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กฎกระทรวง 
ฉบบัที� 4 (พ.ศ. 2526) 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคาํแนะนําของคณะกรรมการควบคุมออกกฎกระทรวงไว ้ดงัต่อไปนี� 

 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี� 

  “อาคารอยู่อาศยั” หมายความว่า อาคารซึ�งโดยปกตบิุคคลใชอ้ยู่อาศยัไดท้ั �งกลางวนัและกลางคนื ไม่ว่าจะ
เป็นการอยู่อาศยัอย่างถาวร หรอืชั �วคราว 
  “ตกึแถว” หมายความว่า อาคารที�ก่อสรา้งตดิต่อกนัเป็นแถวยาวตั �งแต่สองคหูาขึ�นไป มผีนงัร่วมแบ่งอาคาร
เป็นคหูาและประกอบดว้ยวสัดุทนไฟเป็นสว่นใหญ่ 
  “อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที�ใช้เพื�อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมที�ใชเ้ครื�องจกัรที�มกีาํลงัการผลติเทยีบไดไ้ม่เกนิ 5 แรงมา้ และใหห้มายความรวมถงึอาคารอื�นใดที�ก่อสรา้งห่างจาก
ถนนหรอืทางสาธารณะไม่เกนิ 20.00 เมตร ซึ�งอาจใชเ้ป็นอาคารเพื�อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได ้
  “โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารที�ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน 
  “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที�ใชเ้พื�อประโยชน์ในการชุมนุมคนไดโ้ดยทั �วไป เพื�อกจิกรรมทาง
ราชการ การเมอืง การศกึษา การศาสนา การสงัคม การนนัทนาการ หรอืการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม 
โรงพยาบาล สถานศกึษา หอสมุด สนามกฬีากลางแจง้ สถานกฬีาในร่ม ตลาด หา้งสรรพสนิคา้ ศูนยก์ารคา้ สถานบรกิาร ท่า
อากาศยาน อุโมงค ์สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรอื โป๊ะจอดเรอื สสุาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นตน้ 
  “อาคารพเิศษ” หมายความว่า อาคารที�ตอ้งการมาตรฐานความมั �นคงแขง็แรงและความปลอดภยัเป็นพเิศษ 
เช่น อาคารดงัต่อไปนี� 
  (ก) โรงมหรสพ อฒัจนัทร ์หอประชุม หอสมุด หอศลิป์ พพิธิภณัฑ ์หรอืศาสนสถาน 
  (ข) อู่เรอื คานเรอื หรอืท่าจอดเรอื สาํหรบัเรอืขนาดใหญ่เกนิ 100 ตนักรอส 
  (ค) อาคารหรือสิ�งก่อสร้างที�สูงเกิน 15.00 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลงัคาช่วงหนึ�งเกนิ 
10.00 เมตร หรอืมลีกัษณะโครงสรา้งที�อาจก่อใหเ้กดิภยนัตรายต่อสาธารณชนได ้
  (ง) อาคารที�เกบ็วสัดุไวไฟ วสัดุระเบดิ หรอืวสัดุกระจายแพร่พษิหรอืรงัสตีามกฎหมายว่าดว้ยการนั �น 

 ข้อ 2 หลกัเกณฑ ์วธิกีารและเงื�อนไขในการก่อสรา้ง ดดัแปลง รื�อถอน เคลื�อนยา้ย ใชห้รอืเปลี�ยนการใชอ้าคาร ให้

เป็นไปตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงนี� 

หมวด 1 

การก่อสรา้งอาคาร 

 ข้อ 3 ในการก่อสร้างอาคาร ผู้ได้รบัใบอนุญาตหรอืผู้ดําเนินการต้องดําเนินการใหเ้ป็นไปตามเงื�อนไขแห่งการ

อนุญาต และต้องมผีูค้วบคุมงานตามที�ระบุชื�อไวใ้นใบอนุญาตอยู่ ณ ที�ทําการก่อสรา้ง ถ้าผูค้วบคุมงานไม่อยู่ ต้องตั �งตวัแทนไว ้
ทั �งนี�ไม่ทําใหผู้ค้วบคุมงานหลุดพน้ความรบัผดิ การสอบถามขอ้เทจ็จรงิหรอืคําสั �งของนายช่างหรอืนายตรวจที�ไดส้อบถามหรอื
สั �งแก่ผูค้วบคุมงานหรอืตวัแทนนั �น ใหถ้อืว่าไดส้อบถามหรอืสั �งแก่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูด้าํเนินการแลว้ 
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 ข้อ 4 ในการก่อสรา้งอาคารที�อยู่อาศยัสงูเกนิสองชั �น ตกึแถว อาคารพาณิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณะหรอือาคาร

พเิศษ ก่อนเริ�มลงมอืก่อสรา้ง ผูด้าํเนินการตอ้งตดิป้ายขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ในบรเิวณ
ที�ไดร้บัอนุญาตใหก้่อสรา้งอาคารและสามารถเหน็ไดโ้ดยง่ายตลอดเวลาที�ก่อสรา้ง โดยแสดงขอ้ความดงัต่อไปนี� 

 การก่อสรา้งอาคารชนิด ..........................................................................................................................................  
 จาํนวน .........................................  เพื�อใชเ้ป็น ......................................................................................................  
 ใบอนุญาตเลขที� ........................................................  ลงวนัที� ...............................................................................  
 กาํหนดแลว้เสรจ็ในวนัที� .........................................................................................................................................  
 เจา้ของอาคาร ........................................................................................................................................................  
 ผูด้าํเนินการ ..........................................................................................................................................................  
 ผูค้วบคุมงาน ................................................................................  เลขทะเบยีน ก.ว.  ...........................................  
 ผูค้วบคุมงาน ................................................................................  เลขทะเบยีน ก.ส.  ...........................................  

 ข้อ 5 ในการก่อสร้างอาคารที�ตดิต่อกบัที�สาธารณะ ผู้ดําเนินการจะก่อสร้างได้เมื�อได้จดัใหม้สีิ�งป้องกนัวสัดุร่วง

หล่นที�อาจเป็นภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิแลว้ 

 ข้อ 6 ผูด้ําเนินการต้องตรวจสอบและบาํรุงรกัษาเครื�ี�องมอืเครื�องใชใ้นการก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพที�เหมาะสมและ

ปลอดภยักบัการใชง้านอยู่เสมอ 
 ในกรณีที�ผู้ควบคุมงานเหน็ว่าเครื�องมอืเครื�องใชห้รอืวธิกีารก่อสร้างที�ใชด้ําเนินการอยู่อาจก่อใหเ้กดิภยนัตรายต่อ
สุขภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ ผู้ควบคุมงานต้องแจง้ใหผู้้ดําเนินการทราบเพื�อจดัการแกไ้ขหรอืเปลี�ยนแปลงเครื�องมอื
เครื�องใชห้รอืวธิกีารก่อสรา้งใหอ้ยู่ในสภาพที�เหมาะสมและปลอดภยั 

 ข้อ 7 ผูด้าํเนินการจะตอ้งไม่กระทาํการใด ๆ อนัอาจเป็นภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ 

 ในกรณีที�ผูด้ําเนินการไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ�นใหต้ดิตั �ง กอง หรอืเกบ็ เครื�องมอืเครื�องใช ้วสัดุก่อสรา้ง 
หรอืชิ�นสว่นโครงสรา้งในที�สาธารณะเป็นการชั �วคราว ผูด้ําเนินการต้องจดัใหม้กีารป้องกนัภยนัตรายที�อาจเกดิต่อสุขภาพ ชวีติ 
ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ และตดิตั �งไฟใหม้แีสงสว่างเพยีงพอในเวลาระหว่างพระอาทติยต์กถงึพระอาทติยข์ึ�นดว้ย 

 ข้อ 8 วสัดุที�ใช้ก่อสร้างอาคารเกี�ยวกบัการรบันํ�าหนัก ความต้านทาน ความคงทน หรอืความปลอดภยั ต้องมี

ลกัษณะหรอืคุณสมบตัติามที�กาํหนดในแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคาํนวณที�ไดร้บัอนุญาต 
 ในกรณีที�มเีหตุอนัควรสงสยัว่าจะมกีารใชว้สัดุที�ไม่ถูกต้องหรอืมลีกัษณะและคุณสมบตัติํ�ากว่าที�กาํหนดไว ้ใหผู้ไ้ดร้บั
ใบอนุญาต ผูด้าํเนินการ หรอืผูค้วบคุมงาน สง่วสัดุก่อสรา้งในปรมิาณที�สมควรและโดยไม่คดิมลูค่าใหน้ายช่างตรวจสอบต่อไป 

 ข้อ 9 การทําฐานรากของอาคารโดยใชเ้สาเขม็ดว้ยการเจาะ กด หรอืตอก และการขุดดนิ ผูด้ําเนินการจะกระทาํ

ได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึ�นถึงพระอาทติยต์ก ถ้าจะกระทําในเวลาระหว่างพระอาทติยต์กถึงพระอาทติยข์ึ�นต้อง
ไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากนายช่าง 

 ข้อ 10 ในการก่อสรา้งอาคารที�มขีนาดความสงูตั �งแต่ 10.00 เมตร ขึ�นไปที�มรีะยะราบวดัจากแนวอาคารดา้นนอก

ถึงที�สาธารณะ หรือที�ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ�งหนึ�งของความสูงของอาคารนั �น ผู้ได้รบัใบอนุญาตหรือ
ผูด้ําเนินการต้องจดัใหม้รีั �วชั �วคราวสงูไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ปิดกั �นตามแนวเขตที�ตดิต่อกบัที�สาธารณะหรอืที�ดนิต่างเจา้ของ
หรอืผูค้รอบครอง และมสีิ�งป้องกนัวสัดุร่วงหล่นที�อาจเป็นภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิดว้ย 
 ในกรณีที�ก่อสรา้งอาคารตามวรรคหนึ�งชดิที�ดนิต่างเจา้ของหรอืผูค้รอบครอง หากไดร้บัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจาก
เจา้ของหรอืผูค้รอบครองที�ดนินั �นว่าไม่ตอ้งจดัใหม้รีั �วชั �วคราว ผูร้บัใบอนุญาตหรอืผูด้าํเนินการไม่ตอ้งจดัใหม้รีั �วชั �วคราวดงักลา่ว 
 เมื�อก่อสรา้งอาคารแลว้เสรจ็ ผูไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูด้ําเนินการต้องรื�อถอนรั �วชั �วคราวและสิ�งป้องกนัวสัดุร่วงหล่น
นั �นโดยพลนั 
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 1 ข้อ 10/1 ในระหว่างการก่อสรา้งอาคารที�มคีวามสงูตั �งแต่ 10.00 เมตรขึ�นไป ที�มรีะยะราบวดัจากแนวอาคารดา้นนอก

ถงึที�สาธารณะหรอืที�ดนิต่างเจา้ของหรอืผูค้รอบครองน้อยกว่ากึ�งหนึ�งของความสงูของอาคารนั �น หรอือาคารซึ�งอยู่ในโครงการ
จดัสรรที�ดนิตามกฎหมายว่าดว้ยการจดัสรรที�ดนิ ผูด้าํเนินการตอ้งจดัใหม้มีาตรการป้องกนัฝุ่ นละออง ดงัต่อไปนี� 
  (ก) กั �นล้อมอาคารด้วยวสัดุหรอือุปกรณ์ที�สามารถป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละอองที�เกดิจากการ
ก่อสรา้ง 
  (ข) กองวสัดุที�มฝีุ่ นละอองต้องปิดหรอืคลุมด้วยวสัดุหรอือุปกรณ์ที�สามารถป้องกนัการฟุ้งกระจาย หรอื
เกบ็ไวใ้นพื�นที�ปิดลอ้มหรอืฉีดพรมดว้ยนํ�าหรอืวธิกีารอื�นที�ป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 
  (ค) การขนยา้ยวสัดุที�ทาํใหเ้กดิฝุ่ นละอองดว้ยสายพานตอ้งปิดใหม้ดิชดิ 
  (ง) การผสมคอนกรตี การไสไม ้การกระทําใด ๆ ที�ก่อใหเ้กดิฝุ่ นละออง ต้องทําในพื�นที�ปิดลอ้มหรอืมผีา้
คลุม หรอืใชว้ธิกีารป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 
  (จ) มกีารจดัการวสัดุที�เหลอืใชเ้พื�อป้องกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 
  (ฉ) ฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยนํ�าก่อนนําออกนอกบรเิวณสถานที�ก่อสร้างเพื�อมใิห้ฝุ่ นละอองฟุ้งกระจาย 
และไม่ใหนํ้�าที�ใชใ้นการฉีดลา้งดงักล่าวไหลออกนอกบรเิวณสถานที�ก่อสรา้ง 

 2 ข้อ 11 ในระหว่างการก่อสรา้งอาคาร ผูด้ําเนินการต้องตรวจสอบความแขง็แรงและความปลอดภยัของนั �งรา้นและ

คํ�ายนัที�สรา้งขึ�นเป็นประจาํ โดยบนัทกึผลการตรวจสอบและลงลายมอืชื�อไวทุ้กเดอืน เกบ็ไว ้ณ สถานที�ก่อสรา้ง เพื�อใหน้ายช่าง
หรอืนายตรวจตรวจดไูด ้ทั �งนี� การสรา้งนั �งรา้นและคํ�ายนัตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไข ดงัต่อไปนี� 
  (ก) นั �งรา้นและคํ�ายนัที�ใชร้บันํ�าหนกัส่วนต่างๆ ของอาคาร สาํหรบัการก่อสรา้งอาคารสงูตั �งแต่สามชั �นขึ�น
ไป หรือที�มีความสูงของนั �งร้านและคํ�ายนัตั �งแต่ 4.00 เมตรขึ�นไป หรือที�ใช้สําหรับก่อสร้างอาคารประเภทที�ใช้พื�นไร้คาน 
ผู้ดําเนินการต้องยื�นแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ ของนั �งร้านและคํ�ายนัซึ�ง
ออกแบบและคํานวณโดยผู้ประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวศิวกรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ�นเพื�อเป็น
หลกัฐานก่อน จงึจะสรา้งนั �งรา้นและคํ�ายนัดงักล่าวได ้และตอ้งเป็นไปตาม ดงัต่อไปนี� 
   (1) การตดิตั �งและการรื�อถอน ตอ้งดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามคู่มอืของผูผ้ลติ และมผีูป้ระกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกรเป็นผูค้วบคุมการตดิตั �งและการรื�อถอน กรณีไม่มรีายละเอยีดตามที�ผูผ้ลติกําหนด 
ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดที�จดัทาํโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร 
   (2) ต้องจดัให้มกีารตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของนั �งร้านและคํ�ายนัตามคู่มอืของผู้ผลติ
เป็นประจําตลอดการใชง้าน กรณีไม่มรีายละเอยีดตามที�ผู้ผลติกําหนด ให้การตรวจสอบเป็นไปตามขอ้กําหนดที�จดัทําโดยผู้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร 
  (ข) นั �งรา้นและคํ�ายนัที�สรา้งดว้ยโลหะ รวมทั �งฐานรองรบันั �งรา้นและคํ�ายนัต้องรบันํ�าหนักไดไ้ม่น้อยกว่า
สองเท่าของนํ�าหนกับรรทุกสงูสดุที�บรรทุกบนนั �งรา้นและคํ�ายนันั �น และไม่น้อยกว่าสี�เท่าสาํหรบันั �งรา้นและคํ�ายนัที�สรา้งดว้ยไม ้

 3 ข้อ 11/1 ในระหว่างการก่อสรา้งอาคาร ผูด้าํเนินการตอ้งตรวจสอบความแขง็แรงและความปลอดภยัของปั�นจั �นหอสงู 

และเดอรกิเครน ที�ใชส้อยเป็นประจําตามคู่มอืของผูผ้ลติ กรณีไม่มรีายละเอยีดตามที�ผูผ้ลติกําหนด ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดที�
จดัทําโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร โดยบนัทกึผลการตรวจสอบและลงลายมอืชื�อไวทุ้ก
เดอืน เกบ็ไว ้ณ สถานที�ก่อสรา้ง เพื�อใหน้ายช่างหรอืนายตรวจตรวจดไูด ้การตดิตั �งและการรื�อถอนปั�นจั �นหอสงูและเดอรกิเครน 
ตอ้งเป็นไปตามเงื�อนไข ดงัต่อไปนี� 

                                                
1 ขอ้ 10/1 เพิ�มเตมิโดยขอ้ 2 แหง่กฎกระทรวง ฉบบัที� 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
2 ขอ้ 11 แกไ้ขโดยขอ้ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3 ขอ้ 11/1 เพิ�มเตมิโดยขอ้ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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  (ก) ผู้ดําเนินการต้องยื�นแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ
ฐานรองรบัรวมถึงการยดึโยง ให้เป็นไปตามขอ้กําหนดที�จดัทําโดยผู้ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ย
วศิวกร 
  (ข) การติดตั �งและการรื�อถอนปั�นจั �นหอสูง และเดอริกเครน ต้องเป็นไปตามคู่มอืของผู้ผลิต กรณีไม่มี
รายละเอยีดตามที�ผูผ้ลติกําหนด ใหเ้ป็นไปตามขอ้กําหนดที�จดัทาํโดยผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ย
วศิวกร และมผีูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกรเป็นผูค้วบคุมการตดิตั �งและการรื�อถอน 
  (ค) ต้องจดัใหม้กีารตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั�นจั �นหอสงู และเดอรกิเครน ที�มขีนาดพกิดั
ยกอย่างปลอดภยัตามคู่มอืของผูผ้ลติ กรณีไม่มรีายละเอยีดตามที�ผูผ้ลติกาํหนด ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดที�จดัทาํโดยผูป้ระกอบ
วชิาชพีวศิวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าดว้ยวศิวกร 

 ข้อ 12 ก่อนเริ�มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ดําเนินการต้องสํารวจรายละเอียด ตําแหน่ง ความลึก และขนาดของ

โครงสรา้งใตด้นิ ฐานรากอาคารขา้งเคยีง หรอืสิ�งก่อสรา้งอื�น ๆ เช่น ท่อประปา สายเคเบลิ เป็นต้น และวางมาตรการอย่างหนึ�ง
อย่างใดเพื�อป้องกนัมใิหเ้กดิภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ 

 ข้อ 13 เมื�อมกีารขุดดนิในบรเิวณที�ตดิต่อกบัที�สาธารณะหรอืในที�สาธารณะ ผูด้ําเนินการต้องจดัใหม้สีิ�งกนัตกหรอื

ราวกั �นรอบบรเิวณนั �น และตดิตั �งป้ายเตอืนอนัตรายเพื�อความปลอดภยัของประชาชน รวมทั �งตดิตั �งไฟใหม้แีสงสว่างเพยีงพอ
หรอืไฟสญัญาณสแีดงกระพรบิเตอืนอนัตรายจาํนวนพอสมควรในเวลาระหว่างพระอาทติยต์กถงึพระอาทติยข์ึ�นดว้ย 

 ข้อ 14 เมื�อมกีารขุดดนิในบรเิวณที�ใกล้หรอืตดิต่อกบัที�สาธารณะหา้มผูด้ําเนินการกองดนิบนที�สาธารณะและขุด

เซาะดนิลํ�าเขตที�สาธารณะนั �น เวน้แต่จะไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น 

 ข้อ 15 เมื�อมกีารขุดดนิในบรเิวณที�ใกล้หรอืชดิอาคาร ถนน หรอืกําแพง ลกึจนอาจเป็นอนัตรายแก่อาคาร ถนน 

หรือกําแพงนั �น ผู้ดําเนินการต้องจดัให้มีคํ�ายนั เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจําเป็นเพื�อความปลอดภัย และต้อง
ตรวจสอบแกไ้ขคํ�ายนั เขม็พดื และฐานรากดงักล่าวใหม้สีภาพมั �นคงและปลอดภยัอยู่เสมอ 

 ข้อ 16 การกองวสัดุ เช่น หนิ ทราย หรอืดนิ เป็นตน้ ในบรเิวณที�ใกลห้รอืชดิขอบบ่อที�ขดุ ผูด้าํเนนิการตอ้งกองห่าง

จากขอบบ่อพอสมควร เพื�อป้องกนัมใิหผ้นงับ่อเสยีหายและมใิหว้สัดุร่วงหล่นที�จะเป็นอนัตรายแก่ผูข้ดุได ้

 ข้อ 17 ผูด้าํเนินการตอ้งจดัใหม้หีมวกแขง็ ภายในหมวกตอ้งมรีองในหมวกที�ทาํดว้ยหนงั พลาสตกิ ผา้ หรอืวสัดุอื�น 

เพื�อป้องกนัภยนัตรายต่อศรีษะใหแ้ก่ผูซ้ึ�งไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ไปในบรเิวณที�ก่อสรา้งอาคาร 

 ข้อ 18 หา้มผูด้าํเนินการนําเครื�องมอืที�เป็นสื�อไฟฟ้าไปใชป้ฏบิตังิานใกลส้ายไฟฟ้าแรงสงูหรอือุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงู 

เวน้แต่จะไดก้ระทาํการอย่างหนึ�งอย่างใด ดงัต่อไปนี� 
  (ก) มแีผงฉนวนกั �นระหว่างสว่นที�มกีระแสไฟฟ้าแรงสงูกบัเครื�องมอืนั �น 
  (ข) เครื�องมอืนั �นไดต่้อสายดนิไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
  (ค) สายไฟฟ้าแรงสงูหรอือุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงูนั �นไดหุ้ม้ฉนวนอย่างดแีลว้ 
  (ง) ไดต้ดักระแสไฟฟ้าออกจากสายไฟฟ้าแรงสงูหรอือุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสงูนั �นแลว้ 

 ข้อ 19 ผู้ดําเนินการต้องใชโ้ซ่ เชอืก ลวดสลงิ รอกที�ใชง้าน ปั�นจั �นหรอืลฟิต์ส่งของที�มสีภาพแขง็แรงและมขีนาด

พอที�จะใชใ้นการยก การวาง และยกนํ�าหนกัสิ�งของใหล้อยตวัอยู่จุดหนึ�งจุดใดไดโ้ดยปลอดภยั 

 ข้อ 20 เมื�อหยุดการใชปั้�นจั �นหรอืลฟิตส์ง่ของประจาํวนั ผูด้าํเนินการตอ้งจดัใหม้กีารป้องกนัมใิหปั้�นจั �นหรอืลฟิทส์่ง

ของนั �นเลื�อน ลม้ หรอืหมุน อนัอาจเป็นภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ 

 ข้อ 21 ผู้ดําเนินการต้องจัดให้มีผู้ควบคุมที�มีความชํานาญควบคุมการใช้เครื�องมือกล เครื�องกลจักร หรือ

เครื�องจกัรกล และตอ้งตรวจสอบและบาํรุงรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพที�เหมาะสมและปลอดภยักบัการใชง้านอยู่เสมอ 
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 4 ข้อ 21 ทวิ ในกรณีที�มกีารตดิตั �งลูกกรง เหลก็ดดั หรอืสิ�งอื�นที�มลีกัษณะทํานองเดยีวกนัที�ประตู หน้าต่าง หรอืที�

ด้านนอกหรอืด้านในของอาคารตั �งแต่ชั �นที�สองขึ�นไป อนัเป็นการกดีขวางการหนีออกจากอาคารหรอืการช่วยเหลอืผู้ที�อยู่ใน
อาคารเมื�อเกดิอคัคภียัโดยไม่มชี่องทางอื�นที�จะออกสู่ภายนอกได ้ใหผู้ไ้ดร้บัใบอนุญาตหรอืผูด้ําเนินการจดัใหม้ชี่องทางที�เปิด
ออกสู่ภายนอกไดท้นัท ีขนาดกวา้งไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร อย่างน้อยหนึ�งช่องทางในแต่ละชั �นของ
อาคารหรอืของคหูา 

หมวด 2 

การดดัแปลงอาคาร 

 ข้อ 22 ใหนํ้าหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขในการก่อสรา้งอาคารตามหมวด 1 มาใชบ้งัคบัแก่การดดัแปลงอาคาร

โดยอนุโลม 

หมวด 3 

การรื�อถอนอาคาร 

 ข้อ 23 ผู้ควบคุมงานต้องศกึษารายละเอยีดโครงสร้างของอาคารที�จะรื�อถอน รวมทั �งสภาพแวดล้อมด้วยความ

รอบคอบ และต้องควบคุมการปฏบิตัิงานของผู้ดําเนินการใหเ้ป็นไปตามขั �นตอน วธิกีาร และมคีวามปลอดภยัในการรื�อถอน
อาคารตามที�ไดร้บัอนุญาต ถ้าผูด้ําเนินการปฏบิตัไิม่ถูกต้องตามขั �นตอน วธิกีาร หรอือาจก่อใหเ้กดิภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติ 
ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ ผูค้วบคุมงานตอ้งใหผู้ด้าํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรอืใหม้คีวามปลอดภยั 

 ข้อ 24 ก่อนรื�อถอนอาคารสว่นใด ผูด้าํเนินการตอ้งตรวจสอบและหาวธิกีารป้องกนัสิ�งบรกิารสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า 

โทรศพัท ์ประปา หรอืท่อก๊าซ เป็นตน้ และส่วนต่าง ๆ ของอาคารที�อาจตกหล่น เพื�อมใิหเ้กดิภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย 
หรอืทรพัยส์นิในขณะที�รื�อถอนอาคารสว่นนั �น 

 ข้อ 25 ในระหว่างการรื�อถอนอาคาร ผูด้ําเนินการต้องตดิตั �งป้ายเตอืนอนัตราย และต้องแสดงขอบเขตการรื�อถอน

อาคารพรอ้มดว้ยไฟสญัญาณสแีดงกระพรบิเตอืนอนัตรายจํานวนพอสมควรไวร้อบบรเิวณที�จะรื�อถอน เพื�อเตอืนไม่ใหบุ้คคลซึ�ง
ไม่มหีน้าที�เกี�ยวขอ้งเขา้ไปในบรเิวณนั �น และต้องจดัให้มพีนักงานสําหรบัห้ามบุคคลซึ�งไม่มหีน้าที�เกี�ยวขอ้งเขา้ไปในบรเิวณ
ดงักล่าว รวมทั �งดแูลความเรยีบรอ้ยของป้ายเตอืนอนัตรายและไฟสญัญาณดว้ย 
 การรื�อถอนอาคาร ผูด้ําเนินการจะกระทําไดเ้ฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึ�นถงึพระอาทติยต์ก ถ้าจะกระทาํใน
เวลาระหว่างที�พระอาทติยต์กถงึพระอาทติยข์ึ�นตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น และตอ้งจดัใหม้แีสงสว่าง
เพยีงพอดว้ย 

 ข้อ 26 การรื�อถอนอาคารที�ใกล้หรอืติดต่อกบัที�สาธารณะ อาคารอื�น หรอืที�ดนิต่างเจา้ของหรอืผู้ครอบครองน้อย

กว่า 2.00 เมตร ผู้ดําเนินการต้องจดัให้มีการป้องกนัฝุ่ นละอองและเศษวสัดุร่วงหล่นที�อาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ 
ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ 

 ข้อ 27 การรื�อถอนอาคารที�มคีวามสงูเกนิ 15.00 เมตร และอยู่ห่างจากทางหรอืที�สาธารณะตามแนวราบน้อยกว่า 

4.50 เมตร ผูด้าํเนินการตอ้งจดัใหม้สีิ�งป้องกนัวสัดุที�อาจร่วงหล่นคลุมทางหรอืที�สาธารณะนั �น ถา้มทีางเดนิเทา้ตามแนวทางหรอื
ที�สาธารณะ ผู้ดําเนินการต้องสร้างหลงัคาที�มั �นคงแขง็แรงและขนาดใหญ่เพียงพอที�จะป้องกนัเศษวสัดุที�อาจร่วงหล่นเป็น
ภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ ตลอดแนวของอาคารที�จะรื�อถอนนั �นดว้ย  

 ข้อ 28 การรื�อถอนผนังอาคารด้านนอกที�สูงจากพื�นดินเกิน 8.00 เมตร และอยู่ห่างจากอาคารอื�น ทาง หรือที�

สาธารณะตามแนวราบน้อยกว่าความสูงของอาคาร ผู้ดําเนินการต้องจดัใหม้แีผงรบัวสัดุที�อาจร่วงหล่นจากการรื�อถอนตลอด
แนวด้านนอกของผนังของอาคารด้านนั �น แผงรบัวสัดุดงักล่าวต้องมคีวามมั �นคงแขง็แรงและขนาดใหญ่เพยีงพอที�จะสามารถ

                                                
4 ขอ้ 21 ทว ิเพิ�มเตมิโดย กฎกระทรวง ฉบบัที� 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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รองรบัวสัดุที�ร่วงหล่นได ้และตอ้งตดิตั �งใหเ้อยีงลาดเพื�อป้องกนัวสัดุที�ร่วงหล่นกระเดน็ออกมานอกแผงหรอืกองคา้งอยู่ในแผงรบั
นั �น 

 ข้อ 29 การขนถ่ายวสัดุที�รื�อถอนลงจากที�สูงมาสู่ที�ตํ�า ผู้ดําเนินการต้องกระทําโดยใช้รางหรือสายพานเลื�อนที�มี

ความลาดเหมาะสมและปลอดภยัจากการตกหล่น สาํหรบัการขนถ่ายวสัดุโดยลฟิตส์่งของ หรอืปั�นจั �น หรอืโยนหรอืทิ�ง เป็นตน้ 
ผูด้าํเนินการจะกระทาํไดต่้อเมื�อไดจ้ดัใหม้กีารป้องกนัภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิแลว้ 
 หา้มผูด้าํเนินการกองวสัดุที�รื�อถอนไวบ้นพื�นหรอืสว่นของอาคารที�สงูกว่าพื�นดนิ 

 5 ข้อ 29/1 ใหนํ้าหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื�อนไขในการก่อสรา้งตามขอ้ 11/1 มาใชบ้งัคบัแก่การรื�อถอนอาคารดว้ยโดย

อนุโลม 

หมวด 4 

การเคลื�อนย้ายอาคาร 

 ข้อ 30 ผูค้วบคุมงานตอ้งศกึษารายละเอยีดโครงสรา้งของอาคารที�จะเคลื�อนยา้ย รวมทั �งสภาพแวดลอ้มดว้ยความ

รอบคอบ และต้องควบคุมการปฏบิตังิานของผูด้ําเนินการใหเ้ป็นไปตามขั �นตอน วธิกีาร และมคีวามมั �นคง แขง็แรง และความ
ปลอดภยัในการเคลื�อนยา้ยอาคารตามที�ไดร้บัอนุญาต ถ้าผูด้ําเนินการปฏบิตัไิม่ถูกต้องตามขั �นตอน วธิกีารหรอือาจก่อใหเ้กดิ
ภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ ผูค้วบคุมงานตอ้งใหผู้ด้าํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรอืใหม้คีวามปลอดภยั 

 ข้อ 31 ก่อนเคลื�อนย้ายอาคาร ผู้ดําเนินการต้องตรวจสอบและหาวิธีป้องกันสิ�งบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า 

โทรศพัท ์ประปา หรอืท่อก๊าซ เป็นตน้ และส่วนต่าง ๆ ของอาคารที�อาจตกหล่น เพื�อมใิหเ้กดิภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย 
หรอืทรพัยส์นิในขณะที�เคลื�อนยา้ยอาคาร 

 ข้อ 32 ในระหว่างที�ดําเนินการเกี�ยวกบัโครงสรา้งของอาคาร เช่น ตดั สกดั รื�อ หรอืถอน เป็นต้น เพื�อใหส้ามารถ

เคลื�อนยา้ยอาคารไปจากที�ตั �งเดมิ และในระหว่างที�เชื�อมต่อหรอืตดิตั �งโครงสรา้งของอาคารที�เคลื�อนยา้ยในสถานที�ใหม่ รวมทั �ง
ในระหว่างการเคลื�อนยา้ยอาคาร ผูด้ําเนินการต้องตดิตั �งป้ายเตอืนอนัตรายพรอ้มดว้ยไฟสญัญาณสแีดงกระพรบิเตอืนอนัตราย
ไวร้อบบรเิวณดงักล่าว โดยมจีํานวนและระยะห่างจากอาคารพอสมควร เพื�อเตอืนไม่ใหบุ้คคลซึ�งไม่มหีน้าที�เกี�ยวขอ้งเขา้ไปใน
บริเวณนั �น และต้องจดัให้มพีนักงานสําหรบัห้ามบุคคลซึ�งไม่มหีน้าที�เกี�ยวข้องเขา้ไปในบริเวณดงักล่าว รวมทั �งดูแลความ
เรยีบรอ้ยของป้ายเตอืนอนัตรายและไฟสญัญาณดว้ย 
 การเคลื�อนยา้ยอาคาร ผูด้าํเนินการจะกระทาํไดเ้ฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทติยข์ึ�นถงึพระอาทติยต์ก ถา้จะกระทาํ
ในเวลาระหว่างพระอาทติยต์กถงึพระอาทติยข์ึ�นตอ้งไดร้บัอนุญาตเป็นหนงัสอืจากนายช่าง 

 ข้อ 33 การเคลื�อนย้ายอาคาร ผู้ดําเนินการจะต้องไม่กระทําการใด ๆ อนัอาจเป็นภยนัตรายต่อสุขภาพ ชีวติ 

ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ 
 ในกรณีที�ผูด้ําเนินการไดร้บัอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�นใหต้ดิตั �ง กอง หรอืเกบ็เครื�องมอืเครื�องใช ้วสัดุก่อสรา้ง 
หรอืชิ�นส่วนโครงสรา้งในที�สาธารณะเป็นการชั �วคราว ผูด้ําเนินการต้องจดัใหม้กีารป้องกนัภยนัตรายที�อาจเกดิต่อสุขภาพ ชวีติ 
ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ และตดิตั �งไฟใหม้แีสงสว่างเพยีงพอในเวลาระหว่างพระอาทติยต์กถงึพระอาทติยข์ึ�นดว้ย 

หมวด 5 

การใช้หรอืเปลี�ยนการใช้อาคาร 

 ข้อ 34 เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชต้้องดูแลรกัษาและซ่อมแซมอาคารใหอ้ยู่ในสภาพที�

มั �นคง แขง็แรง ปลอดภยั ถูกสุขลกัษณะ และมใิหเ้กดิภยนัตรายต่อสุขภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ ตลอดเวลาที�ใชอ้าคาร
นั �น 

                                                
5 ขอ้ 29/1 เพิ�มเตมิโดย ขอ้ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบบัที� 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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 ข้อ 35 เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ต้องใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร

ดงักล่าว โดยมิให้มีการกระทําที�อาจก่อให้เกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมอนัเป็น
ภยนัตรายต่อสขุภาพ ชวีติ ร่างกาย หรอืทรพัยส์นิ 

 ข้อ 36 ในกรณีที�เจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารที�ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช ้จะใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคล

ใดใชอ้าคารดงักล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช ้และไดร้บัใบอนุญาตแลว้ ใหนํ้าขอ้ 34 และขอ้ 35 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ให้นําวรรคหนึ�งมาใช้บงัคบัแก่การเปลี�ยนแปลงการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สําหรบักจิการหนึ�งไปใช้เป็น
อาคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรบัอกีกจิการหนึ�งโดยอนุโลม 
 

ใหไ้ว ้ณ วนัที� 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2526 
พลเอก สทิธ ิจริโรจน์ 

รฐัมนตรวี่าการกระทรวงมหาดไทย 
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