้รอ้ ยละ 50 ของหน่วยแรงพิสจู น์ แต่ตอ้ งไม่เกิน 240 เมกาปาสกาล (2,400
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) ทังนี จะต้องมีผลการทดสอบการดัดเย็นโดยมีสถาบันทีเชือถือได้รบั รอง
(2) แรงอัดในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ก) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบตามเกณฑ์ทกํี าหนดใน (1) (ก)
(ข) เหล็กข้ออ้อย ให้ใช้รอ้ ยละ 40 ของกําลังคราก แต่ตอ้ งไม่เกิน 210 เมกาปาสกาล (2,100
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(ค) เหล็กขวัน ให้ใช้รอ้ ยละ 40 ของกําลังคราก แต่ตอ้ งไม่เกิน 210 เมกาปาสกาล (2,100 กิโลกรัม
แรงต่อตารางเซนติเมตร) ทังนี จะต้องมีผลการทดสอบการดัดเย็นโดยมีสถาบันทีเชือถือได้รบั รอง
(ง) เสาแบบผสมเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ให้ใช้ไม่เกิน 125 เมกาปาสกาล (1,250 กิโลกรัมแรงต่อ
ตารางเซนติเมตร)
(จ) เหล็กหล่อ ให้ใช้ไม่เกิน 70 เมกาปาสกาล (700 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(3) ในการคํานวณคานและพืนคอนกรีตเสริมเหล็กทีใช้เหล็กเสริมรับแรงอัด ให้ใช้หน่วยแรงของเหล็ก
เสริมรับแรงอัดทีคํานวณได้ตามทฤษฎีอลี าสติกหรือหน่วยแรงปลอดภัยได้ไม่เกินสองเท่า แต่หน่วยแรงทีคํานวณได้ตอ้ งไม่เกิน
หน่วยแรงดึงตาม (1)
ข้อ 7 ในการคํานวณส่วนต่างๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีกาํ ลังประลัย ให้ใช้นําหนักบรรทุก
ประลัย ดังต่อไปนี
(1) สําหรับส่วนของอาคารทีไม่คดิ แรงลม ให้ใช้นําหนักบรรทุกประลัย ดังนี
นป. = 1.7 นค. + 2.0 นจ.
(2) สําหรับส่วนของอาคารทีคิดแรงลมด้วย ให้ใช้นําหนักบรรทุกประลัย ดังนี
นป. = 0.75 (1.7 นค. + 2.0 นจ. + 2.0 รล.)
หรือ นป. = 0.9 นค. + 1.3 รล.
โดยให้ใช้ค่านําหนักบรรทุกประลัยทีมากกว่า แต่ทงนี
ั ต้องไม่ตํากว่าค่านําหนักบรรทุกประลัยใน (1) ด้วย
นป. = นําหนักบรรทุกประลัย
นค. = นําหนักบรรทุกคงทีของอาคาร
นจ. = นําหนักบรรทุกจร รวมด้วยแรงกระแทก
รล. = แรงลม
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ข้อ 8 ในการคํานวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีกาํ ลังประลัย ให้ใช้ค่าหน่วยแรงอัด
ประลัยของคอนกรีตไม่เกิน 15 เมกาปาสกาล (150 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
ข้อ 9
เสริม ดังต่อไปนี

ในการคํานวณส่วนต่างๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีกาํ ลังประลัย ให้ใช้กาํ ลังครากของเหล็ก

(1) เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ให้ใช้ไม่เกิน 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(2) เหล็กเสริมอืน ให้ใช้เท่ากําลังครากของเหล็กชนิดนัน แต่ตอ้ งไม่เกิน 400 เมกาปาสกาล (4,000
กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
ข้อ 10 ในการคํานวณส่วนต่าง ๆ ของอาคารคอนกรีตอัดแรงตามทฤษฎีกาํ ลังประลัย ให้ใช้นําหนักบรรทุกประลัย
เช่นเดียวกับข้อ 7
ข้อ 11 ในการคํานวณส่วนต่างๆ ของอาคารคอนกรีตอัดแรง ให้ใช้ค่าหน่วยแรงอัดของคอนกรีต ดังต่อไปนี
(1) หน่วยแรงอัดในคอนกรีตชัวคราวทันทีทถ่ี ายแรงมาจากเหล็กเสริมอัดแรงก่อนการเสือมสูญการอัดแรง
ของคอนกรีต ต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต
(2) หน่วยแรงอัดทีใช้ในการคํานวณออกแบบหลังการเสือมสูญการอัดแรงของคอนกรีต ต้องไม่เกินร้อย
ละ 40 ของหน่วยแรงอัดประลัยของคอนกรีต
ข้อ 12 ในการคํานวณส่วนต่างๆ ของอาคารทีประกอบด้วยคอนกรีตอัดแรงให้ใช้ค่าหน่วยแรงดึงของเหล็กเสริมอัด
แรง ดังต่อไปนี
(1) หน่วยแรงขณะดึงต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของหน่วยแรงดึงประลัยของเหล็กเสริมอัดแรง หรือร้อยละ
90 ของหน่วยแรงพิสจู น์ แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า
(2) หน่วยแรงในทันทีทถ่ี ายแรงไปให้คอนกรีตต้องไม่เกินร้อยละ 70 ของหน่วยแรงดึงประลัยของเหล็ก
เสริมอัดแรง
(3) หน่วยแรงใช้งานต้องไม่เกินร้อยละ 60 ของหน่วยแรงดึงประลัย หรือร้อยละ 80 ของหน่วยแรงพิสจู น์
ของเหล็กเสริมอัดแรง แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า
ข้อ 13 ในการคํานวณส่วนต่างๆ ของอาคารทีประกอบด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณ ให้ใช้ค่าหน่วยแรงของเหล็ก
ดังต่อไปนี
(1) ในกรณีทไม่
ี มผี ลการทดสอบกําลังสําหรับเหล็กหนาไม่เกิน 40 มิลลิเมตร ให้ใช้กาํ ลังครากไม่เกิน 240
เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร) สําหรับเหล็กซึงหนาเกิน 40 มิลลิเมตร ให้ใช้กาํ ลังครากไม่เกิน 220 เม
กาปาสกาล (2,200 กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร)
(2) หน่วยแรงดึง แรงอัด และแรงดัด ให้ใช้ไม่เกินร้อยละ 60 ของกําลังครากตาม (1)
(3) หน่วยแรงเฉือน ให้ใช้ไม่เกินร้อยละ 40 ของกําลังครากตาม (1)
ข้อ 14 ในการคํานวณส่วนต่างๆ ของอาคารทีประกอบด้วยไม้ชนิดต่างๆ ให้ใช้ค่าหน่วยแรงไม่เกินอัตรา ดังต่อไปนี
ชนิดไม้

หน่วยแรงดัดและแรงดึง หน่วยแรงอัดขนานเสียน หน่วยแรงอัดขวางเสียน หน่วยแรงเฉือนขนานเสียน
เมกาปาสกาล
เมกาปาสกาล
เมกาปาสกาล
เมกาปาสกาล
(กิโลกรัมแรงต่อตารางซม.) (กิโลกรัมแรงต่อตารางซม.)

(1) ไม้เนืออ่อน
(2) ไม้เนือปานกลาง
(3) ไม้เนือแข็ง

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

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

(กิโลกรัมแรงต่อตารางซม.)

(กิโลกรัมแรงต่อตารางซม.)

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

0.8 (8)
1 (10)
1.2 (12)
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ในกรณีทมีี ผลการทดสอบของไม้ ให้ใช้สว่ นปลอดภัยโดยใช้กาํ ลังไม่เกิน 1 ใน 8 ของหน่วยแรงดัดประลัย หรือไม่
เกิน 1 ใน 6 ของหน่วยแรงทีขีดปฏิภาค แล้วแต่ค่าใดจะน้อยกว่า
ข้อ 15 หน่วยนําหนักบรรทุกจรสําหรับประเภทและส่วนต่าง ๆ ของอาคาร นอกเหนือจากนําหนักของตัวอาคาร
หรือเครืองจักรหรืออุปกรณ์อย่างอืน ให้คาํ นวณโดยประมาณเฉลียไม่ตํากว่าอัตรา ดังต่อไปนี
ประเภทและส่วนต่างๆ ของอาคาร
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

หลังคา
กันสาดหรือหลังคาคอนกรีต
ทีพักอาศัย โรงเรียนอนุบาล ห้องนํา ห้องส้วม
ห้องแถว ตึกแถวทีใช้พกั อาศัย อาคารชุด หอพัก โรงแรมและห้องคนไข้
พิเศษของโรงพยาบาล
สํานักงาน ธนาคาร
(ก) อาคารพาณิชย์ ส่วนของห้องแถว ตึกแถวทีใช้เพือการพาณิชย์
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล
(ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของอาคารชุด หอพัก โรงแรม สํานักงาน
และธนาคาร
(ก) ตลาด อาคารสรรพสินค้า หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร ห้อง
ประชุม ห้องอ่านหนังสือในห้องสมุดหรือหอสมุด ทีจอดหรือเก็บ
รถยนต์นงั หรือรถจักรยานยนต์
(ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของอาคาร พาณิชย์ มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยและโรงเรียน
(ก) คลังสินค้า โรงกีฬา พิพธิ ภัณฑ์ อัฒจันทร์ โรงงานอุตสาหกรรม โรง
พิมพ์ ห้องเก็บเอกสารและพัสดุ
(ข) ห้องโถง บันได ช่องทางเดินของตลาด อาคารสรรพสินค้า ห้อง
ประชุม หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร ห้องสมุดและหอสมุด
ห้องเก็บหนังสือของห้องสมุดหรือหอสมุด
ทีจอดหรือเก็บรถยนต์บรรทุกเปล่า

หน่วยนําหนักบรรทุกจรเป็ น
กิโลกรัมต่อตารางเมตร
30
100
150
200
250
300
300

400
400
500
500
600
800

ข้อ 16 ในการคํานวณออกแบบ หากปรากฏว่าพืนทีส่วนใดต้องรับนําหนักเครืองจักร หรืออุปกรณ์ หรือหน่วย
นําหนักบรรทุกจรอืน ๆ ทีมีค่ามากกว่าหน่วยนําหนักบรรทุกจรซึงกําหนดไว้ในข้อ 15 ให้ใช้หน่วยนําหนักบรรทุกจรค่าที
มากกว่าเฉพาะส่วนทีต้องรับหน่วยนําหนักเพิมขึน
ข้อ 17 ในการคํานวณออกแบบโครงสร้างอาคาร ให้คาํ นึงถึงแรงลมด้วย หากจําเป็ นต้องคํานวณและไม่มเี อกสารที
รับรองโดยสถาบันทีเชือถือได้ ให้ใช้หน่วยแรงลม ดังต่อไปนี
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ความสูงของอาคารหรือส่วนของอาคาร
(1)
(2)
(3)
(4)

ส่วนของอาคารทีสูงไม่เกิน 10 เมตร
ส่วนของอาคารทีสูงเกิน 10 เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร
ส่วนของอาคารทีสูงเกิน 20 เมตร แต่ไม่เกิน 40 เมตร
ส่วนของอาคารทีสูงเกิน 40 เมตร

หน่วยแรงลมอย่างน้อย
กิโลปาสกาล
(กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร)
0.5 (50)
0.8 (80)
1.2 (120)
1.6 (160)

ในการนียอมให้ใช้ค่าหน่วยแรงทีเกิดขึนในส่วนต่างๆ ของอาคาร ตลอดจนความต้านทานของดินใต้ฐานรากเกินค่าที
กําหนดไว้ในกฎกระทรวงนีได้รอ้ ยละ 33.3 แต่ทงนี
ั ต้องไม่ทาํ ให้สว่ นต่างๆ ของอาคารนันมีความมันคงน้อยไปกว่าเมือคํานวณ
ตามปกติโดยไม่คดิ แรงลม
ข้อ 18 นําหนักบรรทุกบนดินทีฐานรากของอาคารนัน ต้องคํานวณให้เหมาะสม เพือความมันคงและปลอดภัย ถ้า
ไม่มเี อกสารทีรับรองโดยสถาบันทีเชือถือได้แสดงผลการทดลองหรือการคํานวณ จะต้องไม่เกินกําลังแบกทานของดินประเภท
ต่างๆ ดังต่อไปนี
(1) ดินอ่อนหรือดินถมไว้แน่นตัวเต็มที 2 เมตริกตันต่อตารางเมตร
(2) ดินปานกลางหรือทรายร่วน 5 เมตริกตันต่อตารางเมตร
(3) ดินแน่นหรือทรายแน่น 10 เมตริกตันต่อตารางเมตร
(4) กรวดหรือดินดาน 20 เมตริกตันต่อตารางเมตร
(5) หินดินดาน 25 เมตริกตันต่อตารางเมตร
(6) หินปูนหรือหินทราย 30 เมตริกตันต่อตารางเมตร
(7) หินอัคนีทยัี งไม่แปรสภาพ 100 เมตริกตันต่อตารางเมตร
ข้อ 19 ในการคํานวณนําหนักทีถ่ายลงเสา คาน หรือโครงทีรับเสาและฐานราก ให้ใช้นําหนักของอาคารเต็มอัตรา
ส่วนหน่วยนําหนักบรรทุกจร ให้ใช้ตามทีกําหนดไว้ในข้อ 15 โดยให้ลดส่วนลงได้ตามชันของอาคาร ดังต่อไปนี
การรับนําหนักของพืน
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

หลังคาหรือดาดฟ้ า
ชันทีหนึงถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้ า
ชันทีสองถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้ า
ชันทีสามถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้ า
ชันทีสีถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้ า
ชันทีห้าถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้ า
ชันทีหกถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้ า
ชันทีเจ็ดถัดจากหลังคาหรือดาดฟ้ าและชันต่อลงไป

อัตราการลดหน่วยนําหนักบรรทุกจร
บนพืนแต่ละชัน เป็ นร้อยละ
0
0
0
10
20
30
40
50
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สําหรับโรงมหรสพ ห้องประชุม หอประชุม ห้องสมุด หอสมุด พิพธิ ภัณฑ์ อัฒจันทร์ คลังสินค้า โรงงานอุตสาหกรรม
อาคารจอดหรือเก็บรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ให้คดิ หน่วยนําหนักบรรทุกจรเต็มอัตราทุกชัน
ข้อ 20 ในการคํานวณฐานรากบนเสาเข็มทีตอกในชันดินอ่อน ถ้าไม่มเี อกสารจากสถาบันทีเชือถือได้แสดงผลการ
ทดสอบคุณสมบัตขิ องดินและกําลังแบกทานสูงสุดของเสาเข็ม ให้ใช้ค่าหน่วยแรงฝืดของดิน ดังนี
(1) สําหรับดินทีอยู่ในระดับลึกไม่เกิน 7 เมตร ใต้ระดับนําทะเลปานกลาง ให้ใช้ค่าหน่วยแรงฝืดของดินได้
ไม่เกิน 6 กิโลปาสกาล (600 กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร) ของพืนผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม
(2) สําหรับดินทีมีความลึกเกิน 7 เมตร ใต้ระดับนําทะเลปานกลาง ให้คาํ นวณหาค่าหน่วยแรงฝืดของดิน
เฉพาะส่วนทีลึกเกิน 7 เมตรลงไป ตามสูตรดังต่อไปนี
หน่วยแรงฝืดเป็ นกิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร = 600 + 220 ย.
ย. = ความยาวของเสาเข็มเป็ นเมตร เฉพาะส่วนทีลึกเกิน 7 เมตร ใต้ระดับนําทะเลปานกลาง
ข้อ 21 ในการคํานวณฐานรากบนเสาเข็มทีมีเอกสารจากสถาบันทีเชือถือได้แสดงผลการทดสอบคุณสมบัตขิ องดิน
หรือมีการทดสอบหากําลังแบกทานของเสาเข็มในบริเวณก่อสร้างหรือใกล้เคียง ให้ใช้กาํ ลังแบกทานของเสาเข็มไม่เกินอัตรา
ดังต่อไปนี
(1) กําลังแบกทานของเสาเข็มทีคํานวณจากการทดสอบคุณสมบัตขิ องดิน ให้ใช้กาํ ลังแบกทานได้ไม่เกิน
ร้อยละ 40 ของนําหนักบรรทุกสูงสุด
(2) กําลังแบกทานของเสาเข็มทีได้จากการทดสอบ ให้ใช้กาํ ลังแบกทานได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของนําหนัก
บรรทุกสูงสุด
ข้อ 22 ในการทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็ม
อัตราการทรุดตัวและการทรุดตัวของเสาเข็มเมือรับนําหนัก
บรรทุกสูงสุดจะต้องอยู่ในเกณฑ์ ดังต่อไปนี
(1) การทรุดตัวทังหมดของเสาเข็มจากรับนําหนักบรรทุกสูงสุด แล้วปล่อยทิงไว้เป็ นเวลายีสิบสีชัวโมง
ต้องไม่เกิน 25 มิลลิเมตร
(2) อัตราการทรุดตัวเฉลียของเสาเข็มหลังจากรับนําหนักบรรทุกสูงสุด แล้วปล่อยทิงไว้เป็ นเวลายีสิบสี
ชัวโมงต้องไม่เกิน 0.25 มิลลิเมตรต่อชัวโมง
(3) การทรุดตัวสุทธิของเสาเข็มหลังจากปล่อยให้รบั นําหนักบรรทุกสูงสุดเป็ นเวลายีสิบสีชัวโมง
แล้ว
คลายนําหนักบรรทุกจนหมดปล่อยทิงไว้โดยไม่รบกวนอีกยีสิบสีชัวโมง ต้องไม่เกิน 6 มิลลิเมตร
3

ข้อ 23 ส่วนประกอบของช่องทางหนีไฟหรือโครงสร้างหลักสําหรับอาคารทีมีความสูงเกิน 3 ชัน ต้องไม่เป็ นวัสดุ

ติดไฟ
ข้อ 24 โครงสร้างหลักของอาคารดังต่อไปนี
(1) อาคารสําหรับใช้เป็ นคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(2) อาคารสําหรับใช้เพือกิจการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือ
สํานักงานหรือทีทําการทีมีความสูงตังแต่ 3 ชันขึนไป และมีพนที
ื รวมกันทุกชันหรือชันหนึงชันใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000
ตารางเมตร
(3) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ อาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้
เป็ นหอประชุม
ให้ก่อสร้างด้วยวัสดุทนไฟทีมีลกั ษณะและคุณสมบัตดิ งั ต่อไปนี
3

3

ข้อ 23, ข้อ 24, ข้อ 25, ข้อ 26, ข้อ 27 และข้อ 28 บัญญัตเิ พิมโดยข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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ชนิดของการก่อสร้างและโครงสร้างหลัก
1.

2.

3.

คอนกรีตเสริมเหล็ก
1.1 เสาสีเหลียมทีมีดา้ นแคบขนาด 300 มิลลิเมตรขึนไป
1.2 เสากลมหรือเสาตังแต่หา้ เหลียมขึนไปทีมีรปู ทรงใกล้เคียงเสากลม
ซึงมีเส้นผ่าศูนย์กลางตังแต่ 300 มิลลิเมตรขึนไป
1.3 คานและโครงข้อหมุนคอนกรีต ขนาดกว้างตังแต่ 300 มิลลิเมตร
ขึนไป
1.4 พืนหนาไม่น้อยกว่า 115 มิลลิเมตร
คอนกรีตอัดแรง
2.1 คานชนิดดึงลวดก่อน
2.2 คานชนิดดึงลวดภายหลัง
(1) กว้าง 200 มิลลิเมตร
โดยปลายไม่เหนียวรัง (UNRESTRAINED)
(2) กว้างตังแต่ 300 มิลลิเมตรขึนไป
โดยปลายไม่เหนียวรัง (UNRESTRAINED)
(3) กว้าง 200 มิลลิเมตร
โดยปลายเหนียวรัง (RESTRAINED)
(4) กว้างตังแต่ 300 มิลลิเมตรขึนไป
โดยปลายเหนียวรัง (RESTRAINED)
2.3 พืนชนิดดึงลวดก่อนทีมีความหนา
ตังแต่ 115 มิลลิเมตรขึนไป
2.4 พืนชนิดดึงลวดภายหลังทีมีความหนา
ตังแต่ 115 มิลลิเมตรขึนไป
(1) ขอบไม่เหนียวรัง (UNRESTRAINED)
(2) ขอบเหนียวรัง (RESTRAINED)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ
3.1 เสาเหล็กขนาด 150 x 150 มิลลิเมตร
3.2 เสาเหล็กขนาด 200 x 200 มิลลิเมตร
3.3 เสาเหล็กขนาดตังแต่ 300 x 300 มิลลิเมตรขึนไป
3.4 คานเหล็ก

ความหนาน้อยสุดของคอนกรีตทีหุม้ เหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุม้ เหล็ก (มิลลิเมตร)
40
40
40
20
75
115
65
50
45
40

40
20
50
40
25
50

ในกรณีโครงสร้างหลักมีขนาดระหว่างขนาดทีกําหนดในตาราง ให้คาํ นวณหาความหนาน้อยสุดของคอนกรีตทีหุม้
เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุม้ เหล็กโดยวิธเี ทียบอัตราส่วน
ในกรณีโครงสร้างหลักก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงทีมีขนาดหรือมีความหนาของคอนกรีตที
หุม้ เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุม้ เหล็กน้อยกว่าทีกําหนดไว้ในตารางข้างต้น จะต้องใช้วสั ดุอนหุ
ื ม้ เพิมเติมหรือต้องป้ องกันโดยวิธี
อืนเพือช่วยทําให้เสาหรือคานมีอตั ราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสามชัวโมง และตงหรือพืนต้องมีอตั ราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า
สองชัวโมง โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันทีเชือถือได้ประกอบการขออนุญาต
ในกรณีโครงสร้างหลักทีเป็ นเสาหรือคานทีก่อสร้างด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณทีไม่ได้ใช้คอนกรีตหุม้ ต้องป้ องกัน
กฎหมายอาคาร
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โดยวิธอี นเพื
ื อให้มอี ตั ราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่าสามชัวโมง โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันทีเชือถือได้
ประกอบการขออนุญาต
4 โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหนึงทีก่อสร้างด้วยเหล็กโครงสร้างรูปพรรณทีไม่ได้ใช้คอนกรีตหุม
้
หากอาคาร
ดังกล่าวเป็ นอาคารชันเดียว โครงหลังคาต้องมีอตั ราการทนไฟไม่น้อยกว่าหนึงชัวโมง และหากเป็ นอาคารตังแต่สองชันขึนไป
โครงหลังคาต้องมีอตั ราการทนไฟไม่น้อยกว่าสองชัวโมง โดยจะต้องมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันทีเชือถือได้
ประกอบการขออนุญาต
โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหนึงในกรณีดงั ต่อไปนี ไม่ตอ้ งมีอตั ราการทนไฟตามทีกําหนดในวรรคห้าก็ได้
(1) เป็ นโครงหลังคาของอาคารทีมีพนที
ื อาคารรวมกันทุกชันในหลังเดียวกันไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร
เว้นแต่โรงมหรสพ สถานพยาบาล หรือหอประชุม
(2) เป็ นโครงหลังคาของอาคารทีอยู่สงู จากพืนอาคารเกิน 8.00 เมตร และอาคารนันมีระบบดับเพลิง
อัตโนมัติ หรือมีการป้ องกันความร้อนหรือระบบระบายความร้อน มิให้เกิดอันตรายต่อโครงหลังคา
วิธกี ารทดสอบอัตราการทนไฟตามวรรคสาม วรรคสี และวรรคห้า ให้เป็ นไปตามมาตรฐานไอเอสโอ 834 (ISO 834)
หรือมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี 119 (ASTM E 119)
ข้อ 25 วัสดุทใช้
ี ตกแต่งผิวภายนอกอาคารหรือใช้เป็ นผนังอาคารจะต้องยึดเกาะกับตัวอาคารด้วยวิธที ไม่
ี ก่อให้เกิด
การร่วงหล่น อันอาจจะทําให้เกิดอันตรายหรือความเสียหายได้
3

ข้อ 26 วัสดุก่อสร้างทีใช้ภายในอาคารจะต้องไม่ทาํ ให้เกิดสารแขวนลอยในอากาศอันอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพ
เช่น ใยหิน ซิลกิ า หรือใยแก้ว เว้นแต่จะได้ฉาบหุม้ หรือปิ ดวัสดุนนไว้
ั เพือป้ องกันมิให้เกิดสารแขวนลอยฟุ้งกระจายและสัมผัสกับ
อากาศทีบริเวณใช้สอยของอาคาร
3

ข้อ 27 วัสดุทเป็
ี นผิวของผนังภายนอกอาคารหรือทีใช้ตกแต่งผิวภายนอกอาคารจะต้องมีปริมาณการสะท้อนแสง
ได้ไม่เกินร้อยละสามสิบ
3

ข้อ 28 กระจกทีใช้ทาํ ผนังภายนอกอาคารทีเป็ นอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ และอาคารขนาดใหญ่ตอ้ งเป็ น
กระจกตังแต่ 2 ชันขึนไปประกบกันโดยมีวสั ดุคนกลางระหว่
ั
างชันและยึดกระจกแต่ละชันให้ตดิ แน่นเป็ นแผ่นเดียวกัน และ
กระจกแต่ละชันต้องมีคุณสมบัตใิ นการป้ องกันหรือลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเมือกระจกแตก และวัสดุคนกลาง
ั
ต้องยึดเศษหรือชินกระจกไม่ให้หลุดออกมาเมือกระจกแตกร้าวหรือราน
กระจกทีติดกับราวกันตกและกระจกทีใช้เป็ นฝาของห้องโถงหรือทางเดินร่วมภายในอาคารสูง
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ และอาคารขนาดใหญ่ตอ้ งมีคุณสมบัตใิ นการป้ องกันหรือลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเมือกระจกแตก
3

ให้ไว้ ณ วันที 17 กันยายน พ.ศ. 2527
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยทีมาตรา 8(2) และ (3) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 กําหนดให้รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอาํ นาจออกกฎกระทรวงกําหนดการรับนําหนัก
ความต้านทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัตขิ องวัสดุทใช้
ี ในการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมอาคาร และการ
รับนําหนัก ความต้านทาน และความคงทนของอาคารหรือพืนดินทีรองรับอาคาร จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 101 ฉบับพิเศษ ตอนที 143 วันที 11 ตุลาคม 2527
4

ข้อ 24 ความเดิมถูกยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที 60 (พ.ศ. 2549) และให้ใช้ความใหม่แทนดังทีพิมพ์ไว้แล้ว

กฎหมายอาคาร

11
กฎกระทรวง ฉบับที 48 (พ.ศ. 2540)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยทีปั จจุบนั โครงสร้างหลักของอาคารส่วนใหญ่จะใช้วสั ดุทมีี
อัตราการทนไฟได้ไม่นาน
เมือเกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารดังกล่าวจะเกิดการยุบตัวหรือพังทลายได้ง่ายทําให้ไม่สามารถเข้า
ช่วยเหลือหรือขนย้ายประชาชนหรือทรัพย์สนิ ออกจากอาคารดังกล่าวได้ทนั อันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชวี ติ ร่างกาย หรือ
ทรัพย์สนิ ของประชาชนจํานวนมาก และประกอบกับปั จจุบนั มีการใช้กระจกในการก่อสร้างอาคารอย่างแพร่หลายโดยกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคารไม่ได้กาํ หนดคุณสมบัตไิ ว้ ซึงอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ชวี ติ หรือร่างกายของประชาชนเมือกระจกแตก
ร้าวหรือราน หรือรบกวนบุคคลอืนเนืองจากแสงสะท้อนของกระจก สมควรกําหนดลักษณะและคุณสมบัตขิ องวัสดุทใช้
ี เป็ น
โครงสร้างหลักของอาคาร และกระจกทีใช้ในการก่อสร้างอาคารเพือป้ องกันความเสียหายทีจะเกิดขึนจากเหตุเพลิงไหม้ จึง
จําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที 52ก วันที 2 ตุลาคม 2540

กฎกระทรวง ฉบับที 60 (พ.ศ. 2549)
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ โดยทีข้อ 24 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 6 (พ.ศ. 2527) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ยังไม่มกี ารบัญญัตอิ ตั ราการทนไฟของโครงสร้างหลักในส่วนทีเป็ นโครงหลังคาของ
อาคารเป็ นการเฉพาะทําให้เกิดปั ญหาทางปฏิบตั แิ ก่เจ้าพนักงานท้องถินทีเกียวข้อง
ประกอบกับในปั จจุบนั ได้มมี าตรฐาน
ไอเอสโอ 834 (ISO 834) สําหรับการทดสอบอัตราการทนไฟซึงเป็ นทียอมรับเพิมขึนนอกเหนือไปจากมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี
119 (ASTM E 119) ดังนัน สมควรแก้ไขบทบัญญัตดิ งั กล่าวให้เหมาะสมแก่กาลสมัย จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 123 ตอนที 70ก วันที 5 กรกฎาคม 2549

กฎหมายอาคาร

