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กฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(11) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวา
การกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ 1

ในกฎกระทรวงนี้
“อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและกลางคืน ไมวาจะ
เปนการอยูอาศัยอยางถาวร หรือชั่วคราว
“ตึกแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหาขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคาร
เปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
“อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ หรืออุต
สาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดไมเกิน 5 แรงมา และใหหมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่กอสรางหางจาก
ถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน 20.00 เมตร ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมได
“โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงานตามกฎหมายวาดวยโรง
งาน
“อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทาง
ราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรง
แรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ
ทาอากาศยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน
“อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยเปนพิเศษ
เชน อาคารดังตอไปนี้
(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑ หรือศาสนสถาน
(ข) อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน 100 ตันกรอส
(ค) อาคารหรือสิ่งกอสรางที่สูงเกิน 15.00 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาชวงหนึ่งเกิน
10.00 เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได
(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษหรือรังสีตามกฎหมายวาดวยการนั้น
ขอ 2 หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ให
เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้
หมวด 1
การกอสรางอาคาร
ขอ 3 ในการกอสรางอาคาร ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการตองดําเนินการใหเปนไปตามเงื่อนไขแหงการ
อนุญาต และตองมีผูควบคุมงานตามที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาตอยู ณ ที่ทําการกอสราง ถาผูควบคุมงานไมอยู ตองตั้งตัวแทนไว
ทั้งนี้ไมทําใหผูควบคุมงานหลุดพนความรับผิด การสอบถามขอเท็จจริงหรือคําสั่งของนายชางหรือนายตรวจที่ไดสอบถามหรือ
สั่งแกผูควบคุมงานหรือตัวแทนนั้น ใหถือวาไดสอบถามหรือสั่งแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการแลว
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ขอ 4 ในการกอสรางอาคารที่อยูอาศัยสูงเกินสองชั้น ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะหรืออาคาร
พิเศษ กอนเริ่มลงมือกอสราง ผูดําเนินการตองติดปายขนาดกวางไมนอยกวา 0.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 1.00 เมตร ในบริเวณ
ที่ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคารและสามารถเห็นไดโดยงายตลอดเวลาที่กอสราง โดยแสดงขอความดังตอไปนี้
การกอสรางอาคารชนิด ..........................................................................................................................................
จํานวน ......................................... เพื่อใชเปน ......................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที่ ........................................................ ลงวันที่ ...............................................................................
กําหนดแลวเสร็จในวันที่ .........................................................................................................................................
เจาของอาคาร........................................................................................................................................................
ผูดําเนินการ ..........................................................................................................................................................
ผูควบคุมงาน................................................................................ เลขทะเบียน ก.ว. ...........................................
ผูควบคุมงาน................................................................................ เลขทะเบียน ก.ส. ...........................................
ขอ 5 ในการกอสรางอาคารที่ติดตอกับที่สาธารณะ ผูดําเนินการจะกอสรางไดเมื่อไดจัดใหมีสิ่งปองกันวัสดุรวง
หลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินแลว
ขอ 6 ผูดําเนินการตองตรวจสอบและบํารุงรักษาเครี่องมือเครื่องใชในการกอสรางใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยกับการใชงานอยูเสมอ
ในกรณีที่ผูควบคุมงานเห็นวาเครื่องมือเครื่องใชหรือวิธีการกอสรางที่ใชดําเนินการอยูอาจกอใหเกิดภยันตรายตอสุข
ภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ผูควบคุมงานตองแจงใหผูดําเนินการทราบเพื่อจัดการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่อง
ใชหรือวิธีการกอสรางใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย
ขอ 7 ผูดําเนินการจะตองไมกระทําการใด ๆ อันอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน
ในกรณีที่ผูดําเนินการไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหติดตั้ง กอง หรือเก็บ เครื่องมือเครื่องใช วัสดุกอสราง
หรือชิ้นสวนโครงสรางในที่สาธารณะเปนการชั่วคราว ผูดําเนินการตองจัดใหมีการปองกันภยันตรายที่อาจเกิดตอสุขภาพ ชีวิต
รางกาย หรือทรัพยสิน และติดตั้งไฟใหมีแสงสวางเพียงพอในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นดวย
ขอ 8 วัสดุที่ใชกอสรางอาคารเกี่ยวกับการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคงทน หรือความปลอดภัย ตองมี
ลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่กําหนดในแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ไดรับอนุญาต
ในกรณีท่มี ีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการใชวัสดุที่ไมถูกตองหรือมีลักษณะและคุณสมบัติต่ํากวาที่กําหนดไว ใหผูไดรับ
ใบอนุญาต ผูดําเนินการ หรือผูควบคุมงาน สงวัสดุกอสรางในปริมาณที่สมควรและโดยไมคิดมูลคาใหนายชางตรวจสอบตอไป
ขอ 9 การทําฐานรากของอาคารโดยใชเสาเข็มดวยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน ผูดําเนินการจะกระทํา
ไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ถาจะกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองได
รับอนุญาตเปนหนังสือจากนายชาง
ขอ 10 ในการกอสรางอาคารที่มีขนาดความสูงตั้งแต 10.00 เมตร ขึ้นไปที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารดานนอก
ถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น ผูไดรับใบอนุญาตหรือผู
ดําเนินการตองจัดใหมีรั้วชั่วคราวสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร ปดกั้นตามแนวเขตที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของหรือ
ผูครอบครอง และมีสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินดวย
ในกรณีที่กอสรางอาคารตามวรรคหนึ่งชิดที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครอง หากไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
เจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้นวาไมตองจัดใหมีรั้วชั่วคราว ผูรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการไมตองจัดใหมีรั้วชั่วคราวดังกลาว
เมื่อกอสรางอาคารแลวเสร็จ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการตองรื้อถอนรั้วชั่วคราวและสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนนั้น
โดยพลัน
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ขอ 11 ในระหวางการกอสรางอาคาร ผูดําเนินการตองตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งรานที่
สรางขึ้นเปนประจํา โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไวทุกเดือน เก็บไว ณ สถานที่ที่กอสราง เพื่อใหนายชางหรือ
นายตรวจตรวจดูได การสรางนั่งรานตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(ก) นั่งรานที่ใชสําหรับการกอสรางอาคารที่สูงเกินหาชั้นหรือมีความสูงเกิน 21.00 เมตร ผูดําเนินการตอง
ยื่นแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนของนั่งราน ซึ่งออกแบบคํานวณโดยผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อเปนหลักฐานกอน จึงจะ
สรางนั่งรานดังกลาวได
(ข) นั่งรานที่สรางดวยโลหะรวมทั้งฐานรองรับนั่งรานตองรับน้ําหนักไดไมนอยกวาสองเทาของน้ําหนัก
บรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งรานนั้น และไมนอยกวาสี่เทาสําหรับนั่งรานที่สรางดวยไม
ขอ 12 กอนเริ่มลงมือกอสรางอาคาร ผูดําเนินการตองสํารวจรายละเอียด ตําแหนง ความลึก และขนาดของโครง
สรางใตดิน ฐานรากอาคารขางเคียง หรือสิ่งกอสรางอื่น ๆ เชน ทอประปา สายเคเบิล เปนตน และวางมาตรการอยางหนึ่งอยาง
ใดเพื่อปองกันมิใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน
ขอ 13 เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผูดําเนินการตองจัดใหมีสิ่งกันตกหรือ
ราวกั้นรอบบริเวณนั้น และติดตั้งปายเตือนอันตรายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งติดตั้งไฟใหมีแสงสวางเพียงพอ
หรือไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจํานวนพอสมควรในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นดวย
ขอ 14 เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกลหรือติดตอกับที่สาธารณะหามผูดําเนินการกองดินบนที่สาธารณะและขุด
เซาะดินล้ําเขตที่สาธารณะนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
ขอ 15 เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกลหรือชิดอาคาร ถนน หรือกําแพง ลึกจนอาจเปนอันตรายแกอาคาร ถนน
หรือกําแพงนั้น ผูดําเนินการตองจัดใหมีค้ํายัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจําเปนเพื่อความปลอดภัย และตองตรวจ
สอบแกไขค้ํายัน เข็มพืด และฐานรากดังกลาวใหมีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยูเสมอ
ขอ 16 การกองวัสดุ เชน หิน ทราย หรือดิน เปนตน ในบริเวณที่ใกลหรือชิดขอบบอที่ขุด ผูดําเนินการตองกอง
หางจากขอบบอพอสมควร เพื่อปองกันมิใหผนังบอเสียหายและมิใหวัสดุรวงหลนที่จะเปนอันตรายแกผูขุดได
ขอ 17 ผูดําเนินการตองจัดใหมีหมวกแข็ง ภายในหมวกตองมีรองในหมวกที่ทําดวยหนัง พลาสติก ผา หรือวัสดุอื่น
เพื่อปองกันภยันตรายตอศีรษะใหแกผูซึ่งไดรับอนุญาตใหเขาไปในบริเวณที่กอสรางอาคาร
ขอ 18 หามผูดําเนินการนําเครื่องมือที่เปนสื่อไฟฟาไปใชปฏิบัติงานใกลสายไฟฟาแรงสูงหรืออุปกรณไฟฟาแรงสูง
เวนแตจะไดกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) มีแผงฉนวนกั้นระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟาแรงสูงกับเครื่องมือนั้น
(ข) เครื่องมือนั้นไดตอสายดินไวเรียบรอยแลว
(ค) สายไฟฟาแรงสูงหรืออุปกรณไฟฟาแรงสูงนั้นไดหุมฉนวนอยางดีแลว
(ง) ไดตัดกระแสไฟฟาออกจากสายไฟฟาแรงสูงหรืออุปกรณไฟฟาแรงสูงนั้นแลว
ขอ 19 ผูดําเนินการตองใชโซ เชือก ลวดสลิง รอกที่ใชงาน ปนจั่นหรือลิฟตสงของที่มีสภาพแข็งแรงและมีขนาดพอ
ที่จะใชในการยก การวาง และยกน้ําหนักสิ่งของใหลอยตัวอยูจุดหนึ่งจุดใดไดโดยปลอดภัย
ขอ 20 เมื่อหยุดการใชปนจั่นหรือลิฟตสงของประจําวัน ผูดําเนินการตองจัดใหมีการปองกันมิใหปนจั่นหรือลิฟทสง
ของนั้นเลื่อน ลม หรือหมุน อันอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน
ขอ 21 ผูดําเนินการตองจัดใหมีผูควบคุมที่มีความชํานาญควบคุมการใชเครื่องมือกล เครื่องกลจักร หรือเครื่องจักร
กล และตองตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใชงานอยูเสมอ
กฎหมายอาคาร

กฎกระทรวง 3-27
1

ขอ 21 ทวิ ในกรณีที่มีการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันที่ประตู หนาตาง หรือที่
ดานนอกหรือดานในของอาคารตั้งแตชั้นที่สองขึ้นไป
อันเปนการกีดขวางการหนีออกจากอาคารหรือการชวยเหลือผูที่อยูใน
อาคารเมื่อเกิดอัคคีภัยโดยไมมีชองทางอื่นที่จะออกสูภายนอกได ใหผูไดรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการจัดใหมีชองทางที่เปด
ออกสูภายนอกไดทันที ขนาดกวางไมนอยกวา 0.60 เมตร ยาวไมนอยกวา 0.80 เมตร อยางนอยหนึ่งชองทางในแตละชั้นของ
อาคารหรือของคูหา
หมวด 2
การดัดแปลงอาคาร
ขอ 22 ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการกอสรางอาคารตามหมวด 1 มาใชบังคับแกการดัดแปลงอาคาร
โดยอนุโลม
หมวด 3
การรื้อถอนอาคาร
ขอ 23 ผูควบคุมงานตองศึกษารายละเอียดโครงสรางของอาคารที่จะรื้อถอน รวมทั้งสภาพแวดลอมดวยความรอบ
คอบ และตองควบคุมการปฏิบัติงานของผูดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน วิธีการ และมีความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร
ตามที่ไดรับอนุญาต ถาผูดําเนินการปฏิบัติไมถูกตองตามขั้นตอน วิธีการ หรืออาจกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย
หรือทรัพยสิน ผูควบคุมงานตองใหผูดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือใหมีความปลอดภัย
ขอ 24 กอนรื้อถอนอาคารสวนใด ผูดําเนินการตองตรวจสอบและหาวิธีการปองกันสิ่งบริการสาธารณะ เชน ไฟฟา
โทรศัพท ประปา หรือทอกาซ เปนตน และสวนตาง ๆ ของอาคารที่อาจตกหลน เพื่อมิใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต ราง
กาย หรือทรัพยสินในขณะที่รื้อถอนอาคารสวนนั้น
ขอ 25 ในระหวางการรื้อถอนอาคาร ผูดําเนินการตองติดตั้งปายเตือนอันตราย และตองแสดงขอบเขตการรื้อถอน
อาคารพรอมดวยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจํานวนพอสมควรไวรอบบริเวณที่จะรื้อถอน เพื่อเตือนไมใหบุคคลซึ่ง
ไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณนั้น และตองจัดใหมีพนักงานสําหรับหามบุคคลซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณดัง
กลาว รวมทั้งดูแลความเรียบรอยของปายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณดวย
การรื้อถอนอาคาร ผูดําเนินการจะกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ถาจะกระทําใน
เวลาระหวางที่พระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น และตองจัดใหมีแสงสวาง
เพียงพอดวย
ขอ 26 การรื้อถอนอาคารที่ใกลหรือติดตอกับที่สาธารณะ อาคารอื่น หรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอย
กวา 2.00 เมตร ผูดําเนินการตองจัดใหมีการปองกันฝุนละอองและเศษวัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต ราง
กาย หรือทรัพยสิน
ขอ 27 การรื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน 15.00 เมตร และอยูหางจากทางหรือที่สาธารณะตามแนวราบนอยกวา
4.50 เมตร ผูดําเนินการตองจัดใหมีสิ่งปองกันวัสดุที่อาจรวงหลนคลุมทางหรือที่สาธารณะนั้น ถามีทางเดินเทาตามแนวทางหรือ
ที่สาธารณะ
ผูดําเนินการตองสรางหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญเพียงพอที่จะปองกันเศษวัสดุที่อาจรวงหลนเปน
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ตลอดแนวของอาคารที่จะรื้อถอนนั้นดวย
ขอ 28 การรื้อถอนผนังอาคารดานนอกที่สูงจากพื้นดินเกิน 8.00 เมตร และอยูหางจากอาคารอื่น ทาง หรือที่
สาธารณะตามแนวราบนอยกวาความสูงของอาคาร ผูดําเนินการตองจัดใหมีแผงรับวัสดุที่อาจรวงหลนจากการรื้อถอนตลอดแนว
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ขอ 21 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎหมายอาคาร

3-28 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
ดานนอกของผนังของอาคารดานนั้น แผงรับวัสดุดังกลาวตองมีความมั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญเพียงพอที่จะสามารถรองรับ
วัสดุที่รวงหลนได และตองติดตั้งใหเอียงลาดเพื่อปองกันวัสดุที่รวงหลนกระเด็นออกมานอกแผงหรือกองคางอยูในแผงรับนั้น
ขอ 29 การขนถายวัสดุที่รื้อถอนลงจากที่สูงมาสูที่ต่ํา
ผูดําเนินการตองกระทําโดยใชรางหรือสายพานเลื่อนที่มี
ความลาดเหมาะสมและปลอดภัยจากการตกหลน สําหรับการขนถายวัสดุโดยลิฟตสงของ หรือปนจั่น หรือโยนหรือทิ้ง เปนตน
ผูดําเนินการจะกระทําไดตอเมื่อไดจัดใหมีการปองกันภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินแลว
หามผูดําเนินการกองวัสดุที่รื้อถอนไวบนพื้นหรือสวนของอาคารที่สูงกวาพื้นดิน
หมวด 4
การเคลื่อนยายอาคาร
ขอ 30 ผูควบคุมงานตองศึกษารายละเอียดโครงสรางของอาคารที่จะเคลื่อนยาย รวมทั้งสภาพแวดลอมดวยความ
รอบคอบ และตองควบคุมการปฏิบัติงานของผูดําเนินการใหเปนไปตามขั้นตอน วิธีการ และมีความมั่นคง แข็งแรง และความ
ปลอดภัยในการเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดรับอนุญาต ถาผูดําเนินการปฏิบัติไมถูกตองตามขั้นตอน วิธีการหรืออาจกอใหเกิด
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ผูควบคุมงานตองใหผูดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือใหมีความปลอดภัย
ขอ 31 กอนเคลื่อนยายอาคาร ผูดําเนินการตองตรวจสอบและหาวิธีปองกันสิ่งบริการสาธารณะ เชน ไฟฟา
โทรศัพท ประปา หรือทอกาซ เปนตน และสวนตาง ๆ ของอาคารที่อาจตกหลน เพื่อมิใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต ราง
กาย หรือทรัพยสินในขณะที่เคลื่อนยายอาคาร
ขอ 32 ในระหวางที่ดําเนินการเกี่ยวกับโครงสรางของอาคาร เชน ตัด สกัด รื้อ หรือถอน เปนตน เพื่อใหสามารถ
เคลื่อนยายอาคารไปจากที่ตั้งเดิม และในระหวางที่เชื่อมตอหรือติดตั้งโครงสรางของอาคารที่เคลื่อนยายในสถานที่ใหม รวมทั้ง
ในระหวางการเคลื่อนยายอาคาร ผูดําเนินการตองติดตั้งปายเตือนอันตรายพรอมดวยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตราย
ไวรอบบริเวณดังกลาว โดยมีจํานวนและระยะหางจากอาคารพอสมควร เพื่อเตือนไมใหบุคคลซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปใน
บริเวณนั้น และตองจัดใหมีพนักงานสําหรับหามบุคคลซึ่งไมมีหนาที่เกี่ยวของเขาไปในบริเวณดังกลาว รวมทั้งดูแลความเรียบ
รอยของปายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณดวย
การเคลื่อนยายอาคาร ผูดําเนินการจะกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ถาจะกระทํา
ในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายชาง
ขอ 33 การเคลื่อนยายอาคาร ผูดําเนินการจะตองไมกระทําการใด ๆ อันอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต ราง
กาย หรือทรัพยสิน
ในกรณีที่ผูดําเนินการไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือเครื่องใช วัสดุกอสราง
หรือชิ้นสวนโครงสรางในที่สาธารณะเปนการชั่วคราว ผูดําเนินการตองจัดใหมีการปองกันภยันตรายที่อาจเกิดตอสุขภาพ ชีวิต
รางกาย หรือทรัพยสิน และติดตั้งไฟใหมีแสงสวางเพียงพอในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นดวย
หมวด 5
การใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
ขอ 34 เจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชตองดูแลรักษาและซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพที่
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมิใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ตลอดเวลาที่ใชอาคาร
นั้น
ขอ 35 เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชตองใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดัง
กลาว โดยมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบกระเทือนตอการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเปนภยันตราย
ตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน
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ขอ 36 ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช จะใชหรือยินยอมใหบุคคล
ใดใชอาคารดังกลาวเปนอาคารประเภทควบคุมการใช และไดรับใบอนุญาตแลว ใหนําขอ 34 และขอ 35 มาใชบังคับโดยอนุโลม
ใหนําวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนแปลงการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปน
อาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม
ใหไว ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
พลเอก สิทธิ จิรโรจน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 8(11) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง
ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการ
อํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารดังกลาว จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 100 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 196 วันที่ 16 ธันวาคม 2526

กฎหมายอาคาร

