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โครงสรา้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคารใน

ปัจจุบนั

กรมโยธาธิการและผงัเมือง กบั ภารกิจดา้นการควบคมุอาคาร

การออกแบบโครงสรา้งอาคารตามแนวทางในกฎหมายควบคุมอาคาร

ในปัจจุบนั

การปรบัปรุงกฎหมายและขอ้บงัคบัที่เก่ียวของกบัการออกแบบ

โครงสรา้งอาคารในอนาคต
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หวัขอ้การบรรยาย



กรมโยธาธิการและผงัเมือง กบั ภารกิจดา้นการควบคมุอาคาร



ดา้นการผงัเมือง
วางผงัเมืองบนความตกลงใจของคนในชุมชนในการ

ใชป้ระโยชนท์ี่ดิน เพ่ือใหส้ามารถอยูร่่วมกันไดอ้ยา่งมี

ความสุข โดยมีผงัประเทศ ผงัภาค และ

ผงัอนุภาค เป็นระดบัผงันโยบาย

ถ่ายทอดสู่การวางผงัระดบัจงัหวดั

ดา้นการพฒันาเมือง
พฒันาใหเ้มืองมีความปลอดภยัจากธรรมชาติมีสภาพ 

แวดลอ้มท่ีดี มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มี

มาตรฐาน โดยมีระบบป้องกนัน ้าทว่มพ้ืนท่ีชุมชน

เข่ือนป้องกนัตล่ิง ระบบโครงสรา้งพ้ืนฐาน

และการจดัรูปท่ีดินเพ่ือพฒันาพ้ืนท่ี

ดา้นการอาคาร
เพ่ือใหอ้าคารมัน่คง ปลอดภยั มีอตัลกัษณ์

ประหยดัพลงังานและลดภาวะโลกรอ้น โดยการออก

กฎหมายควบคุมอาคาร ตรวจสอบระบบและพฒันา  

มาตรฐานความปลอดภยัในอาคาร

ดา้นการบริการดา้นช่าง
มุ่งใหบ้ริการงานช่างทุกระดบั ในฐานะช่าง

ของแผ่นดินโดยใหบ้ริการดา้นการออกแบบอาคาร 

ทดสอบวสัดุและใหค้ าปรึกษาดา้นช่าง

ภารกิจของกรมโยธาธิการและผงัเมือง



กรมโยธาธิการและผงัเมือง กบั ภารกิจดา้นการควบคมุอาคาร

ภารกิจการ

ควบคุม

อาคาร

การออกกฎหมาย

ควบคมุอาคาร

จดัท ามาตรฐาน

งานดา้นอาคาร 

(มยผ.)

ใหค้  าปรึกษา

กฎหมายควบคมุ

อาคาร

คณะกรรมการตาม

กฎหมายควบคมุ

อาคาร

ส านกัควบคุมและตรวจสอบอาคาร

• กลุม่งานตรวจสอบและพฒันามาตรฐาน

ความปลอดภยั

• กลุม่งานควบคมุโรงมหรสพ

• กลุม่งานดา้นอาคาร

• กลุม่งานก ากบัและสนบัสนุน อปท.

• กลุม่งานดา้นอุทธรณ์

• ศูนยวิ์จยัและพฒันาอาคาร

• คณะกรรมการควบคุมอาคาร

• คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

• พรบ. ควบคุมอาคาร / กฎกระทรวง / ประกาศกระทรวง



โครงสรา้งกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคารในปัจจุบนั



โครงสรา้งกฎหมายควบคมุอาคาร



พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร

(Building Control Act)

กฎกระทรวง

(Ministerial Regulations)

ประกาศกระทรวง

(Ministry Announcement)

ยาก
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ง่าย

รายละเอียด

การบงัคบั

ดา้นกฎหมาย

(จ  ากดัสิทธิ)

รายละเอียด

ดา้นเทคนิค

มาตรฐานอา้งอิง

(Standards)

โครงสรา้งกฎหมายควบคมุอาคาร



มาตรา 8

แห่ง พรบ.

ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522

มัน่คง 

แข็งแรง

ปลอดภยัจาก

อคัคีภยั

ผลกระทบตอ่

สุขภาพ

ผลกระทบตอ่

ส่ิงแวดลอ้ม

สอดคลอ้งผงั

เมือง

ผลกระทบตอ่

การจราจร

(1)ประเภท ลกัษณะ แบบ รูปทรง สดัส่วน ขนาด เน้ือท่ี และท่ีตั้งอาคาร

(2) การรบัน ้าหนัก ความตา้นทาน ความคงทน ตลอดจนลกัษณะ และ

คุณสมบติัของวสัดุท่ีใช ้

(3) การรบัน ้าหนัก ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และพื้ นดินท่ีรองรบั

อาคาร

(4) แบบและวธีิการเก่ียวกบัการติดตั้งระบบประปา ก๊าซ ไฟฟ้า เครื่องกล 

ความปลอดภยัเก่ียวกบัอคัคีภยัและภยัพิบติัอยา่งอ่ืน และการป้องกนั

อนัตรายเมื่อมีเหตุชุลมุนวุน่วาย

(5) แบบและจ านวนของหอ้งน ้าและหอ้งสว้ม

(6) ระบบการจดัการเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของอาคาร เชน่ ระบบการ

จดัการแสงสวา่ง การระบายอากาศ การปรบัอากาศ การฟอกอากาศ การ

บ าบดัน ้าเสีย และการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล

(7) ลกัษณะ ระดบั ความสูง เน้ือท่ีของท่ีวา่งภายนอกอาคาร หรือแนวอาคาร

(8) ระยะหรือระดบัระหวา่งอาคารกบัอาคารหรือเขตท่ีดินของผูอ่ื้น หรือ

ระหวา่งอาคารกบัถนน ตรอก ซอย ทางเทา้ ทาง หรือท่ีสาธารณะ

(9) พื้ นท่ีหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา้ออกของ

รถ ส าหรบัอาคารบางชนิด หรือบางประเภท ตลอดจนลกัษณะและขนาด

ของพื้ นท่ีหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนดงักล่าว

(10) ....................................................................

(11) ....................................................................

(12) ....................................................................

(13) ....................................................................

(14) ....................................................................

(15) ....................................................................

(16) ....................................................................

ภาพรวมกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



ภาพรวมกฎหมายดา้นการออกแบบโครงสร้าง

กฎหมาย เน้ือหาการออกแบบโครงสรา้ง การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2527) ฯ

1. การรวมผลของน ้าหนักบรรทุก (วิธีหน่วยแรงปลอดภยั, วิธีประลัย)
2. น ้าหนักบรรทุก (น ้าหนักบรรทุกจร, น ้าหนักเครื่องจักร, แรงลม)
3. ก้าลังและหน่วยแรงของวัสดุ (คอนกรีต, เหล็กเสริมคอนกรีต, 

เหล็กเสริมอัดแรง, เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ, ไม้)
4. ก้าลังแบกทานและการทดสอบดินฐานราก (ฐานรากแผ่, ฐาน

รากเสาเข็ม)

กฎกระทรวงก าหนดการ

ออกแบบโครงสรา้งอาคาร 

และลกัษณะและคณุสมบตัขิอง

วสัดทุี่ใชใ้นงานโครงสรา้ง

อาคาร พ.ศ. ....
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48
(พ.ศ. 2540) ฯ และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 
(พ.ศ. 2549) ฯ

1. ก้าหนดอัตราการทนไฟของโครงสร้างอาคารท่ีกฎกระทรวง
ก้าหนด (ระยะหุ้มคอนกรีต, อัตราการทนไฟส้าหรับวัสดุอื่น)

2. คุณสมบัติของวัสดุตกแต่งอาคาร (การติดตั ง, การฟุ้งกระจาย, 
การสะท้อนแสง, การแตกกระจาย)

กฎกระทรวงก าหนดฐานราก

ของอาคารและพื้ นดินท่ีรองรบั

อาคาร พ.ศ. ...
กฎกระทรวงว่าด้วยการ
ควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย
ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ฯ

1. การรวมผลของแรง ก้าลังวัสดุ น ้าหนักบรรทุกอื่น (ยกเว้น
แรงลม) ก้าลังของดินฐานราก ให้ใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 6
(พ.ศ. 2527)

2. ค่าหน่วยแรงลม ค่าหน่วยแรง วิธีการ และเกณฑ์การออกแบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการค้านวณแรงลมและการตอบสนอง
ของอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กฎกระทรวง

ก าหนดวสัดแุละผลิตภณัฑท์ี่ใช้

ก่อสรา้งอาคารประเภทควบคมุ

การใช ้พ.ศ. ....

ภาพรวมกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



ภาพรวมกฎหมายดา้นการออกแบบโครงสร้าง

กฎหมาย เน้ือหาการออกแบบโครงสรา้ง การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย

กฎกระทรวงฯ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2564

1. ก้าหนดพื นที่และประเภทอาคารที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับตาม
กฎกระทรวงฯ 

2. การค้านวณแรงแผ่นดินไหว ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว 
การออกแบบให้มีความเหนียว

มีผลบังคับใช้ตั งแต่ วันท่ี 31 สิงหาคม 2564

ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง 
การออกแบบโครงสร้าง
อาคารเพื่อต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ.2564

1. ก้าหนดระดับความรุนแรงของแผ่นดนิไหวในพื นที่ต่าง ๆ
2. ก้าหนดวิธีการค้านวณแรงแผ่นดินไหว (ES, RSA, NLTH)
3. ก้าหนดรายละเอียดการออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริม

เหล็กให้มีความเหนียวขั นต่้า

มีผลบังคับใช้ตั งแต่ วันท่ี 10 พฤศจิกายน 
2564

กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์การอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร เพ่ือเสริม
ความมั่นคงแข็งแรงของ
อาคารให้สามารถต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2555

1. ก้าหนดลักษณะการเสริมความมั่นคงแข็งแรงที่ถือเป็นการ
ดัดแปลงอาคาร เช่น เพิ่มขนาดโครงสร้าง เพิ่มเติมโครงสร้าง 
ติดตั งอุปกรณ์ เป็นต้น

2. ก้าหนดเงื่อนไขการดัดแปลงที่สามารถน้ากฎหมายเดิมตอนที่
ได้รับอนุญาตมาใช้พิจารณาได้

3. มีการประเมินและค้านวณตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่
จัดท้าโดยกรมโยธาธกิารและผังเมือง

- ยังไม่มีการปรับปรุง -

ภาพรวมกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



• การออกแบบ (Design)

• การก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของวสัด ุ(Specifications)

• การควบคมุการก่อสรา้ง (Construction) & การทดสอบ 

(Testing) และการตรวจสอบ (Inspection)

• การใชง้านและการบ ารุงรกัษา (Use and Maintenance) & 

การตรวจสอบ (Inspection)

กระบวนการด้านเทคนิคท่ีเก่ียวข้อง 

มาตรฐาน (Standard)  รายการคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)
ข้อแนะน าในการปฏิบัติ (Guideline)  คู่มือ (Handbook/Manual)

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



➢ มาตรฐานงานก่อสร้างอาคารของกรมโยธาธกิารและผังเมือง (มยผ.)

➢ มาตรฐานอ้างอิงของหน่วยงานอื่น/มาตรฐานสากล เช่น มาตรฐาน วสท. 
มาตรฐาน มอก. มาตรฐาน ASTM
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ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร
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มยผ. 1102-52 มาตรฐานงานคอนกรีตอัดแรง

หมายเลขของมาตรฐาน ชื่อมาตรฐาน

หมายเลขแสดงหมวดมาตรฐาน

(หมายเลข 1 หมายถึง หมวดงานโครงสร้างและปฐพี)

หมายเลขแสดงประเภทมาตรฐาน

(หมายเลข 1 หมายถึง มาตรฐาน
คุณลักษณะเฉพาะของวัสดุและผลิตภัณฑ์)

มาตรฐานของ
กรมโยธาธกิารและผังเมือง

หมายเลขแสดงปีท่ีประกาศมาตรฐาน
(หมายเลข 52 หมายถึง พ.ศ. 2552)

ระบบการเรยีกช่ือและหมายเลขประจ  ามาตรฐาน มยผ.
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(๑)  มาตรฐานบงัคบั (Compulsory Standard)

ล าดบัความส าคญัของมาตรฐาน 

(๒)  มาตรฐานไม่บงัคบั (Non-compulsory Standard)

มีกฎหมายรองรบัเพื่อใหมี้ผลการบงัคบัใช้

เป็นเอกสารที่เป็นท่ียอมรบัจากผูป้ฏิบตั ิหาก

ปฏิบตัติามเอกสารดงักลา่วจะบรรลจุดุม่งหมาย

ตามท่ีไดว้างไว้

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



การอา้งถึงมาตรฐานในกฎหมายควบคมุอาคาร 

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑก์ารอนุญาตดดัแปลงอาคาร เพ่ือเสริมความ

มัน่คงแข็งแรงของอาคารใหส้ามารถตา้นทานแรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2555

“ขอ้ ๓ เจา้ของอาคารท่ีประสงคจ์ะดดัแปลงอาคาร ตอ้งจดัใหมี้การประเมินและ

ค านวณออกแบบการเสริมความมัน่คงแข็งแรงของอาคารตามหลกัเกณฑห์รือ

มาตรฐานท่ีจดัท าโดยกรมโยธาธิการและผงัเมืองหรือไดร้บัการรบัรองจาก

คณะกรรมการควบคุมอาคาร

ผูป้ระเมนและค านวณออกแบบการเสริมความมัน่คงแข็งแรงของอาคารตาม

วรรคหน่ึง ตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา

วิศวกรรมโยธา ตั้งแต่ระดบัสามญัวิศวกรขึ้ นไปและมีประสบการณห์รือผลงานใน

การออกแบบและค านวณโครงสรา้งอาคารตา้นแรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดินไหว ...”

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



มยผ. 1303 - 57

มาตรฐานการประเมินและการเสริมความ

มัน่คงแข็งแรงของโครงสรา้งอาคาร 

ในเขตที่อาจไดร้บัแรงสัน่สะเทือนของ

แผ่นดินไหว

(มาตรฐานบงัคบั)
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ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



การอา้งถึงมาตรฐานในกฎหมายควบคมุอาคาร 

กฎกระทรวงว่าดว้ยการควบคมุป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนส าหรบัตดิหรือตั้งป้ายตาม

กฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ฯ

ขอ้ ๗ ในการค านวณออกแบบโครงสรา้งป้ายหรือส่ิงท่ีสรา้งข้ึนส าหรบัติดหรือ

ตั้งป้าย ใหใ้ชค้า่หน่วยแรง วิธีการ และเกณฑก์ารออกแบบโดยใหเ้ป็นไปตามขอ้ ๑ 

ถึงขอ้ ๑๔ และขอ้ ๑๘ ถึงขอ้ ๒๒ ของกฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออก

ตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เวน้แต่คา่หน่วยแรงลม ค่า

หน่วยแรง วิธีการ และเกณฑก์ารออกแบบ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการค านวณ

แรงลมและการตอบสนองของอาคารของกรมโยธาธิการและผงัเมือง หรือ

มาตรฐานท่ีคณะกรรมการควบคมุอาคารรบัรอง

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



มาตรฐานการค านวณแรงลม

และการตอบสนองของอาคาร

มยผ. 1311-50

(มาตรฐานบงัคบั)

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



กฎกระทรวง การควบคุมกระเชา้ไฟฟ้า พ.ศ. 2564

ขอ้ ๓ การออกแบบ กอ่สรา้ง ดดัแปลง เปล่ียนแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ย

กระเชา้ไฟฟ้าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีไดร้บัการยอมรบัทัว่ไปและกรมโยธาธิการ

และผงัเมืองเห็นชอบ

???

การอา้งถึงมาตรฐานในกฎหมายควบคมุอาคาร 

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของ

กระเชา้ไฟฟ้า

มยผ. 9901-59

(มาตรฐานบงัคบั)

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



การอา้งถึงมาตรฐานในกฎหมายควบคมุอาคาร 

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การออกแบบโครงสรา้งอาคารเพ่ือตา้นทาน

แรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2564

“ขอ้ ๙ การคานวณแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวในบริเวณท่ี ๒ และบริเวณท่ี 

๓ ใหใ้ชว้ิธีการคานวณ ดงัต่อไปน้ี

(๑) วิธีแรงสถิตเทียบเท่า

(๒) วิธีสเปกตรมัการตอบสนองแบบโหมด

(๓) วิธีวิเคราะหก์ารตอบสนองแบบประวติัเวลา

โดยการคานวณแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวโดยวิธีแรงสถิตเทียบเท่าตาม 

(๑) ใหเ้ป็นไปตามหมวด ๕ และใหใ้ชไ้ดก้บักรณีใดกรณีหน่ึงตามขอ้ ๑๑ ส่วนการ

คานวณแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวโดยวิธีสเปกตรมัการตอบสนองแบบโหมด

และวิธีวิเคราะหก์ารตอบสนองแบบประวติัเวลาตาม (๒) และ (๓) ใหเ้ป็นไปตาม

มาตรฐานอ่ืนท่ีไดร้บัการยอมรบัทัว่ไปและกรมโยธาธิการและผงัเมืองเห็นชอบ”

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



มาตรฐานการออกแบบอาคารตา้นทาน

การสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหว

มยผ. 1301/1302-61

(ฉบบัปรบัปรุงครั้งท่ี 1)

(มาตรฐานบงัคบั)

มยผ. 1304-61

มาตรฐานการออกแบบอาคารเหล็กโครงสรา้ง

รูปพรรณเพ่ือตา้นทานการสัน่สะเทือนของ

แผ่นดินไหว

(มาตรฐานบงัคบั)
24

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



การอา้งถึงมาตรฐานในกฎหมายควบคมุอาคาร 

กฎกระทรวงก าหนดประเภทและระบบความปลอดภยัของอาคารท่ีใชเ้พ่ือ

ประกอบกิจการเป็นสถานบริการ พ.ศ.2555

“ขอ้ ๑๔ วสัดุตกแต่งผิวผนังและฝ้าเพดานท่ีใชภ้ายในสถานบริการ จะตอ้งเป็น

วสัดุท่ีติดไฟหรือลุกไหมท่ี้มีอุณหภูมิไมน่้อยกวา่ ๗๕๐ องศาเซลเซียสขึ้ นไป หรือเป็น

วสัดุท่ีมีดรรชนีการลามไฟไมเ่กิน ๗๕ และดรรชนีการกระจายควนัไมเ่กิน ๔๕๐

การใชว้สัดุตกแต่งอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวรรคหน่ึง ใหมี้พื้ นท่ีในการติดตั้งไดไ้มเ่กิน

รอ้ยละสิบของพ้ืนท่ีผิวผนังและพื้ นท่ีฝ้าเพดานน้ัน หากใชว้สัดุท่ีติดไฟงา่ย หรือลามไฟ

เร็ว ซ่ึงไดแ้ก่วสัดุท่ีมีส่วนผสมของปิโตรเลียม พลาสติกประเภทโฟม เยื่อกระดาษ 

หรือเยื่อท่ีผลิตจากเซลลโูลสวสัดุดงักล่าวจะตอ้งมีดรรชนีการลามไฟไม่เกิน ๗๕

ประเภทของวสัดุตกแต่งในวรรคหน่ึง การทดสอบคา่คุณสมบติัการติดไฟหรือลุก

ไหมด้รรชนีการลามไฟ และดรรชนีการกระจายควนัในวรรคหน่ึงและวรรคสองให้

เป็นไปตามมาตรฐานว่าดว้ยวสัดแุละการทดสอบของกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีคณะกรรมการควบคมุอาคารใหก้ารรบัรอง”

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



มาตรฐานการทดสอบการเผาไหมข้อง

วสัดุตกแตง่ผิว

มยผ. 8206-52

(มาตรฐานบงัคบั)

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



27

มาตรฐานก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะ

ของวสัดท่ีุใชใ้นงานโครงสรา้ง

ภาพรวมมาตรฐานด้านการออกแบบ (ต่อ)

มาตรฐาน มยผ. อ่ืนๆ ท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานอา้งอิง (ไม่บงัคบั)

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร

มยผ.  1101-64: มาตรฐานงานคอนกรีตฯ

มยผ.  1102-64 : มาตรฐานงานคอนกรีตอดัแรง

มยผ.  1103-64 : มาตรฐานงานเหล็กเสริมคอนกรีต

มยผ.  1104-64 : มาตรฐานงานไม ้ 

มยผ.  1105-64 : มาตรฐานงานฐานราก

มยผ.  1106-64 : มาตรฐานงานเสาเข็ม



ชุดมาตรฐานการทดสอบวสัดใุนงานคอนกรีต

มยผ. 1201 มาตรฐานการทดสอบหาขนาดคละของมวลรวม

มยผ. 1202 มาตรฐานการทดสอบหาความตา้นทานต่อการสึกกรอ่น

ของมวลรวมหยาบโดยใชเ้ครื่องทดสอบลอสแองเจลีส

มยผ. 1203 มาตรฐานการทดสอบหาสารอินทรียเ์จือปนในมวลละเอียด

มยผ. 1204 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่นสมัพทัธแ์ละ

ค่าการดูดซึมน ้าของมวลรวมหยาบ

มยผ. 1205 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความหนาแน่นสมัพทัธแ์ละ

ค่าการดูดซึมน ้าของมวลรวมละเอียด

มยผ. 1206 มาตรฐานการทดสอบหาค่าความช้ืนของมวลรวม

มาตรฐาน มยผ. อ่ืนๆ ท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานอา้งอิง (ไม่บงัคบั)

ภาพรวมมาตรฐานด้านการออกแบบ (ต่อ)ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



มยผ. 1241: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าแรงเฉือนตรง

มยผ. 1242: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าแรงอดัแกนเดียว

มยผ. 1243: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าแรงอดัสามแกน

มยผ. 1244:  มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าแรงอดัตวัคายน ้า

มยผ. 1245: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าขีดเหลว

มยผ. 1246: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาค่าขีดพลาสติก

มยผ. 1247: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาคา่แรงสมัประสิทธ์ิ

การหดตวั

มยผ. 1248: มาตรฐานการทดสอบเพื่อหาขนาดเม็ดของวสัดุ

มยผ. 1249: มาตรฐานการเจาะส ารวจดิน

รา่งชุดมาตรฐานการทดสอบงานปฐพีวิศวกรรม 

มาตรฐาน มยผ. อ่ืนๆ ท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานอา้งอิง (ไม่บงัคบั)

ภาพรวมมาตรฐานด้านการออกแบบ (ต่อ)ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



ดา้นอ่ืน ๆ - มาตรฐานงานดา้น

อคัคีภยั

มาตรฐาน มยผ. อ่ืนๆ ท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานอา้งอิง (ไม่บงัคบั)

ภาพรวมมาตรฐานด้านการออกแบบ (ต่อ)ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



มาตรฐาน มยผ. อ่ืนๆ ท่ีใชเ้ป็นมาตรฐานอา้งอิง (ไม่บงัคบั)

ภาพรวมมาตรฐานด้านการออกแบบ (ต่อ)

มาตรฐานการออกแบบราวกนัตกใน

อาคารจอดรถยนต์

มยผ. 1321-61

(มาตรฐานไม่บงัคบั แตใ่นอนาคตจะ

เป็นมาตรฐานบงัคบั)

ภาพรวมมาตรฐานที่เก่ียวขอ้งกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร



กระบวนการควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522



กระบวนการควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎกระทรวงว่าดว้ย

การควบคุมป้ายหรือส่ิง

ท่ีสรา้งข้ึนส าหรบัติด

หรือตั้งป้าย ฯ

พ.ศ. 2558



กระบวนการควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522



การออกแบบโครงสรา้งอาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร



กระบวนการควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

งานวิศวกรรมควบคมุ



กระบวนการควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

การด าเนินการที่มีการควบคุมใน พรบ. อาคาร



กระบวนการควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522



กระบวนการควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522



กระบวนการควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522



กระบวนการควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522



กระบวนการควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522



การออกแบบโครงสรา้งอาคารตามแนวทางในกฎหมายควบคุมอาคารในปัจจุบนั



การปฏิบตัวิิชาชีพใน พรบ. อาคาร

กระบวนการควบคุมอาคารตาม พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ≠ อาคารเขา้ข่ายงานวิศวกรรมควบคุม



กฎกระทรวง กระเชา้ไฟฟ้า ฯ

กฎกระทรวงท่ีบงัคบัเรือ่งการออกแบบโครงสรา้งอาคารแตล่ะประเภท

กฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 ฯ
กฎกระทรวง ป้าย ฯ

กฎกระทรวง แผ่นดินไหวฯ

กฎกระทรวง เครื่องเล่น ฯ



สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

กฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 ฯ สรุปสาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

• ใชส้ าหรบัออกแบบโครงสรา้งของอาคารทุกประเภทอาคาร 

ยกเวน้มีกฎกระทรวงอ่ืนก าหนดไวเ้ฉพาะ



สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

กฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 ฯ

สรุปสาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

• ก าลงัและหน่วยแรงของวสัดุ ไดแ้ก่

o อิฐ คอนกรีตบล็อกประสาน

o คอนกรีต (คอนกรีตลว้น คสล. คอร.)

o เหล็กเสริมคอนกรีต เหล็กเสริมอดัแรง

o เหล็กโครงสรา้งรูปพรรณ

o ไม้

• การรวมผลของน ้าหนักบรรทุก

o วิธีหน่วยแรงปลอดภยั (ASD)

o วิธีประลยั (USD)

• น ้าหนักบรรทุก

o น ้าหนักบรรทุกจร

o น ้าหนักเคร่ืองจกัร

o แรงลม

• ก าลงัแบกทานของฐานรากและการทดสอบดินฐานราก

o ฐานรากแผ่

o ฐานรากเสาเข็ม

R
ultimate

> γQ … ไม่ใช่ R
n

R
allow

> Q



ค่าหน่วยแรงของวสัดุ

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

ส าหรบัการออกแบบดว้ยวิธี ASD เทา่นั้น ??

f
c 
= 0.375 f

c
’ < 6.5 MPa (65 ksc)….. เทา่นั้น ???



ค่าหน่วยแรงของวสัดุ

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

f
s 
< 120 MPa (1200 ksc)

f
s 
< 170 MPa (1700 ksc)



ค่าหน่วยแรงของวสัดุ

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

f
s 
< 120 MPa (1200 ksc)

f
s 
= 0.4 f

y
< 210 MPa (2100 ksc)

f
s 
< 125 MPa (1250 ksc)

….. เทา่นั้น ???



ค่าหน่วยแรงของวสัดุ

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

f
y
< 240 MPa (2400 ksc)

f
y
< 400 MPa (4000 ksc)

f
c
’ < 15 MPa (150 ksc)

….. เทา่นั้น ???



ค่าหน่วยแรงของวสัดุ

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

ส าหรบัการออกแบบดว้ยวิธี ASD เทา่นั้น ??

f
y
< 240 MPa (2400 ksc)

f
y
< 220 MPa (2200 ksc)

f
s 
< 0.6 f

y

f
v
< 0.4 f

y



ค่าหน่วยแรงของวสัดุ

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

ส าหรบัการออกแบบดว้ยวิธี ASD เทา่นั้น ??



การรวมผลของแรง (ทฤษฎีก าลงัประลยั)

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ



สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

น ้าหนกับรรทุกจร



น ้าหนกับรรทุกอ่ืน ๆ

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

• ไม่มีการระบุถึงน ้าหนกับรรทุกคงท่ี (Dead Load)

• เป็นดลุพินิจของผูอ้อกแบบ

• ใชส้  าหรบักรณีโครงสรา้งพิเศษตา่ง ๆ เช่น หอถงัน ้า เจดีย์



สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

แรงลม



หน่วยแรงลมตามกฎกระทรวง

ความสูงของอาคารหรือส่วนของอาคาร หน่วยแรงลม 
(kg/m2)

ส่วนของอาคารที่สูงไม่เกิน 10 เมตร
ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 10 เมตร แต่ไม่
เกิน 20 เมตร
ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 20 เมตร แต่ไม่
เกิน 40 เมตร
ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 40 เมตร

50
80

120

160

ความสูงของอาคารหรือส่วนของอาคาร หน่วยแรงลม 
(kg/m2)

ส่วนของอาคารที่สูงไม่เกิน 10 เมตร
ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 10 เมตร แต่ไม่เกิน 
20 เมตร
ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 20 เมตร แต่ไม่เกิน 
40 เมตร
ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 40 เมตร แต่ไม่เกิน 
80 เมตร
ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 80 เมตร

50
80

120

160

200

หน่วยแรงลมตามข้อบัญญัติกรุงเทพฯ

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ



กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ
(ใช้ทั่วประเทศ)

มยผ. 1311-50
(เฉพาะการออกแบบป้ายตามกฎ

กระทรวงฯ ป้าย พ.ศ. 2558)

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544
(เฉพาะพ้ืนที่ กรุงเทพมหานคร)

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ



การค านวณแรงลมสถิต
เทียบเท่า ด้วยวิธีอย่างง่าย
➢ อาคารสูงไม่เกิน 80 เมตร
➢ ความสูงไม่เกิน 3 เท่าของ

ความกว้างประสิทธิผล
➢ สามารถใช้กับผนัง

ภายนอกอาคาร 
(cladding) ของอาคารได้
ทุกประเภท

การค านวณแรงลมสถิต
เทียบเท่า ด้วยวิธีอย่าง
ละเอียด
➢ อาคารสูงเกิน 80 เมตร
➢ ความสูงเกิน 3 เท่าของ

ความกว้างประสิทธิผล
➢ อาคารท่ีสั่นไหวง่าย เช่น 

อาคารท่ีมีน ้าหนักเบา มี Tn
ต่้า มีความหน่วง 
(damping) ต่้า

ภูมิประเทศ A
(โล่ง)

ภูมิประเทศ B
(ชานเมือง)

ภูมิประเทศ C 
(หนาแน่น)

*เฉพาะวิธีอย่าง
ละเอียด

ความส าคัญ

รูปทรงอาคาร

ความเร็วลมอ้างอิง
(5 กลุ่ม)

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ
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V=25 Iw=1.15 A
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แรงลมสถติเทยีบเทา่อยา่งงา่ย

H 80 m

W 240 m

D 200 m

สภาวะจ า ดัดา้น  าลัง

Iw 1.15

ชนดิชอ่งเปิด case1

 ลุ ่1  รงุเ พฯ

25 m/s

1.25 kg/m
3

VV


เปรียบเทียบแรงลมจากกฎกระทรวง กับ มยผ. 1311 ด้วยวิธีอย่างง่าย

สภาพภ ูปิระเ ศ A สภาพภ ูปิระเ ศ B

80 132 128

70 130 126

60 127 123

50 124 119

40 120 115

30 116 110

20 110 104

10 101 97

0 95 97

ควา สงูจา 

พืน้ (m)

แรงล ดา้นหนา้+แรงล ดา้น า้ย 

(kg/m2)

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ



แรงลมสถติเทยีบเทา่อยา่งงา่ย

H 80 m

W 240 m

D 200 m

สภาวะจ า ดัดา้น  าลัง

Iw 1.15

ชนดิชอ่งเปิด case1

 ลุ ่4A ใตฝ่ั้งอา่วไ ย

30 m/s

1.25 kg/m
3

VV
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m
 

       kg/m2 

V=30 Iw=1.15 A

V=30 Iw=1.15 B

    

    

สภาพภ ูปิระเ ศ A สภาพภ ูปิระเ ศ B

80 190 151

70 186 147

60 182 143

50 178 138

40 173 132

30 167 125

20 158 116

10 146 106

0 137 106

ควา สงูจา 

พืน้ (m)

แรงล ดา้นหนา้+แรงล ดา้น า้ย 

(kg/m2)

เปรียบเทียบแรงลมจากกฎกระทรวง กับ มยผ. 1311 ด้วยวิธีอย่างง่าย

Worst Case

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ



ก าลงัแบกทานของดินฐานราก

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ

พิจารณาจากน ้าหนกับรรทุกท่ีไม่ปรบัค่า (Non-Factored Load)



ก าลงัแบกทานของฐานรากเสาเข็ม

สาระส าคญัของกฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯ



สาระส าคญัของกฎกระทรวง ป้ายฯ (พ.ศ. 2558) ฯ

สรุปสาระส าคญัของกฎกระทรวง ป้ายฯ (พ.ศ. 2558) ฯ 

(เฉพาะในสว่นของการออกแบบโครงสรา้ง)

• ออกแบบตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2527)ฯ ยกเวน้

น ้าหนักบรรทุกต่าง ๆ

• การค านวณแรงลม ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการค านวณ

แรงลมและการตอบสนองของอาคาร (มยผ.1311-50) 



หลักการค านวณแรงลม ด้วยวิธีอย่างง่าย

ภูมิประเทศ A
(โล่ง)

ภูมิประเทศ B
(ชานเมือง)

ค่าสัมประสิทธิ์ของหน่วยแรงลม (Cp)

ความเร็วลมอ้างอิง (V)
(5 กลุ่ม)

การค านวณแรงลมสถิตเทียบเท่า 
ด้วยวิธีอย่างง่าย
➢ อาคารสูงไม่เกิน 80 เมตร
➢ ความสูงไม่เกิน 3 เท่าของความกว้าง

ประสิทธิผล
➢ สามารถใช้กับผนังภายนอกอาคาร 

(cladding) ของอาคารได้ทุกประเภท

w e g pp I qC C C=

ค่าประกอบเนื่องจากการกระโชก
ของลม (Cg)
➢ โครงสร้างหลัก Cg เท่ากับ 2.0
➢ ป้าย ก าแพง Cg เท่ากับ 2.35
➢ โครงสร้างรอง เปลือกอาคาร Cg

เท่ากับ 2.5

21

2
q V

g

 
=  

 

“หน่วยแรงลมอ้างอิง”
ค่าประกอบเนื่องจาก
สภาพภูมิประเทศ (Ce)

ค่าประกอบความส าคัญ (Iw)



แรงลมป้าย

มยผ.1311-50 ได้เสนอวิธีการค านวณแรงลมส าหรับป้าย

w e g pp I qC C C=

21

2
q V

g

 
=  

 

แรงลมขึ้นอยู่กับตัวแปร ดังต่อไปนี้

wI
0.2

0.3

10

0.7
12

e

z

C
z

  
  
  

= 
 
 
 

2.35gC =

ภูมิประเทศแบบ A

ภูมิประเทศแบบ B

z ความสูงถึงยอดป้าย

“Exposure 
factor”

“Gust effect 
factor”

“ค่าประกอบความส าคญั”

“หน่วยแรงลมอา้งอิง”



หลักการค านวณแรงลม ด้วยวิธีอย่างง่าย

w e g pp I qC C C=

ค่าสัมประสิทธิ์ของหน่วยแรงลม (Cp) ส าหรับป้าย



ตวัอยา่งการค านวณแรงลมกระท ากบัป้าย

ป้ายตั้งอยูท่ี่แยกล าสาลี

ขนาด 12x24 m2

สูงจากพ้ืนประมาณ 24 m

I
w

= 1

V = 25 m/s

ภูมิประเทศแบบ A

กรณีลมตั้งฉากกบัป้าย

162 kg/m2

1
2

 m

24 m

กรณีขอบดา้นซา้ยช้ีเขา้หา

ลม

162 

kg/m2

8 m8 m 8 m

307 

kg/m2

16 

kg/m2

กรณีขอบดา้นขวาช้ีเขา้หา

ลม

162 

kg/m2

8 m8 m 8 m

16 

kg/m2

307 

kg/m2



เปรียบเทียบแรงลมกระท ากบัป้าย (กทม. และ มยผ.)

ความสูงของอาคาร แรงลม 

(kg/m2)

0-10

10 - 20

20 - 40

40 - 80 

80 up

50

80

120

160

200

กทม.

162 kg/m2

1
2

 m

24 m

กรณีลมตั้งฉากกบัป้าย

ป้ายสูง 24 เมตร



สาระส าคญัของกฎกระทรวงและประกาศ แผ่นดินไหวฯ (พ.ศ. 2564) ฯ

สรุปสาระส าคญัของกฎกระทรวง และ ประกาศกระทรวง

แผ่นดินไหวฯ (พ.ศ. 2564) ฯ

• ออกแบบตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2527)ฯ ยกเวน้

o การรวมผลของน ้าหนักบรรทุกอ่ืน กบั แรงแผ่นดินไหว 

(ในกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 6 ฯ ไมม่ีก าหนดไว)้

สว่นการรวมผลกรณีอ่ืน ใหย้ดึตาม กฎกระทรวง ฉบบัที่ 6 ฯ 

เหมือนเดิม

• ก าหนดพื้ นท่ีควบคุมท่ีตอ้งพิจารณาเรื่องแรงแผ่นดินไหว

• ก าหนดระดบัความรุนแรงของแผ่นดินไหว

• ก าหนดวธีิการค านวณแรงแผ่นดินไหว

• ก าหนดการใหร้ายละเอียดโครงสรา้งใหม้ีความเหนียว



กฎกระทรวงฯ
พ.ศ. ...

พ้ืนท่ีครอบคลุม เนื้อหาการออกแบบ
การอ้างอิง

หลักเกณฑ์อื่น

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๔๙
(พ.ศ. ๒๕๔๐)

๑๐ จังหวัด
(เหนือและตะวันตก)

๑. ออกแบบให้โครงสร้างมีความเหนียว (ductility)
๒. อาคารรูปทรงไม่สม่้าเสมอ/ไมเ่ป็นตึกใช้วิธี

พลศาสตร์ โดยสามัญวิศวกร
๓. อาคารเป็นตึกฯ ใช้วิธีแรงเฉือนที่ฐาน (UBC Code)

--

กฎกระทรวงฯ
แผ่นดินไหว 
พ.ศ. ๒๕๕๐
(บังคับใช้ถึง
วันที่ ๓๐ 
สิงหาคม 
๒๕๖๔)

รวม ๒๒ จังหวัด
เฝ้าระวัง – ๗ จังหวัด (ใต้)
๑ – ๕ จังหวัด (กทม/ปริมณฑล)
๒ – ๑๐ จังหวัด (เหนือ/ตะวันตก)

๑. ก้าหนดรายละเอียดโครงสร้างมีความเหนียวอย่าง
น้อยความเหนียวจ้ากัด (limited ductility)

มยผ.

๒. อาคารรูปทรงไม่สม่้าเสมอ/ไมเ่ป็นตึก/ไม่เฝ้าระวัง
ใช้วิธีพลศาสตร์ โดยสามัญวิศวกร

มาตรฐานที่สภาวิศวกร
รับรอง/ของนิติบุคคล
ที่มีวุฒิวิศวกรรับรอง

๓. อาคารเป็นตึก/ไม่เฝ้าระวัง ใช้วิธีแรงเฉือนที่ฐาน 
(UBC Code)

--

กฎกระทรวงฯ
แผ่นดินไหว 
พ.ศ. ๒๕๖๔

รวม ๔๓ จังหวัด
๑ – ๑๔ จังหวัด (ใต้/อีสาน)
๒ – ๑๗ จังหวัด (กทม/ปริมณฑล)
๓ – ๑๒ จังหวัด (เหนือ/ตะวันตก)

๑. ก้าหนดรายละเอียดโครงสร้างมีความเหนียว (ductility) ประกาศฯ/มยผ.

๒. การค้านวณแรงแผ่นดินไหว ประกาศฯ/มยผ.

๓. ระดับความรุนแรงของแผ่นดินไหว ประกาศฯ/มยผ.

สาระส าคญัของกฎกระทรวงและประกาศ แผ่นดินไหวฯ (พ.ศ. 2564) ฯ



1. กรุงเทพมหานคร
2. สมทุรปราการ
3. สมทุรสาคร
4. สมทุรสงคราม
5. นครปฐม
6. นนทบรุี
7. ปทมุธานี
8. พระนครศรอียธุยา
9. สพุรรณบรุี

“บริเวณที ่๑” (เฝ้าระวัง)
“บริเวณที ่๒” (เสี่ยงปานกลาง)
“บริเวณที ่๓” (เสี่ยงสูง)
รวม ๔๓ จังหวัด

พื้นท่ีเส่ียงภัยแผน่ดินไหว

บริเวณที่ 1 เป็นบริเวณหรือพื้ นท่ีท่ีตอ้งเฝ้า

ระวงั ไดแ้ก่ กระบี่ ชุมพร ตรงั นครพนม 

นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ประจวบคีรีขนัธ ์

พิษณุโลก เพชรบุรี เลย สงขลา สตลู สุราษฎร์

ธานี และหนองคาย (รวม 14 จงัหวดั)

บริเวณที่ 2 เสี่ยงภยัในระดบัปานกลาง

ไดแ้ก่ กรุงเทพมหานคร ก าแพงเพชร ชยันาท

นครปฐม นครสวรรค ์นนทบุรี ปทุมธานี 

พระนครศรีอยุธยา พงังา ภูเก็ต ระนอง ราชบุรี 

สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 

สุพรรณบุรี และอุทยัธานี (รวม 17 จงัหวดั)

บริเวณที่ 3 เสี่ยงภยัในระดบัสูง ไดแ้ก่ 

กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน 

พะเยา แพร ่แม่ฮ่องสอน ล าปาง ล าพนู สุโขทยั 

และอุตรดิตถ ์(รวม 12 จงัหวดั)



อาคารที่บังคับตามกฎกระทรวงฯ (บริเวณท่ี ๓ / บริเวณท่ี ๑ และ ๒)
(๑/๑) อาคารที่จ้าเป็นต่อการช่วยเหลือและบรรเทาภัยหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว ได้แก่ สถานพยาบาลที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนย์บรรเทาสา

ธารณภัย อาคารศูนย์สื่อสาร ท่าอากาศยาน โรงไฟฟ้า หรือโรงผลิตและเก็บน ้าประปา 
(๒/๒) คลังสินค้าที่ใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาวัตถุอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายประเภทวัตถุระเบิดได้ วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ หรือวัตถุกัมมันตรังสี
(๓/--) อาคารสาธารณะ
(--/๓) โรงมหรสพ หอประชุม ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร์ สถานีขนส่ง สถานบริการ หรือท่าจอดเรือ ที่มีพื นที่อาคารตั งแต่ ๖๐๐ ตารางเมตรขึ นไป
(--/๔) หอศิลป์ พิพิธภัณฑสถาน หรือสถานศึกษา ที่มีพื นที่อาคารตั งแต่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ นไป
(--/๕) หอสมุดที่มีพื นที่อาคารตั งแต่ ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ นไป
(--/๖) ตลาด ห้างสรรพสินค้า หรือศูนย์การค้า ที่มีพื นที่อาคารตั งแต่ ๑,๕๐๐ ตารางเมตรขึ นไป
(--/๗) โรงแรม อาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ที่มีพื นที่อาคารตั งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ นไป
(--/๘) อาคารจอดรถที่มีพื นที่อาคารตั งแต่ ๔,๐๐๐ ตารางเมตรขึ นไป
(๔/๙) สถานรับเลี ยงเด็กอ่อน สถานให้บริการดูแลผู้สูงอายุ หรือสถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ (ที่มีพื นที่อาคารตั งแต่ ๓๐๐ ตารางเมตรขึ นไป)
(๕/๑๐) เรือนจ้าตามกฎหมายว่าด้วยราชทัณฑ์
(๖/๑๑) อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
(๗/๑๒) อาคารที่มีความสูงตั้งแต่ ๑๐ เมตร หรือ ๓ ชั้นขึ้นไป (๑๕ เมตร หรือ ๕ ชั้นขึ้นไป)
(๘/๑๓) สะพานหรือทางยกระดับท่ีมีช่วงระหว่างศูนย์กลางตอม่อยาวตั งแต่ ๕ เมตร (๑๐ เมตร) ขึ นไป รวมถึงอาคารที่ใช้ในการควบคุมการจราจรของสะพานหรือทาง

ยกระดับดังกล่าว
(๙/๑๔) อุโมงค์ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่ง
(๑๐/๑๕) เขื่อนเก็บกักน ้า เขื่อนทดน ้า หรือฝายทดน ้า ที่ตัวเขื่อนหรือตัวฝายมีความสูงตั งแต่ ๑๐ เมตรขึ นไป รวมถึงอาคารประกอบที่ใช้ในการบังคับหรือควบคุมน ้าของ

เขื่อนหรือของฝายดังกล่าว
(๑๑/๑๖) อาคารที่ท้าการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การของรัฐที่จัดตั งขึ นตามกฎหมาย
(๑๒/--) อาคารอยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ที่ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน
(๑๓/๑๗) เครื่องเล่นตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่นที่โครงสร้างมีความสูงตั งแต่ ๑๐ เมตร (๑๕ เมตร) ขึ นไป

สาระส าคญัของกฎกระทรวงและประกาศ แผ่นดินไหวฯ (พ.ศ. 2564) ฯ



1

2+3

สาระส าคญัของกฎกระทรวงและประกาศ แผ่นดินไหวฯ (พ.ศ. 2564) ฯ



ผูอ้อกแบบและค ำนวณ (ข้อ ๖)

หลักเกณฑ์การออกแบบโครงสร้างอาคาร

๑) การจัดโครงสร้างท้ังระบบ ก าหนดรายละเอียดปลีกย่อย

ของช้ินส่วนโครงสร้างและบริเวณรอยต่อระหว่างปลายช้ินส่วน

โครงสร้างต่าง ๆ ให้มีความเหนียว

๒) การค านวณแรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว

๓) ระดับความรนุแรงของแผน่ดินไหวส าหรับการออกแบบ

และค านวณโครงสร้างอาคาร



หลักเกณฑ์

การจัดระบบโครงสร้างและช้ินส่วน/รอยต่อให้มีความเหนียว

หลักเกณฑ์ท่ีจัดท าโดยส่วนราชการอ่ืนท่ีมหีน้าท่ี

และอ านาจในเร่ืองน้ัน

อาคารควบคุมในท้ัง ๓ บริเวณ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

กรณท่ียังไม่มีหลักเกณฑ์ฯ ให้กระท าหรือได้รับการรับรอง

โดยนิติบคุคลซ่ึงได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และนิติบคุคลนั้นต้องมีวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาฯ



หลักเกณฑ์การค านวณแรงส่ันสะเทือนของแผน่ดินไหว

อาคารต้องได้รับการค านวณให้สามารถรับแรงส่ันสะเทือน

ของแผน่ดินไหวท่ีไมต่ ่ากว่าท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง

อาคารควบคุมในบริเวณท่ี ๒ หรือบริเวณท่ี ๓

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

กรณท่ียังไม่มีประกาศกระทรวง ให้กระท าหรือได้รับการรับรอง

โดยนิติบคุคลซ่ึงได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

และนิติบคุคลนั้นต้องมีวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาฯ



เง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗

ไม่มีประกาศกระทรวงมหาดไทย

ให้กระท าหรือได้รับการรับรองโดยนิติบคุคลซ่ึงได้รับใบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ และนิติบคุคลน้ันต้องมวุีฒิวิศวกร

สาขาวิศวกรรมโยธาฯ



สาระส าคญัของกฎกระทรวงและประกาศ แผ่นดินไหวฯ (พ.ศ. 2564) ฯ



เง่ือนไขเก่ียวกับหลักเกณฑ์ตามข้อ ๘

มีประกาศกระทรวงแต่ไม่ครอบคลมุอาคารควบคุมบางประเภท

ไม่มีหลักเกณฑ์ของอาคารควบคุมบางประเภทท่ีจัดท าโดย

ส่วนราชการอ่ืน

ให้กระท าหรือได้รับการรับรองโดยนิติบคุคลซ่ึงได้รับใบอนญุาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ และนิติบคุคลน้ันต้องมวุีฒิวิศวกร

สาขาวิศวกรรมโยธาฯ

ระดับความรนุแรงของแผน่ดินไหวของอาคารไมต่ ่ากว่าระดับท่ีก าหนดไว้

ในประกาศกระทรวง



ประกาศกระทรวงมหาดไทยฯ
พ.ศ. 2564

การก าหนดรายละเอียด
โครงสร้างให้มีความ
เหนียวท่ีเหมาะสม

วิธีการค านวณแรง
แผ่นดินไหว

ก าหนดระดับความ
รุนแรงของ
แผ่นดินไหว

บริเวณ ๑ / บริเวณ ๒ หรือ ๓ การออกแบบประเภท ก
• โครงสร้าง ค.ส.ล. เสา และ แผ่นพื้นไร้คาน เสริมเหลก็

ขั้นต ่ำตำมประกำศฯ
• โครงสร้ำงอื น ชิ้นส่วนโครงสร้างทางดิ่ง ออกแบบให้มี

ควำมเหนียวปำนกลำง ตำม มยผ./มำตรฐำนอื น

พื้นที่นอกแอ่งกรุงเทพฯ

พื้นที่ในแอ่งกรุงเทพฯ

บริเวณ ๒ หรือ ๓ การออกแบบประเภท ข ค ง
• ออกแบบรำยละเอียดโครงสร้ำงให้มีควำมเหนียวตำม

ระดับที เหมำะสม ตำม มยผ./มำตรฐำนอื น

วิธีแรงสถิตเทียบเท่า

วิธีทางพลศาสตร์
(ตาม มยผ./มาตรฐานอื่น)

วิธีอื่น
(โดยวิศวกรที่เป็นนิติบุคคล)

สาระส าคญัของกฎกระทรวงและประกาศ แผ่นดินไหวฯ (พ.ศ. 2564) ฯ



(๑) สะพานหรือทางยกระดบั 

(๒) อุโมงคท์ี่ใชเ้ป็นเสน้ทางคมนาคมขนส่ง

(๓) เข่ือนเก็บกกัน ้า เข่ือนทดน ้า หรอืฝายทดน ้า

(๔) เครื่องเล่นตามกฎกระทรวงว่าดว้ยการควบคุม

เครือ่งเล่น

ไม่ครอบคลมุ

หลักเกณฑ์ท่ีจัดท าโดยส่วนราชการอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีและอ านาจในเร่ืองน้ัน 

แต่ให้ใช้ระดับความรนุแรงไม่ต ่ากว่าท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง 



สาระส าคญัของกฎกระทรวงและประกาศ แผ่นดินไหวฯ (พ.ศ. 2564) ฯ



ใหก้ระท าโดยนิตบุิคคลซ่ึงไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุหรือไดร้บัการรบัรอง โดยนิตบุิคคล

ซ่ึงไดร้บัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ

โดยนิตบุิคคลนั้นตอ้งมีวิศวกรระดบัวุฒิวิศวกร สาขา

วิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าดว้ยวิศวกร เป็นผูใ้ห้

ค าแนะน าปรึกษาและลงลายมือช่ือ รบัรองวิธีการค านวณนั้น 

และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง

การออกแบบและค านวณโดยวิธีอ่ืน



มยผ. 1304 – 61
(ให้รายละเอยีดโครงสร้าง
เหลก็รูปพรรณรีดร้อน)

มยผ. 1301/1302 – 61
(รวม ค านวณแรง+ให้รายละเอยีด
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็)

มยผ. 1301 – 54
(ให้รายละเอยีดโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็)

มยผ. 1302 – 52
(ค านวณแรงแผ่นดนิไหว)

มยผ. xxxx – xx
(ให้รายละเอยีดโครงสร้าง

….)

สาระส าคญัของกฎกระทรวงและประกาศ แผ่นดินไหวฯ (พ.ศ. 2564) ฯ



สาระส าคญัของกฎกระทรวง กระเชา้ไฟฟ้าฯ (พ.ศ. 2564) ฯ

สรุปสาระส าคญัของกฎกระทรวง กระเชา้ไฟฟ้าฯ (พ.ศ. 

2564) ฯ (เฉพาะสว่นการออกแบบ)

• ออกแบบตามมาตรฐานท่ีไดร้บัการยอมรบัทัว่ไปและกรม

โยธาธิการและผงัเมืองเห็นชอบ

มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของกระเชา้ไฟฟ้า

มยผ. 9901-59



สาระส าคญัของกฎกระทรวง เครื่องเล่นฯ (พ.ศ. 2564) ฯ

สรุปสาระส าคญัของกฎกระทรวง เครื่องเลน่ฯ (พ.ศ. 2564) ฯ

(เฉพาะสว่นการออกแบบ)

• ออกแบบตามท่ีรฐัมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ

ควบคุมอาคารประกาศก าหนด (ประกาศกระทรวง)

• คุณสมบติัของวสัดุท่ีใช ้เป็นไปตามท่ีรฐัมนตรีโดยค าแนะน าของ

คณะกรรมการควบคุมอาคารประกาศก าหนด (ประกาศ

กระทรวง)

มยผ. 9902-52 ???



การปรบัปรุงกฎหมายและขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวของกบัการออกแบบโครงสรา้งอาคาร

ในอนาคต



ภาพรวมกฎหมายดา้นการออกแบบโครงสร้าง

กฎหมาย เน้ือหาการออกแบบโครงสรา้ง การปรบัปรุงแกไ้ขกฎหมาย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6
(พ.ศ. 2527) ฯ

1. การรวมผลของน ้าหนักบรรทุก (วิธีหน่วยแรงปลอดภยั, วิธีประลัย)
2. น ้าหนักบรรทุก (น ้าหนักบรรทุกจร, น ้าหนักเครื่องจักร, แรงลม)
3. ก้าลังและหน่วยแรงของวัสดุ (คอนกรีต, เหล็กเสริมคอนกรีต, 

เหล็กเสริมอัดแรง, เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ, ไม้)
4. ก้าลังแบกทานและการทดสอบดินฐานราก (ฐานรากแผ่, ฐาน

รากเสาเข็ม)

กฎกระทรวงก าหนดการ

ออกแบบโครงสรา้งอาคาร 

และลกัษณะและคณุสมบตัขิอง

วสัดทุี่ใชใ้นงานโครงสรา้ง

อาคาร พ.ศ. ....
กฎกระทรวง ฉบับที่ 48
(พ.ศ. 2540) ฯ และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 60 
(พ.ศ. 2549) ฯ

1. ก้าหนดอัตราการทนไฟของโครงสร้างอาคารท่ีกฎกระทรวง
ก้าหนด (ระยะหุ้มคอนกรีต, อัตราการทนไฟส้าหรับวัสดุอื่น)

2. คุณสมบัติของวัสดุตกแต่งอาคาร (การติดตั ง, การฟุ้งกระจาย, 
การสะท้อนแสง, การแตกกระจาย)

กฎกระทรวงก าหนดฐานราก

ของอาคารและพื้ นดินท่ีรองรบั

อาคาร พ.ศ. ...
กฎกระทรวงว่าด้วยการ
ควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้าง
ขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย
ตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2558 ฯ

1. การรวมผลของแรง ก้าลังวัสดุ น ้าหนักบรรทุกอื่น (ยกเว้น
แรงลม) ก้าลังของดินฐานราก ให้ใช้ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 6
(พ.ศ. 2527)

2. ค่าหน่วยแรงลม ค่าหน่วยแรง วิธีการ และเกณฑ์การออกแบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการค้านวณแรงลมและการตอบสนอง
ของอาคารของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

กฎกระทรวง

ก าหนดวสัดแุละผลิตภณัฑท์ี่ใช้

ก่อสรา้งอาคารประเภทควบคมุ

การใช ้พ.ศ. ....

การปรบัปรุงขอ้บงัคบัในการออกแบบโครงสรา้งอาคารในอนาคต

-
-
-
-
-
-
ย
ก
เล
ิก
-
-
-
-
-
-



การรวมผลของแรง

การปรบัปรุงขอ้บงัคบัในการออกแบบโครงสรา้งอาคารในอนาคต

• มีการรวมผลของแรงทั้งวิธี ASD และ LRFD

• ปรบัปรุง Load Combination ใหส้อดคลอ้งกบัผลการศึกษา

• เพิ่มเติมตวัคณูลดก าลงั () ส าหรบัการออกแบบดว้ยวิธี LRFD



การปรบัปรุงขอ้บงัคบัในการออกแบบโครงสรา้งอาคารในอนาคต

• จดักลุม่ของน ้าหนกั

บรรทุกจรใหส้อดคลอ้ง

กบัประเภทการใชอ้าคาร 

(Occupancy) ตาม IBC

• ปรบัปรุงค่าน ้าหนกั

บรรทุกจรใหส้อดคลอ้ง

กบัผลการศึกษา



น ้าหนกับรรทุกอ่ืน ๆ

• เพ่ิมเตมิการค านวณน ้าหนกับรรทุกคงท่ี (Dead Load)

• เพิ่มเติมการค านวณแรงกระแทกจากเครือ่งจกัร อุปกรณ์ หรือ

น ้าหนกับรรทุกท่ีท าใหเ้กิดการสัน่สะเทือนหรอืแรงกระแทก 

(Impact Load)

การปรบัปรุงขอ้บงัคบัในการออกแบบโครงสรา้งอาคารในอนาคต



แรงลม

การปรบัปรุงขอ้บงัคบัในการออกแบบโครงสรา้งอาคารในอนาคต

• เพิ่มเติมการพิจารณาสภาพภูมิประเทศ

• อา้งอิงมาตรฐานการค านวณแรงลมและผลตอบสนองของ

อาคาร (มยผ. 1311-50)



การปรับปรุงแก้ไขหน่วยแรงลม ในร่างกฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน และความคงทน
ของอาคาร ตลอดจนลักษณะ และคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ....

การเปรียบเทยีบข้อก าหนดด้านแรงลม

ส่วนของอาคาร
หน่วยแรงลม

กิโลนิวตันตอ่ตารางเมตร 
(กิโลกรัมแรงต่อตารางเมตร)

แบบเมืองหรือชานเมือง
(ภูมิประเทศ B หรือ C)

แบบโล่งหรือชายฝั่ง
ทะเล (ภูมิประเทศ A)

1. ส่วนของอาคารที่สูงไม่เกิน 
10 เมตร

2. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 10
เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร

3. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 20
เมตร แต่ไม่เกิน 40 เมตร

0.6 (60)

0.8 (80)

1.2 (120)

1.0 (100)

1.2 (120)

1.6 (160)

ความสูงของอาคารหรือส่วน
ของอาคาร

หน่วยแรงลม 
(kg/m2)

1. ส่วนของอาคารที่สูงไม่เกิน
10 เมตร

2. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 10
เมตร แต่ไม่เกิน 20 เมตร

3. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 20
เมตร แต่ไม่เกิน 40 เมตร

4. ส่วนของอาคารที่สูงเกิน 40
เมตร

50

80

120

160

*เฉพาะ  1) อาคารรูปทรงสี่เหลี่ยมความสูงไม่เกิน 40 เมตร
2) ความสูงไม่เกิน 3 เท่าของความกว้างน้อยที่สุด NO

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) ฯร่างกฎกระทรวง ฯ

การปรบัปรุงขอ้บงัคบัในการออกแบบโครงสรา้งอาคารในอนาคต



แนวทางการปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารในอนาคต



แนวทางการปรบัปรุงกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารในอนาคต



ข้อมูลเพิ่มเติม: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาคาร
ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

โทร: 02-299-4321


