กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๔) (๖) (๗) และ (๘) แหงพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวง
ไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารทีบ่ คุ คลอาจเขาอยูห รือเขาใชสอยไดโดยมีความสูงตัง้ แต ๒๓.๐๐ เมตรขึ้น
ไป การวัดความสูงของอาคารใหวดั จากระดับพืน้ ดินทีก่ อ สรางถึงพืน้ ดาดฟาสําหรับอาคารทรงจัว่ หรือปน หยาใหวดั จาก
ระดับพืน้ ดินทีก่ อ สรางถึงยอดผนังของชัน้ สูงสุด
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารทีก่ อ สรางขึน้ เพือ่ ใชอาคารหรือสวนหนึง่ สวนใดของอาคารเปน
ที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพน้ื ทีร่ วมกันทุกชัน้
หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
“พืน้ ” หมายความวา พืน้ ทีข่ องอาคารทีบ่ คุ คลเขาอยูห รือเขาใชสอยไดภายในขอบเขตของคานหรือตงทีร่ บั พืน้
หรือภายในพืน้ นัน้ หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียงดวย “พืน้ ทีอ่ าคาร”
หมายความวา
พืน้ ทีส่ ําหรับนําไปคํานวณหาอัตราสวนพืน้ ทีอ่ าคารตอพืน้ ทีด่ นิ ซึง่ ไมรวมถึงพืน้ ดาดฟา บันไดนอกหลังคา พื้นที่ติดตั้ง
เครือ่ งจักรกลตาง ๆ เทาที่จาเป
ํ น
“ทีว่ า ง” หมายความวา พืน้ ทีอ่ นั ปราศจากหลังคาหรือสิง่ กอสรางปกคลุม เชน บอนํ้า สระวายนํา้ หรือที่
จอดรถ และใหหมายความรวมถึงพืน้ ทีข่ องสิง่ กอสรางหรืออาคารทีส่ งู จากระดับพืน้ ดินไมเกิน ๑.๒๐ เมตร และไมมหี ลัง
คาหรือสิ่งกอสรางปกคลุมเหนือระดับนั้น
“ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทางสัญจรได ทั้งนี้
ไมวา จะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
“วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอ สรางทีไ่ มเปนเชือ้ เพลิง
“ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบทีก่ อ ดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอ ยกวา ๑๘ เซนติเมตร และไมมชี อ งทีใ่ หไฟ
หรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบที่ทําดวยวัสดุทนไฟอยางอืน่ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการปองกันไฟไดดไี มนอ ยกวาผนังที่
กอดวยอิฐธรรมดาหนา ๑๘ เซนติเมตร ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กตองหนาไมนอยกวา ๑๒ เซนติเมตร
“ระบบทอยืน” หมายความวา ทอสงนํ้าและอุปกรณทใ่ี ชสําหรับการดับเพลิง
“นําเสี
้ ย” หมายความวา ของเหลวทีผ่ า นการใชแลวทุกชนิดทัง้ ทีม่ กี ากและไมมกี าก
“แหลงรองรับนํ้าทิ้ง” หมายความวา ทอระบายนําสาธารณะ
้
คู คลอง แมนา้ํ ทะเล และแหลงนํ้าสาธารณะ

“ระบบบําบัดนําเสี
้ ย” หมายความวา กระบวนการทําหรือการปรับปรุงนํ้าเสียใหมคี ณ
ุ ภาพเปนนํ้าทิ้ง รวมทัง้
การทําใหนํ้าทิง้ พนไปจากอาคาร
“ระบบประปา” หมายความวา ระบบการจายนําเพื
้ อ่ ใชและดืม่
“มูลฝอย” หมายความวา มูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข
“ทีพ่ กั มูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานทีท่ ใ่ี ชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพือ่ รอการขนยายไปยังทีพ่ กั รวม
มูลฝอย
“ทีพ่ กั รวมมูลฝอย” หมายความวา อุปกรณหรือสถานทีท่ ใ่ี ชสําหรับเก็บกักมูลฝอยเพือ่ รอการขนไปกําจัด
“ลิฟตดับเพลิง” หมายความวา ลิฟตทพ่ี นักงานดับเพลิงสามารถควบคุมการใชไดขณะเกิดเพลิงไหม

หมวด ๑
ลักษณะของอาคาร เนื้อที่วางของภายนอกอาคารและแนวอาคาร
ขอ ๒ ทีด่ นิ ทีใ่ ชเปนทีต่ ง้ั ของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษทีม่ พี น้ื ทีอ่ าคารรวมไมเกิน
๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร ตองมีดานหนึ่งดานใดของที่ดินนั้นยาวไมนอยกวา ๑๒.๐๐ เมตร ติดถนนสาธารณะทีม่ เี ขตทางกวาง
ไมนอ ยกวา ๑๐.๐๐ เมตร และถนนสาธารณะนัน้ ตองมีเขตทางกวางไมนอ ยกวา ๑๐.๐๐ เมตร ยาวตอเนือ่ งกันโดยตลอด
นับตัง้ แตทต่ี ง้ั อาคารจนไปเชือ่ มตอกับถนนสาธารณะอืน่ ทีม่ เี ขตทางกวางไมนอ ยกวา ๑๐.๐๐ เมตร
สําหรับที่ดินที่ใชเปนที่ตั้งของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่มีพื้นที่อาคารมากกวา ๓๐,๐๐๐ ตารางเมตร
ตองมีดา นหนึง่ ดานใดของทีด่ นิ นัน้ ยาวไมนอ ยกวา ๑๒.๐๐ เมตร ติดถนนสาธารณะทีม่ เี ขตทางกวางไมนอ ยกวา ๑๘.๐๐
เมตร และถนนสาธารณะนัน้ ตองมีเขตทางกวางไมนอ ยกวา ๑๘.๐๐ เมตร ยาวตอเนือ่ งกันโดยตลอด เปนระยะทางไมนอย
กวากึง่ หนึง่ ของถนนสาธารณะนัน้ หรือไมนอ ยกวา ๕๐๐.๐๐ เมตร นับตั้งแตที่ตั้งของอาคาร
ขอ ๓ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษตองมีถนนหรือทีว่ า งปราศจากสิง่ ปกคลุมโดยรอบ
อาคารกวางไมนอ ยกวา ๖.๐๐ เมตร และรถดับเพลิงสามารถเขาออกไดโดยสะดวก
ทีว่ า งตามวรรคหนึง่ ใหรวมระยะเขตหามกอสรางอาคารบางชนิดหรือบางประเภทริมถนนหรือทางหลวงตามขอ
บัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวของเขามาเปนที่วางได
ในกรณีที่มีขอบัญญัติทองถิ่นหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของกําหนดแนวสรางหรือขยายถนนใชบังคับ ใหเริ่มที่วาง
ตามวรรคหนึ่งตั้งแตแนวนั้น
ขอ ๔ พื้นหรือผนังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองหางเขตที่ดินของผูอื่นและถนน
สาธารณะไมนอยกวา ๖.๐๐ เมตร
ขอ ๕ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษ ตองมีคา สูงสุดของอัตราสวนพืน้ ทีอ่ าคารรวมกันทุกชัน้ ตอพืน้ ที่
ดินของอาคารทุกหลังที่กอสรางขึ้นในที่ดินแปลงเดียวกันไมเกิน ๑๐ ตอ ๑
ขอ ๖ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษ ตองมีทว่ี า งอันปราศจากสิง่ ปกคลุมไมนอ ยกวา
อัตราสวนดังตอไปนี้
(๑) อาคารอยูอ าศัยตองมีทว่ี า งอันปราศจากสิง่ ปกคลุมไมนอ ยกวารอยละ ๓๐ ของพื้นที่ดินแปลงนั้น

(๒) อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะและอาคารอืน่ ทีไ่ มไดใชเปนทีอ่ ยูอ าศัยตองมีทว่ี า งอันปราศจากสิง่
ปกคลุมไมนอ ยกวารอยละ ๑๐ ของพื้นที่ดินแปลงนั้น แตถา อาคารนัน้ ใชเปนทีอ่ ยูอ าศัยรวมอยูด ว ย ตองมีทว่ี า งอัน
ปราศจากสิ่งปกคลุมตาม (๑)
ขอ ๗ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษทีม่ สี ว นของพืน้ ทีอ่ าคารตํากว
่ าระดับพืน้ ดินตองมี
ระบบระบายอากาศและระบบบําบัดนําเสี
้ ยและการระบายนําทิ
้ ง้ ตามหมวด ๒ และหมวด ๓ แยกเปนอิสระจากระบบระบาย
อากาศและระบบบําบัดนําเสี
้ ยและการระบายนําทิ
้ ้งสวนเหนือพื้นดิน
พืน้ ทีอ่ าคารสวนทีต่ ่ํากวาระดับพืน้ ดินตามวรรคหนึง่ หามใชเปนที่อยูอาศัย
ขอ ๘ พืน้ อาคารสวนทีต่ ากว
่ํ าระดับถนนหนาอาคารตัง้ แตชน้ั ที่ ๓ ลงไปหรือตํ่ากวาระดับถนน
หนาอาคารตั้งแต ๗.๐๐ เมตรลงไป ตองจัดใหมีระบบลิฟตตามหมวด ๖ และตองจัดใหมบี นั ไดหนีไฟทีม่ รี ะบบแสงสวาง
และระบบอัดลมทีม่ คี วามดันขณะใชงานไมนอ ยกวา ๓.๘๖ เมกะปาสกาลมาตร ทํางานอยูต ลอดเวลา ผนังบันไดหนีไฟทุก
ดานตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไมนอ ยกวา ๑๐ เซนติเมตร เพือ่ ใชเปนทีห่ นีภยั ในกรณีฉกุ เฉินได บันไดหนีไฟนี้ตอง
อยูห า งกันไมเกิน ๖๐.๐๐ เมตรโดยวัดตามแนวทางเดิน

หมวด ๒
ระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหม
ขอ ๙ การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษ ตองจัดใหมกี ารระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ
หรือโดยวิธกี ล ดังตอไปนี้
(๑) การระบายอากาศโดยวิธธี รรมชาติ ใหใชเฉพาะกับพืน้ ทีม่ ผี นังดานนอกอยางนอยหนึง่ ดาน โดยใหมชี อ ง
เปดสูภ ายนอกอาคารได เชน ประตู หนาตาง หรือบานเกล็ด ซึง่ ตองเปดไวระหวางใชสอยพืน้ ทีน่ น้ั ๆ และพืน้ ทีข่ องชอง
เปดนี้ตองเปดไดไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของพื้นนั้น
(๒) การระบายอากาศโดยวิธกี ล ใหใชกับพื้นอาคารใดก็ได โดยใหมกี ลอุปกรณขบั เคลือ่ นอากาศเพือ่ ใหเกิด
การนําอากาศภายนอกเขามาตามอัตราดังตอไปนี้
การระบายอากาศ

ลําดับ

สถานที่

อัตราการระบายอากาศไมนอ ยกวา จํานวน
เทาของปริมาตรของหองใน ๑ ชั่วโมง

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

หองนํ้า หองสวม ของทีพ่ กั อาศัยหรือสํานักงาน
หองนํ้า หองสวม ของอาคารสาธารณะ
ที่จอดรถที่อยูตํ่ากวาระดับพืน้ ดิน
โรงงาน
โรงมหรสพ
สถานที่จําหนายอาคารและเครือ่ งดืม่
สํานักงาน
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
หองครัวของที่พักอาศัย
หองครัวของสถานที่จําหนายอาหารและเครือ่ งดืม่
ลิฟตโดยสารและลิฟตดบั เพลิง

๒
๔
๔
๔
๔
๗
๗
๗
๑๒
๒๔
๓๐

สําหรับหองครัวของสถานที่จาหน
ํ ายอาหารและเครือ่ งดืม่
จะใหมอี ตั ราการระบายอากาศนอยกวาที่
กําหนดได แตตอ งมีการระบายอากาศครอบคลุมแหงทีเ่ กิดของกลิน่ ควัน หรือกาซทีต่ อ งการระบาย ทั้งนี้ตองไมนอยกวา
๑๒ เทาของปริมาตรของหองใน ๑ ชัว่ โมง
สถานทีอ่ น่ื ๆ ทีม่ ไิ ดระบุไวในตารางใหใชอตั ราการระบายอากาศของสถานทีท่ ม่ี ลี กั ษณะใกลเคียงกัน
ตําแหนงชองนําอากาศเขาโดยวิธกี ล
ตองหางจากทีเ่ กิดอากาศเสียและชองระบายอากาศทิง้ ไม
นอยกวา ๕.๐๐ เมตร สูงจากพืน้ ดินไมนอ ยกวา ๑.๕๐ เมตร
การนําอากาศเขาและการระบายอากาศทิง้ โดยวิธกี ล ตองไมกอ ใหเกิดความเดือดรอนรําคาญแกประชา
ชนผูอ ยูอ าศัยใกลเคียง
ขอ ๑๐ การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษทีม่ กี ารปรับภาวะอากาศดวยระบบการปรับ
ภาวะอากาศ ตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตองมีการนําอากาศภายนอกเขามาในพืน้ ทีป่ รับภาวะอากาศหรือดูดอากาศจากภายในพืน้ ทีป่ รับภาวะอากาศ
ออกไปไมนอ ยกวาอัตราดังตอไปนี้
การระบายอากาศในกรณีทม่ี รี ะบบปรับภาวะอากาศ

ลําดับ
๑
๒
๓

สถานที่
หางสรรพสินคา (ทางเดินชมสินคา)
โรงงาน
สํานักงาน

ลูกบาศกเมตร/ชัว่ โมง/ตารางเมตร
๒
๒
๒

๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

สถานอาบ อบ นวด
ชั้นติดตอธุระกับธนาคาร
หองพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
หองปฏิบัติการ
รานตัดผม
สถานโบวลง่ิ
โรงมหรสพ (บริเวณทีน่ ง่ั สําหรับคนดู)
หองเรียน
สถานบริหารรางกาย

ลําดับ
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

สถานที่
รานเสริมสวย
หองประชุม
หองนํ้า - หองสวม
สถานทีจ่ ําหนายอาหารและเครื่องดื่ม
(หองรับประทานอาหาร)
ไนทคลับ บาร หรือสถานลีลาศ
หองครัว
โรงพยาบาล
- หองคนไข
- หองผาตัดและหองคลอด
- หอง ไอ.ซี.ยู

๒
๒
๒
๒
๓
๔
๔
๔
๕

ลูกบาศกเมตร/ชัว่ โมง/ตารางเมตร
๕
๖
๑๐
๑๐
๑๐
๓๐
๒
๘
๕

สถานทีอ่ น่ื ๆ ทีม่ ไิ ดระบุไวในตารางใหใชอตั ราการระบายอากาศของสถานทีท่ ม่ี ลี กั ษณะใกล
เคียงกัน
(๒) หามนําสารทําความเย็นชนิดเปนอันตรายตอรางกาย หรือติดไฟไดงา ยมาใชกบั ระบบปรับภาวะอากาศทีใ่ ชสาร
ทําความเย็นโดยตรง
(๓) ระบบปรับภาวะอากาศดวยนํา้ หามตอทอนํ้าของระบบปรับภาวะอากาศเขากับทอนํ้าของระบบประปา
โดยตรง
(๔) ระบบทอลมของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลกั ษณะดังตอไปนี้
(ก) ทอลม วัสดุหมุ ทอลม และวัสดุบภุ ายในทอลม ตองเปนวัสดุทไ่ี มตดิ ไฟและไมเปนสวน
ที่ทาให
ํ เกิดควันเมื่อเกิดเพลิงไหม

(ข) ทอลมสวนที่ติดตั้งผานผนังกันไฟหรือพื้นที่ทาด
ํ วยวัสดุทนไฟตองติดตัง้ ลิน้ กันไฟทีป่ ด
อยางสนิทโดยอัตโนมัติ เมือ่ อุณหภูมสิ งู เกินกวา ๗๔ องศาเซลเซียส และลิน้ กันไฟตองมีอตั ราการทนไฟไมนอ ยกวา ๑
ชัว่ โมง ๓๐ นาที
(ค) หามใชทางเดินรวม บันได ชองบันได ชองลิฟตของอาคารเปนสวนหนึ่งของระบบทอ
ลมสงหรือระบบทอลมกลับ
เวนแตสวนที่เปนพื้นที่วางระหวางเพดานกับพื้นหองชั้นเหนือขึ้นไปหรือหลังคาที่มีสวน
ประกอบของเพดานทีม่ อี ตั ราการทนไฟไมนอ ยกวา ๑ ชั่วโมง

(๕) การขับเคลื่อนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศตองมีลักษณะดังตอไปนี้
(ก) มีสวิตชพัดลมของระบบการขับเคลื่อนอากาศที่ปดเปดดวยมือติดตั้งในที่ที่
เหมาะสมและสามารถปดสวิตชไดทนั ทีเมือ่ เกิดเพลิงไหม
(ข) ระบบปรับภาวะอากาศทีม่ ลี มหมุนเวียนตัง้ แต ๕๐ ลูกบาศกเมตรตอนาทีขึ้นไป ตอง
ติดตัง้ อุปกรณตรวจจับควันหรืออุปกรณตรวจสอบการเกิดเพลิงไหมทม่ี สี มรรถนะไมดอ ยกวา
อุปกรณตรวจจับควัน ซึง่ สามารถบังคับใหสวิตชหยุดการทํางานของระบบไดโดยอัตโนมัติ
ทั้งนี้การออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไ ดรบั ใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตั้งแตประเภทสามัญ
วิศวกรขึน้ ไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ ๑๑ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาเพือ่ การแสงสวาง
หรือกําลัง ซึง่ ตองมีการเดินสายและติดตัง้ อุปกรณไฟฟาตามมาตราฐานของการไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิ
ภาค
ในกรณีทอ่ี ยูน อกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวน
ภูมภิ าค ใหใชมาตรฐานเพือ่ ความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ
ในระบบจายไฟฟาตองมีสวิตชประธานซึง่ ติดตัง้ ในทีท่ จ่ี ดั ไวโดยเฉพาะแยกจากบริเวณทีใ่ ชสอยเพือ่ การอืน่ ใน
การนีจ้ ะจัดไวเปนหองตางหากสําหรับกรณีตดิ ตัง้ ภายในอาคาร หรือจะแยกเปนอาคารโดยเฉพาะก็ได
การติดตัง้ หมอแปลงไฟฟาหรือเครือ่ งกําเนิดไฟฟา ใหนาความในวรรคสองมาใช
ํ
บงั คับ โดยจะรวมบริเวณที่ติด
ตัง้ สวิตชประธาน หมอแปลงไฟฟา และเครื่องกําเนิดไฟฟาไวในทีเ่ ดียวกันก็ได
เมือ่ มีการใชกระแสไฟฟาเต็มทีต่ ามทีก่ าหนดในแบบแปลนระบบไฟฟ
ํ
า แรงดันไฟฟาทีส่ ายวงจรยอยจะแตกตาง
จากแรงดันไฟฟาทีแ่ ผงสวิตชประธานไดไมเกินรอยละหา
ขอ ๑๒ แผงสวิตชวงจรยอยทุกแผงของระบบไฟฟาตองตอลงดิน
การตอลงดิน หลักสายดิน และวิธีการตอใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงหรือ
การไฟฟาสวนภูมภิ าค ในกรณีทอ่ี ยูน อกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟานครหลวงและการไฟฟาสวน
ภูมภิ าคใหใชมาตรฐานเพือ่ ความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ
ขอ ๑๓ อาคารสูงตองมีระบบปองกันอันตรายจากฟาผา ซึง่ ประกอบดวยเสาลอฟา สายลอฟา
สายตัวนํา สายนําลงดิน และหลักสายดินทีเ่ ชือ่ มโยงกันเปนระบบสําหรับสายนําลงดินตองมีขนาดพืน้ ทีภ่ าคตัดขวางเทียบ
ไดไมนอ ยกวาสายทองแดงตีเกลียว ขนาด ๓๐ ตารางมิลลิเมตร สายนําลงดินนี้ตองเปนระบบที่แยกเปนอิสระจากระบบ
สายดินอืน่

อาคารแตละหลังตองมีสายตัวนําโดยรอบอาคาร
และมีสายนําลงดินตอจากสายตัวนําหางกันทุกระยะไมเกิน
๓๐ เมตร วัดตามแนวขอบรอบอาคาร ทั้งนี้สายนําลงดินของอาคารแตละหลังตองมีไมนอ ยกวาสองสาย
เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในโครงสรางอาคารอาจใชเปนสายนําลงดินได แตตอ งมีระบบการถายประจุไฟ
ฟาจากโครงสรางสูห ลักสายดินไดถกู ตองตามหลักวิชาการชาง
ระบบปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานเพือ่ ความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ
ขอ ๑๔ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษตองมีระบบจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณี
ฉุกเฉินแยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ระบบจายไฟฟาปกติหยุดทํางาน
แหลงจายพลังงานไฟฟาสํารองสําหรับกรณีฉกุ เฉินตามวรรคหนึง่ ตองสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอตาม
หลักเกณฑดงั ตอไปนี้
(๑) จายพลังงานไฟฟาเปนเวลาไมนอ ยกวาสองชัว่ โมงสําหรับเครือ่ งหมายแสดงทางฉุกเฉิน ทางเดิน หองโถง
บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม
(๒) จายพลังงานไฟฟาตลอดเวลาทีใ่ ชงานสําหรับลิฟตดับเพลิง เครื่องสูบนํ้าดับเพลิงหองชวยชีวติ ฉุกเฉิน
ระบบสือ่ สาร เพือ่ ความปลอดภัยของสาธารณะและกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ทีจ่ ะกอใหเกิดอันตรายตอชีวติ
หรือสุขภาพอนามัยเมือ่ กระแสไฟฟาขัดของ
ขอ ๑๕ กระแสไฟฟาทีใ่ ชกบั ลิฟทดบั เพลิงตองตอจากแผงสวิตชประธานของอาคารเปนวงจรที่
แยกเปนอิสระจากวงจรทัว่ ไป วงจรไฟฟาสํารองสําหรับลิฟตดบั เพลิงตองมีการปองกันอันตรายจากเพลิงไหมอยางเดียว
ขอ ๑๖ ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษตองมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมทกุ ชัน้
ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย
(๑) อุปกรณสง สัญญาณเพือ่ ใหหนีไฟทีส่ ามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหคนทีอ่ ยูใ นอาคารไดยนิ หรือทราบอยาง
ทัว่ ถึง
(๒) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติและระบบแจงเหตุที่ใชมือเพื่อใหอุปกรณตาม (๑) ทํางาน
ขอ ๑๗ แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย
(๑) แผนผังวงจรไฟฟาของแตละชัน้ ของอาคารทีม่ มี าตราสวนเชนเดียวกับทีก่ าหนดในกฎกระทรวงว
ํ
าดวยขนาด
ของแบบแปลนทีต่ อ งยืน่ ประกอบการขออนุญาตในการกอสรางอาคารซึง่ แสดงถึง
(ก)
รายละเอียดการเดินสายและติดตัง้ อุปกรณไฟฟาทัง้ หมดในแตละวงจรยอย
ของระบบไฟฟาแสงสวางและกําลัง
(ข) รายละเอียดการเดินสายและการติดตัง้ อุปกรณทง้ั หมดของระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม
(ค) รายละเอียดการเดินสายและการติดตัง้ อุปกรณทง้ั หมดของระบบไฟฟา
ฉุกเฉิน
(๒) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานตาง ๆ รวมทั้งรายละเอียดของ
ระบบปองกันสายประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟาทั้งหมดของทุกระบบ
(๓) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา
(๔) แผนผังวงจรและการติดตัง้ หมอแปลงไฟฟา แผงควบคุมหรือแผงจายไฟฟาและระบบจายพลังงานไฟฟา
สํารอง

(๕) แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบปองกันอันตรายจากฟาผา
ขอ ๑๘ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองมีระบบปองกันเพลิงไหมซึ่งประกอบดวยระบบ
ทอยืน ที่เก็บนํ้าสํารอง และหัวรับนําดั
้ บเพลิงดังตอไปนี้
(๑) ทอยืนตองเปนโลหะผิวเรียบทีส่ ามารถทนความดันใชงานไดไมนอ ยกวา ๑.๒ เมกะปาสกาลมาตร
โดยทอดังกลาวตองทาดวยสีน้ํามันสีแดงและติดตัง้ ตัง้ แตชน้ั ลางสุดไปยังชัน้ สูงสุดของ
อาคาร ระบบทอยืนทั้งหมดตองตอเขากับทอประธานสงนําและระบบส
้
งนําจากแหล
้
งจายนํ้าของอาคารและจากหัวรับนํา้
ดับเพลิงนอกอาคาร
(๒) ทุกชั้นของอาคารตองจัดใหมีตูหัวฉีดนําดั
้ บเพลิงทีป่ ระกอบดวยหัวตอสายฉีดนําดั
้ บเพลิง พรอมสายฉีดนําดั
้ บเพลิงขนาดเสนผานศูนยกลาง ๒๕ มิลลิเมตร (๑ นิ้ว) และหัวตอสายฉีดนําดั
้ บเพลิงชนิดหัวตอ
สวมเร็วขนาดเสนผานศูนยกลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒½ นิ้ว) พรอมทัง้ ฝาครอบและโซรอ ยติดไวทกุ ระยะหางกันไมเกิน
๖๔.๐๐ เมตร และเมือ่ ใชสายฉีดนําดั
้ บเพลิงยาวไมเกิน ๓๐.๐๐ เมตร ตอจากตูห วั ฉีดนําดั
้ บเพลิงแลวสามารถนําไปใชดบั
เพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได
(๓) อาคารสูงตองมีทเ่ี ก็บนําสํ
้ ารองเพือ่ ใชเฉพาะในการดับเพลิงและตองมีระบบสงนําที
้ ม่ ี
ความดันตําสุ
่ ดทีห่ วั ตอสายฉีดนําดั
้ บเพลิงทีช่ น้ั สูงสุดไมนอ ยกวา ๐.๔๕ เมกะปาสกาลมาตร แตไมเกิน ๐.๗ เมกะปาส
กาลมาตร ดวยอัตราการไหล ๓๐ ลิตรตอวินาที โดยใหมีประตูนํ้าปดเปดและประตูนากั
ํ้ นนําไหลกลั
้
บอัตโนมัตดิ ว ย
(๔) หัวรับนํ้าดับเพลิงทีต่ ดิ ตัง้ ภายนอกอาคารตองเปนชนิดขอตอสวมเร็วขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง ๖๕ มิลลิเมตร (๒½ นิ้ว) ทีส่ ามารถรับนําจากรถดั
้
บเพลิงทีม่ ขี อ ตอสวมเร็วแบบมีเขีย้ วขนาดเสนผานศูนยกลาง
๖๕ มิลลิเมตร (๒½ นิ้ว) ที่หัวรับนํ้าดับเพลิงตองมีฝาปดเปดทีม่ โี ซรอ ยติดไวดว ย ระบบทอยืนทุกชุดตองมีหัวรับนํ้าดับ
เพลิงนอกอาคารหนึ่งหัวในที่ที่พนักงานดับเพลิงเขาถึงไดโดยสะดวกรวดเร็วที่สุดและใหอยูใกลหัวทอดับเพลิงสาธารณะ
มากทีส่ ดุ บริเวณใกลหวั รับนํ้าดับเพลิงนอกอาคารตองมีขอ ความเขียนดวยสีสะทอนแสงวา “หัวรับนําดั
้ บเพลิง”
(๕) ประมาณการสงจายนําสํ
้ ารองตองมีปริมาณการจายไมนอ ยกวา ๓๐ ลิตรตอวินาที
สําหรับทอยืนทอแรก และไมนอ ยกวา ๑๕ ลิตรตอวินาที สําหรับทอยืนแตละทอที่เพิ่มขึ้นในอาคารหลังเดียวกัน แตรวม
แลวไมจาเป
ํ นตองมากกวา ๙๕ ลิตรตอวินาที และสามารถสงจายนําสํ
้ ารองไดเปนเวลาไมนอ ยกวา ๓๐ นาที
ขอ ๑๙ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ นอกจากตองมีระบบปองกันเพลิงไหมตามขอ ๑๘ แลว ตอง
ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุทม่ี ใี นแตละชัน้
โดยใหมีหนึ่งเครื่องตอพื้นที่อาคารไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน ๔๕.๐๐ เมตร แตไมนอ ยกวาชัน้ ละ ๑
เครื่อง
การติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิงตามวรรคหนึง่
ตองติดตัง้ ใหสว นบนสุดของตัวเครือ่ งสูงจากระดับพืน้ อาคารไมเกิน
๑.๕๐ เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขาใชสอยไดโดยสะดวก
เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือตองมีขนาดบรรจุสารเคมีไมนอ ยกวา ๔ กิโลกรัม
ขอ ๒๐ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษตองจัดใหมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เชน
SPRINKLE SYSTEM หรือระบบอื่นที่เทียบเทา ทีส่ ามารถทํางานไดดวยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม โดยใหสามารถ
ทํางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดทุกชั้น ในการนี้ใหแสดงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิง
อัตโนมัตใิ นแตละชัน้ ของอาคารไวดว ย
ขอ ๒๑ แบบแปลนระบบทอนํ้าตาง ๆ ในแตละชัน้ ของอาคารใหมมี าตรสวนเชนเดียวกับที่

กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยขนาดของแบบแปลนที่ตองยื่นประกอบการขออนุญาตในการกอสรางอาคารโดยใหมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ระบบทอนําประปาที
้
่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายนําไปสู
้
อ ปุ กรณและ
สุขภัณฑทง้ั หมด
(๒) ระบบทอนําดั
้ บเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายนําหรื
้ อหัวรับนํ้าดับเพลิงไปสูห วั ตอสายฉีดนํ้าดับเพลิงและทีเ่ ก็บนํ้าสํารอง
(๓) ระบบทอระบายนํ้าทีแ่ สดงแผนผังการเดินทอระบายนําฝน
้ การเดินทอนํ้าเสียจากสุขภัณฑและทอนําเสี
้ ยอืน่
ๆ จนถึงระบบบําบัดนําเสี
้ ย รวมทัง้ การเดินทอระบายอากาศของระบบทอนํ้าเสีย
(๔) ระบบการเก็บและจายนําจากที
้
เ่ ก็บนําสํ
้ ารอง
ขอ ๒๒ อาคารสูงตองมีบนั ไดหนีไฟจากชัน้ สูงสุดหรือดาดฟาสูพ น้ื ดินอยางนอย ๒ บันได
ตัง้ อยูใ นทีท่ บ่ี คุ คลไมวา จะอยู ณ จุดใดของอาคารสามารถมาถึงบันไดหนีไฟไดสะดวก แตละบันไดหนีไฟตองอยูหางกัน
ไมเกิน ๖๐.๐๐ เมตร เมื่อวัดตามแนวทางเดิน
ระบบบันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่งตองแสดงการคํานวณใหเห็นวาสามารถใชลาเลี
ํ ยงบุคคลทัง้ หมดในอาคารออก
นอกอาคารไดภายใน ๑ ชัว่ โมง
ขอ ๒๓ บันไดหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟและไมผกุ รอน เชน คอนกรีตเสริมเหล็ก เปนตน
มีความกวางไมนอ ยกวา ๙๐ เซนติเมตร ลูกนอนกวางไมนอ ยกวา ๒๒ เซนติเมตร และลูกตัง้ สูงไมเกิน
๒๐ เซนติเมตร มีชานพักกวางไมนอ ยกวา ๙๐ เซนติเมตร และมีราวบันไดอยางนอยหนึง่ ดาน
หามสรางบรรไดหนีไฟเปนแบบบันไดเวียน
ขอ ๒๔ บันไดหนีไฟและชานพักสวนทีอ่ ยูภ ายนอกอาคาร ตองมีผนังดานที่บันไดพาดผานเปน
ผนังกันไฟ
ขอ ๒๕ บันไดหนีไฟทีอ่ ยูภ ายในอาคาร ตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารได แตละชัน้ ตองมีชอ งระบาย
อากาศทีม่ พี น้ื ทีร่ วมกันไมนอ ยกวา ๑.๔ ตารางเมตร เปดสูภ ายนอกอาคารไดหรือมีระบบอัดลมภายในชองบันไดหนีไฟที่
มีความดันลมขณะใชงานไมนอ ยกวา ๓.๘๖ เมกะปาสกาลมาตร ที่ทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม
ขอ ๒๖ บันไดหนีไฟทีอ่ ยูภ ายในอาคารตองมีผนังกันไฟโดยรอบ ยกเวนชองระบายอากาศและตองมีแสงสวาง
จากระบบไฟฟาฉุกเฉินใหมองเห็นชองทางไดขณะเพลิงไหม และมีปา ยบอกชัน้ และปายบอกทางหนีไฟทีด่ า นในและดาน
นอกของประตูหนีไฟทุกชัน้ ดวยตัวอักษรทีส่ ามารถมองเห็นไดชดั เจน
โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา
๑๐
เซนติเมตร
ขอ ๒๗ ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ เปนบานเปดชนิดผลักออกสูภ ายนอกพรอมติดตัง้
อุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง มีความกวางสุทธิไมนอ ยกวา ๙๐ เซนติเมตร สูงไมนอยกวา ๑.๙๐ เมตร
และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบ นั ไดหนีไฟตองไมมชี น้ั หรือธรณีประตูหรือขอบ
กัน้
ขอ ๒๘ อาคารสูงตองจัดใหมชี อ งทางเฉพาะสําหรับบุคคลภายนอกเขาไปบรรเทาสาธารณภัย
ที่เกิดในอาคารไดทุกชั้น ชองทางเฉพาะนีจ้ ะเปนลิฟตดบั เพลิงหรือชองบันไดหนีไฟก็ได และทุกชั้นตองจัดใหมีหองวางที่
มีพน้ื ทีไ่ มนอ ยกวา ๖.๐๐ ตารางเมตร ติดตอกับชองทางนี้ และเปนบริเวณทีป่ ลอดจากเปลวไฟและควันเชนเดียวกับชอง
บันไดหนีไฟและเปนที่ตั้งของตูหัวฉีดนําดั
้ บเพลิงประจําชัน้ ของอาคาร

ขอ ๒๙ อาคารสูงตองมีดาดฟาและมีพน้ื ทีบ่ นดาดฟาขนาดกวาง ยาว ดานละไมนอ ยกวา
๖.๐๐ เมตร เปนที่วางเพื่อใชเปนทางหนีไฟทางอากาศได และตองจัดใหมที างหนีไฟบนชัน้ ดาดฟานําไปสูบ นั ไดหนีไฟได
สะดวกทุกบันได และมีอปุ กรณเครือ่ งชวยในการหนีไฟจากอาคารลงสูพ น้ื ดินไดโดย
ปลอดภัย

หมวด ๓
ระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าทิ้ง
ขอ ๓๐ การออกแบบและการคํานวณรายการระบบบําบัดนําเสี
้ ยและการระบายนําทิ
้ ง้ ของอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษตองดําเนินการโดยผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตัง้ แตประเภทสามัญวิศวกร
ขึน้ ไปตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ ๓๑ การระบายนําฝนออกจากอาคารสู
้
งหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษจะระบายลงสูแ หลงรอง
รับนํ้าทิ้งโดยตรงก็ได แตตอ งไมกอ ใหเกิดภยันอันตรายตอสุขภาพ ชีวติ รางกาย หรือทรัพยสนิ หรือกระทบกระเทือน
ตอการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม
ขอ ๓๒ ระบบบําบัดนําเสี
้ ยจะแยกเปนระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเปนระบบรวมของสวนกลางก็ได แตตอ งไม
กอใหเกิดเสียง กลิน่ ฟอง กาก หรือสิง่ อืน่ ใดทีเ่ กิดจากการบําบัดนั้น จนถึงขนาดทีอ่ าจเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวติ
รางกาย หรือทรัพยสนิ กระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม หรือความเดือดรอนรําคาญแกประชาชนผูอ ยู
อาศัยใกลเคียง
ขอ ๓๓ นําเสี
้ ยตองผานระบบบําบัดนําเสี
้ ยจนเปนนํ้าทิง้ กอนระบายสูแ หลงรองรับนําทิ
้ ้งโดยคุณภาพนําทิ
้ ้งใหเปนไปตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการสิง่ แวดลอมแหงชาติ เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนําทิ
้ ้งจาก
อาคาร
ขอ ๓๔ ทางระบายนําทิ
้ ง้ ตองมีลกั ษณะทีส่ ามารถตรวจสอบและทําความสะอาดไดโดยสะดวกในกรณีทท่ี าง
ระบายนําเป
้ นแบบทอปดตองมีบอสําหรับตรวจการระบายนําทุ
้ กระยะไมเกิน ๘.๐๐ เมตร และทุกมุมเลีย้ วดวย
ขอ ๓๕ ในกรณีที่แหลงรองรับนํ้าทิง้ มีขนาดไมเพียงพอจะรองรับนํ้าทิง้ ทีร่ ะบายจากอาคารในชัว่ โมงการใชนาสู
้ํ งสุด ใหมีที่พักนํ้าทิง้ เพือ่ รองรับปริมาณนํ้าทิ้งที่เกินกวาแหลงรองรับนําทิ
้ ้งจะรับไดกอนที่จะระบายสูแหลง
รองรับนําทิ
้ ้ง

หมวด ๔
ระบบประปา
ขอ ๓๖ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษตองมีทเ่ี ก็บนํ้าใชสํารองทีส่ ามารถจายนํ้าในชัว่ โมงการใชนาสู
้ํ งสุด
ไดไมนอ ยกวา ๒ ชั่วโมง และตองมีระบบทอจายนําประปาที
้
่มีแรงดันนําในท
้ อจายนํ้าและปริมาณนําประปาดั
้
งตอไปนี้
(๑) แรงดันนําในระบบท
้
อจายนํ้าที่จุดนํ้าเขาเครือ่ งสุขภัณฑตอ งมีแรงดันในชัว่ โมงการใชน้ําสูงสุดไมนอ ยกวา
๐.๑ เมกะปาสกาลมาตร
(๒) ปริมาณการใชนาสํ
้ํ าหรับจายใหแกผูใชนาทั
ํ้ ง้ อาคารสําหรับประเภทเครื่องสุขภัณฑแตละ
ชนิดใหเปนไปตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
ตารางเปรียบเทียบปริมาณนํ้าประปาคิดเปนหนวยสุขภัณฑเพือ่ หาปริมาณนํา้

ประเภทเครือ่ งสุขภัณฑ

สวม
สวม
ทีป่ ส สาวะ
ทีป่ ส สาวะ
อางลางมือ
ฝกบัว
อางอาบนํ้า

ชนิดของเครือ่ งควบคุม

ประตูน้ําลาง (FLUSH VALVE)
ถังนําล
้ าง (FLUSH TANK)
ประตูน้ําลาง (FLUSH VALVE)
ถังนํ้าลาง (FLUSH TANK)
กอกนํา้
กอกนํ้า
กอกนํา้

หนวยสุขภัณฑ
(FIXTURE UNIT)
สวนบุคคล
สาธารณะ
๖
๑๐
๓
๕
๕
๑๐
๓
๕
๑
๒
๒
๔
๒
๔

หนวยสุขภัณฑ หมายความวา ตัวเลขทีแ่ สดงถึงปริมาณการใชนาหรื
้ํ อการระบายนําเปรี
้ ยบเทียบกันระหวางสุข
ภัณฑตา งชนิดกัน
ทั้งนี้ สุขภัณฑอน่ื ๆ ที่ไมไดระบุใหเทียบเคียงตัวเลขตามตารางขางตน

ขอ ๓๗ ระบบทอจายนํ้าตองมีวิธีปองกันมิใหสิ่งปนเปอนจากภายนอกเขาไปในทอจายนําได
้
ในกรณีที่ระบบทอจายนําแยกกั
้
นระหวางนํ้าดืม่ กับนําใช
้
ตองแยกชนิดของทอจายนําให
้ ชดั เจน หามตอทอจาย
นําทั
้ ง้ สองระบบเขาดวยกัน

หมวด ๕
ระบบกําจัดขยะมูลฝอย
ขอ ๓๘ ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษ ตองมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธขี นลําเลียง
หรือทิ้งลงปลองทิ้งมูลฝอย
ขอ ๓๙ การคิดปริมาณมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ ในอาคาร ใหคิดจากอัตราการใชดังตอไปนี้
(๑) การใชเพือ่ การอยูอ าศัย ปริมาณมูลฝอยไมนอ ยกวา ๒.๔๐ ลิตร ตอคนตอวัน
(๒) การใชเพือ่ การพาณิชยกรรมหรือการอืน่ ปริมาณมูลฝอยไมนอ ยกวา ๐.๔ ลิตร
ตอพืน้ ทีห่ นึง่ ตารางเมตรตอวัน
ขอ ๔๐ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองจัดใหมีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังตอไปนี้
(๑) ตองมีขนาดความจุไมนอ ยกวา ๓ เทาของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแตละวันตามขอ ๓๙
(๒) ผนังตองทําดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
(๓) พืน้ ผิวภายในตองเรียบและกันนํ้าซึม
(๔) ตองมีการปองกันกลิน่ และนําฝน
้
(๕) ตองมีการระบายนํ้าเสียจากมูลฝอยเขาสูร ะบบบําบัดนําเสี
้ ย
(๖) ตองมีการระบายอากาศและปองกันนําเข
้ า
ทีพ่ กั รวมมูลฝอยตองมีระยะหางจากสถานทีป่ ระกอบอาหารและสถานทีเ่ ก็บอาหารไมนอ ยกวา ๔.๐๐ เมตร แต
ถาทีพ่ กั รวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน ๓ ลูกบาศกเมตร ตองมีระยะหางจากสถานทีด่ งั กลาวไมนอ ยกวา ๑๐.๐๐ เมตร
และสามารถขนยายมูลฝอยไดโดยสะดวก
ขอ ๔๑ ทีพ่ กั มูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษตองมีลกั ษณะดังตอไปนี้
(๑) ฝา ผนัง และประตูตอ งแข็งแรงทนทาน ประตูตองปดไดสนิทเพื่อปองกันกลิ่น
(๒) ขนาดเหมาะสมกับสถานทีแ่ ละสะดวกตอการทําความสะอาด
ขอ ๔๒ ปลองทิง้ มูลฝอยของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษตองมีลกั ษณะดังตอไปนี้
(๑) ตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีขนาดความกวางแตละดานหรือเสนผานศูนยกลางไมนอ ยกวา ๖๐
เซนติเมตร ผิวภายในเรียบ ทําความสะอาดไดงา ยและไมมสี ว นใดทีจ่ ะทําใหมลู ฝอยติดคาง
(๒) ประตูหรือชองทิ้งมูลฝอยตองทําดวยวัสดุทนไฟและปดไดสนิท เพื่อปองกันมิให
มูลฝอยปลิวยอนกลับและติดคางได
(๓) ตองมีการระบายอากาศเพื่อปองกันกลิ่น
(๔) ปลายลางของปลองทิง้ มูลฝอยตองมีประตูปด สนิทเพือ่ ปองกันกลิน่

หมวด ๖
ระบบลิฟต
ขอ ๔๓ ลิฟตโดยสารและลิฟตดบั เพลิงแตละชุดทีใ่ ชกบั อาคารสูงใหมขี นาดมวลบรรทุกไมนอ ยกวา

๖๓๐

กิโลกรัม
ขอ ๔๔ อาคารสูงตองมีลฟิ ตดบั เพลิงอยางนอยหนึง่ ชุด ซึง่ มีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) ลิฟตดับเพลิงตองจอดไดทุกชั้นของอาคาร และตองมีระบบควบคุมพิเศษสําหรับ
พนักงานดับเพลิงใชขณะเกิดเพลิงไหมโดยเฉพาะ
(๒) บริเวณหองโถงหนาลิฟตดบั เพลิงทุกชัน้ ตองติดตัง้ ตูส ายฉีดนําดั
้ บเพลิงหรือหัวตอ
สายฉีดนําดั
้ บเพลิงและอุปกรณดบั เพลิงอืน่ ๆ
(๓) หองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกชั้นตองมีผนังหรือประตูที่ทาด
ํ วยวัตถุทนไฟปดกัน้ มิให
เปลวไฟหรือควันเขาได มีหนาตางเปดออกสูภ ายนอกอาคารไดโดยตรง หรือมีระบบอัดลมภายในหองโถงหนาลิฟตดับ
เพลิงทีม่ คี วามดันลมขณะใชงานไมนอ ยกวา ๓.๘๖ เมกะปาสกาลมาตร และทํางานไดโดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม
(๔) ระยะเวลาในการเคลือ่ นทีอ่ ยางตอเนือ่ งของลิฟตดบั เพลิงระหวางชัน้ ลางสุดกับชัน้
บนสุดของอาคารตองไมเกินหนึ่งนาที
ทั้งนี้ ในเวลาปกติลิฟตดับเพลิงสามารถใชเปนลิฟตโดยสารได
ขอ ๔๕ ในปลองลิฟตหา มติดตัง้ ทอสายไฟฟา ทอสงนํ้า ทอระบายนํา้ และอุปกรณตา ง ๆ เวนแตเปนสวน
ประกอบของลิฟตหรือจําเปนสําหรับการทํางานและการดูแลรักษาลิฟต
ขอ ๔๖ ลิฟตตอ งมีระบบและอุปกรณการทํางานทีใ่ หความปลอดภัยดานสวัสดิภาพและสุขภาพ
ของผูโดยสารดังตอไปนี้
(๑) ตองมีระบบการทํางานที่จะใหลิฟตเลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตูลิฟตตองเปดโดย
อัตโนมัตเิ มือ่ ไฟฟาดับ
(๒) ตองมีสญ
ั ญาณเตือนและลิฟตตอ งไมเคลือ่ นทีเ่ มือ่ บรรทุกเกินพิกดั
(๓) ตองมีอุปกรณที่จะหยุดลิฟตไดในระยะที่กาหนดโดยอั
ํ
ตโนมัตเิ มือ่ ตัวลิฟตมคี วามเร็ว
เกินพิกดั
(๔) ตองมีระบบปองกันประตูลิฟตหนีบผูโดยสาร
(๕) ลิฟตตอ งไมเคลือ่ นทีเ่ มือ่ ประตูลฟิ ตปด ไมสนิท
(๖) ประตูลิฟตตองไมเปดขณะลิฟตเคลื่อนที่หรือหยุดไมตรงที่จอด
(๗) ตองมีระบบการติดตอกับภายนอกหองลิฟต และสัญญาณแจงเหตุขัดของ
(๘) ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหองลิฟตและหนาชัน้ ทีจ่ อด
(๙) ตองมีระบบการระบายอากาศในหองลิฟตตามที่กาหนดในข
ํ
อ ๙ (๒)
ขอ ๔๗ ใหมีคาแนะนํ
ํ
าอธิบายการใช การขอความชวยเหลือ การใหัความชวยเหลือและขอหามใชดังตอไปนี้
(๑) การใชลฟิ ตและการขอความชวยเหลือ ใหติดไวในหองลิฟต
(๒) การใหความชวยเหลือ ใหตดิ ไวในหองจักรกลและหองผูด แู ลลิฟต
(๓) ขอหามใชลฟิ ต ใหติดไวที่ขางประตูลิฟตดานนอกทุกชั้น
ขอ ๔๘ การควบคุมการติดตัง้ และตรวจสอบระบบลิฟตตอ งดําเนินการโดยวิศวกรไฟฟาหรือ

วิศวกรเครือ่ งกล ซึง่ เปนผูไ ดรบั ใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตัง้ แตประเภทสามัญวิศวกรขึน้ ไปตาม
กฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม
ขอ ๔๙ การกอสราง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ไดยื่น
คําขออนุญาตหรือไดรบั อนุญาตตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารไวแลวกอนวันทีก่ ฎกระทรวงนีใ้ ชบงั คับ ใหไดรบั
ยกเวนไมตอ งปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวงนี้
ใหไว ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๕
พลเอก อิสระพงศ หนุนภักดี
รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย

เลมที่ ๑๐๙ ตอนที่ ๑๑

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๗ กุมภาพันธ ๒๕๓๕

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนือ่ งจากในปจจุบนั ไดมกี ารกอสรางอาคารสูงและอาคาร
ขนาดใหญพิเศษ เพือ่ ใชประโยชนในการอยูอ าศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภทรวมกันเพิม่ มาก
ขึ้น โครงสรางและอุปกรณอนั เปนสวนประกอบของอาคารจะแตกตางกันไปตามประเภทของการใช สมควรควบคุม
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพเิ ศษ โดยเฉพาะเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปอง
กันอัคคีภัย การสาธารณสุข
การรักษาคุณภาพสิง่ แวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแก
การจราจร ตลอดจนการวางแผนการพัฒนาดานสาธารณูปโภคของรัฐ จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

