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กฎกระทรวง 
กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร 

และพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว 
พ.ศ. 2564 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 8(1) (3) (11) และ 
(12) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 
และมาตรา 8 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้

 ขอ 1 กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป 

 ขอ 2 ใหยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 

 ขอ 3 ในกฎกระทรวงนี ้
 “บริเวณที่ 1” หมายความวา บริเวณหรือพื้นที่ที่ตองเฝาระวังเนื่องจากมีความเปนไปไดวาอาคารอาจไดรับ
ผลกระทบทางดานความมั่นคงแข็งแรงและเสถียรภาพเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว ไดแก จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร 
จังหวัดตรัง จังหวัดนครพนม จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบรุี 
จังหวัดเลย จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดหนองคาย 
 “บริเวณที่ 2” หมายความวา บริเวณหรือพื้นที่ที่มคีวามเปนไปไดวาอาคารอาจไดรับผลกระทบทางดานความมั่นคง
แข็งแรงและเสถียรภาพในระดับปานกลางเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดกําแพงเพชร 
จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครสวรรค จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสุพรรณบุรี 
และจังหวัดอุทัยธาน ี
 “บริเวณที่ 3” หมายความวา บริเวณหรือพื้นที่ที่มคีวามเปนไปไดวาอาคารอาจไดรับผลกระทบทางดานความมั่นคง
แข็งแรงและเสถียรภาพในระดับสูงเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดตาก จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน จังหวัดสุโขทัย 
และจังหวัดอุตรดิตถ 
 “ผูออกแบบ” หมายความวา ผูออกแบบงานสถาปตยกรรมหรือออกแบบ และคํานวณงานวิศวกรรม 
 “ผูออกแบบและคํานวณ” หมายความวา วิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิศวกรซึ่งทําหนาที่จัดทํารายการคํานวณ 
แบบแปลน และรายละเอียดในการกอสรางอาคารดานวิศวกรรม 

 ขอ 4 กฎกระทรวงนีใ้หใชบังคับในบริเวณและอาคาร ดังตอไปนี ้
  (1) บริเวณที่ 1 และบริเวณที่ 2 
   (ก) อาคารที่จําเปนตอการชวยเหลือและบรรเทาภัยหลังเกิดเหตุการณแผนดินไหว ไดแก 
สถานพยาบาลที่รับผูปวยไวคางคืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนยบรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนยสื่อสาร ทาอากาศยาน โรงไฟฟา 
หรือโรงผลิตและเก็บน้ําประปา 
   (ข) คลังสินคาที่ใชเปนสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายประเภท
วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังส ี
   (ค) โรงมหรสพ หอประชุม ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร สถานีขนสง สถานบริการ หรือทา
จอดเรือ ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 600 ตารางเมตรขึ้นไป 
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   (ง) หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรือสถานศึกษา ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 1,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (จ) หอสมุดที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (ฉ) ตลาด หางสรรพสินคา หรือศูนยการคา ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 1,500 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (ช) โรงแรม อาคารอยูอาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (ซ) อาคารจอดรถที่มีพื้นที่อาคารตั้งแต 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (ฌ) สถานรับเลี้ยงเด็กออน สถานใหบริการดูแลผูสูงอายุ หรือสถานสงเคราะหผูสูงอายุที่มีพื้นที่
อาคารตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป 
   (ญ) เรือนจําตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ 
   (ฎ) อาคารขนาดใหญพิเศษ 
   (ฏ) อาคารที่มีความสูงตั้งแต 15 เมตร หรือ 5 ชั้นขึ้นไป 
   (ฐ) สะพานหรือทางยกระดับที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอยาวตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป รวมถึง
อาคารที่ใชในการควบคุมการจราจรของสะพานหรือทางยกระดับดังกลาว 
   (ฑ) อุโมงคที่ใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง 
   (ฒ) เข่ือนเก็บกักน้ํา เข่ือนทดน้ํา หรือฝายทดน้ํา ที่ตัวเข่ือนหรือตัวฝายมีความสูงตั้งแต 10 เมตรขึ้น
ไป รวมถึงอาคารประกอบที่ใชในการบังคับหรือควบคุมน้ําของเขื่อนหรือของฝายดังกลาว 
   (ณ) อาคารที่ทําการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
   (ด) เคร่ืองเลนตามกฎกระทรวงวาดวยการควบคุมเครื่องเลน ที่โครงสรางมีความสูงตั้งแต 15 เมตร
ขึ้นไป 
  (2) บริเวณที่ 3 
   (ก) อาคารที่จําเปนตอการชวยเหลือและบรรเทาภัยหลังเกิดเหตุการณแผนดินไหว ไดแก 
สถานพยาบาลที่รับผูปวยไวคางคืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนยบรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนยสื่อสาร ทาอากาศยาน โรงไฟฟา 
หรือโรงผลิตและเก็บน้ําประปา 
   (ข) คลังสินคาที่ใชเปนสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามกฎหมายวาดวยวัตถุอันตรายประเภท
วัตถุระเบิดได วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังส ี
   (ค) อาคารสาธารณะ 
   (ง) สถานรับเลี้ยงเด็กออน สถานใหบรกิารดูแลผูสูงอายุ หรือสถานสงเคราะหผูสูงอายุ 
   (จ) เรือนจําตามกฎหมายวาดวยราชทัณฑ 
   (ฉ) อาคารขนาดใหญพิเศษ 
   (ช) อาคารที่มีความสูงตั้งแต 10 เมตร หรือ 3 ชั้นขึ้นไป 
   (ซ) สะพานหรือทางยกระดับที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอยาวตั้งแต 5 เมตรขึ้นไป รวมถึงอาคาร
ที่ใชในการควบคุมการจราจรของสะพานหรือทางยกระดับดังกลาว 
   (ฌ) อุโมงคที่ใชเปนเสนทางคมนาคมขนสง 
   (ญ) เข่ือนเก็บกักน้ํา เข่ือนทดน้ํา หรือฝายทดน้ํา ที่ตัวเข่ือนหรือตัวฝายมีความสูงตั้งแต 10 เมตรขึ้น
ไป รวมถงึอาคารประกอบที่ใชในการบังคับหรือควบคุมน้ําของเขื่อน หรือของฝายดังกลาว 
   (ฎ) อาคารที่ทําการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย 
   (ฏ) อาคารอยูอาศัยและอาคารพาณิชยที่ดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการจัดสรรที่ดิน 
   (ฐ) เคร่ืองเลนตามกฎกระทรวงวาดวยการควบคุมเครื่องเลน ที่โครงสรางมีความสูงตั้งแต 10 เมตร
ขึ้นไป 
 การคํานวณพื้นที่อาคารตามวรรคหนึ่ง ใหนําพื้นที่ทางเดิน หองน้ํา หองสวม หรือพื้นที่ที่เก่ียวเนื่องกับกิจการและอยู
ภายในอาคารนั้นมารวมคํานวณดวย สําหรับการคํานวณพื้นที่อาคารที่ตั้งอยูในบริเวณที่ 1 หรือบริเวณที่ 2 ซึ่งใชเปนที่
ประกอบกิจการหลายประเภทในอาคารหลังเดียวกัน หากนําพื้นที่ทุกกิจการมารวมกันแลวเทากับหรือมากกวาพื้นที่ทีก่ําหนด
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ของกิจการหนึ่งกิจการใดในอาคารหลังนั้นตาม (1) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) หรือ (ฌ) ใหถือวาอาคารหลังดังกลาวอยูภายใต
บังคับแหงกฎกระทรวงนีด้วย 
 การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร 

 ขอ 5 การออกแบบอาคารตามขอ 4 ใหผูออกแบบคํานึงถึงการจัดรูปแบบเรขาคณิตของโครงสรางอาคารใหมี
เสถียรภาพในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว สําหรับอาคารที่ตั้งอยูในบริเวณที่ 2 ซึ่งเปนอาคารสูง และบริเวณที่ 
3 ใหผูออกแบบคํานึงถึงสวนประกอบของอาคารดานสถาปตยกรรมใหมีความมั่นคง ไมพังทลาย หรือไมรวงหลนไดโดยงาย
ดวย 

 ขอ 6 การออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคารตามขอ 4 ใหผูออกแบบและคํานวณจัดโครงสรางทั้งระบบ 
กําหนดรายละเอียดปลีกยอยของชิ้นสวนโครงสรางและบริเวณรอยตอระหวางปลายชิ้นสวนโครงสรางตาง ๆ อยางนอยใหมี
ความเหนียวเปนไปตามที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หรือ
หลักเกณฑในเร่ืองดังกลาวที่จัดทําโดยสวนราชการอื่นที่มีหนาที่และอํานาจในเรื่องนั้น 
 การออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคารตามขอ 4 ที่ตั้งอยูในบริเวณที่ 2 หรือบริเวณที่ 3 ใหผูออกแบบและ
คํานวณคํานวณใหอาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวไดดวยโดยการคํานวณแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
ตองไมต่ํากวาที่รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ผูออกแบบและคํานวณตองเปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกร 

 ขอ 7 ในกรณีที่ยังไมมีประกาศของรัฐมนตรตีามขอ 6 และยังไมมีหลักเกณฑการออกแบบและคํานวณโครงสราง
อาคารเพื่อตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่จัดทําโดยสวนราชการอื่นที่มีหนาที่และอํานาจในเรื่องนั้น การออกแบบ
และคํานวณโครงสรางอาคารตามขอ 4 ใหกระทําโดยนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือไดรับ
การรับรองโดยนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยนิติบุคคลนั้นตองมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร 
สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร เปนผูใหคําแนะนําปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองวิธกีารคํานวณนั้นดวย 

 ขอ 8 การออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคารตามขอ 4 ประเภทใดที่ประกาศของรัฐมนตรีตามขอ 6 ยังไมมี
การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคารเพื่อตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
สําหรับอาคารประเภทนั้นไว และยังไมมีหลักเกณฑการออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคารเพื่อตานทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหวที่จัดทําโดยสวนราชการอื่นที่มีหนาที่และอํานาจในเรื่องนั้น การออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร
ดังกลาวใหกระทําโดยนิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือไดรับการรับรองโดยนิติบุคคลซึ่ง
ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม โดยนิติบุคคลนั้นตองมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกร เปนผูใหคําแนะนําปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองวิธกีารคํานวณนั้นดวย 
 การออกแบบและคํานวณระดับความรุนแรงของแผนดินไหวของอาคารตามวรรคหนึ่ง ใหผูออกแบบและคํานวณใช
คาระดับความรุนแรงของแผนดินไหวไมต่ํากวาระดับที่กําหนดไวในประกาศของรัฐมนตรตีามขอ 6 

 ขอ 9 อาคารตามขอ 4 ที่มีอยูแลวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงนี ้
 อาคารตามขอ 4 ที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมอาคาร และยังกอสราง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชไมแลวเสร็จ หรือที่ไดยื่นขออนุญาตหรือไดแจงการกอสราง 
ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใชอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ ไวกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ และยังอยู
ระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานทองถิ่น ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัตติามกฎกระทรวงนี ้และหากอาคารนั้นเปนอาคารที่
เคยอยูภายใตบังคับของกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 ก็ใหปฏิบัตติามกฎกระทรวงดังกลาวดวยโดยอนุโลม 
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ใหไว ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 
พลเอก อนุพงษ เผาจินดา 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
 
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่การกอสรางอาคารในพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวตาม
กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 ไมสอดคลองกับสภาพการณปจจุบันที่พบวามีพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวในประเทศ
มากขึ้นและเทคนิคการกอสรางอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวมีความทันสมัย สงผลใหการกอสราง
อาคารในเขตทองที่การปกครองบางพื้นที่ที่เปนพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวที่ตรวจพบใหมไมตองออกแบบและคํานวณโครงสราง
อาคารใหมกีารตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว สมควรกําหนดพื้นที่เสี่ยงภัยแผนดินไหวและกําหนดประเภทอาคารที่
การออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคารใหมีการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวเพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุง
หลักเกณฑการกําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน และความคงทนของอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวใหม ใหมีความทันสมัยและมีความปลอดภัยแกประชาชนในการเขาใชอาคารมากยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี ้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 138 ตอนที่ 16 ก วันที่ 4 มีนาคม 2564 
 


