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

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
หมวด 6 ระบบลิฟต
ขอ 43 ลิฟตโดยสารและลิฟตดับเพลิง
แตละชุดทีใ่ ชกบั อาคารสูงใหมขี นาดมวลบรรทุก
ไมนอยกวา 630 กิโลกรัม
ขอ 44 อาคารสูงตองมีลิฟตดับเพลิง
อยางนอยหนึ่งชุด ซึ่งมีรายละเอียดอยางนอย
ดังตอไปนี้
(1) ลิฟตดับเพลิงตองจอดไดทุกชั้นของ
อาคาร และตองมีระบบควบคุมพิเศษสําหรับ
พนักงานดับเพลิงใชขณะเกิดเพลิงไหมโดยเฉพาะ
(2) บริเวณหองโถงหนาลิฟตดับเพลิง
ทุกชัน้ ตองติดตัง้ ตูส ายฉีดน้าํ ดับเพลิงหรือหัวตอ
สายฉีดน้ําดับเพลิงและอุปกรณดับเพลิงอื่น ๆ
(3) หองโถงหนาลิฟตดบั เพลิงทุกชัน้ ตอง
มีผนังหรือประตูที่ทําดวยวัตถุทนไฟปดกัน้ มิให
เปลวไฟหรือควันเขาได มีหนาตางเปดออกสู
ภายนอกอาคารไดโดยตรง หรือมีระบบอัดลม
ภายในหองโถงหนาลิฟตดับเพลิงที่มีความดัน
ลมขณะใชงานไมนอยกวา 3.86 ปาสกาลเมตร
ที่ทาํ งานไดโดยอัตโนมัติเมือ่ เกิดเพลิงไหม
(4) ระยะเวลาในการเคลื่ อนที่ อย าง
ตอเนือ่ งของลิฟตดบั เพลิงระหวางชัน้ ลางสุดกับ
ชั้นบนสุดของอาคารตองไมเกินหนึ่งนาที
ทั้งนี้ ในเวลาปกติลิฟตดับเพลิงสามารถ

ทํางานที่ใหความปลอดภัยดานสวัสดิภาพและ
สุขภาพของผูโ ดยสารดังตอไปนี้
(1) ตองมีระบบการทํางานที่จะใหลิฟต
เลื่อนมาหยุดตรงที่จอดชั้นระดับดินและประตู
ลิฟตตองเปดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ไฟฟาดับ
(2) ตองมีสัญญาณเตือนและลิฟตตอง
ไมเคลื่อนที่เมื่อบรรทุกเกินพิกัด

ใชเปนลิฟตโดยสารได
[ขอ 44 (3) แกไขเพิม่ เติมโดยกฎกระทรวง
ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540)ฯ]
ขอ 45 ในปลองลิฟตหามติดตั้งทอสาย
ไฟฟา ทอสงน้าํ ทอระบายน้าํ และอุปกรณตา งๆ
เวนแตเปนสวนประกอบของลิฟตหรือจําเปน
สําหรับการทํางานและการดูแลรักษาลิฟต
ขอ 46 ลิฟตตอ งมีระบบและอุปกรณการ

(3) ตองมีอุปกรณที่จะหยุดลิฟตไดใน
ระยะทีก่ าํ หนดโดยอัตโนมัตเิ มือ่ ตัวลิฟตมคี วามเร็ว
เกินพิกดั
(4) ตองมีระบบปองกันประตูลิฟตหนีบ
ผูโ ดยสาร
(5) ลิฟตตอ งไมเคลื่อนทีเ่ มือ่ ประตูลฟิ ต
ปดไมสนิท
(6) ประตู ลิ ฟต ต องไม เป ดขณะลิ ฟต
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เคลื่อนที่ หรือหยุดไมตรงที่จอด
(7) ตองมีระบบการติดตอกับภายนอก
หองลิฟต และสัญญาณแจงเหตุขดั ของ
(8) ตองมีระบบแสงสวางฉุกเฉินในหอง
ลิฟตและหนาชั้นที่จอด
(9) ตองมีระบบการระบายอากาศใน
หองลิฟตตามทีก่ ําหนดในขอ 9 (2)
ข อ 47 ให มี คําแนะนําอธิ บายการใช
การขอความชวยเหลือ การใหความชวยเหลือ
และขอหามใชดังตอไปนี้
(1) การใชลฟิ ตและการขอความชวยเหลือ
ใหติดไวในหองลิฟต
(2) การใหความชวยเหลือ ใหติดไวใน
หองจักรกลและหองผูด ูแลลิฟต

(3) ขอหามใชลิฟต ใหติดไวที่ขางประตู
ลิฟตดา นนอกทุกชัน้
ขอ 48 การควบคุมการติดตัง้ และตรวจสอบ
ระบบลิ ฟต ต องดําเนิ นการโดยวิ ศวกรไฟฟ า
หรือวิศวกรเครื่องกล ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแต
ประเภทสามัญวิศวกรขึน้ ไปตามกฎหมายวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม
กลาวโดยสรุป ในกฎกระทรวงกําหนด
ใหมีลิฟตดับเพลิงไมนอยกวา 1 ชุด สําหรับ
อาคารสูง โดยจะตองปดลอมและมีโถงลิฟตไม
นอยกวา 6 ตรม. เพือ่ ชวยให เจาหนาทีด่ บั เพลิง
เขาถึงแหลงตนเพลิงไดเร็วขึ้น และชวยในการ
ลําเลียงอุปกรณผจญเพลิง นอกจากนี้ ลิฟตดับ

ทีส่ งู ไมเกิน 30 ชัน้ สามารถทําตามขอกําหนดได
แตหากอาคารสูงกวานี้ ก็ควรใหมคี วามเร็วลิฟต
ที่ เหมาะสม โดยลิฟตดับเพลิงไมควรจัดแบบ
High Zone/Low Zone เนื่องจากจะทําใหเสีย
เวลาในการยายลิฟตมากและอาจจะมีอปุ สรรค
อื่นๆ ตามมาอีก
มาตรฐานลิฟตไดกาํ หนดไวในมาตรฐาน
ของวสท.ซึง่ ประกอบดวยมาตรฐานลิฟตโดยสาร

เพลิงยังใชในการอพยพคนพิการ ผูสูงอายุดวย
สําหรับอาคารสูงที่มีพื้นที่ตอชั้นมาก ควรจะจัด
ใหมีลิฟตดับเพลิงหลายชุด เพื่อใชสํารองและ
เพื่อใหสามารถใชงานตามจุดประสงคดังกลาว
ในกฎกระทรวงระบุใหลฟิ ตดับเพลิงตอง
จอดทุกชัน้ ซึง่ มีปญ
 หาสําหรับชัน้ จอดรถ โดยใน
ทางปฏิบตั อิ าจจอดไดเพียงชัน้ เวนชัน้ เนือ่ งจาก
ขอจํากัดของความสูงทีจ่ อดรถและความเร็วลิฟต
ในกรณีที่จอดชั้นเวนชั้นนาจะยอมใหได หากมี
บันไดที่ปดลอมดวยผนังกันไฟประกอบอยูกับ
ลิฟตดับเพลิงในกฎกระทรวงยังกําหนดใหลฟิ ต
ใชเวลาวิง่ ถึงชัน้ บนสุดภายใน 1 นาที ซึง่ มีปญ
 หา
สําหรับอาคารที่สูงมาก และอาคารที่แบงลิฟต
เปน High Zone/Low Zone ในทางปฏิบตั ิ อาคาร

ลิฟตสาํ หรับคนพิการ ลิฟตขนของ ลิฟตดบั เพลิง
โดยหลักการ ลิฟตดับเพลิงจะตองแยก
ออกจากลิฟตโดยสาร โดยกั้ นปลองลิฟตและ
หองเครือ่ งลิฟตดับเพลิงแยกจากปลองลิฟตและ
หองเครือ่ งลิฟตโดยสารดวยผนังกันไฟเพือ่ ปองกัน
อันตรายจากปลองลิฟตโดยสารซึง่ มักมีลกั ษณะ
เปนปลองไฟเมื่อเกิดอัคคีภัย เนื่องจากอาคาร
เกือบทุกหลังไมไดมกี ารปดลอมโถงลิฟตโดยสาร
ไมมรี ะบบจายไฟฟาสํารองทีเ่ พียงพอ ระบบจาย
ไฟฟาและหองเครือ่ งไมไดทนไฟ นอกจากนี้ หากมี
การใชลฟิ ตโดยสารเมือ่ เกิดอัคคีภยั ลิฟตจะจอด
คางเนื่องจากความชุลมุน ดังนั้นจึงหามใชลฟิ ต
โดยสารเมื่อเกิดอัคคีภัย และตองมีระบบไฟฟา
สํารองเพือ่ นําลิฟตลงมาจอดทีช่ นั้ ลางของอาคาร
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ลิ ฟต พนั ก งานดั บ เพลิ ง ให เป นไปตาม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2535 พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2543 และ
กฎกระทรวงทีเ่ กี่ยวของ

การปฏิบตั งิ านดับเพลิง
นอกจากจุดประสงคดงั กลาว ลิฟตพนักงาน
ดับเพลิงยังอาจจะใชสําหรับชวยในการอพยพ
คนพิการ ผูปวย ผูไดรับบาดเจ็บ หรือผูสูงอายุ
ทีไ่ มสามารถหนีไฟทางบันไดหนีไฟทีจ่ ดั ไว โดย
การอพยพดังกลาวนีจ้ ะตองอยูภ ายใตการควบคุม
ของเจาพนักงานดับเพลิงหรือเจาหนาที่ความ
ปลอดภั ยของอาคาร ลิฟต พนั กงานดั บเพลิ ง
ไม ได จั ดให มี ไว เพื่ อการอพยพหนี ไฟสําหรั บ
บุคคลทีแ่ ข็งแรง
พื้นทีป่ ลอดภัยกอนเชาสูบริเวณที่เกิด
เพลิงไหม
นอกจากขอกําหนดของลิฟตทกี่ าํ หนดใน
หมวดลิฟตขนของ ลิฟตโดยสารและลิฟตบริการ
แลว ลิฟตพนักงานดับเพลิงตองมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี้
 ปล อ งลิ ฟ ต แ ละห อ งเครื่ องลิ ฟ ต ที่
ปดลอมดวยผนังทนไฟแยกจากปลองลิฟตและ
หองเครือ่ งลิฟตอนื่
 โถงลิฟตทุกชัน
้ ปดดวยผนังทนไฟ
 อยู ใ นตํา แหน ง ที่ พ นั ก งานดั บ เพลิ ง
สามารถเขาถึงไดสะดวก
 สามารถติดตอกับบันไดหนีไฟประจํา
ชั้นไดอยางปลอดภัย
 ใชกําลังไฟฟาจากระบบไฟฟาสํารอง
ฉุกเฉินเพื่อใหสามารถทํางานไดในขณะที่เกิด
อัคคีภยั
 ควรมีลฟ
ิ ตพนักงานดับเพลิงอยางนอย

วัตถุประสงค
ลิฟตพนักงานดับเพลิงคือลิฟตโดยสารหรือ
ลิฟตบริการทีจ่ ดั ไวเปนพิเศษสําหรับใหพนักงาน
ดับเพลิงใชปฏิบัติหนาที่ในขณะที่เกิดอัคคีภัย
ในอาคารสูงหรืออาคารทีต่ า่ํ กวาระดับพืน้ ดินเกิน
3 ชั้น หรือตั้งแต 7.00 เมตรลงไป หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ เพื่อใหเจาหนาที่พนักงานดับ
เพลิงสามารถเขาถึงบริเวณทีเ่ กิดอัคคีภยั ไดอยาง
รวดเร็วและปลอดภัยพรอมกับอุปกรณสําหรับ

2 ชุด หากสามารถทําได
 สําหรับอาคารสูงไมเกิน 30 ชัน
้ ใหลฟิ ต
ใชเวลาเดินทางจากชัน้ ลางถึงชัน้ บนสุดไมเกิน 1
นาที หากอาคารสูงมากกวานี้ใหปรับเวลาใน
การเดินทางเพิม่ ขึน้ ไดตามสัดสวนของความสูง
ของอาคาร
 ลิฟตจะตองจอดไดทุกชั้น ยกเวนชัน
จอดรถทีค่ วามสูงของชัน้ ต่าํ กวาทีล่ ฟิ ตจะจอดได
แตอนุญาตใหจอดชั้นเวนชั้นได

ขอกําหนดลิฟตพนักงานดับเพลิง

แมในตางประเทศจะเริ่มมีการพิจารณา
วาจะใชลิฟตในการอพยพคนไดอยางไร เพราะ
ในอาคารทีส่ ูงมาก เชน 40-60 ชัน้ การอพยพ
ดวยบันไดอยางเดียวจะเสียเวลาและเปนปญหา
กับคนมีอายุ แตกย็ งั ไมมขี อ สรุป เนือ่ งจากความ
ยุง ยากในการจัดการอพยพและโถงลิฟตดบั เพลิง
จะตองมีการปดลอมที่ มั่ นใจไดจริงๆ เทานั้ น
หาไมแลว ผู ใชลิฟตก็จะมีสภาพเหมือนอยูใน
ปลองไฟดีๆ นี่เอง
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หากเปนไปได ใหลฟิ ตแลนตลอดความ
สูงของอาคารโดยไมตอ งเปลีย่ นลิฟทขนของ
 เมื่อไดรับสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
ใหลิฟตกลับลงมาจอดที่ชั้นกําหนดไวที่ชั้นลาง
ของอาคารแลวเปดประตู และจะทํางานในภาวะ
ฉุกเฉินไดโดยใชกญ
ุ แจสําหรับเจาหนาทีด่ บั เพลิง
 สําหรับอาคารที่มีพื้นที่ตอเนื่องขนาด
ใหญจะตองจัดลิฟตพนักงานดับเพลิงเพิม่ โดยให
ระยะหางระหวางลิฟตพนักงานดับเพลิงแตละ
แหงไมเกิน 120 เมตร
ภาคผนวก
การติดตัง้ ลิฟตพนักงานดับเพลิง
ลิฟตคือผลงานดานวิศวกรรมซึ่ งเปนที่
ยอมรับกันทัว่ ไป เพราะปจจุบนั อาคารสํานักงาน

หองโดยสารกวางไมนอยกวา 1.10 เมตร และ
ลึกไมนอยกวา 1.40 เมตร ประตูลิฟตกวางไม
นอยกวา 0.80 เมตร และสูงไมนอยกวา 2.00
เมตร วัสดุสําหรับตัวลิฟตพนักงานดับเพลิงจะ
ตองเปนวัสดุไมติดไฟหรือไมติดไฟไดงาย
การทํางานในกรณีฉุกเฉินและการหนีไฟ
ลิฟตพนักงานดับเพลิงจะตองสามารถ
ทํางานทัง้ จากแหลงจายไฟฟาปกติและแหลงจาย
ไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
การจัดเตรียมลิฟตพนักงานดับเพลิง
 สาแหรกและโครงสรางตัวลิฟตจะตอง
ทําจากวัสดุทไี่ มตดิ ไฟไดงา ย ผนังพืน้ และเพดาน
ลิฟตจะตองทําดวยวัสดุไมตดิ ไฟ ผิวคลุมพืน้ ลิฟต
จะตองเปนวัสดุกนั ลืน่ เมือ่ เปยก สวนวัสดุตกแตง

ตึก หรือแมกระทัง่ คอนโด อพารทเมนท ก็ตอ งมี
ลิฟตเพือ่ อํานวยความสะดวกตางๆ ไมวา จะดวย
เวลาหรือสาเหตุตา งๆ แตลฟิ ตกจ็ ะตองแบงแยก
ออกเปนลิฟตขนของและลิฟตของคน ทัง้ นีก้ เ็ พือ่
เปนระเบียบและเหมาะกับการทํางาน
ขอกําหนดทัว่ ไป
การติดตัง้ ลิฟตพนักงานดับเพลิง รวมถึง
ตัวลิฟต ปลองลิฟต รางลิฟต หองเครือ่ งลิฟต และ
อุปกรณประกอบลิฟต เชน อุปกรณเพือ่ การสือ่ สาร
และระบบไฟฟาควบคุมจะตองออกแบบใหใชงาน
ได นานกว าลิ ฟต ทั่ วไปเมื่ อเกิ ดอัคคี ภั ย ลิ ฟต
พนักงานดับเพลิงอาจใชงานเปนลิฟตทั่วไปได
ในเวลาปกติ ยกเวนเมื่อไดรับสัญญาณแจงเหตุ
เพลิงไหม
ตัวลิฟตพนักงานดับเพลิง
ลิ ฟต พนั ก งานดั บเพลิ งจะต องมี ขนาด
บรรทุกไมนอยกวา 630 กิโลกรัม ขนาดของ

ภายในจะตองเปนวัสดุทไี่ มลุกเปนไฟและไมกอ
ใหเกิดควันพิษ
 จะตองมี ประตู เป ดฉุ กเฉิ น จากปล อง
ลิฟตเขาสูตัวลิฟตที่มีขนาดเพียงพอและจะตอง
ไมถูกปดกั้น ปดบัง หรือกีดขวาง
 ในลิฟตพนักงานดับเพลิงที่มีประตู 2
ดานตองมีกลอุปกรณควบคุมการทํางานทีป่ ระตู
ดานละชุด ชุดหนึง่ ใหระบุ “สําหรับการผจญเพลิง”
บอลิฟต
หองเครือ่ งลิฟต
 ไมจา
ํ เปนตองจัดเตรียมระบบกระจาย
 ห องเครื่ องลิ ฟ ต จะต องจั ดอยู ภายใน
น้ําดับเพลิงอัตโนมัติในบอลิฟต แตที่โถงลิฟต
จะตองมีระบบกระจายน้าํ ดับเพลิงอัตโนมัติ โดย บริเวณทีป่ ลอดภัยจากอันตรายขณะเกิดอัคคีภยั
 จะตองปองกันไมใหเกิดอันตรายจากน้า
ํ
จะตองปองกันไมใหน้ําไหลเทสูประตูลิฟตและ
 จะตองปดลอมดวยผนังทนไฟ
ระบบควบคุมการทํางานของประตูลิฟต
 มีระบบระบายอากาศหรือระบบปรับ
 ไมควรติดตัง้ อุปกรณไฟฟาในระยะ 1.0
อากาศที
่ ใช กําลั งไฟฟ าฉุ กเฉิ น และสามารถ
เมตรจากกนบอลิฟต ยกเวนอุปกรณแจงเหตุ
ทํางานไดขณะเกิดเหตุอัคคีภัย
เพลิงไหม
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