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กฎกระทรวง 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2526) 

ออกตามความในพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5(3) และมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ. 2522 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้ 
 “อาคารอยู่อาศัย” หมายความว่า อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใช้อยู่อาศัยได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ไม่ว่าจะเป็นการ
อยู่อาศัยอย่างถาวร หรือชั่วคราว 
 “ตึกแถว” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างติดต่อกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็น
คูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
 “อาคารพาณิชย์” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมหรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรม
ที่ใช้เครื่องจักรที่มีก าลังการผลิตเทียบได้ไม่เกิน 5 แรงม้า และให้หมายความรวมถึงอาคารอ่ืนใดที่ก่อสร้างห่างจากถนนหรือ
ทางสาธารณะไม่เกิน 20.00 เมตร ซึ่งอาจใช้เป็นอาคารเพื่อประโยชน์ในการพาณิชยกรรมได้ 
 “โรงงาน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน 
 “อาคารสาธารณะ” หมายความว่า อาคารที่ใช้เพื่อประโยชน์ในการชุมนุมคนได้โดยทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ 
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 โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น 
 “อาคารพิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ต้องการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นพิเศษ เช่น 
อาคารดังต่อไปนี้ 
  (ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร์ หอประชุม หอสมุด หอศิลป์ พิพิธภัณฑ์ หรือศาสนสถาน 
  (ข) อู่เรือ คานเรือ หรือท่าจอดเรือ ส าหรับเรือขนาดใหญ่เกิน 100 ตันกรอส 
  (ค) อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่สูงเกิน 15.00 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคาช่วงหนึ่งเกิน 
10.00 เมตร หรือมีลักษณะโครงสร้างที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสาธารณชนได้ 
  (ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสีตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

 ข้อ 2 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

หมวด 1 
การก่อสร้างอาคาร 

 ข้อ 3 ในการก่อสร้างอาคาร ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ด าเนินการต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งการ
อนุญาต และต้องมีผู้ควบคุมงานตามที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตอยู่ ณ ที่ท าการก่อสร้าง ถ้าผู้ควบคุมงานไม่อยู่ ต้องตั้งตัวแทนไว้ 
ทั้งนี้ไม่ท าให้ผู้ควบคุมงานหลุดพ้นความรับผิด การสอบถามข้อเท็จจริงหรือค าสั่งของนายช่างหรือนายตรวจที่ได้สอบถามหรือ
สั่งแก่ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนนั้น ให้ถือว่าได้สอบถามหรือสั่งแก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ด าเนินการแล้ว 

 ข้อ 4 ในการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยสูงเกินสองชั้น ตึกแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะหรือ
อาคารพิเศษ ก่อนเร่ิมลงมือก่อสร้าง ผู้ด าเนินการต้องติดป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร ใน
บริเวณที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอาคารและสามารถเห็นได้โดยง่ายตลอดเวลาที่ก่อสร้าง โดยแสดงข้อความดังต่อไปนี้ 
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 การก่อสร้างอาคารชนิด ................................................................................................................................................  
 จ านวน ...........................................  เพื่อใช้เป็น ............................................................................................................  
 ใบอนุญาตเลขที่............................................................ ลงวันที่ ...................................................................................  
 ก าหนดแล้วเสร็จในวันที่ ................................................................................................................................................  
 เจ้าของอาคาร ...............................................................................................................................................................  
 ผู้ด าเนินการ ..................................................................................................................................................................  
 ผู้ควบคุมงาน ....................................................................................  เลขทะเบียน ก.ว.  .............................................  
 ผู้ควบคุมงาน ....................................................................................  เลขทะเบียน ก.ส.  .............................................  

 ข้อ 5 ในการก่อสร้างอาคารที่ติดต่อกับที่สาธารณะ ผู้ด าเนินการจะก่อสร้างได้เมื่อได้จัดให้มีสิ่งป้องกันวัสดุร่ วง
หล่นที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้ว 

 ข้อ 6 ผู้ด าเนินการต้องตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครี่องมือเคร่ืองใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและ
ปลอดภัยกับการใช้งานอยู่เสมอ 
 ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่าเครื่องมือเครื่องใช้หรือวิธีการก่อสร้างที่ใช้ด าเนินการอยู่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อ
สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ผู้ควบคุมงานต้องแจ้งให้ผู้ด าเนินการทราบเพื่อจัดการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
เครื่องใช้หรือวิธีการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย 

 ข้อ 7 ผู้ด าเนินการจะต้องไม่กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 
 ในกรณีที่ผู้ด าเนินการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ติดตั้ง กอง หรือเก็บ เครื่องมือเคร่ืองใช้ วัสดุก่อสร้าง 
หรือชิ้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะเป็นการชั่วคราว ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีการป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และติดตั้งไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย 

 ข้อ 8 วัสดุที่ใช้ก่อสร้างอาคารเกี่ยวกับการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทน หรือความปลอดภัย ต้องมี
ลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ก าหนดในแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่ได้รับอนุญาต 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าจะมีการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือมีลักษณะและคุณสมบัติต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ผู้ด าเนินการ หรือผู้ควบคุมงาน ส่งวัสดุก่อสร้างในปริมาณที่สมควรและโดยไม่คิดมูลค่าให้นายช่างตรวจสอบต่อไป 

 ข้อ 9 การท าฐานรากของอาคารโดยใช้เสาเข็มด้วยการเจาะ กด หรือตอก และการขุดดิน ผู้ด าเนินการจะกระท า
ได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้อง
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่าง 

 ข้อ 10 ในการก่อสร้างอาคารที่มีขนาดความสูงตั้งแต่ 10.00 เมตร ขึ้นไปที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอก
ถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือ
ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราวสูงไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ปิดกั้นตามแนวเขตที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของ
หรือผู้ครอบครอง และมีสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินด้วย 
 ในกรณีที่ก่อสร้างอาคารตามวรรคหนึ่งชิดที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครอง หากได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ
จากเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินนั้นว่าไม่ต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราว ผู้รับใบอนุญาตหรือผู้ด าเนินการไม่ต้องจัดให้มีรั้วชั่วคราว
ดังกล่าว 
 เมื่อก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ด าเนินการต้องรื้อถอนรั้วชั่วคราวและสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่น
นั้นโดยพลัน 

 1 ข้อ 10/1 ในระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10.00 เมตรขึ้นไป ที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคาร
ด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น หรืออาคารซึ่งอยู่ใน
โครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง ดังต่อไปนี้ 
                                              
1 ข้อ 10/1 เพิ่มเติมโดยข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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  (ก) กั้นล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดจากการ
ก่อสร้าง 
  (ข) กองวัสดุที่มีฝุ่นละอองต้องปิดหรือคลุมด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจาย  หรือ
เก็บไว้ในพื้นที่ปิดล้อมหรือฉีดพรมด้วยน้ าหรือวิธีการอ่ืนที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
  (ค) การขนย้ายวัสดุที่ท าให้เกิดฝุ่นละอองด้วยสายพานต้องปิดให้มิดชิด 
  (ง) การผสมคอนกรีต การไสไม้ การกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ต้องท าในพื้นที่ปิดล้อมหรือมีผ้า
คลุม หรือใช้วิธีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
  (จ) มีการจัดการวัสดุที่เหลือใช้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
  (ฉ) ฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยน้ าก่อนน าออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อมิให้ฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย 
และไม่ให้น้ าที่ใช้ในการฉีดล้างดังกล่าวไหลออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 

 2 ข้อ 11 ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ด าเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้าน
และค้ ายันที่สร้างขึ้นเป็นประจ า โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน เก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้
นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ ทั้งนี้ การสร้างนั่งร้านและค้ ายันต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (ก) นั่งร้านและค้ ายันที่ใช้รับน้ าหนักส่วนต่างๆ ของอาคาร ส าหรับการก่อสร้างอาคารสูงตั้งแต่สามชั้นขึน้
ไป หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ ายันตั้งแต่ 4.00 เมตรขึ้นไป หรือที่ใช้ส าหรับก่อสร้างอาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน 
ผู้ด าเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ ของนั่งร้านและค้ ายันซึ่ง
ออกแบบและค านวณโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อเป็น
หลักฐานก่อน จึงจะสร้างนั่งร้านและค้ ายันดังกล่าวได้ และต้องเป็นไปตาม ดังต่อไปนี้ 
   (1) การติดตั้งและการรื้อถอน ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต และมีผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิต
ก าหนด ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
   (2) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของนั่งร้านและค้ ายันตามคู่มือของผู้ผลิต
เป็นประจ าตลอดการใช้งาน กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด ให้การตรวจสอบเป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
  (ข) นั่งร้านและค้ ายันที่สร้างด้วยโลหะ รวมทั้งฐานรองรับนั่งร้านและค้ ายันต้องรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า
สองเท่าของน้ าหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ ายันนั้น และไม่น้อยกว่าสี่เท่าส าหรับนั่งร้านและค้ ายันที่สร้างด้วยไม้ 

 3 ข้อ 11/1 ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร ผู้ด าเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของ
ปั้นจั่นหอสูง และเดอริกเครน ที่ใช้สอยเป็นประจ าตามคู่มือของผู้ผลิต กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลง
ลายมือชื่อไว้ทุกเดือน เก็บไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง เพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้ การติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอ
สูง และเดอริกเครน ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
  (ก) ผู้ด าเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณ
ฐานรองรับรวมถึงการยึดโยง ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร 
  (ข) การติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง และเดอริกเครน ต้องเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต  กรณีไม่มี
รายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร และมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน 

                                              
2 ข้อ 11 แก้ไขโดยข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
3 ข้อ 11/1 เพิ่มเติมโดยข้อ 4 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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  (ค) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นหอสูง และเดอริกเครน ที่มีขนาดพิกัด
ยกอย่างปลอดภัยตามคู่มือของผู้ผลิต กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

 ข้อ 12 ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างอาคาร ผู้ด าเนินการต้องส ารวจรายละเอียด ต าแหน่ง ความลึก และขนาดของ
โครงสร้างใต้ดิน ฐานรากอาคารข้างเคียง หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เช่น ท่อประปา สายเคเบิล เป็นต้น และวางมาตรการอย่างหนึง่
อย่างใดเพื่อป้องกันมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 

 ข้อ 13 เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือ
ราวกั้นรอบบริเวณนั้น และติดตั้งป้ายเตือนอันตรายเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งติดตั้งไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอ
หรือไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจ านวนพอสมควรในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย 

 ข้อ 14 เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือติดต่อกับที่สาธารณะห้ามผู้ด าเนินการกองดินบนที่สาธารณะและขุด
เซาะดินล้ าเขตที่สาธารณะนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

 ข้อ 15 เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกล้หรือชิดอาคาร ถนน หรือก าแพง ลึกจนอาจเป็นอันตรายแก่อาคาร ถนน 
หรือก าแพงนั้น ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีค้ ายัน เข็มพืด หรือฐานรากเสริมตามความจ าเป็นเพื่อความปลอดภัย และต้อง
ตรวจสอบแก้ไขค้ ายัน เข็มพืด และฐานรากดังกล่าวให้มีสภาพมั่นคงและปลอดภัยอยู่เสมอ 

 ข้อ 16 การกองวัสดุ เช่น หิน ทราย หรือดิน เป็นต้น ในบริเวณที่ใกล้หรือชิดขอบบ่อที่ขุด ผู้ด าเนินการต้องกอง
ห่างจากขอบบ่อพอสมควร เพื่อป้องกันมิให้ผนังบ่อเสียหายและมิให้วัสดุร่วงหล่นที่จะเป็นอันตรายแก่ผู้ขุดได้ 

 ข้อ 17 ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีหมวกแข็ง ภายในหมวกต้องมีรองในหมวกที่ท าด้วยหนัง พลาสติก ผ้ า หรือวัสดุ
อ่ืน เพื่อป้องกันภยันตรายต่อศีรษะให้แก่ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณที่ก่อสร้างอาคาร 

 ข้อ 18 ห้ามผู้ด าเนินการน าเคร่ืองมือที่เป็นสื่อไฟฟ้าไปใช้ปฏิบัติงานใกล้สายไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง 
เว้นแต่จะได้กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  (ก) มีแผงฉนวนกั้นระหว่างส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าแรงสูงกับเครื่องมือนั้น 
  (ข) เครื่องมือนั้นได้ต่อสายดินไว้เรียบร้อยแล้ว 
  (ค) สายไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนั้นได้หุ้มฉนวนอย่างดีแล้ว 
  (ง) ได้ตัดกระแสไฟฟ้าออกจากสายไฟฟ้าแรงสูงหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงนั้นแล้ว 

 ข้อ 19 ผู้ด าเนินการต้องใช้โซ่ เชือก ลวดสลิง รอกที่ใช้งาน ปั้นจั่นหรือลิฟต์ส่งของที่มีสภาพแข็งแรงและมีขนาด
พอที่จะใช้ในการยก การวาง และยกน้ าหนักสิ่งของให้ลอยตัวอยู่จุดหนึ่งจุดใดได้โดยปลอดภัย 

 ข้อ 20 เมื่อหยุดการใช้ปั้นจั่นหรือลิฟต์ส่งของประจ าวัน ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีการป้องกันมิให้ปั้นจั่นหรือลิฟท์
ส่งของนั้นเลื่อน ล้ม หรือหมุน อันอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 

 ข้อ 21 ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีผู้ควบคุมที่มีความช านาญควบคุมการใช้เครื่องมือกล เครื่องกลจักร หรือ
เครื่องจักรกล และต้องตรวจสอบและบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัยกับการใช้งานอยู่เสมอ 

 4 ข้อ 21 ทว ิ ในกรณีที่มีการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือสิ่งอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกันที่ประตู หน้าต่าง หรือที่
ด้านนอกหรือด้านในของอาคารตั้งแต่ชั้นที่สองขึ้นไป อันเป็นการกีดขวางการหนีออกจากอาคารหรือการช่วยเหลือผู้ที่อยู่ใน
อาคารเมื่อเกิดอัคคีภัยโดยไม่มีช่องทางอ่ืนที่จะออกสู่ภายนอกได้ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ด าเนินการจัดให้มีช่องทางที่เปิด
ออกสู่ภายนอกได้ทันที ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 0.80 เมตร อย่างน้อยหนึ่งช่องทางในแต่ละชั้นของ
อาคารหรือของคูหา 

                                              
4 ข้อ 21 ทวิ บัญญัติเพิ่มโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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หมวด 2 
การดัดแปลงอาคาร 

 ข้อ 22 ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างอาคารตามหมวด 1 มาใช้บังคับแก่การดัดแปลง
อาคารโดยอนุโลม 

หมวด 3 
การรื้อถอนอาคาร 

 ข้อ 23 ผู้ควบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารที่จะรื้อถอน รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยความ
รอบคอบ และต้องควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และมีความปลอดภัยในการรื้อถอน
อาคารตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้ด าเนินการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการ หรืออาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ผู้ควบคุมงานต้องให้ผู้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือให้มีความปลอดภัย 

 ข้อ 24 ก่อนรื้อถอนอาคารส่วนใด ผู้ด าเนินการต้องตรวจสอบและหาวิธีการป้องกันสิ่งบริการสาธารณะ เช่น 
ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา หรือท่อก๊าซ เป็นต้น และส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่อาจตกหล่น เพื่อมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สินในขณะที่รื้อถอนอาคารส่วนนั้น 

 ข้อ 25 ในระหว่างการร้ือถอนอาคาร ผู้ด าเนินการต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย และต้องแสดงขอบเขตการรื้อถอน
อาคารพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายจ านวนพอสมควรไว้รอบบริเวณที่จะรื้อถอน เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่ง
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น และต้องจัดให้มีพนักงานส าหรับห้ามบุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณ
ดังกล่าว รวมทั้งดูแลความเรียบร้อยของป้ายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณด้วย 
 การรื้อถอนอาคาร ผู้ด าเนินการจะกระท าได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระท าใน
เวลาระหว่างที่พระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องจัดให้มีแสง
สว่างเพียงพอด้วย 

 ขอ้ 26 การรื้อถอนอาคารที่ใกล้หรือติดต่อกับที่สาธารณะ อาคารอ่ืน หรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อย
กว่า 2.00 เมตร ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีการป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นที่อาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 

 ข้อ 27 การรื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน 15.00 เมตร และอยู่ห่างจากทางหรือที่สาธารณะตามแนวราบน้อยกวา่ 
4.50 เมตร ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีสิ่งป้องกันวัสดุที่อาจร่วงหล่นคลุมทางหรือที่สาธารณะนั้น ถ้ามีทางเดินเท้าตามแนวทาง
หรือที่สาธารณะ ผู้ด าเนินการต้องสร้างหลังคาที่มั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอที่จะป้องกันเศษวัสดุที่อาจร่วงหล่นเป็น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ตลอดแนวของอาคารที่จะรื้อถอนนั้นด้วย  

 ข้อ 28 การรื้อถอนผนังอาคารด้านนอกที่สูงจากพื้นดินเกิน 8.00 เมตร และอยู่ห่างจากอาคารอ่ืน ทาง หรือที่
สาธารณะตามแนวราบน้อยกว่าความสูงของอาคาร ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีแผงรับวัสดุที่อาจร่วงหล่นจากการรื้อถอนตลอด
แนวด้านนอกของผนังของอาคารด้านนั้น แผงรับวัสดุดังกล่าวต้องมีความมั่นคงแข็งแรงและขนาดใหญ่เพียงพอที่จะสามารถ
รองรับวัสดุที่ร่วงหล่นได้ และต้องติดตั้งให้เอียงลาดเพื่อป้องกันวัสดุที่ร่วงหล่นกระเด็นออกมานอกแผงหรือกองค้างอยู่ในแผง
รับนั้น 

 ข้อ 29 การขนถ่ายวัสดุที่รื้อถอนลงจากที่สูงมาสู่ที่ต่ า ผู้ด าเนินการต้องกระท าโดยใช้รางหรือสายพานเลื่อนที่มี
ความลาดเหมาะสมและปลอดภัยจากการตกหล่น ส าหรับการขนถ่ายวัสดุโดยลิฟต์ส่งของ หรือปั้นจั่น หรือโยนหรือทิ้ง เป็นตน้ 
ผู้ด าเนินการจะกระท าได้ต่อเมื่อได้จัดให้มีการป้องกันภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินแล้ว 
 ห้ามผู้ด าเนินการกองวัสดุที่รื้อถอนไว้บนพื้นหรือส่วนของอาคารที่สูงกว่าพื้นดิน 
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 5 ข้อ 29/1 ให้น าหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างตามข้อ 11/1 มาใช้บังคับแก่การรื้อถอนอาคาร
ด้วยโดยอนุโลม 

หมวด 4 
การเคลื่อนย้ายอาคาร 

 ข้อ 30 ผู้ควบคุมงานต้องศึกษารายละเอียดโครงสร้างของอาคารที่จะเคลื่อนย้าย รวมทั้งสภาพแวดล้อมด้วยความ
รอบคอบ และต้องควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ด าเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอน วิธีการ และมีความมั่นคง แข็งแรง และความ
ปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้รับอนุญาต ถ้าผู้ด าเนินการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้นตอน วิธีการหรืออาจก่อให้เกิด
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ผู้ควบคุมงานต้องให้ผู้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือให้มีความปลอดภัย 

 ข้อ 31 ก่อนเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ด าเนินการต้องตรวจสอบและหาวิธีป้องกันสิ่งบริการสาธารณะ เช่น ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ ประปา หรือท่อก๊าซ เป็นต้น และส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่อาจตกหล่น เพื่อมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สินในขณะที่เคลื่อนย้ายอาคาร 

 ข้อ 32 ในระหว่างที่ด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร เช่น ตัด สกัด รื้อ หรือถอน เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
เคลื่อนย้ายอาคารไปจากที่ตั้งเดิม และในระหว่างที่เชื่อมต่อหรือติดตั้งโครงสร้างของอาคารที่เคลื่อนย้ายในสถานที่ใหม่ รวมทั้ง
ในระหว่างการเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ด าเนินการต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตรายพร้อมด้วยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตราย
ไว้รอบบริเวณดังกล่าว โดยมีจ านวนและระยะห่างจากอาคารพอสมควร เพื่อเตือนไม่ให้บุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปใน
บริเวณนั้น และต้องจัดให้มีพนักงานส าหรับห้ามบุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ ยวข้องเข้าไปในบริเวณดังกล่าว รวมทั้งดูแลความ
เรียบร้อยของป้ายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณด้วย 
 การเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ด าเนินการจะกระท าได้เฉพาะในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะ
กระท าในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากนายช่าง 

 ข้อ 33 การเคลื่อนย้ายอาคาร ผู้ด าเนินการจะต้องไม่กระท าการใด ๆ อันอาจเป็นภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 
 ในกรณีที่ผู้ด าเนินการได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้ติดตั้ง กอง หรือเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้าง 
หรือชิ้นส่วนโครงสร้างในที่สาธารณะเป็นการชั่วคราว ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีการป้องกันภยันตรายที่อาจเกิดต่อสุขภาพ ชีวิต 
ร่างกาย หรือทรัพย์สิน และติดตั้งไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้นด้วย 

หมวด 5 
การใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

 ข้อ 34 เจา้ของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ต้องดูแลรักษาและซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่
มั่นคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมิให้เกิดภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ตลอดเวลาที่ใช้อาคาร
นั้น 

 ข้อ 35 เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ต้องใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร
ดังกล่าว โดยมิให้มีการกระท าที่อาจก่อให้เกิดเหตุร าคาญหรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมอันเป็น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน 

 ข้อ 36 ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ จะใช้หรือยินยอมให้
บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ และได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้น าข้อ 34 และข้อ 35 มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 ให้น าวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็น
อาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 

                                              
5 ข้อ 29/1 เพิ่มเติมโดย ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
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ให้ไว้ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 

พลเอก สิทธิ จิรโรจน ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากมาตรา 8(11) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารมีอ านาจออกกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคง
แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม 
และการอ านวยความสะดวกแก่การจราจร ตลอดจนการอ่ืนที่จ าเป็นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารดังกล่าว จึง
จ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 100 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 196 วันที่ 16 ธันวาคม 2526 
 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 18 (พ.ศ. 2530) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 104 ฉบับพิเศษ ตอนที่ 148 วันที่ 1 สิงหาคม 2530 
 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 67 (พ.ศ. 2563) 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 96 ก วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 
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