แผนการจัดการเรียนรู้
วิชา กฎหมายก่อสร้าง
ชื่อหน่วย อาคารใหญ่พิเศษ

หน่วยที่ 1
สัปดาห์ที่ 10
จานวน 2 ชั่วโมง

1.สาระสาคัญ
ลักษณะของอาคาร พื้นที่ว่างและแนวอาคาร อาคารส่วนที่ต่ากว่าระดับพื้นดิน ระบบระบายอากาศ
ระบบไฟฟ้า ระบบลิฟต์ ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าและเพลิงไหม้ ระบบเตือนไฟ บันไดหนีไฟ ระบบ
ประปา ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
2.จุดประสงค์การเรียนรู้
1. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจส่วนประกอบต่างๆของอาคารใหญ่พิเศษ
2. เพื่อให้นักเรียนเข้าใจข้อกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆของอาคารใหญ่พิเศษ
3.นักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับวิชาการออกแบบอาคารต่างๆรวมถึงการตรวจและ
ควบคุมงานก่อสร้างได้

2.9 อาคารใหญ่พิเศษ

คาจากัดความ
เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบ
กิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันตั้งแต่
10000 ตารางเมตรขึ้นไป

ข้อกาหนด
ลักษณะของอาคาร เนื้อที่ว่างของนอกอาคาร และแนวอาคาร
- ที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมไม่เกิน 30.000 ตารางเมตร ต้อง
มีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตรติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า
10.00 เมตร ถนนสาธารณะต้องมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอด
นับตั้งแต่ที่ตั้งอาคารจนไปเชื่อมต่อกับถนนสาธารณะอื่นที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 10.00 เมตร
- สาหรับที่ดินที่ใช้เป็นที่ต้องของอาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารมากกว่า 30000 ตาราง
เมตร ต้องมีด้านหนึ่งด้านใดของที่ดินนั้นยาวไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร ติดถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่
น้อยกว่า 18.00 เมตร ถนนสาธารณะต้องมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 18.00 เมตร ยาวต่อเนื่องกันโดยตลอด
เป็นระยะทางไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของถนนสาธารณะนั้น หรือไม่น้อยกว่า 50000 เมตรนับตั้งแต่ที่ตั้งของ
อาคาร
- ต้องมีถนนหรือที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมโดยรอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร และ
รถดับเพลิงสามารถเข้า – ออกได้สะดวก โดยที่ว่างดังกล่าวสามารถนาระยะเขตห้ามก่อสร้างอาคารบาง
ชนิดหรือบางประเภทริมถนนหรือทางหลวงตามข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นที่ว่าง
ได้
- พื้นหรือผนังของอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษต้องห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นและถนน
สาธารณะไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร
- มีค่าสูงสุดของอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมกันทุกชั้นต่อพื้นที่ดินของอาคารทุกหลังที่ก่อสร้างขึ้นใน
ที่ดินแปลงเดียวกันไม่เกิน 10 ต่อ 1
- ต้องมีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าอัตราส่วนดังต่อไปนี้
* อาคารอยู่อาศัยต้องมีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ดิน
แปลงนั้น
* อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ไม่ได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยต้องมี
ที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ดินแปลงนั้น
* อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมอยู่ด้วย
ต้องมีที่ว่างอันปราศจากสิ่งปกคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ดินแปลงนั้น
อาคารที่มีส่วนที่ต่ากว่าระดับพื้นดิน
- ต้องมีระบบระบายอากาศและระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้งแยกเป็นอิสระจากระบบ
ระบายอากาศและระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้งส่วนเหนือพื้นดิน
-พื้นที่อาคารส่วนที่ต่ากว่าระดับพื้นดินห้ามใช้เป็นที่อยู่อาศัย

- พื้นอาคารส่วนที่ต่ากว่าระดับถนนหน้าอาคารตั้งแต่ชั้นที่ 3 ลงไปหรือต่ากว่าระดับถนนหน้า
อาคารตั้งแต่ 7.00 เมตรลงไป ต้องจัดให้มีระบบลิฟต์และต้องจัดให้มีบันไดหนีไฟที่มีระบบแสงสว่างและ
ระบบอัดลมที่มีความดันขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 เมกะปาสคาล (มาตร) ทางานอยู่ตลอดเวลา ผนัง
บันไดหนีไฟทุกด้านต้องเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตรเพื่อใช้เป็นที่หนีภัยในกรณี
ฉุกเฉินได้ โดยบันไดหนีไฟนี้ต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 60.00 เมตร โดยวัดตามแนวทางเดิน
ระบบระบายอากาศ
- ต้องจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติหรือวิธีกลดังต่อไปนี้
1. การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ให้ใช้เฉพาะกับพื้นที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อย 1 ด้าน โดยให้มีช่อง
เปิดสู่นอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่าง หรือบานเกล็ด ซึ่งต้องเปิดไว้ระหว่างใช้สอยพื้นที่นั้นๆ และพื้นที่
ของช่องเปิดนี้ต้องเปิดได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของพื้นที่นั้น
2.การระบายอากาศโดยวิธีกล ให้ใช้กับพื้นอาคารใดก็ได้โดยให้มีกลอุปกรณ์ขับเคลื่อนอากาศ เพื่อให้เกิด
การนาอากาศภายนอกเข้ามาไม่น้อยกว่า อัตราดังต่อไปนี้
ตารางที่ 2.9
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

สถานที่

ห้องน้าและห้องส้วมของที่พักอาศัย
ห้องน้าและห้องส้วมของสานักงาน
ห้องน้าและห้องส้วมของอาคารสาธารณะ
ที่จอดรถที่อยู่ต่ากว่าระดับพื้นดิน
โรงงาน
โรงมหรสพ
สถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
สานักงาน
ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
ห้องครัวของที่พักอาศัย
ห้องครัวของสถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดับเพลิง

อัตราการระบายอากาศ
(จานวนเท่าของปริมาตร)
ของห้องใน 1 ชั่วโมง
2
2
4
4
4
4
7
7
7
12
24
30

หมายเหตุ สาหรับห้องครัวของสถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจะให้มีอัตราการระบาย
อากาศน้อยกว่าที่กาหนดได้ แต่ต้องมีการระบายอากาศครอบคลุมแห่งที่เกิดของกลิ่น ควัน หรือ ก๊าซที่
ต้องการระบายทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 12 เท่าของปริมาตรของห้องใน 1 ชั่วโมง สาหรับสถานที่อื่นๆ ที่มิได้
ระบุไว้ในตารางให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
- ตาแหน่งช่องนาอากาศเข้าโดยวิธีกลต้องห่างจากที่เกิดอากาศเสียและช่องระบายอากาศทิ้งไม่
น้อยกว่า 5.00 เมตร สูงจากพื้นดินไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร
- การนาอากาศเข้าและการระบายอากาศทิ้งโดยวิธีกลต้องไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่
ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
ตารางที่ 1.20
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สถานที่
ห้างสรรพสินค้า(ทางเดินชมสินค้า)
โรงงาน
สานักงาน
สถานอาบ อบ นวด
ชั้นติดต่อธุระกับธนาคาร
ห้องพักในโรงแรมหรืออาคารชุด
ห้องปฏิบัติการ
ร้านตัดผม
สถานโบว์ลิ่ง
โรงมหรสพ(บริเวณที่นั่งสาหรับคนดู)
ห้องเรียน
สถานบริหารร่างกาย
ร้านเสริมสวย
ห้องประชุม
ห้องน้าและห้องส้วม
สถานที่จาหน่ายเครื่องดื่ม
(ห้องรับประทานอาหาร)
ไนต์คลับ บาร์ หรือสถานลีลาด

ปริมาณการระบายอากาศ
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร)
2
2
2
2
2
2
2
3
4
4
4
4
5
6
10
10
10

ลาดับ
18
19

สถานที่
ห้องครัว
โรงพยาบาล
- ห้องคนไข้
- ห้องผ่าตัดและห้องคลอด
- ห้องไอซียู

ปริมาณการระบายอากาศ
(ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง/ตารางเมตร)
30
2
8
5

หมายเหตุ สถานที่อื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในตารางให้ใช้อัตราการระบายอากาศของสถานที่ที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกัน
ระบบปรับภาวะอากาศ
- การระบายอากาศในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีการปรับภาวะอากาศด้วยระบบ
ปรับภาวะอากาศต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ต้องมีการนาอากาศภายนอกเข้ามาในพื้นที่ปรับภาวะอากาศหรอดูดอากาศจากภายในพื้นที่
ปรับอากาศออกไปไม่น้อยกว่าอัตราดังแสดงในตารางที่ 2.10
2. ห้ามนาสารทาความเย็นชนิดเป็นอันตรายต่อร่างกายหรือติดไฟได้ง่ายมาใช้กับระบบปรับ
อากาศที่ใช้สารทาความเย็นโดยตรง
3. ระบบปรับภาวะอากาศด้วยน้า ห้ามต่อท่อน้าของระบบปรับภาวะอากาศเข้ากับท่อน้าของระบบ
ประปาโดยตรง
4. ระบบท่อลมของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
* ท่อลม วัสดุหุ้มท่อลม และวัสดุภายในท่อลมต้องทาด้วยวัสดุทนไฟต้องติดตั้งลิ้นกันไฟที่ปิดอย่าง
สนิทโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินกว่า 74 องศาเซลเซียส และลิ้นกันไฟต้องมีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า
1 ชั่วโมง 30 นาที
* ห้ามใช้ทางเดินร่วมบันได ช่องบันได และช่องลิฟต์ของอาคารเป็นส่วนหนึ่งของระบบท่อลมส่ง
หรือระบบท่อลมกลับ เว้นแต่ส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างระหว่างเพดานกับพื้นห้องชั้นเหนือขึ้นไปหรือหลังคาที่มี
ส่วนประกอบของเพดานที่มีอัตราการทนไฟไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
5. การขับเคลื่อนอากาศของระบบปรับภาวะอากาศต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
* มีสวิตซ์พัดลมของระบบการขับเคลื่อนอากาศที่ปิด
– เปิดด้วยมือ ติดตั้งในที่ที่เหมาะสมและ
สามารถปิดสวิตซ์ได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้

* ระบบปรับภาวะอากาศที่มีลมหมุนเวียนตั้งแต่ 50 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีขึ้นไป ตั้งติดตั้งอุปกรณ์
ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์ตรวจจับควันซึ่งสามารถบังคับให้สวิตซ์หยุดทางานของระบบได้โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้
ในการออกแบบและควบคุมการติดตั้งระบบปรับภาวะอากาศและระบบระบายอากาศในอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องดาเนินการโดยผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่
ประเภทสามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
ระบบไฟฟ้า
- แบบแปลนระบบไฟฟ้า ต้องประกอบด้วย
1.แผนผังวงจรไฟฟ้าของแต่ละชั้นของอาคารที่มีมาตราส่วนเช่นเดียวกับที่กาหนดในกฎกระทรวงว่า
ด้วยขนาดของแบบแปลนที่ต้องยื่นประกอบการขออนุญาตในการก่อสร้างอาคารซึ่งแสดงถึง
* รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละวงจรย่อยของระบบไฟฟ้า
แสงสว่างและไฟฟ้ากาลัง
* รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละวงจรย่อยของระบบ
สัญญาณเตือนภัย
* รายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละวงจรย่อยของระบบไฟฟ้า
ฉุกเฉิน
2.แผนผังวงจรไฟฟ้าแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานต่างๆ รวมทั้งรายละเอียด
ของระบบป้องกันสายประธานดังกล่าวและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดของทุกระบบ
3. รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใช้ไฟฟ้า
4. แผนผังวงจรและการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า แผงควบคุมหรือแผงจ่ายไฟฟ้า ระบบจ่ายพลังงาน
ไฟฟ้าสารอง
5. แผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดของระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่า
- ต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพื่อการให้แสงสว่างหรือกาลังไฟฟ้าสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ซึ่ง
ต้องมีการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ในกรณีอยู่นอกเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ใช้
มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสานักงานพลังงานแห่งชาติ
- แผงสวิตซ์วงจรย่อยทุกแผงของระบบไฟฟ้าต้องต่อลงดิน ซึ่งการต่อลงดินและวิธีการต่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในกรณีที่อยู่นอกเขตความรับผิดชอบของ
การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ใช้มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของสานักงาน
พลังงานแห่งชาติ

ระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสารอง
- ต้องมีระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้าสารองสาหรับกรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และสามารถทางาน
ได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดทางาน แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าสารองสาหรับกรณีฉุกเฉิน
ต้องสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้เพียงพอตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. จ่ายพลังงานไฟฟ้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง สาหรับเครื่องหมายแสดงทางเดินฉุกเฉิน
ทางเดิน ห้องโถง บันได และระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้
2. จ่ายพลังงานไฟฟ้าตลอดเวลาที่ใช้งานสาหรับลิฟต์ดับเพลิง เครื่องสูบน้าดับเพลิง ห้องช่วยชีวิต
ฉุกเฉิน ระบบสื่อสารเพื่อความปลอดภัยของสาธารณะ และกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพอนามัยเมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
ระบบลิฟต์
- ลิฟต์โดยสารและลิฟต์ดังเพลิงแต่ละชุดที่ใช้กับอาคารสูงให้มีขนาดมวลบรรทุกไม่น้อยกว่า 630 กิโลกรัม
- อาคารสูงต้องมีลิฟต์ดับเพลิงอย่างน้อย 1 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1.ลิฟต์ดับเพลิงต้องจอดได้ทุกชั้นของอาคาร ต้องมีระบบควบคุมพิเศษสาหรับพนักงานดับเพลิงใช้
ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะ
2. บริเวณห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นต้องติดตั้งตู้สายฉีดน้าดับเพลิงหรือหัวต่อสายฉีดน้า
ดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงอื่นๆ
3. ห้องโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงทุกชั้นต้องมีผนังหรือประตูที่ทาด้วยวัตถุทนไฟปิดกั้นมิให้เปลวไฟหรือ
ควันเข้าได้ มีหน้าต่างเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้โดยตรง หรือมีระบบอัดลมภายในห้องโถงหน้าลิฟต์
ดับเพลิงที่มีความดันลมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.86 เมกะปาสคาล (มาตร) และทางานได้โดยอัตโนมัติ
เมื่อเกิดเพลิงไหม้
4.ระยะเวลาในการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องของลิฟต์ดับเพลิงระหว่างชั้นล่างสุดกับชั้นบนสุดของ
อาคารต้องไม่เกิน 1 นาที
- ในเวลาปกติลิฟต์ดับเพลิงสามารถใช้เป็นลิฟต์โดยสารได้
- ในปล่องลิฟต์ห้ามติดตั้งท่อสายไฟฟ้า ท่อส่งน้า ท่อระบายน้า และอุปกรณ์ต่างๆ เว้นแต่เป็น
ส่วนประกอบของลิฟต์หรือจาเป็นสาหรับการทางานและการดูแลรักษาลิฟต์
- ลิฟต์ต้องมีระบบและอุปกรณ์การทางานที่ให้ความปลอดภัยด้านสวัสดิภาพและสุขภาพของ
ผู้โดยสารดังต่อไปนี้
1. ต้องมีระบบการทางานที่จะให้ลิฟต์เคลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตูลิฟต์ต้องเปิด
โดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ
2. ต้องมีสัญญาณเตือนและลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด

3. ต้องมีอุปกรณ์ที่จะหยุดลิฟต์ได้ในระยะที่กาหนดโดยอัตโนมัติเมื่อตัวลิฟต์มีความเร็วเกินพิกัด
4. ต้องมีระบบป้องกันประตูลิฟต์หนีบผู้โดยสาร
5. ลิฟต์ต้องไม่เคลื่อนที่เมื่อประตูลิฟต์ปิดไม่สนิท
6. ประตูลิฟต์ต้องไม่เปิดขณะลิฟต์เคลื่อนที่หรือหยุดไม่ตรงที่จอด
7. ต้องมีระบบการติดต่อกับภายนอกห้องลิฟต์และสัญญาณแจ้งเหตุขัดข้อง
8. ต้องมีระบบแสงสว่างฉุกเฉินในห้องลิฟต์และหน้าชั้นที่จอด
9. ต้องมีระบบการระบายอากาศในห้องลิฟต์
- จัดให้มีคาแนะนาอธิบายการใช้ การขอความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ และข้อห้ามใช้
ลิฟต์ดังต่อไปนี้
1. การใช้ลิฟต์และการขอความช่วยเหลือให้ติดไว้ในห้องลิฟต์
2. การให้ความช่วยเหลือให้ติดไว้ในห้องจักรกลและห้องผู้ดูแลลิฟต์
3. ข้อห้ามใช้ลิฟต์ให้ติดไว้ที่ข้างประตูลิฟต์ด้านนอกทุกชั้น
- การควบคุมการติดตั้งและตรวจสอบระบบลิฟต์ต้องดาเนินการโดยวิศวกรไฟฟ้าหรือวิศวกร
เครื่องกล ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ประเภทสามัญวิศวกรขึ้น
ไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
- กระแสไฟฟ้าที่ใช้กับลิฟต์และดับเพลิงต้องต่อจากแผงสวิตซ์ประธานของอาคารเป็นวงจรที่แยก
เป็นอิสระจากวงจรทั่วไป วงจรไฟฟ้าสารองสาหรับลิฟต์ดับเพลิงต้องมีการป้องกันอันตรายจากเพลิงไหม้
อย่างดีพอ
ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า
- ระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าให้เป็นตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้าของ
สานักงานพลังงานแห่งชาติ
- ต้องประกอบด้วยเสาล่อฟ้า สายล่อฟ้า สายตัวนา สายนาลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกัน
เป็นระบบ สาหรับนาลงดินต้องมีขนาดพื้นที่ภาคตัดขวางเทียบได้ไม่น้อยกว่าสายทองแดงตีเกลียวขนาด 30
ตารางมิลลิเมตร และสายนาลงดินนี้ต้องเป็นระบบที่แยกเป็นอิสระจากระบบสายดินอื่น
- อาคารแต่ละหลังต้องมีสายตัวนาโดยรอบอาคารและมีสายนาลงดินต่อจากสายตัวนาห่างกันทุก
ระยะไม่เกิน 30.00 เมตร โดยวัดตามแนวรอบอาคาร ทั้งนี้สายนาลงดินของอาคารแต่ละหลังต้องมีไม่น้อย
กว่า 2 สาย
- เหล็กเสริมหรือเหล็กรูปพรรณในสร้างอาคารอาจใช้เป็นสายนาลงดินได้ แต่ต้องมีระบบการถ่าย
ประจุไฟฟ้าจากโครงสร้างสู่หลักสายดินได้ถูกต้องตามหลักวิชาการช่าง

ระบบป้องกันเพลิงไหม้
- ต้องมีระบบป้องกันเพลิงไหม้ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อยืน ที่เก็บน้าสารองและหัวรับน้าดับเพลิง
ดังต่อไปนี้
1. ท่อยืนต้องเป็นโลหะผิวเรียบที่สามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.2 เมกะปาสคาล
(มาตร) โดยท่อดังกล่าวต้องทาด้วยสีน้ามันสีแดงและติดตั้งแต่ชั้นล่างสุดไปยังชั้นสูงสุดของอาคารระบบท่อ
ยืนทั้งหมดต้องต่อเข้าท่อประธานส่งน้าและระบบส่งน้าจากแหล่งจ่ายน้าของอาคารและจากหัวน้าดับเพลิง
นอกอาคาร
2. ทุกชั้นของอาคารต้องจัดให้มีตู้หัวฉีดน้าดับเพลิงที่ประกอบด้วยหัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงพร้อม
สายฉีดน้าดับเพลิงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร (1 นิว้ ) และหัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงชนิดหัวต่อ
สวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 นิว้ ) พร้อมทั้งฝาครอบและโซ่ร้อยติดไว้ทุกระยะห่างกัน
ไม่เกิน 64.00 เมตร และเมื่อใช้สายฉีดน้าดับเพลิงยาวไม่เกิน 30.00 เมตรต่อจากตู้หัวฉีดน้าดับเพลิงแล้ว
สามารถนาไปใช้ดับเพลิงในพื้นที่ทั้งหมดในชั้นนั้นได้
3. หัวรับน้าดับเพลิงที่ติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็นชนิดข้อต่อสวมเร็วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65
มิลลิเมตร (2.5 นิว้ ) ที่สามารถรับน้าจากรถดับเพลิงที่มีข้อต่อสวมเร็วแบบมีเขี้ยวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
65 มิลลิเมตร (2.5 นิว้ ) ที่หัวรับน้าดับเพลิงต้องมีฝาปิด- เปิด ที่มีโซ่ร้อยติดไว้ด้วย ระบบยืนทุกชุดต้องมีหัว
รับน้าดับเพลิงนอกอาคาร 1 หัวในที่ที่พนักงานดับเพลิงเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็วที่สุด และให้อยู่ใกล้หัวท่อ
ดับเพลิงสาธารณะมากที่สุดบริเวณใกล้หัวรับน้าดับเพลิงนอกอาคารต้องมีข้อความเขียนด้วยสีสะท้อนแสง
ว่า “หัวรับน้าดับเพลิง”
4. ปริมาณการส่งจ่ายน้าสารองต้องมีปริมาณการจ่ายไม่น้อยกว่า 30 ลิตรต่อวินาทีสาหรับท่อยืน
ท่อแรก และไม่น้อยกว่า 15 ลิตรต่อวินาที สาหรับท่อยืนแต่ละที่เพิ่มขึ้นในอาคารหลังเดียวกัน แต่รวมแล้วไม่
จาเป็นต้องมากกว่า 95 ลิตรต่อวินาที และสามารถส่งจ่ายน้าสารองได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที
- ต้องติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่เหมาะสมสาหรับดับเพลิงที่เกิดจาก
ประเภทของวัสดุที่มีในแต่ละชั้น โดยให้มี 1 เครื่องต่อพื้นที่อาคารไม่เกิน 1000 ตารางเมตรทุกระยะไม่เกิน
45.00 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่องการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องติดตั้งให้ส่วนบนสุดของ
ตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารไม่เกิน 1.50 เมตรในที่มองเห็น สามารถอ่านคาแนะนาได้ชัดเจนและ
สามารถเข้าใช้สอยได้สะดวก เครื่องดับเพลิงแบบมือถือต้องมีขนาดบรรจุสารเคมีไม่น้อยกว่า 4 กิโลกรัม
- ต้องจัดให้มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น ระบบฉีดฝอย (
sprinkle system) หรือระบบอื่นที่
เทียบเท่าที่สามารถทางานได้โดยตัวเองทันทีเมื่อมีเพลิงไหม้ โดยให้สามารถทางานครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ทุกชั้น ในการนี้ให้แสดงแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนของระบบดับเพลิงอัตโนมัติในแต่ละชั้น
ของอาคารไว้ด้วย

ระบบเตือนเพลิงไหม้
- ต้องมีระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น
- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
1. อุปกรณ์ส่งสัญญาณเพื่อให้หนีไฟที่สามรถส่งเสียงหรือสัญญาณให้คนที่อยู่ในอาคารได้ยินหรือ
ทราบอย่างทั่วถึง
2. อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและระบบแจ้งเหตุแบบใช้มือกดเพื่อให้อุปกรณ์ใน
ข้อที่ 1 ทางาน
บันไดหนีไฟ
- ต้องทาด้วยวัสดุทนไฟและไม่ผุกร่อน เช่น คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น มีความกว้างไม่ต่ากว่า 80
เซนติเมตรลุกนอนไม่น้อยกว่า 22 เซนติเมตรและลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร มีชานพักกว้างไม่น้อยกว่า
90 เซนติเมตร และมีราวบันไดอย่างน้อย 1 ด้าน
- ห้ามสร้างบันไดหนีไฟแบบบันไดเวียน
- ห้ามสร้างบันไดหนีไฟเป็นแบบปันใดในแนวดิ่ง (บันไดลิง)
- บันไดหนีไฟและชานพักส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารต้องมีผนังด้านที่บันไดพาดผ่านเป็นผนังกันไฟ
- บันไดหนีไฟที่อยู่ภายในอาคารต้องมีอากาศถ่ายเทจากภายนอกอาคารได้โดยแต่ละชั้นต้องมีช่อง
ระบายอากาศที่มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร เปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้ หรือมีระบบอัดลม
ภายในช่องบันไดหนีไฟที่มีความดันสะสมขณะใช้งานไม่น้อยกว่า 3.76 เมกะปาสคาล (มาตร) ที่ทางานได้
โดยอัตโนมัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้
- บันไดหนีไฟที่อยู่ภายในอาคารต้องมีผนังกันไฟโดยรอบ ยกเว้นช่องระบายอากาศ และต้องมีแสง
สว่างจากระบบไฟฟ้าฉุกเฉินให้มองเห็นช่องทางได้ขณะเพลิงไหม้ และมีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนี
ไฟที่ด้านในและด้านนอกของประตูหนีไฟทุกชั้นด้วยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยตัวอักษรต้อง
มีขนาดไม่เล็กกว่า 10 เซนติเมตร
- ประตูหนีไฟต้องทาด้วยวัสดุทนไฟและเป็นบานเปิดผลักออกสู่ภายนอกพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ชนิด
ที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และ
ต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทองออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่มีธรณีประตูหรือ
ขอบกั้น
ระบบประปา
- ต้องมีระบบจ่ายน้าประปาที่มีแรงดันน้าในท่อจ่ายน้าปริมาณน้าประปาดังต่อไปนี้

1.แรงดังนี้ในระบบท่อจ่ายน้าจุดน้าในท่อจ่ายน้าที่จุดน้าเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ต้องมีแรงดันในชั่วโมงการใช้น้า
สูงสุดไม่น้อยกว่า 0.1 เมกะปาสคาล (มาตร)
2.ปริมาตรการใช้น้าสาหรับจ่ายให้แก่ผู้ใช้น้าทั้งอาคารสาหรับประเภทเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละชนิด ดังตาราง
แสดงในตารางที่ 2.11
ตารางที่ 2.11
ประเภทเครื่อง
สุขภัณฑ์
ส้วม
ส้วม
ที่ปัสสาวะ
ที่ปัสสาวะ
อ่างล้างมือ
ฝักบัว
อ่างอาบน้า

ชนิดของเครื่องควบคุม

ประตูน้าล้าง(flush valve)
ถังน้าล้าง (flush tank)
ประตูน้าล้าง
ถังล้างน้า
ก๊อกน้า
ก๊อกน้า
ก๊อกน้า

สาหรับการใช้ส่วน
บุคคล
(หน่วยสุขภัณฑ์)
6
3
5
3
1
2
2

สาหรับการใช้
สาธารณะ
(หน่วยสุขภัณฑ์)
10
5
10
5
2
4
4

หมายเหตุ หน่วยสุขภัณฑ์หมายถึง ตัวเลขที่แสดงถึงปริมาณการใช้น้าหรือการระบายน้า
เปรียบเทียบกันระหว่างสุขภัณฑ์ต่างชนิดกัน สาหรับสุขภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุให้เทียบเคียงตัวเลขดังแสดง
ในตาราง
- ต้องมีที่เก็บน้าใช้สารองที่สามารถจ่ายน้าในชั่งโมงการใช้น้าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- ต้องมีวิธีป้องกันมิให้สิ่งปนเปื้อนจากภายนอกเข้าไปในท่อจ่ายน้าได้
- ในกรณีที่ระบบท่อจ่ายน้าแยกกันระหว่างน้าดื่มกับน้าใช้ ต้องแยกชนิดของท่อจ่ายน้าให้ชัดเจน
ห้อง ห้ามต่อท่อจ่ายน้าทั้ง 2 ระบบเข้าด้วยกัน
แบนแปลนระบบท่อน้าต่างๆ
- ต้องมีมาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 : 100 (สาหรับอาคารที่ความกว้างหรือความยาวไม่เกิน
90.00 เมตร) แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ระบบท่อน้าประปาที่แสดงแผนผังการเดินท่อเป็นระบบจากแหล่งจ่ายน้าหรือไปสู่อุปกรณ์และ
สุขภัณฑ์ทั้งหมด
2. ระบบท่อน้าดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินท่อเป็นระบบจากแหล่งจ่ายน้าหรือหัวรับน้าดับเพลิง
ไปสู่หัวต่อสายฉีดน้าดับเพลิงและที่เก็บน้าสารอง

3. ระบบท่อระบายน้าที่แสดงแผนผังการเดินท่อระบายน้าฝน การเดินท่อน้าเสียจากสุขภัณฑ์ และ
ท่อน้าเสียอื่นๆ จนถึงระบบบาบัดน้าเสีย รวมทั้งการเดินท่อระบายอากาศของระบบท่อน้าเสีย
4. ระบบเก็บและจ่ายน้าจากที่เก็บน้าสารอง
ระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ง
- การออกแบบและการคานวณระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้งของอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ ต้องดาเนินการโดยผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิศวกรรมควบคุมตั้งแต่ประเภท
สามัญวิศวกรขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม
- การระบายน้าฝนออกจากอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษจะระบายลงสู่แหล่งรองรับน้าทิ้ง
โดยตรงก็ได้ แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือกระทบกระเทือนต่อ
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- ระบบบาบัดน้าเสียจะแยกเป็นระบบอิสระเฉพาะอาคารหรือเป็นระบบรวมของส่วนกลางก็ได้
แต่ต้องไม่ก่อให้เกิดเสียง กลิ่น ฟอง กาก หรือ สิ่งอื่นใดที่เกิดจากการบาบัดนั้นจนถึงขนาดที่อาจเกิด
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญแก่ประชาชนผู้อยู่อาศัยใกล้เคียง
- น้าเสียต้องผ่านระบบบาบัดน้าเสียจนเป็นน้าทิ้งก่อนระบายสู่แหล่งรองรับน้าทิ้ง โดยคุณภาพน้า
ทิ้งต้องให้เป็นไปตามประกาศสานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเรื่อง “กาหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้าทิ้งจากอาคาร”
- ทางระบายน้าทิ้งต้องมีลักษณะที่สามารถตรวจสอบและทาความสะอาดได้โดยสะดวก ในกรณีที่
ทางระบายน้าเป็นแบบท่อปิดต้องมีบ่อสาหรับตรวจการระบายน้าทุกระยะไม่เกิน 30.00 เมตร และทุกมุม
เสี้ยวด้วย
- ในกรณีที่แหล่งรองรับน้าทิ้งมีขนาดไม่เพียงพอจะรองรับน้าทิ้งที่ระบายจากอาคารในชั่วโมงการใช้น้า
สูงสุด ให้มีที่พักเพื่อรองรับปริมาณน้าทิ้งที่เกินกว่าแหล่งรองรับน้าทิ้งจะรับได้ก่อนที่จะระบายสู่แหล่งง
รองรับน้าทิ้ง
ระบบกาจัดขยะมูลฝอย
- ต้องมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยโดยวิธีขน ลาเลียง หรือทิ้งลงปล่องทิ้งมูลฝอย
- ต้องจัดให้มีที่พักรวมมูลฝอยที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ต้องมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 3 เท่าของปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยให้คิดจาก
อัตราการเกิดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอาคารดังนี้
- การใช้เพื่อการอยู่อาศัย ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 2.40 ลิตร ต่อคนต่อวัน

- การใช้เพื่อการพาณิชยกรรมหรือการอื่น ปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 0.4 ลิตรต่อพื้นที่ 1 ตาราง
เมตรต่อวัน
2. ผนังต้องทาด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ
3. พื้นผิวภายในต้องเรียบและกันน้าซึม
4. ต้องมีการป้องกันกลิ่นและน้าฝน
5. ต้องมีการระบายน้าเสียจากมูลฝอยเข้าสู่ระบบบาบัดน้าเสีย
6. ต้องมีการระบายอากาศและป้องกันน้าเข้า
- ที่พักรวมมูลฝอยต้องมีระยะห่างจากสถานที่ประกอบอาหารและสถานที่เก็บอาหารไม่น้อยกว่า
4.00 เมตร แต่ถ้าที่พักรวมมูลฝอยมีขนาดความจุเกิน 3 ลูกบาศก์เมตรต้องมีระยะห่างจากสถานีที่ดังกล่าว
ไม่น้อยกว่า 10.00 เมตรและสามารถขนย้ายมูลฝอยได้สะดวก
- ปล่อยทิ้งมูลฝอยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ต้องทาด้วยวัสดุทนไฟ มีขนาดกว้างแต่ละด้านหรือเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร
ผิวภายในเรียบ ทาความสะอาดได้ง่าย และไม่มีส่วนใดที่จะทาให้มูลฝอยติดค้าง
2. ประตูหรือช่องทิ้งมูลฝอยต้องทาด้วยวัสดุทนไฟและปิดได้สนิทเพื่อป้องกันมิให้มูลฝอยปลิว
ย้อนกลับและติดค้างได้
3. ต้องมีการระบายอากาศเพื่อป้องกันกลิ่น
4. ปลายล่างของปล่องทิ้งมูลฝอยต้องมีประตูปิดสนิทเพื่อป้องกันกลิ่น
รายการคานวณ
- ต้องแนบรายการคานวณ 1 ชุดแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ โดยคานวณกาลังของวัสดุ
การรับน้าหนัก และกาลังต้านทานของส่วนต่างๆของอาคาร
- ต้องเป็นสิ่งพิมพ์ สาเนาภาพถ่าย หรือเขียนด้วยหมึก
- ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อด้วยตัวบรรจงในรายการคานวณทุกแผ่น

