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กฎกระทรวง
ฉบับที 4 (พ.ศ. 2526)
ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
อาศัย อํ า นาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(11) แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. 2522
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี
ข้อ 1

ในกฎกระทรวงนี
“อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึงโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทงกลางวั
ั
นและกลางคืน ไม่ว่าจะ
เป็ นการอยู่อาศัยอย่างถาวร หรือชัวคราว
“ตึกแถว” หมายความว่า อาคารทีก่อสร้างติดต่อกันเป็ นแถวยาวตังแต่สองคูหาขึนไป มีผนังร่วมแบ่งอาคาร
เป็ นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็ นส่วนใหญ่
“อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารทีใช้เพือประโยชน์ ในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ หรือ
อุตสาหกรรมทีใช้เครืองจักรทีมีกาํ ลังการผลิตเทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้า และให้หมายความรวมถึงอาคารอืนใดทีก่อสร้างห่างจาก
ถนนหรือทางสาธารณะไม่เกิน 20.00 เมตร ซึงอาจใช้เป็ นอาคารเพือประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้
“โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึงส่วนใดของอาคารทีใช้เป็ นโรงงานตามกฎหมายว่า ด้ว ย
โรงงาน
“อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารทีใช้เพือประโยชน์ในการชุมนุ มคนได้โดยทัวไป เพือกิจกรรมทาง
ราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม
โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่า
อากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็ นต้น
“อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารทีต้องการมาตรฐานความมันคงแข็งแรงและความปลอดภัยเป็ นพิเศษ
เช่น อาคารดังต่อไปนี
(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพธิ ภัณฑ์ หรือศาสนสถาน
(ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส
(ค) อาคารหรือสิงก่อสร้างทีสูงเกิน 15.00 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาช่วงหนึงเกิน
10.00 เมตร หรือมีลกั ษณะโครงสร้างทีอาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้
(ง) อาคารทีเก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พษิ หรือรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนัน
ข้อ 2 หลักเกณฑ์ วิธกี ารและเงือนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย ใช้หรือเปลียนการใช้อาคาร ให้
เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎกระทรวงนี
หมวด 1
การก่อสร้างอาคาร
ข้อ 3 ในการก่อสร้างอาคาร ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตหรือผู้ดําเนินการต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามเงือนไขแห่งการ
อนุ ญาต และต้องมีผคู้ วบคุมงานตามทีระบุชอไว้
ื ในใบอนุ ญาตอยู่ ณ ทีทําการก่อสร้าง ถ้าผูค้ วบคุมงานไม่อยู่ ต้องตังตัวแทนไว้
ทังนีไม่ทําให้ผคู้ วบคุมงานหลุดพ้นความรับผิด การสอบถามข้อเท็จจริงหรือคําสังของนายช่างหรือนายตรวจทีได้สอบถามหรือ
สังแก่ผคู้ วบคุมงานหรือตัวแทนนัน ให้ถอื ว่าได้สอบถามหรือสังแก่ผไู้ ด้รบั ใบอนุญาตหรือผูด้ าํ เนินการแล้ว
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ข้อ 4 ในการก่อสร้างอาคารทีอยู่อาศัยสูงเกินสองชัน ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะหรืออาคาร
พิเศษ ก่อนเริมลงมือก่อสร้าง ผูด้ าํ เนินการต้องติดป้ ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ในบริเวณ
ทีได้รบั อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาทีก่อสร้าง โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี
การก่อสร้างอาคารชนิด ..........................................................................................................................................
จํานวน ......................................... เพือใช้เป็ น ......................................................................................................
ใบอนุญาตเลขที ........................................................ ลงวันที ...............................................................................
กําหนดแล้วเสร็จในวันที.........................................................................................................................................
เจ้าของอาคาร........................................................................................................................................................
ผูด้ าํ เนินการ ..........................................................................................................................................................
ผูค้ วบคุมงาน ................................................................................ เลขทะเบียน ก.ว. ...........................................
ผูค้ วบคุมงาน ................................................................................ เลขทะเบียน ก.ส. ...........................................
ข้อ 5 ในการก่อสร้างอาคารทีติดต่อกับทีสาธารณะ ผู้ดําเนินการจะก่อสร้างได้เมือได้จดั ให้มสี งป้
ิ องกันวัสดุร่วง
หล่นทีอาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ แล้ว
ข้อ 6 ผูด้ ําเนินการต้องตรวจสอบและบํารุงรักษาเครืีองมือเครืองใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพทีเหมาะสมและ
ปลอดภัยกับการใช้งานอยู่เสมอ
ในกรณีทผูี ้ควบคุมงานเห็นว่าเครืองมือเครืองใช้หรือวิธกี ารก่อสร้างทีใช้ดําเนินการอยู่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
สุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ผู้ควบคุมงานต้องแจ้งให้ผู้ดําเนินการทราบเพือจัดการแก้ไขหรือเปลียนแปลงเครืองมือ
เครืองใช้หรือวิธกี ารก่อสร้างให้อยู่ในสภาพทีเหมาะสมและปลอดภัย
ข้อ 7 ผูด้ าํ เนินการจะต้องไม่กระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ
ในกรณีทผูี ด้ ําเนินการได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถินให้ตดิ ตัง กอง หรือเก็บ เครืองมือเครืองใช้ วัสดุก่อสร้าง
หรือชินส่วนโครงสร้างในทีสาธารณะเป็ นการชัวคราว ผูด้ ําเนินการต้องจัดให้มกี ารป้ องกันภยันตรายทีอาจเกิดต่อสุขภาพ ชีวติ
ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ และติดตังไฟให้มแี สงสว่างเพียงพอในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนด้
ึ วย
ข้อ 8 วัสดุทใช้
ี ก่อสร้างอาคารเกียวกับการรับนํ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน หรือความปลอดภัย ต้องมี
ลักษณะหรือคุณสมบัตติ ามทีกําหนดในแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณทีได้รบั อนุญาต
ในกรณีทมีี เหตุอนั ควรสงสัยว่าจะมีการใช้วสั ดุทไม่
ี ถูกต้องหรือมีลกั ษณะและคุณสมบัตติ ํากว่าทีกําหนดไว้ ให้ผไู้ ด้รบั
ใบอนุญาต ผูด้ าํ เนินการ หรือผูค้ วบคุมงาน ส่งวัสดุก่อสร้างในปริมาณทีสมควรและโดยไม่คดิ มูลค่าให้นายช่างตรวจสอบต่อไป
ข้อ 9 การทําฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน ผูด้ ําเนินการจะกระทํา
ได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนถึ
ึ งพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทําในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนต้
ึ อง
ได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากนายช่าง
ข้อ 10 ในการก่อสร้างอาคารทีมีขนาดความสูงตังแต่ 10.00 เมตร ขึนไปทีมีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอก
ถึงทีสาธารณะ หรือทีดินต่ างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้ อยกว่ากึงหนึงของความสูงของอาคารนัน ผู้ได้รบั ใบอนุ ญาตหรือ
ผูด้ ําเนินการต้องจัดให้มรี วชั
ั วคราวสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ปิ ดกันตามแนวเขตทีติดต่อกับทีสาธารณะหรือทีดินต่างเจ้าของ
หรือผูค้ รอบครอง และมีสงป้
ิ องกันวัสดุร่วงหล่นทีอาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ด้วย
ในกรณีทก่ี อสร้างอาคารตามวรรคหนึงชิดทีดินต่างเจ้าของหรือผูค้ รอบครอง หากได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจาก
เจ้าของหรือผูค้ รอบครองทีดินนันว่าไม่ตอ้ งจัดให้มรี วชั
ั วคราว ผูร้ บั ใบอนุญาตหรือผูด้ าํ เนินการไม่ตอ้ งจัดให้มรี วชั
ั วคราวดังกล่าว
เมือก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือผูด้ ําเนินการต้องรือถอนรัวชัวคราวและสิงป้ องกันวัสดุร่วงหล่น
นันโดยพลัน
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ข้อ 10/1 ในระหว่างการก่อสร้างอาคารทีมีความสูงตังแต่ 10.00 เมตรขึนไป ทีมีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอก
ถึงทีสาธารณะหรือทีดินต่างเจ้าของหรือผูค้ รอบครองน้อยกว่ากึงหนึงของความสูงของอาคารนัน หรืออาคารซึงอยู่ในโครงการ
จัดสรรทีดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีดิน ผูด้ าํ เนินการต้องจัดให้มมี าตรการป้ องกันฝุ่ นละออง ดังต่อไปนี
(ก) กันล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ทสามารถป้
ี
องกันการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองทีเกิดจากการ
ก่อสร้าง
(ข) กองวัสดุทมีี ฝุ่นละอองต้องปิ ดหรือคลุมด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ทสามารถป้
ี
องกันการฟุ้ งกระจาย หรือ
เก็บไว้ในพืนทีปิ ดล้อมหรือฉีดพรมด้วยนําหรือวิธกี ารอืนทีป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
(ค) การขนย้ายวัสดุททํี าให้เกิดฝุ่ นละอองด้วยสายพานต้องปิ ดให้มดิ ชิด
(ง) การผสมคอนกรีต การไสไม้ การกระทําใด ๆ ทีก่อให้เกิดฝุ่ นละออง ต้องทําในพืนทีปิ ดล้อมหรือมีผา้
คลุม หรือใช้วธิ กี ารป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
(จ) มีการจัดการวัสดุทเหลื
ี อใช้เพือป้ องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
(ฉ) ฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยนํ าก่อนนํ าออกนอกบริเวณสถานทีก่อสร้างเพือมิให้ฝนละอองฟุ
ุ่
้ งกระจาย
และไม่ให้นําทีใช้ในการฉีดล้างดังกล่าวไหลออกนอกบริเวณสถานทีก่อสร้าง
1

ข้อ 11 ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผูด้ ําเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนังร้านและ
คํายันทีสร้างขึนเป็ นประจํา โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชือไว้ทุกเดือน เก็บไว้ ณ สถานทีก่อสร้าง เพือให้นายช่าง
หรือนายตรวจตรวจดูได้ ทังนี การสร้างนังร้านและคํายันต้องเป็ นไปตามเงือนไข ดังต่อไปนี
(ก) นังร้านและคํายันทีใช้รบั นําหนักส่วนต่างๆ ของอาคาร สําหรับการก่อสร้างอาคารสูงตังแต่สามชันขึน
ไป หรือ ทีมีค วามสูงของนังร้านและคํายัน ตังแต่ 4.00 เมตรขึนไป หรือ ทีใช้สําหรับก่ อสร้างอาคารประเภททีใช้พืนไร้คาน
ผู้ดําเนินการต้องยืนแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ ของนังร้านและคํายันซึง
ออกแบบและคํานวณโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรต่อเจ้าพนักงานท้องถินเพือเป็ น
หลักฐานก่อน จึงจะสร้างนังร้านและคํายันดังกล่าวได้ และต้องเป็ นไปตาม ดังต่อไปนี
(1) การติดตังและการรือถอน ต้องดําเนินการให้เป็ นไปตามคู่มอื ของผูผ้ ลิต และมีผปู้ ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็ นผูค้ วบคุมการติดตังและการรือถอน กรณีไม่มรี ายละเอียดตามทีผูผ้ ลิตกําหนด
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทีจัดทําโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
(2) ต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของนังร้านและคํายันตามคู่มอื ของผู้ผลิต
เป็ นประจําตลอดการใช้งาน กรณีไม่มรี ายละเอียดตามทีผู้ผลิตกําหนด ให้การตรวจสอบเป็ นไปตามข้อกําหนดทีจัดทําโดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
(ข) นังร้านและคํายันทีสร้างด้วยโลหะ รวมทังฐานรองรับนังร้านและคํายันต้องรับนําหนักได้ไม่น้อยกว่า
สองเท่าของนําหนักบรรทุกสูงสุดทีบรรทุกบนนังร้านและคํายันนัน และไม่น้อยกว่าสีเท่าสําหรับนังร้านและคํายันทีสร้างด้วยไม้
2

ข้อ 11/1 ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผูด้ าํ เนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั นจันหอสูง
และเดอริกเครน ทีใช้สอยเป็ นประจําตามคู่มอื ของผูผ้ ลิต กรณีไม่มรี ายละเอียดตามทีผูผ้ ลิตกําหนด ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดที
จัดทําโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชือไว้ทุก
เดือน เก็บไว้ ณ สถานทีก่อสร้าง เพือให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ การติดตังและการรือถอนปั นจันหอสูงและเดอริกเครน
ต้องเป็ นไปตามเงือนไข ดังต่อไปนี
3

1

ข้อ 10/1 เพิมเติมโดยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ข้อ 11 แก้ไขโดยข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
3 ข้อ 11/1 เพิมเติมโดยข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2
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(ก) ผู้ดําเนินการต้องยืนแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ
ฐานรองรับรวมถึงการยึดโยง ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทีจัดทําโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร
(ข) การติดตังและการรือถอนปั นจันหอสูง และเดอริกเครน ต้องเป็ นไปตามคู่มอื ของผู้ผลิต กรณีไม่มี
รายละเอียดตามทีผูผ้ ลิตกําหนด ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทีจัดทําโดยผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร และมีผปู้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็ นผูค้ วบคุมการติดตังและการรือถอน
(ค) ต้องจัดให้มกี ารตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั นจันหอสูง และเดอริกเครน ทีมีขนาดพิกดั
ยกอย่างปลอดภัยตามคู่มอื ของผูผ้ ลิต กรณีไม่มรี ายละเอียดตามทีผูผ้ ลิตกําหนด ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดทีจัดทําโดยผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ข้อ 12 ก่อนเริมลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ดําเนินการต้องสํารวจรายละเอียด ตําแหน่ ง ความลึก และขนาดของ
โครงสร้างใต้ดนิ ฐานรากอาคารข้างเคียง หรือสิงก่อสร้างอืน ๆ เช่น ท่อประปา สายเคเบิล เป็ นต้น และวางมาตรการอย่างหนึง
อย่างใดเพือป้ องกันมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ
ข้อ 13 เมือมีการขุดดินในบริเวณทีติดต่อกับทีสาธารณะหรือในทีสาธารณะ ผูด้ ําเนินการต้องจัดให้มสี งกั
ิ นตกหรือ
ราวกันรอบบริเวณนัน และติดตังป้ ายเตือนอันตรายเพือความปลอดภัยของประชาชน รวมทังติดตังไฟให้มแี สงสว่างเพียงพอ
หรือไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจํานวนพอสมควรในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนด้
ึ วย
ข้อ 14 เมือมีการขุดดินในบริเวณทีใกล้หรือติดต่อกับทีสาธารณะห้ามผูด้ ําเนินการกองดินบนทีสาธารณะและขุด
เซาะดินลําเขตทีสาธารณะนัน เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิน
ข้อ 15 เมือมีการขุดดินในบริเวณทีใกล้หรือชิดอาคาร ถนน หรือกําแพง ลึกจนอาจเป็ นอันตรายแก่อาคาร ถนน
หรือ กํา แพงนัน ผู้ดํา เนิ น การต้อ งจัด ให้มีคํายัน เข็ม พืด หรือ ฐานรากเสริมตามความจําเป็ น เพือความปลอดภัย และต้อง
ตรวจสอบแก้ไขคํายัน เข็มพืด และฐานรากดังกล่าวให้มสี ภาพมันคงและปลอดภัยอยู่เสมอ
ข้อ 16 การกองวัสดุ เช่น หิน ทราย หรือดิน เป็ นต้น ในบริเวณทีใกล้หรือชิดขอบบ่อทีขุด ผูด้ าํ เนินการต้องกองห่าง
จากขอบบ่อพอสมควร เพือป้ องกันมิให้ผนังบ่อเสียหายและมิให้วสั ดุร่วงหล่นทีจะเป็ นอันตรายแก่ผขู้ ดุ ได้
ข้อ 17 ผูด้ าํ เนินการต้องจัดให้มหี มวกแข็ง ภายในหมวกต้องมีรองในหมวกทีทําด้วยหนัง พลาสติก ผ้า หรือวัสดุอนื
เพือป้ องกันภยันตรายต่อศีรษะให้แก่ผซู้ งได้
ึ รบั อนุญาตให้เข้าไปในบริเวณทีก่อสร้างอาคาร
ข้อ 18 ห้ามผูด้ าํ เนินการนําเครืองมือทีเป็ นสือไฟฟ้ าไปใช้ปฏิบตั งิ านใกล้สายไฟฟ้ าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสูง
เว้นแต่จะได้กระทําการอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
(ก) มีแผงฉนวนกันระหว่างส่วนทีมีกระแสไฟฟ้ าแรงสูงกับเครืองมือนัน
(ข) เครืองมือนันได้ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้ว
(ค) สายไฟฟ้ าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสูงนันได้หุม้ ฉนวนอย่างดีแล้ว
(ง) ได้ตดั กระแสไฟฟ้ าออกจากสายไฟฟ้ าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ าแรงสูงนันแล้ว
ข้อ 19 ผู้ดําเนินการต้องใช้โซ่ เชือก ลวดสลิง รอกทีใช้งาน ปั นจันหรือลิฟต์ส่งของทีมีสภาพแข็งแรงและมีขนาด
พอทีจะใช้ในการยก การวาง และยกนําหนักสิงของให้ลอยตัวอยู่จุดหนึงจุดใดได้โดยปลอดภัย
ข้อ 20 เมือหยุดการใช้ปันจันหรือลิฟต์สง่ ของประจําวัน ผูด้ าํ เนินการต้องจัดให้มกี ารป้ องกันมิให้ปันจันหรือลิฟท์ส่ง
ของนันเลือน ล้ม หรือหมุน อันอาจเป็ นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ
ข้อ 21 ผู้ดํ า เนิ น การต้ อ งจัด ให้มีผู้ค วบคุ ม ทีมีค วามชํ า นาญควบคุ ม การใช้เ ครืองมือ กล เครืองกลจัก ร หรือ
เครืองจักรกล และต้องตรวจสอบและบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพทีเหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งานอยู่เสมอ
กฎหมายอาคาร
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ข้อ 21 ทวิ ในกรณีทมีี การติดตังลูกกรง เหล็กดัด หรือสิงอืนทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกันทีประตู หน้าต่าง หรือที
ด้านนอกหรือด้านในของอาคารตังแต่ชนที
ั สองขึนไป อันเป็ นการกีดขวางการหนีออกจากอาคารหรือการช่วยเหลือผู้ทอยู
ี ่ใ น
อาคารเมือเกิดอัคคีภยั โดยไม่มชี ่องทางอืนทีจะออกสู่ภายนอกได้ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตหรือผูด้ ําเนินการจัดให้มชี ่องทางทีเปิ ด
ออกสู่ภายนอกได้ทนั ที ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร อย่างน้อยหนึงช่องทางในแต่ละชันของ
อาคารหรือของคูหา
4

หมวด 2
การดัดแปลงอาคาร
ข้อ 22 ให้นําหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการก่อสร้างอาคารตามหมวด 1 มาใช้บงั คับแก่การดัดแปลงอาคาร
โดยอนุโลม
หมวด 3
การรือถอนอาคาร
ข้อ 23 ผู้ควบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารทีจะรือถอน รวมทังสภาพแวดล้อมด้วยความ
รอบคอบ และต้องควบคุมการปฏิบตั ิงานของผู้ดําเนินการให้เป็ นไปตามขันตอน วิธกี าร และมีความปลอดภัยในการรือถอน
อาคารตามทีได้รบั อนุ ญาต ถ้าผูด้ ําเนินการปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตามขันตอน วิธกี าร หรืออาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ
ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ผูค้ วบคุมงานต้องให้ผดู้ าํ เนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือให้มคี วามปลอดภัย
ข้อ 24 ก่อนรือถอนอาคารส่วนใด ผูด้ าํ เนินการต้องตรวจสอบและหาวิธกี ารป้ องกันสิงบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้ า
โทรศัพท์ ประปา หรือท่อก๊าซ เป็ นต้น และส่วนต่าง ๆ ของอาคารทีอาจตกหล่น เพือมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย
หรือทรัพย์สนิ ในขณะทีรือถอนอาคารส่วนนัน
ข้อ 25 ในระหว่างการรือถอนอาคาร ผูด้ ําเนินการต้องติดตังป้ ายเตือนอันตราย และต้องแสดงขอบเขตการรือถอน
อาคารพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจํานวนพอสมควรไว้รอบบริเวณทีจะรือถอน เพือเตือนไม่ให้บุคคลซึง
ไม่มหี น้าทีเกียวข้องเข้าไปในบริเวณนัน และต้องจัดให้มพี นักงานสําหรับห้ามบุคคลซึงไม่มหี น้าทีเกียวข้องเข้าไปในบริเวณ
ดังกล่าว รวมทังดูแลความเรียบร้อยของป้ ายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณด้วย
การรือถอนอาคาร ผูด้ ําเนินการจะกระทําได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนถึ
ึ งพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทําใน
เวลาระหว่างทีพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนต้
ึ องได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิน และต้องจัดให้มแี สงสว่าง
เพียงพอด้วย
ข้อ 26 การรือถอนอาคารทีใกล้หรือติดต่อกับทีสาธารณะ อาคารอืน หรือทีดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อย
กว่า 2.00 เมตร ผู้ดําเนินการต้องจัดให้มีการป้ องกันฝุ่ นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นทีอาจเป็ นภยันตรายต่ อสุขภาพ ชีวติ
ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ
ข้อ 27 การรือถอนอาคารทีมีความสูงเกิน 15.00 เมตร และอยู่ห่างจากทางหรือทีสาธารณะตามแนวราบน้อยกว่า
4.50 เมตร ผูด้ าํ เนินการต้องจัดให้มสี งป้
ิ องกันวัสดุทอาจร่
ี วงหล่นคลุมทางหรือทีสาธารณะนัน ถ้ามีทางเดินเท้าตามแนวทางหรือ
ทีสาธารณะ ผู้ดําเนินการต้องสร้างหลังคาทีมันคงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอทีจะป้ องกันเศษวัสดุทีอาจร่วงหล่นเป็ น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ตลอดแนวของอาคารทีจะรือถอนนันด้วย
ข้อ 28 การรือถอนผนังอาคารด้านนอกทีสูงจากพืนดินเกิน 8.00 เมตร และอยู่ห่างจากอาคารอืน ทาง หรือที
สาธารณะตามแนวราบน้อยกว่าความสูงของอาคาร ผู้ดําเนินการต้องจัดให้มแี ผงรับวัสดุทอาจร่
ี วงหล่นจากการรือถอนตลอด
แนวด้านนอกของผนังของอาคารด้านนัน แผงรับวัสดุดงั กล่าวต้องมีความมันคงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอทีจะสามารถ
4
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รองรับวัสดุทร่ี วงหล่นได้ และต้องติดตังให้เอียงลาดเพือป้ องกันวัสดุทร่ี วงหล่นกระเด็นออกมานอกแผงหรือกองค้างอยู่ในแผงรับ
นัน
ข้อ 29 การขนถ่ายวัสดุทรืี อถอนลงจากทีสูงมาสู่ทตํี า ผู้ดําเนินการต้องกระทําโดยใช้รางหรือสายพานเลือนทีมี
ความลาดเหมาะสมและปลอดภัยจากการตกหล่น สําหรับการขนถ่ายวัสดุโดยลิฟต์ส่งของ หรือปั นจัน หรือโยนหรือทิง เป็ นต้น
ผูด้ าํ เนินการจะกระทําได้ต่อเมือได้จดั ให้มกี ารป้ องกันภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ แล้ว
ห้ามผูด้ าํ เนินการกองวัสดุทรืี อถอนไว้บนพืนหรือส่วนของอาคารทีสูงกว่าพืนดิน
5

ข้อ 29/1 ให้นําหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือนไขในการก่อสร้างตามข้อ 11/1 มาใช้บงั คับแก่การรือถอนอาคารด้วยโดย

อนุโลม
หมวด 4
การเคลือนย้ายอาคาร
ข้อ 30 ผูค้ วบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารทีจะเคลือนย้าย รวมทังสภาพแวดล้อมด้วยความ
รอบคอบ และต้องควบคุมการปฏิบตั งิ านของผูด้ ําเนินการให้เป็ นไปตามขันตอน วิธกี าร และมีความมันคง แข็งแรง และความ
ปลอดภัยในการเคลือนย้ายอาคารตามทีได้รบั อนุ ญาต ถ้าผูด้ ําเนินการปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องตามขันตอน วิธกี ารหรืออาจก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ผูค้ วบคุมงานต้องให้ผดู้ าํ เนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือให้มคี วามปลอดภัย
ข้อ 31 ก่ อ นเคลือนย้า ยอาคาร ผู้ดํา เนิ น การต้อ งตรวจสอบและหาวิธีป้ อ งกันสิงบริการสาธารณะ เช่ น ไฟฟ้ า
โทรศัพท์ ประปา หรือท่อก๊าซ เป็ นต้น และส่วนต่าง ๆ ของอาคารทีอาจตกหล่น เพือมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย
หรือทรัพย์สนิ ในขณะทีเคลือนย้ายอาคาร
ข้อ 32 ในระหว่างทีดําเนินการเกียวกับโครงสร้างของอาคาร เช่น ตัด สกัด รือ หรือถอน เป็ นต้น เพือให้สามารถ
เคลือนย้ายอาคารไปจากทีตังเดิม และในระหว่างทีเชือมต่อหรือติดตังโครงสร้างของอาคารทีเคลือนย้ายในสถานทีใหม่ รวมทัง
ในระหว่างการเคลือนย้ายอาคาร ผูด้ ําเนินการต้องติดตังป้ ายเตือนอันตรายพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตราย
ไว้รอบบริเวณดังกล่าว โดยมีจํานวนและระยะห่างจากอาคารพอสมควร เพือเตือนไม่ให้บุคคลซึงไม่มหี น้าทีเกียวข้องเข้าไปใน
บริเวณนัน และต้องจัดให้มพี นักงานสําหรับห้ามบุคคลซึงไม่มหี น้ าทีเกียวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว รวมทังดูแลความ
เรียบร้อยของป้ ายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณด้วย
การเคลือนย้ายอาคาร ผูด้ าํ เนินการจะกระทําได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขนถึ
ึ งพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทํา
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนต้
ึ องได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากนายช่าง
ข้อ 33 การเคลือนย้ายอาคาร ผู้ดําเนินการจะต้องไม่กระทําการใด ๆ อันอาจเป็ นภยันตรายต่ อสุขภาพ ชีวติ
ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ
ในกรณีทผูี ด้ ําเนินการได้รบั อนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถินให้ตดิ ตัง กอง หรือเก็บเครืองมือเครืองใช้ วัสดุก่อสร้าง
หรือชินส่วนโครงสร้างในทีสาธารณะเป็ นการชัวคราว ผูด้ ําเนินการต้องจัดให้มกี ารป้ องกันภยันตรายทีอาจเกิดต่อสุขภาพ ชีวติ
ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ และติดตังไฟให้มแี สงสว่างเพียงพอในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขนด้
ึ วย
หมวด 5
การใช้หรือเปลียนการใช้อาคาร
ข้อ 34 เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ต้องดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที
มันคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ ตลอดเวลาทีใช้อาคาร
นัน
5

ข้อ 29/1 เพิมเติมโดย ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

กฎหมายอาคาร

7
ข้อ 35 เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ต้องใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร
ดังกล่า ว โดยมิใ ห้มีก ารกระทํา ทีอาจก่อให้เ กิด เหตุ รํา คาญหรือกระทบกระเทือนต่ อการรักษาคุ ณภาพสิงแวดล้อมอัน เป็ น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวติ ร่างกาย หรือทรัพย์สนิ
ข้อ 36 ในกรณีทเจ้
ี าของหรือผูค้ รอบครองอาคารทีไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ จะใช้หรือยินยอมให้บุคคล
ใดใช้อาคารดังกล่าวเป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ และได้รบั ใบอนุญาตแล้ว ให้นําข้อ 34 และข้อ 35 มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ให้นําวรรคหนึงมาใช้บงั คับแก่การเปลียนแปลงการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สําหรับกิจการหนึงไปใช้เป็ น
อาคารประเภทควบคุมการใช้สาํ หรับอีกกิจการหนึงโดยอนุโลม
ให้ไว้ ณ วันที 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี คือ เนืองจากมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 ได้บญ
ั ญัตใิ ห้รฐั มนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอาํ นาจออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร
และเงือนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รือถอน เคลือนย้าย ใช้หรือเปลียนการใช้อาคาร เพือประโยชน์แห่งความมันคงแข็งแรง
ความปลอดภัย การป้ องกันอัคคีภยั การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิงแวดล้อม การผังเมือง การสถาปั ตยกรรม และการ
อํานวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอืนทีจําเป็ นเพือปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารดังกล่าว จึงจําเป็ นต้อง
ออกกฎกระทรวงนี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ฉบับพิเศษ ตอนที 196 วันที 16 ธันวาคม 2526

กฎกระทรวง ฉบับที 67 (พ.ศ. 2563)
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที 96 ก วันที 18 พฤศจิกายน 2563
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