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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527)

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐ
มนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“แรงประลัย” หมายความวา แรงขนาดที่จะทําใหวัตถุนั้นแตกแยกออกหางจากกันเปนสวนหรือทลายเขาหา

กัน
“แรงดึง” หมายความวา แรงที่จะทําใหวัตถุแยกออกหางจากกัน
“แรงอัด” หมายความวา แรงที่จะทําใหวัตถุทลายเขาหากัน
“แรงดัด” หมายความวา แรงที่จะทําใหวัตถุโคงหรือโกงตัว
“แรงลม” หมายความวา แรงของลมที่กระทําตอโครงสราง
“แรงเฉือน” หมายความวา แรงที่จะทําใหวัตถุขาดออกจากกันดุจกรรไกรตัด
“แรงดึงประลัย” หมายความวา แรงดึงขนาดที่จะทําใหวัตถุนั้นแยกออกหางจากกันเปนสวน
“แรงอัดประลัย” หมายความวา แรงอัดขนาดที่จะทําใหวัตถุนั้นทลายเขาหากัน
“แรงอดัประลัยของคอนกรีต” หมายความวา แรงอัดตามแกนยาวขนาดที่จะทําใหแทงคอนกรีตทรงกระบอก

ที่มีเสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร อายุย่ีสิบแปดวันทลายเขาหากัน
“หนวยแรง” หมายความวา แรงหารดวยพ้ืนที่หนาตัดที่รับแรงนั้น
“หนวยแรงพิสูจน” หมายความวา หนวยแรงดึงที่ไดจากการลากเสนตรงที่จุด 0.2 ใน 100 สวนของ

ความเครียด ใหขนานกับสวนที่เปนเสนตรงของเสนแสดงความสัมพันธระหวางหนวยแรงดึงและความเครียดไปตัดกับเสนนั้น
“หนวยแรงฝด” หมายความวา หนวยแรงที่เกิดขึ้นระหวางผิวเข็มกับดิน
“หนวยแรงที่ขีดปฏิภาค” หมายความวา หนวยแรงที่จุดสูงสุดของสวนที่เปนเสนตรงของเสนแสดงความ

สัมพันธระหวางหนวยแรงและความเครียด
“ความเครียด” หมายความวา อัตราสวนของสวนยืดหรือสวนหดของวัสดุที่รับแรงตอความยาวเดิมของวัสดุ

นั้น
“กําลังคราก” หมายความวา หนวยแรงดึงที่วัสดุเริ่มยืดโดยไมตองเพ่ิมแรงดึงขึ้นอีก
“สวนปลอดภัย” หมายความวา ตัวเลขที่ใชหารหนวยแรงประลัยลงใหถึงขนาดที่จะใชไดปลอดภัยสําหรับ

วัสดุที่มีกําลังครากหรือหนวยแรงพิสูจน ใหใชคากําลังครากหรือหนวยแรงพิสูจนนั้นแทนหนวยแรงประลัย
“น้ําหนักบรรทุกจร” หมายความวา น้ําหนักที่กําหนดวาจะเพ่ิมขึ้นบนอาคารนอกจากน้ําหนักของตัวอาคาร

นั้นเอง
“น้ําหนักบรรทุกประลัย” หมายความวา น้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่กําหนดใหใชในการคํานวณตามทฤษฎีกําลัง

ประลัย
“สวนตางๆ ของอาคาร” หมายความวา สวนของอาคารที่จะตองแสดงรายการคํานวณการรับน้ําหนักและ

กําลังตานทาน เชน แผนพ้ืน คาน เสา และรากฐาน เปนตน
“คอนกรีต” หมายความวา วัสดุที่ประกอบขึ้นดวยสวนผสมของปูนซีเมนต มวลผสมละเอียด เชน ทราย

มวลผสมหยาบ เชน หินหรือกรวด และน้ํา
“คอนกรีตเสริมเหล็ก” หมายความวา คอนกรตีที่มีเหล็กเสริมฝงภายในใหทําหนาที่รับแรงไดมากขึ้น
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“คอนกรีตอัดแรง” หมายความวา คอนกรีตที่มีเหล็กเสริมอัดแรงฝงภายในที่ทําใหเกิดหนวยแรงที่มีปริมาณ
พอจะลบลางหนวยแรงอันเกิดจากน้ําหนักบรรทุก

“เหล็กเสริม” หมายความวา เหล็กที่ใชฝงในเนื้อคอนกรีตเพ่ือเสริมกําลังขึ้น
“เหล็กเสริมอัดแรง” หมายความวา เหล็กเสริมกําลังสูงที่ใชฝงในเนื้อคอนกรีตอัดแรง อาจเปนลวดเสนเดียว

ลวดพันเกลียว หรือลวดเหล็กกลุมกไ็ด
“เหล็กขอออย” หมายความวา เหล็กเสริมที่มีบ้ังและหรือมีครีบที่ผิว
“เหล็กขวั้น” หมายความวา เหล็กเสริมที่บิดเปนเกลียว
“เหล็กหลอ” หมายความวา เหล็กที่มีธาตุถานผสมอยูต้ังแตรอยละ 2 ขึ้นไปโดยน้ําหนัก
“เหล็กโครงสรางรูปพรรณ” หมายความวา เหล็กที่ผลิตออกมามีหนาตัดเปนรูปลักษณะตาง ๆ ใชในงาน

โครงสราง
“ไมเนื้อออน” หมายความวา ไมที่ไมคงทนตอดินฟาอากาศและตัวสัตว เชน มอด ปลวก เปนตน และหรือมี

คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในขอ 14 เชน ไมยาง หรือไมตะแบก เปนตน
“ไมเนื้อปานกลาง” หมายความวา ไมที่คงทนตอดินฟาอากาศและตัวสัตว เชน มอด ปลวก เปนตน ไดดี

ตามสภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในขอ 14 เชน ไมสน เปนตน
“ไมเนื้อแข็ง” หมายความวา ไมที่คงทนตอดินฟาอากาศและตัวสัตว เชน มอด ปลวก เปนตน ไดดีตาม

สภาพอันสมควร และหรือมีคุณสมบัติตามที่ระบุไวในขอ 14 เชน ไมเต็ง หรือไมตะเคียนทอง เปนตน
“ดิน” หมายความวา วัสดุธรรมชาติที่ประกอบเปนเปลือกโลก เชน หิน กรวด ทราย ดินเหนียว เปนตน
“กรวด” หมายความวา กอนหินที่เกิดตามธรรมชาติขนาดโตเกิน 3 มิลลิเมตร
“ทราย” หมายความวา กอนหินเม็ดเล็กละเอียดที่มีขนาดโตไมเกิน 3 มิลลิเมตร
“ดินดาน” หมายความวา ดินตะกอนของกรวด ทราย ดินเหนียว มีน้ําปูนเปนเชื้อประสาน มีลักษณะแข็ง

ยากแกการขุด
“หินดินดาน” หมายความวา หินที่มีเนื้อละเอียดมาก ประกอบดวยดินเหนียวหรือทรายอัดตัวแนนเปนชั้น

บางๆ จะมีเชื้อประสานหรือไมก็ได
“หินปูน” หมายความวา หินเนื้อแนนละเอียดทึบมีสีตาง ๆ กัน ประกอบดวยแรแคลไซท
“หินทราย” หมายความวา หินเนื้อหยาบ ประกอบดวยเม็ดทรายยึดตัวแนนดวยเชื้อประสาน
“หินอัคนี” หมายความวา หินเนื้อหยาบเกิดจากการเย็นตัวของหินละลายใตพ้ืนโลก ประกอบดวยแร

เฟลดสปาร แรควอตซ เปนสวนใหญ มีลักษณะแข็งแกรง
“เสาเข็ม” หมายความวา เสาที่ตอกหรือหลออยูในดินเพ่ือรับน้ําหนักบรรทุกของอาคาร
“พ้ืนผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม” หมายความวา ผลคูณของความยาวของเสาเข็มกับความยาวของเสนลอม

รูปที่ส้ันที่สุดของหนาตัดปกติของเสาเข็มนั้น
“ฐานราก” หมายความวา สวนของอาคารที่ใชถายน้ําหนักอาคารลงสูดิน
“กําลังแบกทานของดิน” หมายความวา ความสามารถที่ดินจะรับน้ําหนักได โดยมีการทรุดตัวขนาดที่ไมทํา

ใหเกิดความเสียหายแกอาคาร
“กําลังแบกทานของเสาเข็ม” หมายความวา ความสามารถที่เสาเข็มจะรบัน้ําหนักไดโดยมีการทรุดตัวไม

เกินอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้
1 “วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง
1 “วัสดุติดไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่เปนเชื้อเพลิง
1 “พ้ืน” หมายความวา พ้ืนที่ของอาคารซึ่งบุคคลเขาอยูหรือใชสอยไดภายในขอบเขตของคานหรือตงที่รับพ้ืน

หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคาร รวมท้ังเฉลียงหรือระเบียงดวย
                                               
1 บทนิยาม บัญญัติเพิ่มโดยขอ 2 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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1 “ฝา” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นแบงพ้ืนภายในอาคารใหเปนหองๆ
1 “ผนัง” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของอาคารใหเปนหลังหรือ

เปนหนวยแยกจากกัน
1 “โครงสรางหลัก” หมายความวา สวนประกอบของอาคารที่เปนเสา คาน ตง หรือพ้ืน ซึ่งโดยสภาพถือไดวา

มีความสําคัญตอความมั่นคงแข็งแรงของอาคารนั้น
1 “อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงตั้งแต 23.00 เมตรขึ้น

ไป การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับ
พ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

1 “อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพ่ือใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร
เปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
ต้ังแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป

1 “อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพ่ือใชอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนที่
อยูอาศัยหรือเปนที่ประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกัน
เกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียว
กันเกิน  1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาด
ฟา สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด

1 “โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตามกฎหมายวาดวยโรง
แรม

1 “อาคารชุด” หมายความวา อาคารชุดตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
1 “โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงมหรสพตามกฎหมายวา

ดวยการปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ
2 “สถาบันที่เชื่อถือได” หมายความวา สวนราชการหรือบริษัทจํากัดที่มีวัตถุประสงคในการใหคําปรึกษาแนะ

นําดานวิศวกรรม ซึ่งมีวิศวกรประเภทวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมเปนผูใหคําปรึกษา
แนะนํา และลงลายมือชื่อรับรองผลการตรวจสอบงานวิศวกรรมควบคุม

ขอ 2 อาคารและสวนตางๆ ของอาคารจะตองมีความมั่นคงแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักตัวอาคารเอง และน้ําหนัก
บรรทุกที่อาจเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจรงิไดโดยไมใหสวนใดๆ ของอาคารตองรับหนวยแรงมากกวาที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้เวน
แตมีเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได แตทั้งนี้ไมรวมถึงหนวยแรงที่
กําหนดไวในขอ 6

ขอ 3 ในการคํานวณสวนตางๆ ของอาคารที่ประกอบดวยอิฐหรือคอนกรีตบล็อกประสานดวยวัสดุกอ ใหใชหนวย
แรงอัดไมเกิน 0.8 เมกาปาสกาล (8 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)

ขอ 4 ในการคํานวณสวนตางๆ ของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ใหใชหนวยแรงอัดไดไมเกินรอย
ละ 33.3 ของหนวยแรงอัดประลัยของคอนกรีต แตตองไมเกิน 6 เมกาปาสกาล (60 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)

ขอ 5 ในการคํานวณสวนตางๆ ของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามทฤษฎีอีลาสติกหรือหนวยแรง
ปลอดภัย ใหใชคาหนวยแรงอัดของคอนกรีตไมเกินรอยละ 37.5 ของหนวยแรงอัดประลัยของคอนกรีต แตตองไมเกิน 6.5 เมกา
ปาสกาล (65 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)

                                               
2 บทนิยาม ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 1 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และใหใชความใหมแทนดังที่
พิมพไวแลว
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ขอ 6 ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามทฤษฎีอีลาสติกหรือหนวย
แรงปลอดภัย เหล็กเสริมคอนกรีตที่ใชตองมีกําลังครากตั้งแต 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) และ
ใหใชคาหนวยแรงของเหล็กเสริมคอนกรีตไดไมเกินอัตราดังตอไปนี้

(1) แรงดึง
(ก) เหล็กเสนกลมผิวเรียบที่มีกําลังครากตั้งแต 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงตอตาราง

เซนติเมตร) ขึ้นไป ใหใชไมเกิน 120 เมกาปาสกาล (1,200 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)
(ข) เหล็กขอออยที่มีกําลังครากตั้งแต 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)

ขึ้นไป แตไมถึง 350 เมกาปาสกาล (3,500 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) ใหใชรอยละ 50 ของกําลังคราก แตตองไมเกิน
150 เมกาปาสกาล (1,500 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)

(ค) เหล็กขอออยที่มีกําลังครากตั้งแต 350 เมกาปาสกาล (3,500 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)
ขึ้นไป แตไมถึง 400 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) ใหใชไมเกิน 160 เมกาปาสกาล (1,600 กิโลกรัม
แรงตอตารางเซนติเมตร)

(ง) เหล็กขอออยที่มีกําลังครากตั้งแต 400 เมกาปาสกาล (4,000 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)
ขึ้นไป ใหใชไมเกิน 170 เมกาปาสกาล (1,700 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)

(จ) เหล็กขวั้น ใหใชรอยละ 50 ของหนวยแรงพิสูจน แตตองไมเกิน 240 เมกาปาสกาล (2,400
กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) ทั้งนี้ จะตองมีผลการทดสอบการดัดเย็นโดยมีสถาบันที่เชื่อถือไดรับรอง

(2) แรงอัดในเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
(ก) เหล็กเสนกลมผิวเรียบตามเกณฑที่กําหนดใน (1) (ก)
(ข) เหล็กขอออย ใหใชรอยละ 40 ของกําลังคราก แตตองไมเกิน 210 เมกาปาสกาล (2,100

กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)
(ค) เหล็กขวั้น ใหใชรอยละ 40 ของกําลังคราก แตตองไมเกิน 210 เมกาปาสกาล (2,100 กิโลกรัม

แรงตอตารางเซนติเมตร) ทั้งนี้ จะตองมีผลการทดสอบการดัดเย็นโดยมีสถาบันที่เชื่อถือไดรับรอง
(ง) เสาแบบผสมเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ใหใชไมเกิน 125 เมกาปาสกาล (1,250 กิโลกรัมแรงตอ

ตารางเซนติเมตร)
(จ) เหล็กหลอ ใหใชไมเกิน 70 เมกาปาสกาล (700 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)

(3) ในการคํานวณคานและพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใชเหล็กเสริมรับแรงอัด ใหใชหนวยแรงของเหล็ก
เสริมรับแรงอัดที่คํานวณไดตามทฤษฎีอีลาสติกหรือหนวยแรงปลอดภัยไดไมเกินสองเทา แตหนวยแรงที่คํานวณไดตองไมเกิน
หนวยแรงดึงตาม (1)

ขอ 7 ในการคํานวณสวนตางๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีกําลังประลัย ใหใชน้ําหนักบรรทุก
ประลัย ดังตอไปนี้

(1) สําหรับสวนของอาคารที่ไมคิดแรงลม ใหใชน้ําหนักบรรทุกประลัย ดังนี้
นป. = 1.7 นค. + 2.0 นจ.

(2) สําหรับสวนของอาคารที่คิดแรงลมดวย ใหใชน้ําหนักบรรทุกประลัย ดังนี้
นป. = 0.75 (1.7 นค. + 2.0 นจ. + 2.0 รล.)

หรือ นป. = 0.9 นค. + 1.3 รล.
โดยใหใชคาน้ําหนักบรรทุกประลัยที่มากกวา แตทั้งนี้ตองไมตํ่ากวาคาน้ําหนักบรรทุกประลัยใน (1) ดวย

นป. = น้ําหนักบรรทุกประลัย
นค. = น้ําหนักบรรทุกคงที่ของอาคาร
นจ. = น้ําหนักบรรทุกจร รวมดวยแรงกระแทก
รล. = แรงลม



กฎกระทรวง

กฎหมายอาคาร

3-35

ขอ 8 ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีกําลังประลัย ใหใชคาหนวยแรงอัด
ประลัยของคอนกรีตไมเกิน 15 เมกาปาสกาล (150 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)

ขอ 9 ในการคํานวณสวนตางๆ ของอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กตามทฤษฎีกําลังประลัย ใหใชกําลังครากของเหล็ก
เสริม ดังตอไปนี้

(1) เหล็กเสนกลมผิวเรียบ ใหใชไมเกิน 240 เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)
(2) เหล็กเสริมอื่น ใหใชเทากําลังครากของเหล็กชนิดนั้น แตตองไมเกิน 400 เมกาปาสกาล (4,000

กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)

ขอ 10 ในการคํานวณสวนตาง ๆ ของอาคารคอนกรีตอัดแรงตามทฤษฎีกําลังประลัย ใหใชน้ําหนักบรรทุกประลัย
เชนเดียวกับขอ 7

ขอ 11 ในการคํานวณสวนตางๆ ของอาคารคอนกรีตอัดแรง ใหใชคาหนวยแรงอัดของคอนกรีต ดังตอไปนี้
(1) หนวยแรงอัดในคอนกรีตชั่วคราวทันทีที่ถายแรงมาจากเหล็กเสริมอัดแรงกอนการเสื่อมสูญการอัดแรง

ของคอนกรีต ตองไมเกินรอยละ 60 ของหนวยแรงอัดประลัยของคอนกรีต
(2) หนวยแรงอัดที่ใชในการคํานวณออกแบบหลังการเสื่อมสูญการอัดแรงของคอนกรีต ตองไมเกินรอยละ

40 ของหนวยแรงอัดประลัยของคอนกรีต

ขอ 12 ในการคํานวณสวนตางๆ ของอาคารที่ประกอบดวยคอนกรีตอัดแรงใหใชคาหนวยแรงดึงของเหล็กเสริมอัด
แรง ดังตอไปนี้

(1) หนวยแรงขณะดึงตองไมเกินรอยละ 80 ของหนวยแรงดึงประลัยของเหล็กเสริมอัดแรง หรือรอยละ 90
ของหนวยแรงพิสูจน แลวแตคาใดจะนอยกวา

(2) หนวยแรงในทันทีที่ถายแรงไปใหคอนกรีตตองไมเกินรอยละ 70 ของหนวยแรงดึงประลัยของเหล็ก
เสริมอัดแรง

(3) หนวยแรงใชงานตองไมเกินรอยละ 60 ของหนวยแรงดึงประลัย หรือรอยละ 80 ของหนวยแรงพิสูจน
ของเหล็กเสริมอัดแรง แลวแตคาใดจะนอยกวา

ขอ 13 ในการคํานวณสวนตางๆ ของอาคารที่ประกอบดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณ ใหใชคาหนวยแรงของเหล็ก
ดังตอไปนี้

(1) ในกรณีที่ไมมีผลการทดสอบกําลังสําหรับเหล็กหนาไมเกิน 40 มิลลิเมตร ใหใชกําลังครากไมเกิน 240
เมกาปาสกาล (2,400 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร) สําหรับเหล็กซึ่งหนาเกิน 40 มิลลิเมตร ใหใชกําลังครากไมเกิน 220 เม
กาปาสกาล (2,200 กิโลกรัมแรงตอตารางเซนติเมตร)

(2) หนวยแรงดึง แรงอัด และแรงดัด ใหใชไมเกินรอยละ 60 ของกําลังครากตาม (1)
(3) หนวยแรงเฉือน ใหใชไมเกินรอยละ 40 ของกําลังครากตาม (1)

ขอ 14 ในการคํานวณสวนตางๆ ของอาคารที่ประกอบดวยไมชนิดตางๆ ใหใชคาหนวยแรงไมเกินอัตรา ดังตอไปนี้

ชนิดไม
หนวยแรงดัดและแรงดึง

เมกาปาสกาล
(กิโลกรัมแรงตอตารางซม.)

หนวยแรงอัดขนานเสี้ยน
เมกาปาสกาล

(กิโลกรัมแรงตอตารางซม.)

หนวยแรงอัดขวางเสี้ยน
เมกาปาสกาล

(กิโลกรัมแรงตอตารางซม.)

หนวยแรงเฉือนขนานเสี้ยน
เมกาปาสกาล

(กิโลกรัมแรงตอตารางซม.)

(1) ไมเนื้อออน
(2) ไมเนื้อปานกลาง
(3) ไมเนื้อแข็ง

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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ในกรณีที่มีผลการทดสอบของไม ใหใชสวนปลอดภัยโดยใชกําลังไมเกิน 1 ใน 8 ของหนวยแรงดัดประลัย หรือไมเกิน
1 ใน 6 ของหนวยแรงที่ขีดปฏิภาค แลวแตคาใดจะนอยกวา

ขอ 15 หนวยน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับประเภทและสวนตาง ๆ ของอาคาร นอกเหนือจากน้ําหนักของตัวอาคาร
หรือเครื่องจักรหรืออุปกรณอยางอื่น ใหคํานวณโดยประมาณเฉลี่ยไมตํ่ากวาอัตรา ดังตอไปนี้

ประเภทและสวนตางๆ ของอาคาร หนวยน้ําหนักบรรทุกจรเปน
กิโลกรัมตอตารางเมตร

(1) หลังคา
(2) กันสาดหรือหลังคาคอนกรีต
(3) ที่พักอาศัย โรงเรียนอนุบาล หองน้ํา หองสวม
(4) หองแถว ตึกแถวที่ใชพักอาศัย อาคารชุด หอพัก โรงแรมและหองคนไข

พิเศษของโรงพยาบาล
(5) สํานักงาน ธนาคาร
(6) (ก) อาคารพาณิชย สวนของหองแถว ตึกแถวที่ใชเพ่ือการพาณิชย

มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน โรงพยาบาล
(ข) หองโถง บันได ชองทางเดินของอาคารชุด หอพัก โรงแรม สํานักงาน

และธนาคาร
(7) (ก) ตลาด อาคารสรรพสินคา หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร หอง

ประชุม หองอานหนังสือในหองสมุดหรือหอสมุด ที่จอดหรือเก็บรถ
ยนตนั่ง หรือรถจักรยานยนต

(ข) หองโถง บันได ชองทางเดินของอาคาร พาณิชย มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยและโรงเรียน

(8) (ก) คลังสินคา โรงกีฬา พิพิธภัณฑ อัฒจันทร โรงงานอุตสาหกรรม โรง
พิมพ หองเก็บเอกสารและพัสดุ

(ข) หองโถง บันได ชองทางเดินของตลาด อาคารสรรพสินคา หอง
ประชุม หอประชุม โรงมหรสพ ภัตตาคาร หองสมุดและหอสมุด

(9) หองเก็บหนังสือของหองสมุดหรือหอสมุด
(10) ที่จอดหรือเก็บรถยนตบรรทุกเปลา

30
100
150

200
250

300

300

400

400

500

500
600
800

ขอ 16 ในการคํานวณออกแบบ หากปรากฏวาพ้ืนที่สวนใดตองรับน้ําหนักเครื่องจักร หรืออุปกรณ หรือหนวยน้ํา
หนักบรรทุกจรอื่น ๆ ที่มีคามากกวาหนวยน้ําหนักบรรทุกจรซึ่งกําหนดไวในขอ 15 ใหใชหนวยน้ําหนักบรรทุกจรคาที่มากกวา
เฉพาะสวนที่ตองรับหนวยน้ําหนักเพ่ิมขึ้น

ขอ 17 ในการคํานวณออกแบบโครงสรางอาคาร ใหคํานึงถึงแรงลมดวย หากจําเปนตองคํานวณและไมมีเอกสารที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได ใหใชหนวยแรงลม ดังตอไปนี้
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ความสูงของอาคารหรือสวนของอาคาร
หนวยแรงลมอยางนอย

กิโลปาสกาล
(กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร)

(1) สวนของอาคารที่สูงไมเกิน 10 เมตร
(2) สวนของอาคารที่สูงเกิน 10 เมตร แตไมเกิน 20 เมตร
(3) สวนของอาคารที่สูงเกิน 20 เมตร แตไมเกิน 40 เมตร
(4) สวนของอาคารที่สูงเกิน 40 เมตร

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

ในการนี้ยอมใหใชคาหนวยแรงที่เกิดขึ้นในสวนตางๆ ของอาคาร ตลอดจนความตานทานของดินใตฐานรากเกินคาที่
กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ไดรอยละ 33.3 แตทั้งนี้ตองไมทําใหสวนตางๆ ของอาคารนั้นมีความมั่นคงนอยไปกวาเมื่อคํานวณ
ตามปกติโดยไมคิดแรงลม

ขอ 18 น้ําหนักบรรทุกบนดินที่ฐานรากของอาคารนั้น ตองคํานวณใหเหมาะสม เพ่ือความมั่นคงและปลอดภัย ถา
ไมมีเอกสารที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือไดแสดงผลการทดลองหรือการคํานวณ จะตองไมเกินกําลังแบกทานของดนิประเภท
ตางๆ ดังตอไปนี้

(1) ดินออนหรือดินถมไวแนนตัวเต็มที่ 2 เมตริกตันตอตารางเมตร
(2) ดินปานกลางหรือทรายรวน 5 เมตริกตันตอตารางเมตร
(3) ดินแนนหรือทรายแนน 10 เมตริกตันตอตารางเมตร
(4) กรวดหรือดินดาน 20 เมตริกตันตอตารางเมตร
(5) หินดินดาน 25 เมตริกตันตอตารางเมตร
(6) หินปูนหรือหินทราย 30 เมตริกตันตอตารางเมตร
(7) หินอัคนีที่ยังไมแปรสภาพ 100 เมตริกตันตอตารางเมตร

ขอ 19 ในการคํานวณน้ําหนักที่ถายลงเสา คาน หรือโครงที่รับเสาและฐานราก ใหใชน้ําหนักของอาคารเต็มอัตรา
สวนหนวยน้ําหนักบรรทุกจร ใหใชตามที่กําหนดไวในขอ 15 โดยใหลดสวนลงไดตามชั้นของอาคาร ดังตอไปนี้

การรับน้ําหนักของพื้น อัตราการลดหนวยน้ําหนักบรรทุกจร
บนพ้ืนแตละชั้น เปนรอยละ

(1) หลังคาหรือดาดฟา
(2) ชั้นที่หนึ่งถัดจากหลังคาหรือดาดฟา
(3) ชั้นที่สองถัดจากหลังคาหรือดาดฟา
(4) ชั้นที่สามถัดจากหลังคาหรือดาดฟา
(5) ชั้นที่ส่ีถัดจากหลังคาหรือดาดฟา
(6) ชั้นที่หาถัดจากหลังคาหรือดาดฟา
(7) ชั้นที่หกถัดจากหลังคาหรือดาดฟา
(8) ชั้นที่เจ็ดถัดจากหลังคาหรือดาดฟาและชั้นตอลงไป

0
0
0
10
20
30
40
50

สําหรับโรงมหรสพ หองประชุม หอประชุม หองสมุด หอสมุด พิพิธภัณฑ อัฒจันทร คลังสินคา โรงงานอุตสาหกรรม
อาคารจอดหรือเก็บรถยนตหรือรถจักรยานยนต ใหคิดหนวยน้ําหนักบรรทุกจรเต็มอัตราทุกชั้น
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ขอ 20 ในการคํานวณฐานรากบนเสาเข็มที่ตอกในชั้นดินออน ถาไมมีเอกสารจากสถาบันที่เชื่อถือไดแสดงผลการ
ทดสอบคุณสมบัติของดินและกําลังแบกทานสูงสุดของเสาเข็ม ใหใชคาหนวยแรงฝดของดิน ดังนี้

(1) สําหรับดินที่อยูในระดับลึกไมเกิน 7 เมตร ใตระดับน้ําทะเลปานกลาง ใหใชคาหนวยแรงฝดของดินได
ไมเกิน 6 กิโลปาสกาล (600 กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร) ของพ้ืนผิวประสิทธิผลของเสาเข็ม

(2) สําหรับดินที่มีความลึกเกิน 7 เมตร ใตระดับน้ําทะเลปานกลาง ใหคํานวณหาคาหนวยแรงฝดของดิน
เฉพาะสวนที่ลึกเกิน 7 เมตรลงไป ตามสูตรดังตอไปนี้

หนวยแรงฝดเปนกิโลกรัมแรงตอตารางเมตร = 600 + 220 ย.
ย. = ความยาวของเสาเข็มเปนเมตร เฉพาะสวนที่ลึกเกิน 7 เมตร ใตระดับน้ําทะเลปานกลาง

ขอ 21 ในการคํานวณฐานรากบนเสาเข็มที่มีเอกสารจากสถาบันที่เชื่อถือไดแสดงผลการทดสอบคุณสมบัติของดิน 
หรือมกีารทดสอบหากําลังแบกทานของเสาเข็มในบริเวณกอสรางหรือใกลเคียง ใหใชกําลังแบกทานของเสาเข็มไมเกินอัตรา ดัง
ตอไปนี้

(1) กําลังแบกทานของเสาเข็มที่คํานวณจากการทดสอบคุณสมบัติของดิน ใหใชกําลังแบกทานไดไมเกิน
รอยละ 40 ของน้ําหนักบรรทุกสูงสุด

(2) กําลังแบกทานของเสาเข็มที่ไดจากการทดสอบ ใหใชกําลังแบกทานไดไมเกินรอยละ 50 ของน้ําหนัก
บรรทุกสูงสุด

ขอ 22 ในการทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็ม อัตราการทรดุตัวและการทรุดตัวของเสาเข็มเมื่อรับน้ําหนัก
บรรทุกสูงสุดจะตองอยูในเกณฑ ดังตอไปนี้

(1) การทรุดตัวทั้งหมดของเสาเข็มจากรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด แลวปลอยทิ้งไวเปนเวลายี่สิบส่ีชั่วโมง
ตองไมเกิน 25 มิลลิเมตร

(2) อัตราการทรุดตัวเฉล่ียของเสาเข็มหลังจากรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุด แลวปลอยทิ้งไวเปนเวลายี่สิบส่ีชั่ว
โมงตองไมเกิน 0.25 มิลลิเมตรตอชั่วโมง

(3) การทรุดตัวสุทธิของเสาเข็มหลังจากปลอยใหรับน้ําหนักบรรทุกสูงสุดเปนเวลายี่สิบส่ีชั่วโมง แลวคลาย
น้ําหนักบรรทุกจนหมดปลอยทิ้งไวโดยไมรบกวนอีกยี่สิบส่ีชั่วโมง ตองไมเกิน 6 มิลลิเมตร

3 ขอ 23 สวนประกอบของชองทางหนีไฟหรือโครงสรางหลักสําหรับอาคารที่มีความสูงเกิน 3 ชั้น ตองไมเปนวัสดุติด
ไฟ

3 ขอ 24 โครงสรางหลักของอาคารดังตอไปนี้
(1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(2) อาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือสํานัก

งานหรือที่ทําการที่มีความสูงตั้งแต 3 ชั้นขึ้นไป และมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตาราง
เมตร

(3) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารขนาดใหญ หรืออาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใช
เปนหอประชุม
ใหกอสรางดวยวัสดุทนไฟที่มีลักษณะและคุณสมบัติดังตอไปนี้

                                               
3 ขอ 23, ขอ 24, ขอ 25, ขอ 26, ขอ 27 และขอ 28 บัญญัติเพิ่มโดยขอ 3 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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ชนิดของการกอสรางและโครงสรางหลัก ความหนานอยสุดของคอนกรีตที่หุมเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็ก (มิลลิเมตร)

1. คอนกรีตเสริมเหล็ก
1.1 เสาส่ีเหล่ียมที่มีดานแคบขนาด 300 มิลลิเมตรขึ้นไป 40
1.2 เสากลมหรือเสาตั้งแตหาเหล่ียมขึ้นไปที่มีรูปทรงใกลเคียงเสากลม

ซึ่งมีเสนผาศูนยกลางตั้งแต 300 มิลลิเมตรขึ้นไป
40

1.3 คานและโครงขอหมุนคอนกรีต ขนาดกวางตั้งแต 300 มิลลิเมตร
ขึ้นไป

40

1.4 พ้ืนหนาไมนอยกวา 115 มิลลิเมตร 20

2. คอนกรีตอัดแรง
2.1 คานชนิดดึงลวดกอน 75
2.2 คานชนิดดึงลวดภายหลัง

(1) กวาง 200 มิลลิเมตร 115
โดยปลายไมเหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED)

(2) กวางตั้งแต 300 มิลลิเมตรขึ้นไป 65
โดยปลายไมเหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED)

(3) กวาง 200 มิลลิเมตร 50
โดยปลายเหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED)

(4) กวางตั้งแต 300 มิลลิเมตรขึ้นไป 45
โดยปลายเหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED)

2.3 พ้ืนชนิดดึงลวดกอนที่มีความหนา 40
ต้ังแต 115 มิลลิเมตรขึ้นไป

2.4 พ้ืนชนิดดึงลวดภายหลังที่มีความหนา
ต้ังแต 115 มิลลิเมตรขึ้นไป
(1) ขอบไมเหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED) 40
(2) ขอบเหน่ียวรั้ง (RESTRAINED) 20

3. เหล็กโครงสรางรูปพรรณ
3.1 เสาเหล็กขนาด 150 x 150 มิลลิเมตร 50
3.2 เสาเหล็กขนาด 200 x 200 มิลลิเมตร 40
3.3 เสาเหล็กขนาดตั้งแต 300 x 300 มิลลิเมตรขึ้นไป 25
3.4 คานเหล็ก 50

ในกรณีโครงสรางหลักมีขนาดระหวางขนาดที่กําหนดในตาราง ใหคํานวณหาความหนานอยสุดของคอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กโดยวิธีเทียบอัตราสวน

ในกรณีโครงสรางหลักกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงที่มีขนาดหรือมีความหนาของคอนกรีตที่
หุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กนอยกวาที่กําหนดไวในตารางขางตน จะตองใชวัสดุอ่ืนหุมเพ่ิมเติมหรือตองปองกันโดยวิธี
อ่ืนเพ่ือชวยทําใหเสาหรือคานมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาสามชั่วโมง และตงหรือพ้ืนตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวา
สองชั่วโมง โดยจะตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต

ในกรณีโครงสรางหลักที่เปนเสาหรือคานที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใชคอนกรีตหุมตองปองกัน
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โดยวิธีอ่ืนเพ่ือใหมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาสามชั่วโมง โดยจะตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได
ประกอบการขออนุญาต

4 โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหนึ่งที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใชคอนกรีตหุม หากอาคารดัง
กลาวเปนอาคารชั้นเดียว โครงหลังคาตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง และหากเปนอาคารตั้งแตสองชั้นขึ้นไป โครง
หลังคาตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวาสองชั่วโมง โดยจะตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบ
การขออนุญาต

โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหนึ่งในกรณีดังตอไปนี้ ไมตองมีอัตราการทนไฟตามที่กําหนดในวรรคหาก็ได
(1) เปนโครงหลังคาของอาคารที่มีพ้ืนที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไมเกิน 1,000 ตารางเมตร

เวนแตโรงมหรสพ สถานพยาบาล หรือหอประชุม
(2) เปนโครงหลังคาของอาคารที่อยูสูงจากพื้นอาคารเกิน 8.00 เมตร และอาคารนั้นมีระบบดับเพลิง

อัตโนมัติ หรือมีการปองกันความรอนหรือระบบระบายความรอน มิใหเกิดอันตรายตอโครงหลังคา
วิธีการทดสอบอัตราการทนไฟตามวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหา ใหเปนไปตามมาตรฐานไอเอสโอ 834 (ISO 834)

หรือมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี 119 (ASTM E 119)
3 ขอ 25 วัสดุที่ใชตกแตงผิวภายนอกอาคารหรือใชเปนผนังอาคารจะตองยึดเกาะกับตัวอาคารดวยวิธีที่ไมกอใหเกิด

การรวงหลน อันอาจจะทําใหเกิดอันตรายหรือความเสียหายได
3 ขอ 26 วัสดุกอสรางที่ใชภายในอาคารจะตองไมทําใหเกิดสารแขวนลอยในอากาศอันอาจเกิดอันตรายตอสุขภาพ 

เชน ใยหิน ซิลิกา หรือใยแกว เวนแตจะไดฉาบหุมหรือปดวัสดุนั้นไวเพ่ือปองกันมิใหเกิดสารแขวนลอยฟุงกระจายและสัมผัสกับ
อากาศที่บริเวณใชสอยของอาคาร

3 ขอ 27 วัสดุที่เปนผิวของผนังภายนอกอาคารหรือที่ใชตกแตงผิวภายนอกอาคารจะตองมีปริมาณการสะทอนแสงได
ไมเกินรอยละสามสิบ

3 ขอ 28 กระจกที่ใชทําผนังภายนอกอาคารที่เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ และอาคารขนาดใหญตองเปน
กระจกตั้งแต 2 ชั้นขึ้นไปประกบกันโดยมีวัสดุคั่นกลางระหวางชั้นและยึดกระจกแตละชั้นใหติดแนนเปนแผนเดียวกัน และ
กระจกแตละชั้นตองมีคุณสมบัติในการปองกันหรือลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเมื่อกระจกแตก และวัสดุคั่นกลางตอง
ยึดเศษหรือชิ้นกระจกไมใหหลุดออกมาเมื่อกระจกแตกราวหรือราน

กระจกที่ติดกับราวกันตกและกระจกที่ใชเปนฝาของหองโถงหรือทางเดินรวมภายในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ
พิเศษ และอาคารขนาดใหญตองมีคุณสมบัติในการปองกันหรือลดอันตรายจากการบาดของเศษกระจกเมื่อกระจกแตก

ใหไว ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2527
พลเอก สิทธิ จิรโรจน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 8(2) และ (3) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 กําหนดใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนักความ
ตานทาน ความคงทน ตลอดจนลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชในการกอสราง ดัดแปลง หรือซอมแซมอาคาร และการรับน้ํา
หนัก ความตานทาน และความคงทนของอาคารหรือพ้ืนดินที่รองรับอาคาร จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 101 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 143 วันที่ 11 ตุลาคม 2527

                                               
4 ขอ 24 ความเดิมถูกยกเลิกโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) และใหใชความใหมแทนดังที่พิมพไวแลว



กฎกระทรวง

กฎหมายอาคาร

3-41

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 48 (พ.ศ. 2540)

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันโครงสรางหลักของอาคารสวนใหญจะใชวัสดุที่มีอัตรา
การทนไฟไดไมนาน เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมอาคารดังกลาวจะเกิดการยุบตัวหรือพังทลายไดงายทําใหไมสามารถเขาชวยเหลือ
หรือขนยายประชาชนหรือทรัพยสินออกจากอาคารดังกลาวไดทัน อันกอใหเกิดความเสียหายแกชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินของ
ประชาชนจํานวนมาก และประกอบกับปจจบัุนมีการใชกระจกในการกอสรางอาคารอยางแพรหลายโดยกฎหมายวาดวยการควบ
คุมอาคารไมไดกําหนดคุณสมบัติไว ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตหรือรางกายของประชาชนเมื่อกระจกแตก ราวหรือราน
หรือรบกวนบุคคลอื่นเนื่องจากแสงสะทอนของกระจก สมควรกําหนดลักษณะและคุณสมบัติของวัสดุที่ใชเปนโครงสรางหลักของ
อาคาร และกระจกที่ใชในการกอสรางอาคารเพื่อปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม จึงจําเปนตองออกกฎ
กระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 114 ตอนที่ 52ก วันที่ 2 ตุลาคม 2540

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 60 (พ.ศ. 2549)

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ขอ 24 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ยังไมมีการบัญญัติอัตราการทนไฟของโครงสรางหลักในสวนที่เปนโครงหลังคาของ
อาคารเปนการเฉพาะทําใหเกิดปญหาทางปฏิบัติแกเจาพนักงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ ประกอบกับในปจจุบันไดมีมาตรฐาน
ไอเอสโอ 834 (ISO 834) สําหรับการทดสอบอัตราการทนไฟซึ่งเปนที่ยอมรับเพ่ิมขึ้นนอกเหนือไปจากมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี
119 (ASTM E 119) ดังนั้น สมควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมแกกาลสมัย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 123 ตอนที่ 70ก วันที่ 5 กรกฎาคม 2549


