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กฎกระทรวง
ฉบับที 33 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(1) (4) (6) (7) และ (8) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี
“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารทีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยมีความสูงตังแต่ 23.00 เมตรขึนไป การ
วัดความสูงของอาคารให้วดั จากระดับพืนดินทีก่อสร้างถึงพืนดาดฟ้ า สําหรับอาคารทรงจัวหรือปั นหยาให้วดั จากระดับพืนดินที
ก่อสร้างถึงยอดผนังของชันสูงสุด
“อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ” หมายความว่า อาคารทีก่อสร้างขึนเพือใช้อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารเป็ นทีอยู่
อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทโดยมีพนที
ื รวมกันทุกชันหรือชันหนึงชันใดในหลังเดียวกันตังแต่
10,000 ตารางเมตรขึนไป
1 “พืนทีอาคาร” หมายความว่า พืนทีของพืนของอาคารแต่ละชันทีบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ภายในขอบเขตด้าน
นอกของคานหรือภายในพืนนัน หรือภายในขอบเขตด้านนอกของผนังของอาคาร และหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียง
ด้วย แต่ไม่รวมพืนดาดฟ้ าและบันไดนอกหลังคา
2 “พืนทีดินทีใช้เป็ นทีตังอาคาร” หมายความว่า พืนทีของแปลงทีดินทีนํ ามาใช้ขออนุ ญาตก่อสร้างอาคาร ไม่ว่าจะเป็ น
ทีดินตามหนังสือสําคัญแสดงสิทธิในทีดินฉบับเดียวหรือหลายฉบับซึงเป็ นทีดินทีติดต่อกัน
2 “ดาดฟ้ า” หมายความว่า พืนส่วนบนสุดของอาคารทีไม่มห
ี ลังคาปกคลุมและบุคคลสามารถขึนไปใช้สอยได้
3 “ทีว่าง” หมายความว่า พืนทีอันปราศจากหลังคาหรือสิงก่อสร้างปกคลุมซึงพืนทีดังกล่าวอาจจะจัดให้เป็ นบ่อนํา สระ
ว่ายนํา บ่อพักนําเสีย ทีพักมูลฝอย ทีพักรวมมูลฝอย หรือทีจอดรถ ทีอยู่ภายนอกอาคารก็ได้ และให้หมายความรวมถึงพืนทีของ
สิงก่อสร้างหรืออาคารทีสูงจากระดับพืนดินไม่เกิน 1.20 เมตร และไม่มหี ลังคาหรือสิงก่อสร้างปกคลุมเหนือระดับนัน
“ถนนสาธารณะ” หมายความว่า ถนนทีเปิ ดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็ นทางสัญจรได้ ทังนี ไม่ว่าจะมี
การเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่
“วัสดุทนไฟ” หมายความว่า วัสดุก่อสร้างทีไม่เป็ นเชือเพลิง
“ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังทึบทีก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และไม่มชี ่องทีให้ไฟหรือ
ควันผ่านได้ หรือจะเป็ นผนังทึบทีทําด้วยวัสดุทนไฟอย่างอืนทีมีคุณสมบัติในการป้ องกันไฟได้ดไี ม่น้อยกว่าผนังทีก่อด้วยอิฐ
ธรรมดาหนา 18 เซนติเมตร ถ้าเป็ นผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ต้องหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร
“ระบบท่อยืน” หมายความว่า ท่อส่งนําและอุปกรณ์ทใช้
ี สาํ หรับการดับเพลิง
“นําเสีย” หมายความว่า ของเหลวทีผ่านการใช้แล้วทุกชนิดทังทีมีกากและไม่มกี าก
“แหล่งรองรับนําทิง” หมายความว่า ท่อระบายนําสาธารณะ คู คลอง แม่นํา ทะเล และแหล่งนําสาธารณะ
“ระบบบําบัดนําเสีย” หมายความว่า กระบวนการทําหรือการปรับปรุงนําเสียให้มคี ุณภาพเป็ นนําทิง รวมทังการทําให้
นําทิงพ้นไปจากอาคาร
“ระบบประปา” หมายความว่า ระบบการจ่ายนําเพือใช้และดืม
“มูลฝอย” หมายความว่า มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
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บทนิยาม “พืน” แก้ไขโดย ข้อ 1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)
บทนิยาม “พืนทีอาคาร” แก้ไขโดย ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)
2 บทนิยาม “พืนทีดินทีใช้เป็ นทีตังอาคาร” และ “ดาดฟ้ า” เพิมโดย ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)
3 บทนิยาม “ทีว่าง” แก้ไขโดย ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)

กฎหมายอาคาร

2

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
“ทีพักมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานทีทีใช้สาํ หรับเก็บกักมูลฝอยเพือรอการขนย้ายไปยังทีพักรวมมูลฝอย
“ทีพักรวมมูลฝอย” หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานทีทีใช้สาํ หรับเก็บกักมูลฝอย เพือรอการขนไปกําจัด
“ลิฟต์ดบั เพลิง” หมายความว่า ลิฟต์ทพนั
ี กงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใช้ได้ขณะเกิดเพลิงไหม้

ข้อ 1 ทวิ กฎกระทรวงนีมิให้ใช้บงั คับแก่อาคารจอดรถซึงติดตังระบบเคลือนย้ายรถด้วยเครืองจักรกลทีได้รบั การ
คํานวณออกแบบเพือใช้ประโยชน์ในการจอดรถโดยเฉพาะ
4

หมวด 1
ลักษณะของอาคาร เนื อทีว่างของภายนอกอาคารและแนวอาคาร
ข้อ 2 ทีดินทีใช้เป็ นทีตังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษทีมีพนที
ื อาคารรวมกันทุกชันไม่เกิน 30,000
ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึงด้านใดของทีดินนันยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะทีมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า
10.00 เมตร ยาวต่อเนืองกันโดยตลอดจนไปเชือมต่อกับถนนสาธารณะอืนทีมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร
สําหรับทีดินทีใช้เป็ นทีตังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษทีมีพนที
ื อาคารรวมกันทุกชันมากกว่า 30,000
ตารางเมตร ต้องมีด้านหนึงด้านใดของทีดินนันยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะทีมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า
18.00 เมตร ยาวต่อเนืองกันโดยตลอดจนไปเชือมต่อกับถนนสาธารณะอืนทีมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร
ทีดินด้านทีติดถนนสาธารณะตามวรรคหนึงและวรรคสอง ต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ยาวต่อเนืองกัน
โดยตลอดจนถึงบริเวณทีตังของอาคาร และทีดินนันต้องว่างเพือสามารถใช้เป็ นทางเข้าออกของรถดับเพลิงได้โดยสะดวกด้วย
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ข้อ 3 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ พเิ ศษต้องจัดให้มถี นนทีมีผวิ การจราจรกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ที
ปราศจากสิงปกคลุมโดยรอบอาคาร เพือให้รถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้โดยสะดวก
ถนนตามวรรคหนึงจะอยู่ในระยะห้ามก่อสร้างอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนหรือทางหลวงตามข้อบัญญัติ
ท้องถินหรือตามกฎหมายทีเกียวข้องก็ได้
ในกรณีทมีี ขอ้ บัญญัตทิ อ้ งถินหรือกฎหมายทีเกียวข้องกําหนดแนวสร้างหรือขยายถนนใช้บงั คับ ให้เริมนับความกว้าง
ของถนนตามวรรคหนึงตังแต่แนวนัน
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ข้อ 4 ส่วนทีเป็ นขอบเขตนอกสุดของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษไม่ว่าจะอยู่ในระดับเหนือพืนดินหรือตํา
กว่าระดับพืนดินต้องห่างจากเขตทีดินของผูอ้ นหรื
ื อถนนสาธารณะไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร ทังนี ไม่รวมถึงส่วนทีเป็ นฐานรากของ
อาคาร
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ข้อ 5 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ พิเศษทีก่อสร้างขึนในพืนทีดินทีใช้เป็ นทีตังอาคาร ต้องมีค่าสูงสุดของ
อัตราส่วนพืนทีอาคารรวมกันทุกชันของอาคารทุกหลังต่อพืนทีดินทีใช้เป็ นทีตังอาคารไม่เกิน 10 ต่อ 1
ในกรณีทมีี อาคารอืนใดหรือจะมีการก่อสร้างอาคารอืนใดในพืนทีดินทีใช้เป็ นทีตังอาคารเดียวกันกับอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ต้องมีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพืนทีอาคารรวมกันทุกชันของอาคารทุกหลังต่อพืนทีดินทีใช้เป็ นทีตัง
อาคารไม่เกิน 10 ต่อ 1 ด้วย
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ข้อ 6

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องมีทว่ี างไม่น้อยกว่าอัตราส่วนดังต่อไปนี
(1) อาคารทีอยู่อาศัยต้องมีทว่ี างไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพืนทีดินทีใช้เป็ นทีตังอาคาร
(2) อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอืนทีไม่ได้ใช้เป็ นทีอยู่อาศัยต้องมีทว่ี างไม่น้อย
กว่าร้อยละ 10 ของพืนทีดินทีใช้เป็ นทีตังอาคาร แต่ถา้ อาคารนันใช้เป็ นทีอยู่อาศัยรวมอยู่ดว้ ยต้องมีทว่ี างตาม (1)
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4

ข้อ 1 ทวิ เพิมโดย กฎกระทรวง ฉบับที 42 (พ.ศ. 2537)
ข้อ 2 แก้ไขโดย ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)
6 ข้อ 3 แก้ไขโดย ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)
7 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 7 และข้อ 8 แก้ไขโดย ข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)
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กฎหมายอาคาร

กฎกระทรวง

3

ข้อ 7 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษทีมีพนของอาคารที
ื
ตํากว่าระดับพืนดินต้องมีระบบระบายอากาศ กับ
ระบบบําบัดนําเสียและการระบายนําทิงตามหมวด 2 และหมวด 3 แยกเป็ นอิสระจากระบบระบายอากาศ กับระบบบําบัดนําเสีย
และการระบายนําทิงส่วนเหนือพืนดิน
พืนของอาคารทีตํากว่าระดับพืนดินตามวรรคหนึง ห้ามใช้เป็ นทีอยู่อาศัย
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ข้อ 8 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษทีมีพนของอาคารที
ื
ตํากว่าระดับถนนหน้าอาคารตังแต่ชนที
ั 3 ลงไป
หรือตํากว่าระดับถนนหน้าอาคารตังแต่ 7.00 เมตร ลงไป ต้องจัดให้มี
(1) ระบบลิฟต์ตามหมวด 6
(2) บันไดหนีไฟจากชันล่างสุดสู่พนของอาคารที
ื
มีทางออกสู่ภายนอกได้โดยสะดวก และบันไดหนีไฟนี
ต้องมีระบบแสงสว่างและระบบอัดลมทีมีความดันขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตรทํางานอยู่ตลอดเวลา และผนัง
บันไดหนีไฟทุกด้านต้องเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร บันไดหนีไฟต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 60.00 เมตร
เมือวัดตามแนวทางเดิน ทังนี เพือใช้เป็ นทีหนีภยั ในกรณีฉุกเฉินได้
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ข้อ 8 ทวิ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องจัดให้มผี นังหรือประตูททํี าด้วยวัสดุทนไฟทีสามารถปิ ดกันมิให้
เปลวไฟหรือควันเมือเกิดเพลิงไหม้เข้าไปในบริเวณบันไดทีมิใช่บนั ไดหนีไฟของอาคาร ทังนี ผนังหรือประตูดงั กล่าวต้อง
สามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
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ข้อ 8 ตรี อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องจัดให้มแี ผนผังของอาคารแต่ละชัน ติดไว้บริเวณห้องโถงหน้า
ลิฟต์ทุกแห่งของแต่ละชันนันในตําแหน่งทีเห็นได้ชดั เจน และทีบริเวณพืนชันล่างของอาคารต้องจัดให้มแี ผนผังอาคารของทุกชัน
เก็บรักษาไว้เพือให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
แผนผังของอาคารแต่ละชันให้ประกอบด้วย
(1) ตําแหน่งของห้องทุกห้องของชันนัน
(2) ตําแหน่งทีติดตังตูส้ ายฉีดนําดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดนําดับเพลิง และอุปกรณ์ดบั เพลิงอืนๆ ของชัน
นัน
(3) ตําแหน่งประตูหรือทางหนีไฟของชันนัน
(4) ตําแหน่งลิฟต์ดบั เพลิงของชันนัน
8

หมวด 2
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ า และระบบความปลอดภัยเกียวกับอัคคีภยั หรือภัยพิบตั ิ อย่างอืน
9

10 ข้อ 9

การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องจัดให้มกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ
หรือโดยวิธกี ล ดังต่อไปนี
(1) การระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ ให้ใช้เฉพาะกับห้องในอาคารทีมีผนังด้านนอกอาคารอย่างน้อย
หนึงด้าน โดยจัดให้มชี ่องเปิ ดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่นประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ด ซึงต้องเปิ ดไว้ระหว่างใช้สอยห้องนันๆ
และพืนทีของช่องเปิ ดนีต้องเปิ ดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพืนทีของห้องนัน
(2) การระบายอากาศโดยวิธกี ล ให้ใช้กบั ห้องในอาคารลักษณะใดก็ได้โดยจัดให้มกี ลอุปกรณ์ขบั เคลือน
อากาศ ซึงต้องทํางานตลอดเวลาระหว่างทีใช้สอยห้องนันเพือให้เกิดการนําอากาศภายนอกเข้ามาตามอัตราดังต่อไปนี

8

ข้อ 8 ทวิ และข้อ 8 ตรี เพิมโดย ข้อ 8 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)
ชือหมวด 2 แก้ไขโดย ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 69 (พ.ศ. 2564)
10 ข้อ 9 แก้ไขโดย ข้อ 9 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)
9

กฎหมายอาคาร

4

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
การระบายอากาศ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

สถานที

อัตราการระบายอากาศไม่น้อยกว่าจํานวน
เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชัวโมง

ห้องนํา ห้องส้วมของทีพักอาศัยหรือสํานักงาน
ห้องนํา ห้องส้วมของอาคารสาธารณะ
ทีจอดรถทีอยู่ตํากว่าระดับพืนดิน
โรงงาน
โรงมหรสพ
สถานทีจําหน่ายอาหารและเครืองดืม
สํานักงาน
ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
ห้องครัวของทีพักอาศัย
ห้องครัวของสถานทีจําหน่ายอาหารและเครืองดืม
ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดบั เพลิง

2
4
4
4
4
7
7
7
12
24
30

สําหรับห้องครัวของสถานทีจําหน่ ายอาหารและเครืองดืม ถ้าได้จดั ให้มกี ารระบายอากาศครอบคลุมแหล่งทีเกิดของ
กลิน ควัน หรือก๊าซทีต้องการระบายในขนาดทีเหมาะสมแล้ว จะมีอตั ราการระบายอากาศในส่วนอืนของห้องครัวนันน้อยกว่า
อัตราทีกําหนดไว้ในตารางก็ได้ ทังนี ต้องไม่น้อยกว่า 12 เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชัวโมง
สถานทีอืนๆ ทีมิได้ระบุไว้ในตาราง ให้ใช้อตั ราการระบายอากาศของสถานทีทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกับอัตราทีกําหนด
ไว้ในตาราง
ตําแหน่งของช่องนําอากาศภายนอกเข้าโดยวิธกี ล ต้องห่างจากทีเกิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศทิงไม่น้อยกว่า
5.00 เมตร สูงจากพืนดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
การนําอากาศภายนอกเข้าและการระบายอากาศทิงโดยวิธกี ล ต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนผู้
อยู่อาศัยใกล้เคียง
ข้อ 10 การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษทีมีการปรับภาวะอากาศด้วยระบบการปรับภาวะ
อากาศ ต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1) ต้องมีการนํ าอากาศภายนอกเข้ามาในพืนทีปรับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพืนทีปรับ
ภาวะอากาศออกไปไม่น้อยกว่าอัตราดังต่อไปนี
การระบายอากาศในกรณี ทีมีระบบปรับภาวะอากาศ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
กฎหมายอาคาร

สถานที
ห้างสรรพสินค้า (ทางเดินชมสินค้า)
โรงงาน
สํานักงาน
สถานอาบ อบ นวด
ชันติดต่อธุระกับธนาคาร
ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
ห้องปฏิบตั กิ าร
ร้านตัดผม
สถานโบว์ลงิ

ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/ตารางเมตร
2
2
2
2
2
2
2
3
4

กฎกระทรวง
ลําดับ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

สถานที
โรงมหรสพ (บริเวณทีนังสําหรับคนดู)
ห้องเรียน
สถานบริหารร่างกาย
ร้านเสริมสวย
ห้องประชุม
ห้องนํา ห้องส้วม
สถานทีจําหน่ายอาหารและเครืองดืม
(ห้องรับประทานอาหาร)
ไนท์คลับ บาร์ หรือสถานลีลาศ
ห้องครัว
โรงพยาบาล
- ห้องคนไข้
- ห้องผ่าตัดและห้องคลอด
- ห้อง ไอ.ซี.ยู

5

ลูกบาศก์เมตร/ชัวโมง/ตารางเมตร
4
4
5
5
6
10
10
10
30
2
8
5

สถานทีอืน ๆ ทีมิได้ระบุไว้ในตารางให้ใช้อตั ราการระบายอากาศของสถานทีทีมีลกั ษณะใกล้เคียงกัน
(2) ห้ามนํ าสารทําความเย็นชนิดเป็ นอันตรายต่ อร่างกาย หรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กบั ระบบปรับภาวะ
อากาศทีใช้สารทําความเย็นโดยตรง
(3) ระบบปรับภาวะอากาศด้วยนํา ห้ามต่อท่อนําของระบบปรับภาวะอากาศเข้ากับท่อนําของระบบประปา
โดยตรง
(4) ระบบท่อลมของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(ก) ท่อลม วัสดุหุ้มท่อลม และวัสดุบุภายในท่อลม ต้องเป็ นวัสดุทไม่
ี ตดิ ไฟและไม่เป็ นส่วนทีทําให้
เกิดควันเมือเกิดเพลิงไหม้
11 (ข) ท่อลมส่วนทีติดตังผ่านผนังกันไฟหรือพืนของอาคารทีทําด้วยวัตถุทนไฟต้องติดตังลินกันไฟที
ปิ ดอย่างสนิทโดยอัตโนมัติ เมืออุณหภูมสิ งู เกินกว่า 74 องศาเซลเซียส และลินกันไฟต้องมีอตั ราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
30 นาที
11 (ค) ห้ามใช้ทางเดินร่วม บันได ช่องบันได ช่องลิฟต์ ของอาคาร เป็ นส่วนหนึงของระบบท่อลมส่งและ
ระบบท่อลมกลับ เว้นแต่ส่วนทีเป็ นพืนทีว่างระหว่างเพดานกับพืนของอาคารชันเหนือขึนไป หรือหลังคาทีมีส่วนประกอบของ
เพดานทีมีอตั ราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชัวโมง
(5) การขับเคลือนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(ก) มีสวิตช์พดั ลมของระบบการขับเคลือนอากาศทีปิ ดเปิ ดด้วยมือติดตังในทีทีเหมาะสมและสามารถ
ปิ ดสวิตช์ได้ทนั ทีเมือเกิดเพลิงไหม้
(ข) ระบบปรับ ภาวะอากาศทีมีล มหมุน เวียนตังแต่ 50 ลูก บาศก์เ มตรต่ อ นาทีขนไป
ึ
ต้อ งติด ตัง
อุปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจสอบการเกิดเพลิงไหม้ทมีี สมรรถนะไม่ดอ้ ยกว่าอุปกรณ์ตรวจจับควันซึงสามารถบังคับให้
สวิตช์หยุดการทํางานของระบบได้โดยอัตโนมัติ
ทังนี การออกแบบและควบคุมการติดตังระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาด
ใหญ่พเิ ศษต้องดําเนินการโดยผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตังแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึนไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
11

ข้อ 10(4)(ข) และ (ค) แก้ไขโดย ข้อ 10 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)
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6

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
12 ข้อ 10 ทวิ

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษทีมีโถงภายในอาคารเป็ นช่องเปิ ดทะลุพนของอาคารตั
ื
งแต่สองชัน
ขึนไปและไม่มผี นังปิ ดล้อม ต้องจัดให้มรี ะบบควบคุมการแพร่กระจายของควันทีสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัติเมือเกิดเพลิง
ไหม้ ทังนี เพือระบายควันออกสูภ่ ายนอกอาคารได้อย่างรวดเร็ว
ข้อ 11 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าเพือการแสงสว่างหรือกําลัง ซึงต้องมี
การเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ าตามมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวงหรือการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ในกรณีทอยู
ี ่นอกเขต
ความรับผิดชอบของการไฟฟ้ านครหลวงและการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค ให้ใช้มาตรฐานเพือความปลอดภัยทางไฟฟ้ าของสํานักงาน
พลังงานแห่งชาติ
ในระบบจ่ายไฟฟ้ าต้องมีสวิตช์ประธานซึงติดตังในทีทีจัดไว้โดยเฉพาะแยกจากบริเวณทีใช้สอยเพือการอืน ในการนี
จะจัดไว้เป็ นห้องต่างหากสําหรับกรณีตดิ ตังภายในอาคาร หรือจะแยกเป็ นอาคารโดยเฉพาะก็ได้
การติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ าหรือเครืองกําเนิดไฟฟ้ า ให้นําความในวรรคสองมาใช้บงั คับ โดยจะรวมบริเวณทีติดตัง
สวิตช์ประธาน หม้อแปลงไฟฟ้ า และเครืองกําเนิดไฟฟ้ าไว้ในทีเดียวกันก็ได้
เมือมีการใช้กระแสไฟฟ้ าเต็มทีตามทีกําหนดในแบบแปลนระบบไฟฟ้ า แรงดันไฟฟ้ าทีสายวงจรย่อยจะแตกต่างจาก
แรงดันไฟฟ้ าทีแผงสวิตช์ประธานได้ไม่เกินร้อยละห้า
ข้อ 12 แผงสวิตช์วงจรย่อยทุกแผงของระบบไฟฟ้ าต้องต่อลงดิน
การต่อลงดิน หลักสายดิน และวิธกี ารต่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้ านครหลวงหรือการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค
ในกรณีทอยู
ี ่นอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้ านครหลวงและการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าคให้ใช้มาตรฐานเพือความปลอดภัยทาง
ไฟฟ้ าของสํานักงานพลังงานแห่งชาติ
ข้อ 13 อาคารสูงต้องมีระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า ซึงประกอบด้วยเสาล่อฟ้ า สายล่อฟ้ า สายตัวนํา สายนําลง
ดิน และหลักสายดินทีเชือมโยงกันเป็ นระบบสําหรับสายนําลงดินต้องมีขนาดพืนทีภาคตัดขวางเทียบได้ไม่น้อยกว่าสายทองแดง
ตีเกลียว ขนาด 30 ตารางมิลลิเมตร สายนําลงดินนีต้องเป็ นระบบทีแยกเป็ นอิสระจากระบบสายดินอืน
อาคารแต่ละหลังต้องมีสายตัวนํ าโดยรอบอาคาร และมีสายนํ าลงดินต่อจากสายตัวนํ าห่างกันทุกระยะไม่เกิน 30
เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร ทังนี สายนําลงดินของอาคารแต่ละหลังต้องมีไม่น้อยกว่าสองสาย
เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสร้างอาคารอาจใช้เป็ นสายนําลงดินได้ แต่ตอ้ งมีระบบการถ่ายประจุไฟฟ้ าจาก
โครงสร้างสูห่ ลักสายดินได้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง
ระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่าให้เป็ นไปตามมาตรฐานเพือความปลอดภัย ทางไฟฟ้ าของสํานักงานพลัง งาน
แห่งชาติ
ข้อ 14 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้ าสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินแยกเป็ น
อิสระจากระบบอืน และสามารถทํางานได้โดยอัตโนมัตเิ มือระบบจ่ายไฟฟ้ าปกติหยุดทํางาน
แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้ าสํารองสําหรับกรณีฉุกเฉินตามวรรคหนึง ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้ าได้เพียงพอตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
(1) จ่ายพลังงานไฟฟ้ าเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสองชัวโมงสําหรับเครืองหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน ห้อง
โถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
(2) จ่ายพลังงานไฟฟ้ าตลอดเวลาทีใช้งานสําหรับ ลิฟต์ด ับเพลิง เครืองสูบนํ าดับเพลิง ห้องช่วยชีวิต
ฉุ กเฉิน ระบบสือสาร เพือความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมทีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวติ
หรือสุขภาพอนามัยเมือกระแสไฟฟ้ าขัดข้อง
ข้อ 15 กระแสไฟฟ้ าทีใช้กบั ลิฟต์ดบั เพลิงต้องต่อจากแผงสวิตช์ประธานของอาคารเป็ นวงจรทีแยกเป็ นอิสระจาก
วงจรทัวไป
วงจรไฟฟ้ าสํารองสําหรับลิฟต์ดบั เพลิงต้องมีการป้ องกันอันตรายจากเพลิงไหม้อย่างดีพอ
12
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ข้อ 16 ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชัน ระบบสัญญาณเตือน
เพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
(1) อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพือให้หนีไฟทีสามารถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนทีอยู่ในอาคารได้ยนิ หรือทราบ
อย่างทัวถึง
(2) อุปกรณ์แจ้งเหตุทมีี ทงระบบแจ้
ั
งเหตุอตั โนมัตแิ ละระบบแจ้งเหตุทใช้
ี มอื เพือให้อุปกรณ์ตาม (1) ทํา
งาน
ข้อ 17 แบบแปลนระบบไฟฟ้ าให้ประกอบด้วย
(1) แผนผังวงจรไฟฟ้ าของแต่ละชันของอาคารทีมีมาตราส่วนเช่นเดียวกับทีกําหนดในกฎกระทรวงว่า
ด้วยขนาดของแบบแปลนทีต้องยืนประกอบการขออนุญาตในการก่อสร้างอาคารซึงแสดงถึง
(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้ าทังหมดในแต่ละวงจรย่อยของระบบไฟฟ้ าแสง
สว่างและกําลัง
(ข) รายละเอียดการเดินสายและการติดตังอุปกรณ์ทงหมดของระบบสั
ั
ญญาณเตือนเพลิงไหม้
(ค) รายละเอียดการเดินสายและการติดตังอุปกรณ์ทงหมดของระบบไฟฟ้
ั
าฉุกเฉิน
(2) แผนผังวงจรไฟฟ้ าแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานต่างๆรวมทังรายละเอีย ดของ
ระบบป้ องกันสายประธานดังกล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้ าทังหมดของทุกระบบ
(3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใช้ไฟฟ้ า
(4) แผนผังวงจรและการติดตังหม้อแปลงไฟฟ้ า แผงควบคุมหรือแผงจ่ายไฟฟ้ า และระบบจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้ าสํารอง
(5) แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตังอุปกรณ์ทงหมดของระบบป้
ั
องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า
ข้อ 18 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องมีระบบป้ องกันเพลิงไหม้ซงประกอบด้
ึ
วยระบบท่อยืน ทีเก็บนํา
สํารอง และหัวรับนําดับเพลิงดังต่อไปนี
(1) ท่อยืนต้องเป็ นโลหะผิวเรียบทีสามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เมกะปาสกาลมาตร โดย
ท่อดังกล่าวต้องทาด้วยสีนํามันสีแดงและติดตังตังแต่ชนล่
ั างสุดไปยังชันสูงสุดของอาคาร ระบบท่อยืนทังหมดต้องต่อเข้ากับท่อ
ประธานส่งนําและระบบส่งนําจากแหล่งจ่ายนําของอาคารและจากหัวรับนําดับเพลิงนอกอาคาร
(2) ทุกชันของอาคารต้องจัดให้มตี ู้หวั ฉีดนําดับเพลิงทีประกอบด้วยหัวต่อสายฉีดนํ าดับเพลิงพร้อมสาย
ฉีดนํ าดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิว) และหัวต่อสายฉีดนําดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2½ นิว) พร้อมทังฝาครอบและโซ่รอ้ ยติดไว้ทุกระยะห่างกันไม่เกิน 64.00 เมตร และเมือใช้สายฉีดนํา
ดับเพลิงยาวไม่เกิน 30.00 เมตร ต่อจากตูห้ วั ฉีดนําดับเพลิงแล้วสามารถนําไปใช้ดบั เพลิงในพืนทีทังหมดในชันนันได้
(3) อาคารสูงต้องมีทเก็
ี บนําสํารองเพือใช้เฉพาะในการดับเพลิงและต้องมีระบบส่งนําทีมีความดันตําสุดที
หัวต่อสายฉีดนําดับเพลิงทีชันสูงสุดไม่น้อยกว่า 0.45 เมกะปาสกาลมาตร แต่ไม่เกิน 0.7 เมกะปาสกาลมาตร ด้วยอัตราการไหล
30 ลิตรต่อวินาที โดยให้มปี ระตูนําปิ ดเปิ ดและประตูนํากันนําไหลกลับอัตโนมัตดิ ว้ ย
(4) หัวรับนํ าดับเพลิงทีติดตังภายนอกอาคารต้องเป็ นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65
มิลลิเมตร (2½ นิว) ทีสามารถรับนําจากรถดับเพลิงทีมีขอ้ ต่อสวมเร็วแบบมีเขียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2½
นิว) ทีหัวรับนําดับเพลิงต้องมีฝาปิ ดเปิ ดทีมีโซ่รอ้ ยติดไว้ดว้ ย ระบบท่อยืนทุกชุดต้องมีหวั รับนําดับเพลิงนอกอาคารหนึงหัวในทีที
พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็วทีสุด และให้อยู่ใกล้หวั ท่อดับเพลิงสาธารณะมากทีสุด บริเวณใกล้หวั รับนํ า
ดับเพลิงนอกอาคารต้องมีขอ้ ความเขียนด้วยสีสะท้อนแสงว่า “หัวรับนําดับเพลิง”
(5) ปริมาณการส่งจ่ายนําสํารองต้องมีปริมาณการจ่ายไม่น้อยกว่า 30 ลิตรต่อวินาทีสาํ หรับท่อยืนท่อแรก
และไม่น้อยกว่า 15 ลิตรต่อวินาที สําหรับท่อยืนแต่ละท่อทีเพิมขึนในอาคารหลังเดียวกัน แต่รวมแล้วไม่จาํ เป็ นต้องมากกว่า 95
ลิตรต่อวินาที และสามารถส่งจ่ายนําสํารองได้เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
กฎหมายอาคาร
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ข้อ 19 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ นอกจากต้องมีระบบป้ องกันเพลิงไหม้ตามข้อ 18 แล้ว ต้องติดตัง
เครืองดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดทีเหมาะสมสําหรับดับเพลิงทีเกิดจากประเภทของวัสดุทมีี ในแต่ละชัน โดยให้มหี นึง
เครืองต่อพืนทีอาคารไม่เกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชันละ 1 เครือง
การติดตังเครืองดับเพลิงตามวรรคหนึง ต้องติดตังให้ส่วนบนสุดของตัวเครืองสูงจากระดับพืนอาคารไม่เกิน 1.50
เมตร ในทีมองเห็น สามารถอ่านคําแนะนําการใช้ได้และสามารถเข้าใช้สอยได้โดยสะดวก
เครืองดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม
ข้อ 20 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องจัดให้มรี ะบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น SPRINKLE SYSTEM หรือ
ระบบอืนทีเทียบเท่า ทีสามารถทํางานได้ดว้ ยตัวเองทันทีเมือมีเพลิงไหม้ โดยให้สามารถทํางานครอบคลุมพืนทีทังหมดทุกชัน
ในการนี ให้แสดงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัตใิ นแต่ละชันของอาคารไว้ดว้ ย
ข้อ 21 แบบแปลนระบบท่อนําต่าง ๆ ในแต่ละชันของอาคารให้มมี าตราส่วนเช่นเดียวกับทีกําหนดในกฎกระทรวง
ว่าด้วยขนาดของแบบแปลนทีต้องยืนประกอบการขออนุญาตในการก่อสร้างอาคารโดยให้มรี ายละเอียดดังต่อไปนี
(1) ระบบท่อนํ าประปาทีแสดงแผนผังการเดินท่อเป็ นระบบจากแหล่งจ่ายนํ าไปสู่อุปกรณ์และสุขภัณฑ์
ทังหมด
(2) ระบบท่อนําดับเพลิงทีแสดงแผนผังการเดินท่อเป็ นระบบจากแหล่งจ่ายนํา หรือหัวรับนําดับเพลิงไปสู่
หัวต่อสายฉีดนําดับเพลิงและทีเก็บนําสํารอง
(3) ระบบท่อระบายนําทีแสดงแผนผังการเดินท่อระบายนําฝน การเดินท่อนําเสียจากสุขภัณฑ์และท่อนํา
เสียอืนๆ จนถึงระบบบําบัดนําเสีย รวมทังการเดินท่อระบายอากาศของระบบท่อนําเสีย
(4) ระบบการเก็บและจ่ายนําจากทีเก็บนําสํารอง
ข้อ 22 อาคารสูงต้องมีบนั ไดหนีไฟจากชันสูงสุดหรือดาดฟ้ าสู่พนดิ
ื นอย่างน้อย 2 บันไดตังอยู่ในทีทีบุคคลไม่ว่าจะ
อยู่ ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟได้สะดวก แต่ละบันไดหนีไฟต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 60.00 เมตร เมือวัดตาม
แนวทางเดิน
ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึงต้องแสดงการคํานวณให้เห็นว่าสามารถใช้ลาํ เลียงบุคคลทังหมดในอาคารออกนอก
อาคารได้ภายใน 1 ชัวโมง
ข้อ 23 บันไดหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทนไฟและไม่ผุกร่อน เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็ นต้น มีความกว้างไม่น้อย
กว่า 90 เซนติเมตร ลูกนอนกว้างไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตร และลูกตังสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร มีชานพักกว้างไม่น้อยกว่า 90
เซนติเมตร และมีราวบันไดอย่างน้อยหนึงด้าน
ห้ามสร้างบันไดหนีไฟเป็ นแบบบันไดเวียน
ข้อ 24 บันไดหนีไฟและชานพักส่วนทีอยู่ภายนอกอาคารต้องมีผนังด้านทีบันไดพาดผ่านเป็ นผนังกันไฟ
13 ข้อ 25

บันไดหนีไฟทีอยู่ภายในอาคาร ต้องมีอากาศถ่ ายเทจากภายนอกอาคารได้ แต่ ละชันต้องมีช่องระบาย
อากาศทีมีพนที
ื รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิ ดสูภ่ ายนอกอาคารได้ หรือมีระบบอัดลมภายในช่องบันไดหนีไฟทีมีความ
ดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาลมาตร ทีทํางานได้โดยอัตโนมัตเิ มือเกิดเพลิงไหม้ และบันไดหนีไฟทีลงสู่พนของ
ื
อาคารนันต้องอยู่ในตําแหน่งทีสามารถออกสูภ่ ายนอกได้โดยสะดวก
ข้อ 26 บันไดหนีไฟทีอยู่ภายในอาคารต้องมีผนังกันไฟโดยรอบ ยกเว้นช่องระบายอากาศและต้องมีแสงสว่างจาก
ระบบไฟฟ้ าฉุ กเฉินให้มองเห็นช่องทางได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชันและป้ ายบอกทางหนีไฟทีด้านในและด้านนอกของ
ประตูหนีไฟทุกชันด้วยตัวอักษรทีสามารถมองเห็นได้ชดั เจน โดยตัวอักษรต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร
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กฎหมายอาคาร

กฎกระทรวง

9

ข้อ 27 ประตูหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ เป็ นบานเปิ ดชนิดผลักออกสู่ภายนอกพร้อมติดตังอุปกรณ์ชนิดทีบังคับ
ให้บานประตูปิดได้เอง มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องสามารถเปิ ดออกได้
โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบ่ นั ไดหนีไฟต้องไม่มชี นหรื
ั อธรณีประตูหรือขอบกัน
14 ข้อ 28

อาคารสูงต้องจัดให้มชี ่องทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยทีเกิดในอาคารได้ทุก
ชัน ช่องทางเฉพาะนีจะเป็ นลิฟต์ดบั เพลิงหรือช่องบันไดหนีไฟก็ได้และทุกชันต้องจัดให้มหี ้องว่างทีมีพนที
ื ไม่น้อยกว่า 6.00
ตารางเมตร มีด้า นแคบทีสุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 2.50 เมตรติด ต่ อ กับ ช่ อ งทางนี และเป็ น บริเ วณทีปลอดจากเปลวไฟและควัน
เช่นเดียวกับช่องบันไดหนีไฟและเป็ นทีตังของตูห้ วั ฉีดนําดับเพลิงประจําชันของอาคาร
15 ข้อ 29

อาคารสูงต้องมีดาดฟ้ าและมีพนที
ื บนดาดฟ้ าขนาดกว้าง ยาว ด้านละไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร เป็ นทีโล่ง
และว่างเพือใช้เป็ นทางหนีไฟทางอากาศได้ และต้องจัดให้มที างหนีไฟบนชันดาดฟ้ าทีจะนําไปสูบ่ นั ไดหนีไฟได้สะดวกทุกบันได
รวมทังจัดให้มอี ุปกรณ์เครืองช่วยในการหนีไฟจากอาคารลงสูพ่ นดิ
ื นได้โดยปลอดภัยด้วย
16 ข้อ 29/1

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องจัดให้มพี นที
ื สําหรับยานพาหนะในการปฏิบตั ิการด้านความ
ปลอดภัยเกียวกับอัคคีภยั หรือภัยพิบตั อิ ย่างอืน ดังต่อไปนี
(1) สําหรับรถดับเพลิง อย่างน้อย 1 คัน โดยเป็ นทีว่างและไม่อยู่ใต้ทางเดินเชือมระหว่างอาคาร มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ซึงอยู่ในบริเวณทีพนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว
ทีสุดและให้อยู่ใกล้หวั รับนําดับเพลิงทีติดตังภายนอกอาคารมากทีสุด
(2) สําหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการแพทย์ฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 คัน
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 7.00 เมตร มีระยะดิงไม่น้อยกว่า 2.85 เมตร และมีทางเดินจากลิฟต์
ดับเพลิงหรือทางปล่อยออกจากทางหนีไฟไปสู่พนที
ื สําหรับรถพยาบาลหรือรถปฏิบตั ิการฉุ กเฉิน ในระยะห่างไม่เกิน 60.00
เมตร เมือวัดตามแนวทางเดิน
เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารต้องดูแลพืนทีปฏิบตั ิการตามวรรคหนึง ให้รถดับเพลิง รถพยาบาลหรือรถ
ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินสามารถเข้าถึงได้สะดวกตลอดเวลาโดยไม่มสี งกี
ิ ดขวาง
รูปแบบ สัญลักษณ์ และรายละเอียดเกียวกับพืนทีสําหรับยานพาหนะตามวรรคหนึง ให้เป็ นไปตามทีกําหนดท้าย
กฎกระทรวงนี
16 ข้อ 29/2

อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษ ทีเป็ นอาคารสาธารณะต้องจัดให้มพี นที
ื หรือตําแหน่ งเพือติดตัง
เครืองฟื นคืนคลืนหัวใจด้วยไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) โดยรายละเอียดของเครืองฟื นคืน
คลืนหัวใจด้วยไฟฟ้ าแบบอัตโนมัติ จํานวน ตําแหน่ ง และระบบการติดตัง ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการปฏิบตั ิการฉุ กเฉินที
คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินประกาศกําหนด
หมวด 3
ระบบบําบัดนําเสียและการระบายนําทิ ง
ข้อ 30 การออกแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดนํ าเสียและการระบายนํ าทิงของอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พเิ ศษต้องดําเนินการโดยผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตังแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึนไป
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
ข้อ 31 การระบายนําฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษจะระบายลงสู่แหล่งรองรับนําทิงโดยตรงก็
ได้ แต่ ต้อ งไม่ ก่ อ ให้เ กิด ภยัน ตรายต่ อ สุข ภาพ ชีวิต ร่ า งกาย หรือ ทรัพ ย์ส ิน หรือ กระทบกระเทือ นต่ อ การรัก ษาคุ ณ ภาพ
สิงแวดล้อม
14

ข้อ 28 แก้ไขโดย ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 69 (พ.ศ. 2564)
ข้อ 29 แก้ไขโดย ข้อ 13 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)
16 ข้อ 29/1 และข้อ 29/2 เพิมโดย ข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 69 (พ.ศ. 2564)
15

กฎหมายอาคาร

10

พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร

ข้อ 32 ระบบบําบัดนํ าเสียจะแยกเป็ นระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเป็ นระบบรวมของส่วนกลางก็ได้ แต่ต้องไม่
ก่อให้เกิดเสียง กลิน ฟอง กาก หรือสิงอืนใดทีเกิดจากการบําบัดนันจนถึงขนาดทีอาจเกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย
หรือทรัพย์สนิ กระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม หรือความเดือดร้อนรําคาญแก่ประชาชนผูอ้ ยู่อาศัยใกล้เคียง
ข้อ 33 นํ าเสียต้องผ่านระบบบําบัดนํ าเสียจนเป็ นนํ าทิงก่อนระบายสู่แหล่งรองรับนํ าทิง โดยคุณภาพนํ าทิงให้
เป็ นไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิงแวดล้อมแห่งชาติ เรือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนําทิงจากอาคาร
ข้อ 34 ทางระบายนําทิงต้องมีลกั ษณะทีสามารถตรวจสอบและทําความสะอาดได้โดยสะดวก ในกรณีททางระบาย
ี
นําเป็ นแบบท่อปิ ดต้องมีบ่อสําหรับตรวจการระบายนําทุกระยะไม่เกิน 8.00 เมตร และทุกมุมเลียวด้วย
ข้อ 35 ในกรณีทแหล่
ี งรองรับนําทิงมีขนาดไม่เพียงพอจะรองรับนําทิงทีระบายจากอาคารในชัวโมงการใช้นําสูงสุด
ให้มที พั
ี กนําทิงเพือรองรับปริมาณนําทิงทีเกินกว่าแหล่งรองรับนําทิงจะรับได้ก่อนทีจะระบายสูแ่ หล่งรองรับนําทิง
หมวด 4
ระบบประปา
ข้อ 36 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องมีทเก็
ี บนําใช้สาํ รองทีสามารถจ่ายนําในชัวโมงการใช้นําสูงสุดได้
ไม่น้อยกว่า 2 ชัวโมง และต้องมีระบบท่อจ่ายนําประปาทีมีแรงดันนําในท่อจ่ายนําและปริมาณนําประปาดังต่อไปนี
(1) แรงดันนําในระบบท่อจ่ายนําทีจุดนําเข้าเครืองสุขภัณฑ์ต้องมีแรงดันในชัวโมงการใช้นําสูงสุดไม่น้อย
กว่า 0.1 เมกะปาสกาลมาตร
(2) ปริมาณการใช้นําสําหรับจ่ายให้แก่ผู้ใช้นําทังอาคารสําหรับประเภทเครืองสุขภัณฑ์แต่ ละชนิดให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี
ตารางเปรียบเทียบปริมาณนําประปาคิ ดเป็ นหน่ วยสุขภัณฑ์เพือหาปริมาณนํา
ประเภทเครืองสุขภัณฑ์
ส้วม
ส้วม
ทีปั สสาวะ
ทีปั สสาวะ
อ่างล้างมือ
ฝั กบัว
อ่างอาบนํา

ชนิดของเครืองควบคุม
ประตูนําล้าง (FLUSH VALVE)
ถังนําล้าง (FLUSH TANK)
ประตูนําล้าง (FLUSH VALVE)
ถังนําล้าง (FLUSH TANK)
ก๊อกนํา
ก๊อกนํา
ก๊อกนํา

หน่วยสุขภัณฑ์ (FIXTURE UNIT)
ส่วนบุคคล
สาธารณะ
6
3
5
3
1
2
2

10
5
10
5
2
4
4

หน่วยสุขภัณฑ์ หมายความว่า ตัวเลขทีแสดงถึงปริมาณการใช้นําหรือการระบายนําเปรียบเทียบกันระหว่างสุขภัณฑ์
ต่างชนิดกัน
ทังนี สุขภัณฑ์อนื ๆ ทีไม่ได้ระบุให้เทียบเคียงตัวเลขตามตารางข้างต้น
ข้อ 37 ระบบท่อจ่ายนําต้องมีวธิ ปี ้ องกันมิให้สงปนเปื
ิ
อนจากภายนอกเข้าไปในท่อจ่ายนําได้
ในกรณีทระบบท่
ี
อจ่ายนําแยกกันระหว่างนําดืมกับนําใช้ ต้องแยกชนิดของท่อจ่ายนําให้ชดั เจน ห้ามต่อท่อจ่ายนําทัง
สองระบบเข้าด้วยกัน

กฎหมายอาคาร

กฎกระทรวง
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หมวด 5
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ข้อ 38 ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธขี นลําเลียงหรือทิงลงปล่องทิง
มูลฝอย
ข้อ 39 การคิดปริมาณมูลฝอยทีเกิดขึนในอาคาร ให้คดิ จากอัตราการใช้ดงั ต่อไปนี
(1) การใช้เพือการอยู่อาศัย ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 2.40 ลิตร ต่อคนต่อวัน
(2) การใช้เพือการพาณิชยกรรมหรือการอืน ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 0.4 ลิตร ต่อพืนทีหนึงตาราง
เมตรต่อวัน
ข้อ 40 อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องจัดให้มที พั
ี กรวมมูลฝอยทีมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1) ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยทีเกิดขึนในแต่ละวันตามข้อ 39
(2) ผนังต้องทําด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ
(3) พืนผิวภายในต้องเรียบและกันนําซึม
(4) ต้องมีการป้ องกันกลินและนําฝน
(5) ต้องมีการระบายนําเสียจากมูลฝอยเข้าสูร่ ะบบบําบัดนําเสีย
(6) ต้องมีการระบายอากาศและป้ องกันนําเข้า
ทีพักรวมมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากสถานทีประกอบอาหารและสถานทีเก็บอาหารไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร แต่ถ้าที
พักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตร ต้องมีระยะห่างจากสถานทีดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร และสามารถ
ขนย้ายมูลฝอยได้โดยสะดวก
ข้อ 41 ทีพักมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1) ฝา ผนัง และประตูตอ้ งแข็งแรงทนทาน ประตูตอ้ งปิ ดได้สนิทเพือป้ องกันกลิน
(2) ขนาดเหมาะสมกับสถานทีและสะดวกต่อการทําความสะอาด
ข้อ 42 ปล่องทิงมูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษต้องมีลกั ษณะดังต่อไปนี
(1) ต้องทําด้วยวัสดุทนไฟ มีขนาดความกว้างแต่ละด้านหรือเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ผิวภายในเรียบ ทําความสะอาดได้ง่ายและไม่มสี ว่ นใดทีจะทําให้มลู ฝอยติดค้าง
(2) ประตูหรือช่องทิงมูลฝอยต้องทําด้วยวัสดุทนไฟและปิ ดได้สนิทเพือป้ องกันมิให้มลู ฝอยปลิวย้อนกลับ
และติดค้างได้
(3) ต้องมีการระบายอากาศเพือป้ องกันกลิน
(4) ปลายล่างของปล่องทิงมูลฝอยต้องมีประตูปิดสนิทเพือป้ องกันกลิน
หมวด 6
ระบบลิ ฟต์
17 ข้อ 43

ลิฟต์โดยสารทีใช้กบั อาคารสูงให้มขี นาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม

18 ข้อ 44

อาคารสูงต้องจัดให้มลี ฟิ ต์ดบั เพลิงอย่างน้อยหนึงชุด ซึงมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี
(1) มีขนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม
(2) สามารถจอดได้ทุกชันของอาคาร และต้องมีระบบควบคุมพิเศษสําหรับพนักงานดับเพลิงใช้ขณะเกิด
เพลิงไหม้โดยเฉพาะ
17
18

ข้อ 43 แก้ไขโดย ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 69 (พ.ศ. 2564)
ข้อ 44 แก้ไขโดย ข้อ 6 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 69 (พ.ศ. 2564)
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(3) บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดบั เพลิงทุกชันต้องติดตังตู้หวั ฉีดนําดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดนํ าดับเพลิง
และอุปกรณ์ดบั เพลิงอืนๆ
(4) ห้องโถงหน้าลิฟต์ดบั เพลิงทุกชันต้องมีผนังหรือประตูททํี าด้วยวัตถุทนไฟปิ ดกันมิให้เปลวไฟหรือควัน
เข้าได้ มีหน้าต่างเปิ ดออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรง หรือมีระบบอัดลมภายในห้องโถงหน้าลิฟต์ดบั เพลิงทีมีความดันลมขณะ
ใช้งานไม่น้อยกว่า 38.6 ปาสกาลมาตร ทีทํางานได้โดยอัตโนมัตเิ มือเกิดเพลิงไหม้
(5) ระยะเวลาในการเคลือนทีอย่างต่อเนืองระหว่างชันล่างสุดหรือชันทีพนักงานดับเพลิงเข้าถึงอาคารได้
สะดวกรวดเร็วทีสุดกับชันบนสุดของอาคารต้องไม่เกินหนึงนาที
ลิฟต์ดบั เพลิงสามารถนํามาใช้เป็ นลิฟต์โดยสารในเวลาปกติได้
20 ข้อ 44/1 อาคารสูงทีเป็ นอาคารสาธารณะหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษทีเป็ นอาคารสาธารณะทีมีสชั
ี นขึนไป

ต้องจัดให้

มีลฟิ ต์สาํ หรับเคลือนย้ายผูป้ ระสบภัยหรือผูป้ ่ วยฉุกเฉินอย่างน้อยหนึงชุดซึงมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี
(1) มีขนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,200 กิโลกรัม
(2) มีความกว้างภายในไม่น้อยกว่า 1.15 เมตร ความลึกภายในไม่น้อยกว่า 2.30 เมตร
(3) สามารถจอดได้ทุกชันของอาคาร
ลิฟ ต์ โ ดยสารหรือ ลิฟ ต์ด ับ เพลิง ทีมีร ายละเอีย ดตามวรรคหนึ ง สามารถนํ า มาใช้เ ป็ น ลิฟ ต์สํา หรับ เคลือนย้า ย
ผูป้ ระสบภัยหรือผูป้ ่ วยฉุกเฉินได้
ข้อ 45 ในปล่องลิฟต์หา้ มติดตังท่อสายไฟฟ้ า ท่อส่งนํา ท่อระบายนํา และอุปกรณ์ต่าง ๆ เว้นแต่เป็ นส่วนประกอบ
ของลิฟต์หรือจําเป็ นสําหรับการทํางานและการดูแลรักษาลิฟต์
ข้อ 46 ลิฟต์ต้องมีระบบและอุปกรณ์ การทํางานทีให้ความปลอดภัย ด้านสวัส ดิภาพและสุขภาพของผู้โดยสาร
ดังต่อไปนี
(1)
อัตโนมัตเิ มือไฟฟ้ าดับ
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ต้องมีระบบการทํางานทีจะให้ลฟิ ต์เลือนมาหยุดตรงทีจอดชันระดับดินและประตูลฟิ ต์ต้องเปิ ดโดย
ต้องมีสญ
ั ญาณเตือนและลิฟต์ตอ้ งไม่เคลือนทีเมือบรรทุกเกินพิกดั
ต้องมีอุปกรณ์ทจะหยุ
ี
ดลิฟต์ได้ในระยะทีกําหนดโดยอัตโนมัตเิ มือตัวลิฟต์มคี วามเร็วเกินพิกดั
ต้องมีระบบป้ องกันประตูลฟิ ต์หนีบผูโ้ ดยสาร
ลิฟต์ตอ้ งไม่เคลือนทีเมือประตูลฟิ ต์ปิดไม่สนิท
ประตูลฟิ ต์ตอ้ งไม่เปิ ดขณะลิฟต์เคลือนทีหรือหยุดไม่ตรงทีจอด
ต้องมีระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์ และสัญญาณแจ้งเหตุขดั ข้อง
ต้องมีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในห้องลิฟต์และหน้าชันทีจอด
ต้องมีระบบการระบายอากาศในห้องลิฟต์ตามทีกําหนดในข้อ 9(2)

ข้อ 47 ให้มคี าํ แนะนําอธิบายการใช้ การขอความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ และข้อห้ามใช้ดงั ต่อไปนี
(1) การใช้ลฟิ ต์และการขอความช่วยเหลือ ให้ตดิ ไว้ในห้องลิฟต์
(2) การให้ความช่วยเหลือ ให้ตดิ ไว้ในห้องจักรกลและห้องผูด้ แู ลลิฟต์
(3) ข้อห้ามใช้ลฟิ ต์ ให้ตดิ ไว้ทข้ี างประตูลฟิ ต์ดา้ นนอกทุกชัน
ข้อ 48 การควบคุมการติดตังและตรวจสอบระบบลิฟต์ต้องดําเนินการโดยวิศวกรไฟฟ้ า หรือวิศวกรเครืองกล ซึง
เป็ นผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตังแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึนไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรม

20

ข้อ 44/1 เพิมโดย ข้อ 7 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 69 (พ.ศ. 2564)
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ข้อ 49 การก่อสร้าง ดัดแปลงหรือเปลียนการใช้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พเิ ศษทีได้ยนคํ
ื าขออนุ ญาตหรือ
ได้รบั อนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารไว้แล้วก่อนวันทีกฎกระทรวงนีใช้บงั คับ ให้ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ าม
กฎกระทรวงนี
21 ข้อ 50

อาคารทีได้รบั ยกเว้นตามข้อ 49 ซึงกําลังก่อสร้างอยู่หรือได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าประสงค์จะขอ
อนุญาตแก้ไขแบบแปลนในส่วนทียังไม่ได้ก่อสร้าง หรือจะขออนุญาตดัดแปลงหรือเปลียนการใช้อาคาร หรือแจ้งการขอดัดแปลง
อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถินและดําเนินการตามมาตรา 39 ทวิ แล้วแต่กรณี ให้ผดิ ไปจากทีได้รบั อนุ ญาต ให้กระทําได้และ
ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงนี ทังนี ภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี
(1) จัดให้มรี ะบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ า และระบบป้ องกันเพลิงไหม้ตามหมวด 2 ข้อ 14 ข้อ 15 ข้อ
16 ข้อ 18 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 26 ข้อ 27 และข้อ 29 และระบบลิฟต์ตามหมวด 6 ข้อ 44(1) (2) และ (4)
(2) ไม่เป็ นการเพิมพืนทีอาคารรวมกันทุกชันเกินร้อยละสองของพืนทีอาคารรวมกันทุกชันทีได้รบั อนุญาต
ไว้ในครังแรก
(3) ไม่เป็ นการเพิมความสูงของอาคาร
(4) ไม่เป็ นการเพิมพืนทีปกคลุมดิน
(5) ไม่เป็ นการเปลียนตําแหน่งหรือขอบเขตของอาคารให้ผดิ ไปจากทีได้รบั อนุญาตไว้ในครังแรก
ทังนี การออกแบบและคํานวณอาคารต้องดําเนินการโดยผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตให้เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมประเภทวุฒวิ ศิ วกรตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั การแจ้งเวียนชือตามมาตรา 49 ทวิ
21 ข้อ 51

อาคารทีได้รบั ยกเว้นตามข้อ 49 เฉพาะกรณีอาคารทีได้รบั อนุญาตให้ก่อสร้างแล้ว แต่ยงั ไม่ได้ก่อสร้าง และ
ใบอนุ ญาตยังไม่สนอายุ
ิ
หรือได้รบั การต่ออายุใบอนุ ญาต ถ้าประสงค์จะขออนุ ญาตแก้ไขแบบแปลนหรือเปลียนการใช้อาคารให้
ผิดไปจากทีได้รบั อนุญาต ให้กระทําได้และได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงนี ทังนี ภายใต้เงือนไขดังต่อไปนี
(1) จัดให้มรี ะบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้ า และระบบป้ องกันเพลิงไหม้ตามหมวด 2 และระบบลิฟต์ตาม
หมวด 6
(2) ไม่เป็ นการเพิมพืนทีอาคารรวมกันทุกชันเกินร้อยละสองของพืนทีอาคารรวมกันทุกชันทีได้รบั อนุญาต
ไว้ในครังแรก
(3) ไม่เป็ นการเพิมความสูงของอาคาร
(4) ไม่เป็ นการเพิมพืนทีปกคลุมดิน
(5) ไม่เป็ นการเปลียนตําแหน่งหรือขอบเขตของอาคารให้ผดิ ไปจากทีได้รบั อนุญาตไว้ในครังแรก
ให้ไว้ ณ วันที 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535
พลเอก อิสระพงศ์ หนุนภักดี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

21

ข้อ 50 และข้อ 51 เพิมโดย ข้อ 15 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540)
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ เนืองจากในปั จจุบนั ได้มกี ารก่อสร้างอาคารสูงและอาคารขนาด
ใหญ่พเิ ศษ เพือใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิมมากขึน โครงสร้าง
และอุปกรณ์อนั เป็ นส่วนประกอบของอาคารจะแตกต่างกันไปตามประเภทของการใช้ สมควรควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาด
ใหญ่พเิ ศษ โดยเฉพาะเพือประโยชน์แห่งความมันคงแข็งแรง ความปลอดภัย การป้ องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษา
คุณภาพสิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปั ตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการวางแผนการพัฒนา
ด้านสาธารณูปโภคของรัฐ จึงจําเป็ นต้องออกกฎกระทรวงนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที 11 วันที 17 กุมภาพันธ์ 2535

กฎกระทรวง ฉบับที 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที 67ก วันที 11 พฤศจิกายน 2540

กฎกระทรวง ฉบับที 69 (พ.ศ. 2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 8 ให้เพิมรูปแบบ สัญลักษณ์ และรายละเอียดเกียวกับพืนทีสําหรับยานพาหนะท้ายกฎกระทรวงนี เป็ น
รูปแบบ สัญลักษณ์ และรายละเอียดเกียวกับพืนทีสําหรับยานพาหนะท้ายกฎกระทรวง ฉบับที 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 9 อาคารตามข้อ 28 และข้อ 44/1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงนีทีมีอยู่แล้วในวันทีกฎกระทรวงนีใช้บงั คับ หรือทีได้รบั ใบอนุญาต
หรือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลียนการใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และยังก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เปลียนการใช้ไม่แล้วเสร็จ หรือทีได้ยนขออนุ
ื
ญาตหรือได้แจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลียนการใช้อาคารต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถินตามมาตรา 39 ทวิ ไว้ก่อนวันทีกฎกระทรวงนีใช้บงั คับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิน ให้ได้รบั
ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อ 28 ในเรืองด้านแคบทีสุดของห้องว่างติดกับช่องทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสา
ธารณภัย และข้อ 44/1 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ซึงแก้ไขเพิมเติมโดยกฎกระทรวงนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนที 38ก วันที 4 มิถุนายน 2564

กฎหมายอาคาร

