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กฎกระทรวง
ฉบับที่ ๖๐ (พ.ศ. ๒๕๔๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๒) และ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแ หงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ใหยกเลิกความในขอ ๒๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และใหใชความตอไปนี้แทน
“ขอ ๒๔ โครงสรางหลักของอาคาร ดังตอไปนี้
(๑) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
(๒) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข
หรือสํานักงานหรือที่ทําการที่มีความสูงตั้งแตสามชั้นขึ้นไป และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด
ในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร
(๓) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารขนาดใหญ หรืออาคารหรือสวนหนึ่งสวนใด
ของอาคารที่ใชเปนหอประชุม
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๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ใหกอสรางดวยวัสดุทนไฟที่มีลักษณะและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
ชนิดของการกอสรางและโครงสรางหลัก
๑. คอนกรีตเสริมเหล็ก
๑.๑ เสาสี่เหลี่ยมที่มีดานแคบขนาด ๓๐๐
มิลลิเมตรขึ้นไป
๑.๒ เสากลมหรือเสาตั้งแตหาเหลี่ยมขึ้นไปที่มี
รูปทรงใกลเคียงเสากลม ซึ่งมีเสนผาศูนยกลาง
ตั้งแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
๑.๓ คานและโครงขอหมุนคอนกรีต ขนาดกวาง
ตั้งแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
๑.๔ พื้นหนาไมนอยกวา ๑๑๕ มิลลิเมตร
๒. คอนกรีตอัดแรง
๒.๑ คานชนิดดึงลวดกอน
๒.๒ คานชนิดดึงลวดภายหลัง
(๑) กวาง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลาย
ไมเหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED)
(๒) กวางตั้งแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
โดยปลายไมเหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED)
(๓) กวาง ๒๐๐ มิลลิเมตร โดยปลาย
เหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED)
(๔) กวางตั้งแต ๓๐๐ มิลลิเมตรขึ้นไป
โดยปลายเหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED)
๒.๓ พื้นชนิดดึงลวดกอนที่มีความหนาตั้งแต
๑๑๕ มิลลิเมตรขึ้นไป

ความหนานอยสุดของคอนกรีตที่หุมเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็ก (มิลลิเมตร)
๔๐
๔๐

๔๐
๒๐
๗๕
๑๑๕
๖๕
๕๐
๔๕
๔๐

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ก
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ชนิดของการกอสรางและโครงสรางหลัก
๒.๔ พื้นชนิดดึงลวดภายหลังที่มีความหนาตั้งแต
๑๑๕ มิลลิเมตรขึ้นไป
(๑) ขอบไมเหนี่ยวรั้ง (UNRESTRAINED)
(๒) ขอบเหนี่ยวรั้ง (RESTRAINED)
๓. เหล็กโครงสรางรูปพรรณ
๓.๑ เสาเหล็กขนาด ๑๕๐ x ๑๕๐ มิลลิเมตร
๓.๒ เสาเหล็กขนาด ๒๐๐ x ๒๐๐ มิลลิเมตร
๓.๓ เสาเหล็กขนาดตั้งแต ๓๐๐ x ๓๐๐ มิลลิเมตร
ขึ้นไป
๓.๔ คานเหล็ก

๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

ความหนานอยสุดของคอนกรีตที่หุมเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็ก (มิลลิเมตร)

๔๐
๒๐
๕๐
๔๐
๒๕
๕๐

ในกรณีโครงสรางหลักมีขนาดระหวางขนาดที่กําหนดในตาราง ใหคํานวณหาความหนานอยสุด
ของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กโดยวิธีเทียบอัตราสวน
ในกรณีโครงสรางหลักกอสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงที่มีขนาดหรือมี
ความหนาของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริม หรือคอนกรีตหุมเหล็กนอยกวาที่กําหนดไวใ นตารางขางตน
จะตองใชวัสดุอื่นหุมเพิ่มเติมหรือตองปองกันโดยวิธีอื่นเพื่อชวยทําใหเสาหรือคานมีอัตราการทนไฟได
ไมนอยกวาสามชั่วโมง และตงหรือพื้นตองมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาสองชั่วโมง โดยจะตองมี
เอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต
ในกรณีโครงสรางหลักที่เปนเสาหรือคานที่กอสรางดวยเหล็กโครงสรางรูปพรรณที่ไมไดใช
คอนกรีตหุม ตองปองกันโดยวิธีอื่นเพื่อใหมีอัตราการทนไฟไดไมนอยกวาสามชั่วโมง โดยจะตองมี
เอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต
โครงหลั งคาของอาคารตามวรรคหนึ่ งที่กอสรางดว ยเหล็ก โครงสรางรูป พรรณที่ ไมไดใ ช
คอนกรีตหุม หากอาคารดังกลาวเปน อาคารชั้น เดียว โครงหลังคาตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา
หนึ่งชั่วโมง และหากเปน อาคารตั้งแตสองชั้น ขึ้น ไป โครงหลังคาตองมีอัตราการทนไฟไมนอยกวา
สองชั่วโมง โดยจะตองมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต

เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๗๐ ก

หนา ๒๓
ราชกิจจานุเบกษา

๕ กรกฎาคม ๒๕๔๙

โครงหลังคาของอาคารตามวรรคหนึ่งในกรณีดังตอไปนี้ ไมตองมีอัตราการทนไฟตามที่
กําหนดในวรรคหาก็ได
(๑) เปนโครงหลังคาของอาคารที่มีพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันไมเกิน ๑,๐๐๐
ตารางเมตร เวนแตโรงมหรสพ สถานพยาบาล หรือหอประชุม
(๒) เปน โครงหลังคาของอาคารที่อยูสูงจากพื้น อาคารเกิน ๘.๐๐ เมตร และอาคารนั้น มี
ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ หรือมีการปองกันความรอนหรือระบบระบายความรอน มิใหเกิดอันตรายตอ
โครงหลังคา
วิธีการทดสอบอัตราการทนไฟตามวรรคสาม วรรคสี่ และวรรคหาใหเปนไปตามมาตรฐาน
ไอเอสโอ ๘๓๔ (ISO 834) หรือมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี ๑๑๙ (ASTM E 119)”
ใหไว ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
พลอากาศเอก คงศักดิ์ วันทนา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ขอ ๒๔ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖
(พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตามความในพระราชบัญ ญัติค วบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ งแกไขเพิ่ มเติมโดย
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไมมี
การบัญญัติอัตราการทนไฟของโครงสรางหลักในสวนที่เปนโครงหลังคาของอาคารเปนการเฉพาะทําใหเกิดปญหา
ทางปฏิบัติแกเจาพนักงานทองถิ่นที่เกี่ยวของ ประกอบกับในปจจุบันไดมีมาตรฐานไอเอสโอ ๘๓๔ (ISO 834)
สําหรับการทดสอบอัตราการทนไฟซึ่งเปนที่ยอมรับเพิ่มขึ้นนอกเหนือไปจากมาตรฐานเอเอสทีเอ็ม อี ๑๑๙
(ASTM E 119) ดังนั้น สมควรแกไขบทบัญญัติดังกลาวใหเหมาะสมแกกาลสมัย จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

