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กฎกระทรวงฉบับที ่33  (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522

หมวด 6 ระบบลฟิต
ขอ 43 ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิง

แตละชดุท่ีใชกบัอาคารสงูใหมีขนาดมวลบรรทุก
ไมนอยกวา 630 กิโลกรัม

ขอ 44 อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิง
อยางนอยหนึ่งชุด ซึ่งมีรายละเอียดอยางนอย
ดังตอไปนี้

(1) ลิฟตดับเพลิงตองจอดไดทุกชั้นของ
อาคาร และตองมีระบบควบคุมพิเศษสําหรับ
พนกังานดับเพลิงใชขณะเกดิเพลิงไหมโดยเฉพาะ

(2) บริเวณหองโถงหนาลิฟตดับเพลิง
ทุกชัน้ตองติดต้ังตูสายฉีดน้าํดับเพลิงหรือหัวตอ
สายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงอ่ืน ๆ

(3) หองโถงหนาลิฟตดับเพลิงทุกชัน้ตอง
มีผนังหรือประตูท่ีทําดวยวัตถุทนไฟปดกัน้มิให
เปลวไฟหรือควันเขาได มีหนาตางเปดออกสู
ภายนอกอาคารไดโดยตรง หรือมีระบบอัดลม
ภายในหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงท่ีมีความดัน
ลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาลเมตร
ท่ีทํางานไดโดยอัตโนมัติเม่ือเกิดเพลิงไหม

(4) ระยะเวลาในการเคล่ือนท่ีอยาง
ตอเนือ่งของลิฟตดับเพลิงระหวางชัน้ลางสดุกบั
ชั้นบนสุดของอาคารตองไมเกนิหนึ่งนาที

ท้ังนี้ ในเวลาปกติลิฟตดับเพลิงสามารถ

ใชเปนลิฟตโดยสารได
[ขอ 44 (3) แกไขเพิม่เติมโดยกฎกระทรวง

ฉบบัท่ี 50 (พ.ศ. 2540)ฯ]
ขอ 45 ในปลองลิฟตหามติดต้ังทอสาย

ไฟฟา ทอสงน้าํ ทอระบายน้าํ และอุปกรณตางๆ
เวนแตเปนสวนประกอบของลิฟตหรือจําเปน
สําหรับการทํางานและการดูแลรักษาลิฟต

ขอ 46 ลิฟตตองมีระบบและอุปกรณการ

ทํางานท่ีใหความปลอดภัยดานสวัสดิภาพและ
สขุภาพของผูโดยสารดังตอไปนี้

(1) ตองมีระบบการทํางานท่ีจะใหลิฟต
เล่ือนมาหยุดตรงท่ีจอดชั้นระดับดินและประตู
ลิฟตตองเปดโดยอัตโนมัติเม่ือไฟฟาดับ

(2) ตองมีสัญญาณเตือนและลิฟตตอง
ไมเคล่ือนท่ีเม่ือบรรทุกเกินพิกัด

ที่มา : หมวด 6 ขอ 43- ขอ 48 กฎกระทรวงฉบับที่ 33  (พ.ศ. 2535)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

(3) ตองมีอุปกรณท่ีจะหยุดลิฟตไดใน
ระยะท่ีกาํหนดโดยอัตโนมัติเม่ือตัวลิฟตมีความเร็ว
เกนิพกิดั

(4) ตองมีระบบปองกันประตูลิฟตหนีบ
ผูโดยสาร

(5) ลิฟตตองไมเคล่ือนท่ีเม่ือประตูลิฟต
ปดไมสนิท

(6) ประตูลิฟตตองไมเปดขณะลิฟต
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เคล่ือนท่ี หรือหยุดไมตรงท่ีจอด
(7) ตองมีระบบการติดตอกับภายนอก

หองลิฟต และสัญญาณแจงเหตุขัดของ
(8) ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหอง

ลิฟตและหนาชั้นท่ีจอด
(9) ตองมีระบบการระบายอากาศใน

หองลิฟตตามท่ีกําหนดในขอ 9 (2)
ขอ 47 ใหมีคําแนะนําอธิบายการใช

การขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ
และขอหามใชดังตอไปนี้

(1) การใชลิฟตและการขอความชวยเหลือ
ใหติดไวในหองลิฟต

(2) การใหความชวยเหลือ ใหติดไวใน
หองจกัรกลและหองผูดูแลลิฟต

เพลิงยังใชในการอพยพคนพิการ ผูสูงอายุดวย
สําหรับอาคารสูงท่ีมีพื้นท่ีตอชั้นมาก ควรจะจัด
ใหมีลิฟตดับเพลิงหลายชุด เพื่อใชสํารองและ
เพื่อใหสามารถใชงานตามจุดประสงคดังกลาว

ในกฎกระทรวงระบุใหลิฟตดับเพลิงตอง
จอดทุกชัน้ ซึง่มีปญหาสาํหรับชัน้จอดรถ โดยใน
ทางปฏิบติัอาจจอดไดเพยีงชัน้เวนชัน้ เนือ่งจาก
ขอจาํกดัของความสงูท่ีจอดรถและความเร็วลิฟต
ในกรณีท่ีจอดชั้นเวนชั้นนาจะยอมใหได หากมี
บันไดท่ีปดลอมดวยผนังกันไฟประกอบอยูกับ
ลิฟตดับเพลิงในกฎกระทรวงยังกําหนดใหลิฟต
ใชเวลาว่ิงถงึชัน้บนสดุภายใน 1 นาที ซึง่มีปญหา
สําหรับอาคารท่ีสูงมาก และอาคารท่ีแบงลิฟต
เปน High Zone/Low Zone ในทางปฏิบติั อาคาร

ท่ีสงูไมเกนิ 30 ชัน้ สามารถทําตามขอกาํหนดได
แตหากอาคารสงูกวานี ้กค็วรใหมีความเร็วลิฟต
ท่ีเหมาะสม โดยลิฟตดับเพลิงไมควรจัดแบบ
High Zone/Low Zone เนื่องจากจะทําใหเสีย
เวลาในการยายลิฟตมากและอาจจะมีอุปสรรค
อ่ืนๆ ตามมาอีก

มาตรฐานลิฟตไดกาํหนดไวในมาตรฐาน
ของวสท.ซึง่ประกอบดวยมาตรฐานลิฟตโดยสาร

(3) ขอหามใชลิฟต ใหติดไวท่ีขางประตู
ลิฟตดานนอกทุกชัน้

ขอ 48 การควบคุมการติดต้ังและตรวจสอบ
ระบบลิฟตตองดําเนินการโดยวิศวกรไฟฟา
หรือวิศวกรเคร่ืองกล ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมต้ังแต
ประเภทสามัญวิศวกรข้ึนไปตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม

กลาวโดยสรุป ในกฎกระทรวงกําหนด
ใหมีลิฟตดับเพลิงไมนอยกวา 1 ชุด สําหรับ
อาคารสูง โดยจะตองปดลอมและมีโถงลิฟตไม
นอยกวา 6 ตรม. เพือ่ชวยให เจาหนาท่ีดับเพลิง
เขาถึงแหลงตนเพลิงไดเร็วข้ึน และชวยในการ
ลําเลียงอุปกรณผจญเพลิง นอกจากนี้ ลิฟตดับ

ลิฟตสาํหรับคนพกิาร ลิฟตขนของ ลิฟตดับเพลิง
โดยหลักการ ลิฟตดับเพลิงจะตองแยก

ออกจากลิฟตโดยสาร โดยกั้นปลองลิฟตและ
หองเคร่ืองลิฟตดับเพลิงแยกจากปลองลิฟตและ
หองเคร่ืองลิฟตโดยสารดวยผนงักนัไฟเพือ่ปองกนั
อันตรายจากปลองลิฟตโดยสารซึง่มักมีลักษณะ
เปนปลองไฟเม่ือเกิดอัคคีภัย เนื่องจากอาคาร
เกอืบทุกหลังไมไดมีการปดลอมโถงลิฟตโดยสาร
ไมมีระบบจายไฟฟาสาํรองท่ีเพยีงพอ ระบบจาย
ไฟฟาและหองเคร่ืองไมไดทนไฟ นอกจากนี ้หากม ี
การใชลิฟตโดยสารเม่ือเกดิอัคคีภัย ลิฟตจะจอด
คางเนื่องจากความชุลมุน ดังนั้นจึงหามใชลิฟต
โดยสารเม่ือเกิดอัคคีภัย และตองมีระบบไฟฟา
สาํรองเพือ่นาํลิฟตลงมาจอดท่ีชัน้ลางของอาคาร
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แมในตางประเทศจะเร่ิมมีการพิจารณา
วาจะใชลิฟตในการอพยพคนไดอยางไร เพราะ
ในอาคารท่ีสูงมาก เชน 40-60 ชัน้ การอพยพ
ดวยบนัไดอยางเดียวจะเสยีเวลาและเปนปญหา
กบัคนมีอาย ุแตกย็งัไมมีขอสรุป เนือ่งจากความ
ยุงยากในการจดัการอพยพและโถงลิฟตดับเพลิง
จะตองมีการปดลอมท่ีม่ันใจไดจริงๆ เทานั้น
หาไมแลว ผูใชลิฟตก็จะมีสภาพเหมือนอยูใน
ปลองไฟดีๆ นี่เอง

ขอกําหนดลิฟตพนักงานดับเพลิง
ลิฟตพนักงานดับเพลิงใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 และ
กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวของ

วตัถปุระสงค
ลิฟตพนกังานดับเพลิงคือลิฟตโดยสารหรือ

ลิฟตบริการท่ีจดัไวเปนพเิศษสาํหรับใหพนกังาน
ดับเพลิงใชปฏิบัติหนาท่ีในขณะท่ีเกิดอัคคีภัย
ในอาคารสงูหรืออาคารท่ีตํ่ากวาระดับพืน้ดินเกนิ
3 ชั้น หรือต้ังแต 7.00 เมตรลงไป หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ เพื่อใหเจาหนาท่ีพนักงานดับ
เพลิงสามารถเขาถงึบริเวณท่ีเกดิอัคคีภัยไดอยาง
รวดเร็วและปลอดภัยพรอมกับอุปกรณสําหรับ

การปฏิบติังานดับเพลิง
นอกจากจดุประสงคดังกลาว ลิฟตพนกังาน

ดับเพลิงยังอาจจะใชสําหรับชวยในการอพยพ
คนพิการ ผูปวย ผูไดรับบาดเจ็บ หรือผูสูงอายุ
ท่ีไมสามารถหนไีฟทางบนัไดหนไีฟท่ีจดัไว โดย
การอพยพดังกลาวนีจ้ะตองอยูภายใตการควบคุม
ของเจาพนักงานดับเพลิงหรือเจาหนาท่ีความ
ปลอดภัยของอาคาร ลิฟตพนักงานดับเพลิง
ไมไดจัดใหมีไวเพื่อการอพยพหนีไฟสําหรับ
บคุคลท่ีแข็งแรง

2 ชุด หากสามารถทําได
 สาํหรับอาคารสงูไมเกนิ 30 ชัน้ ใหลิฟต

ใชเวลาเดินทางจากชัน้ลางถงึชัน้บนสดุไมเกนิ 1
นาที หากอาคารสูงมากกวานี้ใหปรับเวลาใน
การเดินทางเพิม่ข้ึนไดตามสัดสวนของความสูง
ของอาคาร

 ลิฟตจะตองจอดไดทุกชั้น ยกเวนชัน
จอดรถท่ีความสงูของชัน้ตํ่ากวาท่ีลิฟตจะจอดได
แตอนุญาตใหจอดชั้นเวนชั้นได

พื้นทีป่ลอดภัยกอนเชาสูบริเวณที่เกิด
เพลงิไหม

นอกจากขอกาํหนดของลิฟตท่ีกาํหนดใน
หมวดลิฟตขนของ ลิฟตโดยสารและลิฟตบริการ
แลว ลิฟตพนกังานดับเพลิงตองมีคุณสมบติัดังนี้

 ปลองลิฟตและห องเคร่ื องลิฟต ท่ี
ปดลอมดวยผนังทนไฟแยกจากปลองลิฟตและ
หองเคร่ืองลิฟตอ่ืน

 โถงลิฟตทุกชัน้ปดดวยผนงัทนไฟ
 อยู ในตําแหนงท่ีพนักงานดับเพลิง

สามารถเขาถึงไดสะดวก
 สามารถติดตอกับบันไดหนีไฟประจํา

ชั้นไดอยางปลอดภัย
 ใชกําลังไฟฟาจากระบบไฟฟาสํารอง

ฉุกเฉินเพื่อใหสามารถทํางานไดในขณะท่ีเกิด
อัคคีภัย

 ควรมีลิฟตพนกังานดับเพลิงอยางนอย
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 หากเปนไปได ใหลิฟตแลนตลอดความ
สงูของอาคารโดยไมตองเปล่ียนลิฟทขนของ

 เม่ือไดรับสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ใหลิฟตกลับลงมาจอดท่ีชั้นกําหนดไวท่ีชั้นลาง
ของอาคารแลวเปดประตู และจะทํางานในภาวะ
ฉุกเฉินไดโดยใชกญุแจสาํหรับเจาหนาท่ีดับเพลิง

 สําหรับอาคารท่ีมีพื้นท่ีตอเนื่องขนาด
ใหญจะตองจดัลิฟตพนกังานดับเพลิงเพิม่ โดยให
ระยะหางระหวางลิฟตพนักงานดับเพลิงแตละ
แหงไมเกิน 120 เมตร

ภาคผนวก
การตดิตัง้ลฟิตพนกังานดบัเพลงิ
ลิฟตคือผลงานดานวิศวกรรมซึ่งเปนท่ี

ยอมรับกนัท่ัวไป เพราะปจจบุนัอาคารสาํนกังาน

หองโดยสารกวางไมนอยกวา 1.10 เมตร และ
ลึกไมนอยกวา 1.40 เมตร ประตูลิฟตกวางไม
นอยกวา 0.80 เมตร และสูงไมนอยกวา 2.00
เมตร วัสดุสําหรับตัวลิฟตพนักงานดับเพลิงจะ
ตองเปนวัสดุไมติดไฟหรือไมติดไฟไดงาย

การทํางานในกรณีฉุกเฉินและการหนีไฟ
ลิฟตพนักงานดับเพลิงจะตองสามารถ

ทํางานท้ังจากแหลงจายไฟฟาปกติและแหลงจาย
ไฟฟาสํารองฉุกเฉิน

การจัดเตรยีมลฟิตพนกังานดบัเพลงิ
 สาแหรกและโครงสรางตัวลิฟตจะตอง

ทําจากวัสดุท่ีไมติดไฟไดงาย ผนงัพืน้และเพดาน
ลิฟตจะตองทําดวยวัสดุไมติดไฟ ผวิคลุมพืน้ลิฟต
จะตองเปนวัสดุกนัล่ืนเม่ือเปยก สวนวัสดุตกแตง

ตึก หรือแมกระท่ังคอนโด อพารทเมนท กต็องมี
ลิฟตเพือ่อํานวยความสะดวกตางๆ ไมวาจะดวย
เวลาหรือสาเหตุตางๆ แตลิฟตกจ็ะตองแบงแยก
ออกเปนลิฟตขนของและลิฟตของคน ท้ังนีก้เ็พือ่
เปนระเบียบและเหมาะกับการทํางาน

ขอกําหนดทัว่ไป
การติดต้ังลิฟตพนกังานดับเพลิง รวมถงึ

ตัวลิฟต ปลองลิฟต รางลิฟต หองเคร่ืองลิฟต และ
อุปกรณประกอบลิฟต เชน อุปกรณเพือ่การสือ่สาร
และระบบไฟฟาควบคุมจะตองออกแบบใหใชงาน
ไดนานกวาลิฟตท่ัวไปเม่ือเกิดอัคคีภัย ลิฟต
พนักงานดับเพลิงอาจใชงานเปนลิฟตท่ัวไปได
ในเวลาปกติ ยกเวนเม่ือไดรับสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม

ตวัลฟิตพนกังานดบัเพลงิ
ลิฟตพนักงานดับเพลิงจะตองมีขนาด

บรรทุกไมนอยกวา 630 กิโลกรัม ขนาดของ

ภายในจะตองเปนวัสดุท่ีไมลุกเปนไฟและไมกอ
ใหเกิดควันพิษ

 จะตองมีประตูเปดฉุกเฉินจากปลอง
ลิฟตเขาสูตัวลิฟตท่ีมีขนาดเพียงพอและจะตอง
ไมถูกปดกั้น ปดบัง หรือกีดขวาง

 ในลิฟตพนักงานดับเพลิงท่ีมีประตู 2
ดานตองมีกลอุปกรณควบคุมการทํางานท่ีประตู
ดานละชดุ ชดุหนึง่ใหระบ ุ“สําหรับการผจญเพลงิ”

บอลฟิต
 ไมจาํเปนตองจดัเตรียมระบบกระจาย

น้ําดับเพลิงอัตโนมัติในบอลิฟต แตท่ีโถงลิฟต
จะตองมีระบบกระจายน้าํดับเพลิงอัตโนมัติ โดย
จะตองปองกันไมใหน้ําไหลเทสูประตูลิฟตและ
ระบบควบคุมการทํางานของประตูลิฟต

 ไมควรติดต้ังอุปกรณไฟฟาในระยะ 1.0
เมตรจากกนบอลิฟต ยกเวนอุปกรณแจงเหตุ
เพลิงไหม

หองเครือ่งลฟิต
 หองเคร่ืองลิฟตจะตองจัดอยูภายใน

บริเวณท่ีปลอดภัยจากอันตรายขณะเกดิอัคคีภัย
 จะตองปองกนัไมใหเกดิอันตรายจากน้าํ
 จะตองปดลอมดวยผนังทนไฟ
 มีระบบระบายอากาศหรือระบบปรับ

อากาศท่ีใชกําลังไฟฟาฉุกเฉิน และสามารถ
ทํางานไดขณะเกดิเหตุอัคคีภัย


