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กฎกระทรวง
กําหนดการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และมาตรา ๘ (๓) แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัย อํา นาจตามบทบั ญญั ติแ หง กฎหมาย รัฐ มนตรีว าการกระทรวงมหาดไทยโดยคํา แนะนํ า
ของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ให ย กเลิ ก กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 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 พื้นที่หรือบริเวณที่เปน ดิน ออนมากที่อาจไดรับผลกระทบ
จากแผน ดิน ไหวระยะไกล ได แ ก กรุ งเทพมหานคร จัง หวั ดนนทบุรี จัง หวั ดปทุม ธานี จั งหวั ด
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 อาคารศูนยสื่อสาร ทาอากาศยาน โรงไฟฟา
โรงผลิตและเก็บน้ําประปา
(ข) อาคารเก็บวัตถุอนั ตราย เชน วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี
หรือวัตถุที่ระเบิดได
(ค) อาคารสาธารณะที่มีผูใ ชอาคารไดตั้งแตสามรอยคนขึ้น ไป ไดแ ก โรงมหรสพ
หอประชุ ม หอศิ ล ป พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน หอสมุ ด ศาสนสถาน สนามกี ฬ า อั ฒ จั น ทร ตลาด
หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานีรถ และโรงแรม
(ง) สถานศึกษาที่รับนักเรียนหรือนักศึกษาไดตั้งแตสองรอยหาสิบคนขึ้นไป
(จ) สถานรับเลี้ยงเด็กออนที่รับเด็กออนไดตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป
(ฉ) อาคารที่มีผูใชอาคารไดตั้งแตหาพันคนขึ้นไป
(ช) อาคารที่มีความสูงตั้งแตสิบหาเมตรขึ้นไป
(ซ) สะพานหรือทางยกระดับที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอยาวตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(ฌ) เขื่ อ นเก็ บ กัก น้ํ า เขื่อ นทดน้ํ า หรื อ ฝายทดน้ํ า ที่ ตั ว เขื่ อ นหรื อ ตัว ฝายมี ค วามสู ง
ตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๒) บริเวณที่ ๒
(ก) อาคารที่จําเปนตอความเปนอยูของสาธารณชน เชน สถานพยาบาลที่รับผูปวยไว
คางคืน สถานีดับเพลิง อาคารศูนยบรรเทาสาธารณภัย อาคารศูนยสื่อสาร ทาอากาศยาน โรงไฟฟา
โรงผลิตและเก็บน้ําประปา
(ข) อาคารเก็บวัตถุอันตราย เชน วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ วัตถุกัมมันตรังสี
หรือวัตถุที่ระเบิดได
(ค) อาคารสาธารณะ ได แ ก โรงมหรสพ หอประชุม หอศิ ลป พิพิ ธภั ณฑสถาน
หอสมุด ศาสนสถาน สนามกีฬา อัฒจันทร ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานีรถ โรงแรม
สถานบริการ และอาคารจอดรถ
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(ง) สถานศึกษา
(จ) สถานรับเลี้ยงเด็กออน
(ฉ) อาคารที่มีผูใชอาคารไดตั้งแตหาพันคนขึ้นไป
(ช) อาคารที่มีความสูงตั้งแตสิบหาเมตรขึ้นไป
(ซ) สะพานหรือทางยกระดับที่มีชวงระหวางศูนยกลางตอมอยาวตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(ฌ) เขื่ อ นเก็ บ กัก น้ํ า เขื่อ นทดน้ํ า หรื อ ฝายทดน้ํ า ที่ ตั ว เขื่ อ นหรื อ ตัว ฝายมี ค วามสู ง
ตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
ขอ ๔ การออกแบบโครงสร า งอาคารในข อ ๓ ให ผู คํ า นวณออกแบบคํ า นึ ง ถึ ง
การจัดรูปแบบเรขาคณิตใหมีเสถียรภาพในการตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหว การกําหนด
รายละเอียดปลีกยอยชิ้นสวนโครงสราง รวมทั้งบริเวณรอยตอระหวางปลายชิ้นสวนโครงสรางตาง ๆ
และการจัดใหโครงสรางทั้งระบบอยางนอยใหมีความเหนียวเทียบเทาความเหนียวจํากัด (Limited Ductility)
ตามมาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวของกรมโยธาธิการ
และผั งเมื อง หรือ มาตรฐานวาด วยการออกแบบอาคารต านทานการสั่น สะเทือนของแผน ดิ น ไหว
ที่สภาวิศวกรรับรอง
การคํ า นวณออกแบบโครงสร า งอาคารแต ล ะชิ้ น ส ว น ให ใ ช ค า หน ว ยแรงของผลจาก
แผนดินไหว หรือผลจากแรงลมตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่มีตอชิ้น สวนโครงสรางนั้น คาใดคาหนึ่ง
ที่มากกวา
ขอ ๕ การคํานวณออกแบบโครงสรางอาคารที่มีรูปทรงไมสม่ําเสมอ หรือโครงสราง
อาคารอื่น ๆ ที่ไมใชอาคารตามที่กําหนดในขอ ๖ และไมอยูใ นบริเวณเฝาระวัง ผูคํานวณออกแบบ
ตองเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตั้งแตระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป และ
ตองคํานวณใหอาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว โดยใชวิธีการคํานวณเชิงพลศาสตรหรือ
วิธีอื่นที่ตั้งอยูบนพื้นฐานทางทฤษฎีเชิงพลศาสตร
การคํานวณตามวรรคหนึ่ งตอ งเปน ไปตามมาตรฐานวาด วยการออกแบบอาคารตานทาน
การสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่สภาวิศวกรรับรอง หรือที่จัดทําโดยสวนราชการหรือนิติบุคคลซึ่งไดรับ
ใบอนุ ญาตประกอบวิช าชีพวิ ศ วกรรมควบคุม ซึ่ง มีวิศ วกรระดั บวุฒิ วิศ วกร สาขาวิ ศ วกรรมโยธา
ตามกฎหมายวาดวยวิศวกร เปนผูใหคําแนะนําปรึกษาและลงลายมือชื่อรับรองวิธีการคํานวณนั้น
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ขอ ๖ การคํ า นวณออกแบบโครงสร า งอาคารที่ มี ลั ก ษณะเป น ตึ ก บ า น เรื อ น โรง
หรือสิ่งกอสรางอยางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน และไมอยูในบริเวณเฝาระวัง ใหผูคํานวณออกแบบ
คํานวณใหอาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผนดิน ไหวได 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 สัมประสิทธิ์ ของการประสานความถี่ธรรมชาติ ระหว างอาคารและชั้น ดิน ที่ตั้ ง
อาคารตามที่กําหนดในขอ ๑๒
W คือ น้ําหนักของตัวอาคารทั้งหมดรวมทั้งน้ําหนักของวัสดุอุปกรณซึ่งยึดตรึงกับที่โดย
ไมรวมน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับอาคารทั่วไป หรือน้ําหนักของตัวอาคารทั้งหมด
รวมกับรอยละ ๒๕ ของน้ําหนักบรรทุกจรสําหรับโกดังหรือคลังสินคา
(๒) ใหกระจายแรงเฉือนทั้งหมดในแนวราบที่ระดับพื้นดินออกเปนแรงในแนวราบที่กระทํา
ตอพื้นชั้นตาง ๆ ดังตอไปนี้
(ก) แรงในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นบนสุดของอาคาร ใหคํานวณ ดังนี้
Ft = 0.07 TV
คาของ Ft ที่ไดจากสูตรนี้ไมใหใชเกิน ๐.๒๕ V และถาหาก T มีคาเทากับหรือต่ํากวา ๐.๗
วินาที ใหใชคาของ Ft เทากับ ๐
(ข) แรงในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นตาง ๆ ของอาคาร รวมทั้งชั้นบนสุดของอาคารดวย
ใหคํานวณ ดังนี้
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(V − Ft )w x hx
n

∑w h

i i

i =l

Ft
Fx
T

คือ แรงในแนวราบที่กระทําตอพื้นชั้นบนสุดของอาคาร
คือ แรงในแนวราบทีก่ ระทําตอพื้นชั้นที่ x ของอาคาร
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
n

∑ w h คือ ผลรวมของผลคูณระหวางน้ําหนักกับความสูงจากพื้นชั้นที่ ๑ ถึงชั้นที่ n
i =l

i i

n
คือ จํานวนชั้นทั้งหมดของอาคารที่อยูเหนือระดับพื้นชั้นลางของอาคาร
ในการคํ า นวณออกแบบโครงสรา งอาคารที่มี รู ป ทรงตามที่ ร ะบุใ นวรรคหนึ่ง ผูคํ า นวณ
ออกแบบอาจใชวิธีอื่นได แตวิธีการคํานวณออกแบบตองเปนไปตามมาตรฐานวาดวยการออกแบบ
อาคารตานทานการสั่นสะเทือนของแผนดินไหวที่สภาวิศวกรรับรอง หรือที่จัดทําโดยสวนราชการหรือ
นิติบุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งมีวิศวกรระดับวุฒิวิศวกร 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) อาคารที่เปนทีช่ ุมนุมคนครั้งหนึ่ง ๆ ไดมากกวาสามรอยคน
๑.๒๕
(๓) อาคารอื่น ๆ
๑.๐๐
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ขอ ๙ คาสัมประสิทธิ์ของโครงสรางอาคารที่รับแรงในแนวราบ (K) ใหใช ดังตอไปนี้
ระบบและชนิดโครงสรางรับแรงในแนวราบ
คาของ K
(๑) โครงสรางซึ่งไดรับการออกแบบใหกําแพงรับแรงเฉือน (Shear Wall) หรือ
๑.๓๓
โครงแกงแนง (Braced Frame) ตานแรงทั้งหมดในแนวราบ
(๒) โครงสรางซึ่งไดรับการออกแบบใหโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียว
๐.๖๗
(Ductile Moment-Resisting Frame) ตานแรงทั้งหมดในแนวราบ
(๓) โครงสรางซึ่งไดรับการออกแบบใหโครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวรวมกับ
๐.๘๐
กําแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงตานแรงในแนวราบ โดยมีขอกําหนด
ในการคํานวณออกแบบ ดังนี้
(ก) โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวตองสามารถตานแรงในแนวราบได
ไมนอยกวารอยละ ๒๕ ของแรงในแนวราบทั้งหมด
(ข) กําแพงรับแรงเฉือนหรือโครงแกงแนงเมื่อแยกเปนอิสระจาก
โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวตองสามารถตานแรงในแนวราบไดทั้งหมด
(ค) โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวรวมกับกําแพงรับแรงเฉือนหรือ
โครงแกงแนงตองสามารถตานแรงในแนวราบไดทั้งหมด โดยสัดสวน
ของแรงที่กระทําตอโครงสรางแตละระบบ ใหเปนไปตามสัดสวนความคงตัว
(Rigidity) โดยคํานึงถึงการถายเทของแรงระหวางโครงสรางทั้งสอง
(๔) หอถังน้ํา รองรับดวยเสาไมนอยกวา ๔ ตน และมีแกงแนงยึดและไมไดตั้งอยู
๒.๕
บนอาคาร
หมายเหตุ ผลคูณระหวางคา K กับคา C ใหใชคาต่ําสุดเทากับ ๐.๑๒ และ
คาสูงสุดเทากับ ๐.๒๕
(๕) โครงตานแรงดัดที่มีความเหนียวจํากัดและโครงอาคารระบบอื่น ๆ นอกจาก
๑.๐
โครงอาคารตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)
ขอ ๑๐ คาบการแกวงตามธรรมชาติของอาคาร (T) ถาไมสามารถคํานวณหาคาบการแกวง
ตามธรรมชาติของอาคารไดถูกตองโดยวิธีอื่น ใหคํานวณตามสูตร ดังตอไปนี้
(๑) สําหรับอาคารทั่วไปทุกชนิดใหคํานวณตามสูตร
T = 0.09hn
D
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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 ในการคํานวณแรงแผนดิน ไหวที่กระทําตออาคารหรือสวนตาง ๆ ของอาคาร
คาสัมประสิทธิ์ (C) ใหคํานวณตามสูตร ดังตอไปนี้
C=

1
15 T

ถาคํานวณคาสัมประสิทธิ์ไดมากกวา ๐.๑๒ ใหใชเทากับ ๐.๑๒
ขอ ๑๒ คาสัม ประสิทธิ์ของการประสานความถี่ธรรมชาติระหวางอาคารและชั้น ดิน ที่ตั้ง
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 หรือดินลักษณะแข็งซึ่งมีความลึกของชั้นดินไมเกิน ๖๐ เมตร ที่ทับอยูเหนือชั้นหิน และ
ตองเปนดินที่มีเสถียรภาพดี เชน ทราย กรวด หรือดินเหนียวแข็ง
“ดินแข็ง” หมายถึง ดินลักษณะแข็งซึ่งมีความลึกของชั้นดินมากกวา ๖๐ เมตร ที่ทับอยูเหนือ
ชั้นหิน และตองเปนดินที่มีเสถียรภาพดี เชน ทราย กรวด หรือดินเหนียวแข็ง
“ดิน ออน” หมายถึง ดิน เหนียวออนถึงดิน เหนียวแข็งปานกลางที่หนามากกวา 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
ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
ถาผลคูณระหวางคา C กับคา S มากกวา ๐.๑๔ ใหใชเทากับ ๐.๑๔ เวนแตกรณีดินออนมาก
ถาผลคูณดังกลาวมากกวา ๐.๒๖ ใหใชเทากับ ๐.๒๖
ขอ ๑๓ ในการคํานวณการเคลื่อ นตัวสัม พัทธดานขางระหวางชั้น ที่อยูติดกันของอาคาร
(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 เนื่องจากผลการศึก ษาพบวาพื้น ที่บริเวณ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปนชั้นดินออน จึงสงผลใหเกิดการขยายแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว
ทําใหอาคารในบริเวณดังกลาวมีความเสี่ยงภัยจากแผนดินไหวในระยะไกล ประกอบกับพื้นที่ภาคใตบางสวน
ของประเทศไทยตั้งอยูในบริเวณรอยเลื่อนระนองและรอยเลื่อนคลองมะรุย ซึ่งมีการสั่นสะเทือนอยูบอยครั้ง
ทําใหอาคารในบริ เวณดังกล าวมีค วามเสี่ยงภั ยจากแผน ดิน ไหว ประกอบกับหลัก เกณฑก ารรับน้ําหนั ก
ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้น ดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่น สะเทือนของ
แผนดินไหว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๙ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ใ ชบังคับอยูใ นปจจุบัน ไมครอบคลุมบริเวณเสี่ยงภัยดังกลาว และไมสามารถตานทาน
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดตามมาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อใหเกิดความปลอดภัย จึงสมควรขยาย
พื้น ที่ก ารควบคุ มอาคารในบริ เวณดั งกล าว รวมทั้งปรับปรุงหลั ก เกณฑก ารรับ น้ําหนัก ความตา นทาน
ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวเสียใหม
จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้

