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กฎกระทรวง 
กําหนดการรับน้ําหนัก  ความตานทาน  ความคงทนของอาคาร 

และพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว 

พ.ศ.  ๒๕๕๐ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๓)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  
มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๒  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนํา 
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกกฎกระทรวง   ฉบับที่   ๔๙   (พ .ศ .   ๒๕๔๐)   ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“บริเวณเฝาระวัง”  หมายความวา  พื้นที่หรือบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจากแผนดินไหว  

ไดแก  จังหวัดกระบี่  จังหวัดชุมพร  จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง  จังหวัดสงขลา  และ
จังหวัดสุราษฎรธานี 

“บริเวณที่  ๑”  หมายความวา  พื้นที่หรือบริเวณที่เปนดินออนมากที่อาจไดรับผลกระทบ 
จากแผนดินไหวระยะไกล  ไดแก  กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัด
สมุทรปราการ  และจังหวัดสมุทรสาคร 
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“บริเวณที่  ๒”  หมายความวา  พื้นที่หรือบริเวณที่อยูใกลรอยเลื่อนที่อาจไดรับผลกระทบ 
จากแผนดินไหว  ไดแก  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัดตาก  จังหวัดนาน  
จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร  จังหวัดแมฮองสอน  จังหวัดลําปาง  และจังหวัดลําพูน 

ขอ ๓ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับในบริเวณและอาคารดังตอไปนี้ 
(๑) บริเวณเฝาระวังและบริเวณที่  ๑ 
 (ก) อาคารที่จําเปนตอความเปนอยูของสาธารณชน  เชน  สถานพยาบาลที่รับผูปวยไว

คางคืน  สถานีดับเพลิง  อาคารศูนยบรรเทาสาธารณภัย  อาคารศูนยส่ือสาร  ทาอากาศยาน  โรงไฟฟา   
โรงผลิตและเก็บน้ําประปา   

 (ข) อาคารเก็บวัตถุอนัตราย  เชน  วัตถุระเบิด  วัตถุไวไฟ  วัตถุมีพิษ  วัตถุกัมมันตรังสี  
หรือวัตถุที่ระเบิดได   

 (ค) อาคารสาธารณะที่มีผูใชอาคารไดต้ังแตสามรอยคนข้ึนไป  ไดแก  โรงมหรสพ  
หอประชุม  หอศิลป  พิพิธภัณฑสถาน   หอสมุด  ศาสนสถาน   สนามกีฬา   อัฒจันทร   ตลาด
หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  สถานีรถ  และโรงแรม 

 (ง) สถานศึกษาที่รับนักเรียนหรือนักศึกษาไดต้ังแตสองรอยหาสิบคนข้ึนไป 
 (จ) สถานรับเลี้ยงเด็กออนที่รับเด็กออนไดต้ังแตหาสิบคนข้ึนไป 
 (ฉ) อาคารที่มีผูใชอาคารไดต้ังแตหาพันคนขึ้นไป 
 (ช) อาคารที่มีความสูงต้ังแตสิบหาเมตรขึ้นไป 
 (ซ) สะพานหรือทางยกระดับที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอยาวต้ังแตสิบเมตรขึ้นไป 
 (ฌ) เข่ือนเก็บกักน้ํา  เข่ือนทดน้ําหรือฝายทดน้ํา  ที่ตัวเข่ือนหรือตัวฝายมีความสูง 

ต้ังแตสิบเมตรขึ้นไป 
(๒) บริเวณที่  ๒ 
 (ก) อาคารที่จําเปนตอความเปนอยูของสาธารณชน  เชน  สถานพยาบาลที่รับผูปวยไว

คางคืน  สถานีดับเพลิง  อาคารศูนยบรรเทาสาธารณภัย  อาคารศูนยส่ือสาร  ทาอากาศยาน  โรงไฟฟา   
โรงผลิตและเก็บน้ําประปา   

 (ข) อาคารเก็บวัตถุอันตราย  เชน  วัตถุระเบิด  วัตถุไวไฟ  วัตถุมีพิษ  วัตถุกัมมันตรังสี  
หรือวัตถุที่ระเบิดได   

 (ค) อาคารสาธารณะ  ไดแก  โรงมหรสพ  หอประชุม  หอศิลป  พิพิธภัณฑสถาน

หอสมุด  ศาสนสถาน  สนามกีฬา  อัฒจันทร  ตลาด  หางสรรพสินคา  ศูนยการคา  สถานีรถ  โรงแรม  

สถานบริการ  และอาคารจอดรถ   
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 (ง) สถานศึกษา 
 (จ) สถานรับเลี้ยงเด็กออน 
 (ฉ) อาคารที่มีผูใชอาคารไดต้ังแตหาพันคนขึ้นไป 
 (ช) อาคารที่มีความสูงต้ังแตสิบหาเมตรขึ้นไป 
 (ซ) สะพานหรือทางยกระดับที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอยาวต้ังแตสิบเมตรขึ้นไป 
 (ฌ) เข่ือนเก็บกักน้ํา  เข่ือนทดน้ําหรือฝายทดน้ํา  ที่ตัวเข่ือนหรือตัวฝายมีความสูง 

ต้ังแตสิบเมตรขึ้นไป 
ขอ ๔ การออกแบบโครงสร างอาคารในขอ   ๓   ใหผู คํานวณออกแบบคํานึงถึง 

การจัดรูปแบบเรขาคณิตใหมีเสถียรภาพในการตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว  การกําหนด
รายละเอียดปลีกยอยชิ้นสวนโครงสราง  รวมทั้งบริเวณรอยตอระหวางปลายชิ้นสวนโครงสรางตาง ๆ  
และการจัดใหโครงสรางทั้งระบบอยางนอยใหมีความเหนียวเทียบเทาความเหนียวจํากัด  (Limited  Ductility)  
ตามมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง  หรือมาตรฐานวาดวยการออกแบบอาคารตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว 
ที่สภาวิศวกรรับรอง   

การคํานวณออกแบบโครงสรางอาคารแตละชิ้นสวน   ใหใชคาหนวยแรงของผลจาก
แผนดินไหว  หรือผลจากแรงลมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๖  (พ.ศ.  ๒๕๒๗)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ที่มีตอชิ้นสวนโครงสรางนั้น  คาใดคาหนึ่ง 
ที่มากกวา 

ขอ ๕ การคํานวณออกแบบโครงสรางอาคารที่มีรูปทรงไมสม่ําเสมอ  หรือโครงสราง
อาคารอื่น ๆ  ที่ไมใชอาคารตามที่กําหนดในขอ  ๖  และไมอยูในบริเวณเฝาระวัง  ผูคํานวณออกแบบ 
ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้ังแตระดับสามัญวิศวกรข้ึนไป  และ
ตองคํานวณใหอาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว  โดยใชวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตรหรือ
วิธีอื่นที่ต้ังอยูบนพื้นฐานทางทฤษฎีเชิงพลศาสตร 

การคํานวณตามวรรคหนึ่งตองเปนไปตามมาตรฐานวาดวยการออกแบบอาคารตานทาน 

การสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่สภาวิศวกรรับรอง  หรือที่จัดทําโดยสวนราชการหรือนิติบุคคลซ่ึงไดรับ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซ่ึงมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร  สาขาวิศวกรรมโยธา   

ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  เปนผูใหคําแนะนําปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองวิธีการคํานวณนั้น 
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ขอ ๖ การคํานวณออกแบบโครงสรางอาคารที่มีลักษณะเปนตึก   บาน  เรือน  โรง 

หรือส่ิงกอสรางอยางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  และไมอยูในบริเวณเฝาระวัง  ใหผูคํานวณออกแบบ

คํานวณใหอาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวได  โดยคํานวณแรงเฉือนตามวิธีการ  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ใหคํานวณแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน  ดังนี้ 

V  =  ZIKCSW 

V คือ แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน 

Z คือ สัมประสิทธิ์ของความเขมของแผนดินไหวตามที่กําหนดในขอ  ๗   

I คือ ตัวคูณเกี่ยวกับการใชอาคารตามที่กําหนดในขอ  ๘ 

K คือ สัมประสิทธิ์ของโครงสรางอาคารที่รับแรงในแนวราบตามที่กําหนดในขอ  ๙ 

C คือ สัมประสิทธิ์  หาคาไดจากสูตรในขอ  ๑๑ 

S คือ สัมประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหวางอาคารและชั้นดินที่ต้ัง

  อาคารตามที่กําหนดในขอ  ๑๒ 

W คือ น้ําหนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมทั้งน้ําหนักของวัสดุอุปกรณซ่ึงยึดตรึงกับที่โดย

  ไมรวมน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับอาคารทั่วไป  หรือน้ําหนักของตัวอาคารทั้งหมด

  รวมกับรอยละ  ๒๕  ของน้ําหนักบรรทกุจรสําหรับโกดังหรือคลังสินคา 

(๒) ใหกระจายแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดินออกเปนแรงในแนวราบที่กระทํา

ตอพื้นชั้นตาง ๆ  ดังตอไปนี้ 

 (ก) แรงในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นบนสุดของอาคาร  ใหคํานวณ  ดังนี้ 

Ft  =  0.07  TV 

 คาของ  Ft  ที่ไดจากสูตรนี้ไมใหใชเกิน  ๐.๒๕  V  และถาหาก  T  มีคาเทากับหรือตํ่ากวา  ๐.๗  

วินาที  ใหใชคาของ  Ft  เทากับ  ๐ 

 (ข)  แรงในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นตาง ๆ  ของอาคาร  รวมทั้งชั้นบนสุดของอาคารดวย  

ใหคํานวณ  ดังนี้ 
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 Ft  คือ แรงในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นบนสุดของอาคาร 
 Fx  คือ แรงในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นที่  x  ของอาคาร 
 T  คือ คาบการแกวงตามธรรมชาติของอาคาร  มีหนวยเปนวินาที 
    หาคาไดตามสูตรในขอ  ๑๐ 
 V  คือ แรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดิน 
 wx,wi  คือ น้ําหนักของพื้นอาคารชั้นที่  x  และชั้นที่  i  ตามลําดับ 
 hx,hi  คือ ความสูงจากระดับพื้นดินถึงพื้นชั้นที่  x  และชั้นที่  i  ตามลําดับ 
 i  =  1 สําหรับพื้นชั้นแรกที่อยูสูงถัดจากพื้นชั้นลางของอาคาร 
 x  =  1 สําหรับพื้นชั้นแรกที่อยูสูงถัดจากพื้นชั้นลางของอาคาร 
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iihw  คือ ผลรวมของผลคูณระหวางน้ําหนักกับความสูงจากพื้นชั้นที่  ๑  ถึงชั้นที่  n 

 n  คือ จํานวนชั้นทั้งหมดของอาคารที่อยูเหนือระดับพื้นชั้นลางของอาคาร 
ในการคํานวณออกแบบโครงสรางอาคารที่มีรูปทรงตามที่ระบุในวรรคหนึ่ง  ผูคํานวณ

ออกแบบอาจใชวิธีอื่นได  แตวิธีการคํานวณออกแบบตองเปนไปตามมาตรฐานวาดวยการออกแบบ
อาคารตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่สภาวิศวกรรับรอง  หรือที่จัดทําโดยสวนราชการหรือ
นิติบุคคลซ่ึงไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ซ่ึงมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร  สาขา
วิศวกรรมโยธา  ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร  เปนผูใหคําแนะนําปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองวิธีการ
คํานวณนั้น 

ขอ ๗ คาสัมประสิทธิ์ของความเขมของแผนดินไหว  (Z)  ของบริเวณที่  ๑  ใหใชเทากับ  
๐.๑๙  หรือมากกวา  และบริเวณที่  ๒  ใหใชเทากับ  ๐.๓๘  หรือมากกวา 

ขอ ๘ ตัวคูณเกี่ยวกับการใชอาคาร  (I)  ใหใช  ดังตอไปนี้ 
ชนิดของอาคาร คาของ  I 

(๑)  อาคารที่จําเปนตอความเปนอยูของสาธารณชน  ตามขอ  ๓ ๑.๕๐ 
(๒)  อาคารที่เปนทีชุ่มนมุคนคร้ังหนึ่ง ๆ  ไดมากกวาสามรอยคน ๑.๒๕ 
(๓)  อาคารอื่น ๆ ๑.๐๐ 
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ขอ ๙ คาสัมประสิทธิ์ของโครงสรางอาคารที่รับแรงในแนวราบ  (K)  ใหใช  ดังตอไปนี้ 
ระบบและชนิดโครงสรางรับแรงในแนวราบ คาของ  K 

(๑) โครงสรางซ่ึงไดรับการออกแบบใหกําแพงรับแรงเฉือน  (Shear  Wall)  หรือ 
 โครงแกงแนง  (Braced  Frame)  ตานแรงทั้งหมดในแนวราบ 

๑.๓๓ 

(๒) โครงสรางซ่ึงไดรับการออกแบบใหโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียว 
 (Ductile  Moment-Resisting  Frame)  ตานแรงทั้งหมดในแนวราบ 

๐.๖๗ 

(๓) โครงสรางซ่ึงไดรับการออกแบบใหโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวรวมกับ 
 กําแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงตานแรงในแนวราบ  โดยมีขอกําหนด 
 ในการคํานวณออกแบบ  ดังนี ้
 (ก) โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวตองสามารถตานแรงในแนวราบได 
  ไมนอยกวารอยละ  ๒๕  ของแรงในแนวราบทั้งหมด 
 (ข) กําแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงเมื่อแยกเปนอิสระจาก 
  โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวตองสามารถตานแรงในแนวราบไดทั้งหมด 
 (ค) โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวรวมกบักําแพงรับแรงเฉือนหรือ 
  โครงแกงแนงตองสามารถตานแรงในแนวราบไดทั้งหมด  โดยสัดสวน 
  ของแรงที่กระทําตอโครงสรางแตละระบบ  ใหเปนไปตามสัดสวนความคงตัว  
  (Rigidity)  โดยคํานึงถึงการถายเทของแรงระหวางโครงสรางทั้งสอง 

๐.๘๐ 

(๔) หอถังน้ํา  รองรับดวยเสาไมนอยกวา  ๔  ตน  และมีแกงแนงยึดและไมไดต้ังอยู 
 บนอาคาร 
 หมายเหตุ  ผลคูณระหวางคา  K  กับคา  C  ใหใชคาตํ่าสุดเทากับ  ๐.๑๒  และ 
 คาสูงสุดเทากับ  ๐.๒๕ 

๒.๕ 

(๕)  โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวจํากัดและโครงอาคารระบบอื่น ๆ  นอกจาก 
 โครงอาคารตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๔) 

๑.๐ 

ขอ ๑๐ คาบการแกวงตามธรรมชาติของอาคาร  (T)  ถาไมสามารถคํานวณหาคาบการแกวง
ตามธรรมชาติของอาคารไดถูกตองโดยวิธีอื่น  ใหคํานวณตามสูตร  ดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับอาคารทั่วไปทุกชนิดใหคํานวณตามสูตร 

T  =
D
hn09.0  
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(๒) สําหรับอาคารที่มีโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียว  ใหคํานวณตามสูตร 
T  =  0.10  N 

hn คือ ความสูงของพื้นอาคารชั้นสูงสุดวัดจากระดับพื้นดิน   

  มีหนวยเปนเมตร 

D คือ ความกวางของโครงสรางของอาคารในทิศทางขนานกับแรง 

  แผนดินไหว  มีหนวยเปนเมตร 

N คือ จํานวนชั้นของอาคารทั้งหมดที่อยูเหนือระดับพื้นดิน 

ขอ ๑๑ ในการคํานวณแรงแผนดินไหวที่กระทําตออาคารหรือสวนตาง ๆ  ของอาคาร   

คาสัมประสิทธิ์  (C)  ใหคํานวณตามสูตร  ดังตอไปนี้ 

C  =  
T

l
15

 

ถาคํานวณคาสัมประสิทธิ์ไดมากกวา  ๐.๑๒  ใหใชเทากับ  ๐.๑๒ 
ขอ ๑๒ คาสัมประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหวางอาคารและชั้นดินที่ต้ัง

อาคาร  (S)  มีดังตอไปนี้ 
ลักษณะของชั้นดิน คาของ  S 

(๑)  หิน ๑.๐ 
(๒)  ดินแข็ง ๑.๒ 
(๓)  ดินออน ๑.๕ 

(๔)  ดินออนมาก ๒.๕ 

“หิน”  หมายถึง  หินทุกลักษณะไมวาจะเปนหินคลายหินเชล  (Shale)  หรือที่เปนผลึกตาม

ธรรมชาติ  หรือดินลักษณะแข็งซ่ึงมีความลึกของชั้นดินไมเกิน  ๖๐  เมตร  ที่ทับอยูเหนือชั้นหิน  และ

ตองเปนดินที่มีเสถียรภาพดี  เชน  ทราย  กรวด  หรือดินเหนียวแข็ง 
“ดินแข็ง”  หมายถึง  ดินลักษณะแข็งซ่ึงมีความลึกของชั้นดินมากกวา  ๖๐  เมตร  ที่ทับอยูเหนือ

ชั้นหิน  และตองเปนดินที่มีเสถียรภาพดี  เชน  ทราย  กรวด  หรือดินเหนียวแข็ง 
“ดินออน”  หมายถึง  ดินเหนียวออนถึงดินเหนียวแข็งปานกลางที่หนามากกวา  ๙  เมตร  

อาจจะมีชั้นทรายคั่นอยูหรือไมก็ได 
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“ดินออนมาก”  หมายถึง  ดินเหนียวออนที่มีกําลังตานทานแรงเฉือนของดินในสภาวะไมระบายน้ํา  
(Undrained  Shear  Strength)  ไมมากกวา  ๒๔  กิโลปาสกาล  (๒,๔๐๐  กิโลกรัมแรงตอตารางเมตร)  และมี
ความหนาชั้นดินมากกวา  ๙  เมตร  เชน  สภาพดินในทองที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัด
ปทุมธาน ี จังหวัดสมุทรปราการ  และจังหวัดสมุทรสาคร 

ถาผลคูณระหวางคา  C  กับคา  S  มากกวา  ๐.๑๔  ใหใชเทากับ  ๐.๑๔  เวนแตกรณีดินออนมาก   
ถาผลคูณดังกลาวมากกวา  ๐.๒๖  ใหใชเทากับ  ๐.๒๖ 

ขอ ๑๓ ในการคํานวณการเคลื่อนตัวสัมพัทธดานขางระหวางชั้นที่อยูติดกันของอาคาร  
(Story  Drift)  ที่เกิดจากแรงในแนวราบตามที่ระบุในขอ  ๖  (๑)  และ  (๒)  การเคลื่อนตัวดังกลาว 
ตองไมเกินรอยละ  ๐.๕  ของความสูงระหวางชั้น 

ขอ ๑๔ อาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือไดรับใบรับแจงการกอสรางหรืออาคารที่มีอยูกอน
วันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหไดรับยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  เนื่องจากผลการศึกษาพบวาพ้ืนท่ีบริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนช้ันดินออน  จึงสงผลใหเกิดการขยายแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว   
ทําใหอาคารในบริเวณดังกลาวมีความเส่ียงภัยจากแผนดินไหวในระยะไกล  ประกอบกับพ้ืนท่ีภาคใตบางสวน
ของประเทศไทยตั้งอยูในบริเวณรอยเล่ือนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุย  ซ่ึงมีการส่ันสะเทือนอยูบอยครั้ง  
ทําใหอาคารในบริเวณดังกลาวมีความเส่ียงภัยจากแผนดินไหว  ประกอบกับหลักเกณฑการรับน้ําหนัก   
ความตานทาน  ความคงทนของอาคาร  และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหว  ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี  ๔๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๐)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.  ๒๕๒๒  ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน  ไมครอบคลุมบริเวณเส่ียงภัยดังกลาว  และไมสามารถตานทาน
แรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวไดตามมาตรฐานสากล  ดังนั้น  เพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  จึงสมควรขยาย
พ้ืนท่ีการควบคุมอาคารในบริเวณดังกลาว  รวมท้ังปรับปรุงหลักเกณฑการรับน้ําหนัก  ความตานทาน   
ความคงทนของอาคาร  และพื้นดินท่ีรองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวเสียใหม  
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 


