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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่4 (พ.ศ. 2526) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

--------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (11) แหงพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
ควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ 1  ในกฎกระทรวงนี ้
  "อาคารอยูอาศัย" หมายความวา  อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดท้ัง 
กลางวันและกลางคืน ไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว 
  "ตึกแถว" หมายความวา  อาคารที่กอสรางติดตอกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหา 
ขึ้นไป มีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 
  "อาคารพาณิชย" หมายความวา  อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม  
หรือบริการธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมท่ีใชเคร่ืองจักรท่ีมีกําลังการผลิตเทียบไดไมเกิน 5 แรงมา และ 
ใหหมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่กอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน 20.00 เมตร  
ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมได 
  "โรงงาน" หมายความวา  อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงาน 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  "อาคารสาธารณะ" หมายความวา  อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนได 
โดยท่ัวไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ 
หรอื 
การพาณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนาม
กีฬา 
กลางแจง สถานกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อุโมงค  
สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน 
  "อาคารพิเศษ" หมายความวา  อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง
และ 
ความปลอดภัยเปนพิเศษ เชนอาคารดังตอไปนี ้
  (ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรอื 
ศาสนสถาน 
  (ข) อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน 100 ตันกรอส 
  (ค) อาคารหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสูงเกิน 15.00 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือ 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  
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โครงหลังคาชวงหน่ึงเกิน 10.00 เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางท่ีอาจกอใหเกิดภยันตรายตอสา
ธารณชน 
ได 
  (ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษหรือรังสีตาม 
กฎหมายวาดวยการนั้น 
  ขอ 2  หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคล่ือน
ยาย  
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงนี ้
 
          หมวด 1 
               การกอสรางอาคาร 
                    --------------- 
 
  ขอ 3  ในการกอสรางอาคาร ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการตองดําเนินการ 
ใหเปนไปตามเงื่อนไขแหงการอนุญาต และตองมีผูควบคุมงานตามที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาตอยู  
ณ ที่ทําการกอสราง ถาผูควบคุมงานไมอยู ตองต้ังตัวแทนไว ท้ังน้ีไมทําใหผูควบคุมงานหลุดพน 
ความรับผิด การสอบถามขอเท็จจริงหรือคําสั่งของนายชางหรือนายตรวจที่ไดสอบถามหรือสั่งแก 
ผูควบคุมงานหรือตัวแทนนั้น ใหถือวาไดสอบถามหรือสั่งแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการ
แลว 
  ขอ 4  ในการกอสรางอาคารอยูอาศัยสูงเกินสองชั้น ตึกแถว อาคารพาณิชย  
โรงงาน อาคารสาธารณะหรืออาคารพิเศษ กอนเริ่มลงมือกอสราง ผูดําเนินการตองติดปาย 
ขนาดกวางไมนอยกวา 0.50 เมตร ยาวไมนอยกวา 1.00 เมตร ในบริเวณที่ไดรับอนุญาตใหกอ
สราง 
อาคารและสามารถเห็นไดโดยงายตลอดเวลาที่กอสราง โดยแสดงขอความดังตอไปน้ี 
  การกอสรางอาคารชนิด .................................. 
  จํานวน .............. เพื่อใชเปน ...................... 
  ใบอนุญาตเลขที่ ............. ลงวันท่ี .................... 
  กําหนดแลวเสร็จในวันที ่.................................. 
  เจาของอาคาร ........................................ 
  ผูดําเนินการ .......................................... 
  ผูควบคุมงาน ................. เลขทะเบียน ก.ว. ......... 
  ผูควบคุมงาน ................. เลขทะเบียน ก.ส. ......... 
  ขอ 5  ในการกอสรางอาคารที่ติดตอกับที่สาธารณะ ผูดําเนินการจะกอสรางได 
เม่ือไดจัดใหมีส่ิงปองกันวัสดุรวงหลนท่ีอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน
แลว 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ 6  ผูดําเนินการตองตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใชในการ 
กอสรางใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมและปลอดภัยกับการใชงานอยูเสมอ 
  ในกรณีที่ผูควบคุมงานเห็นวาเครื่องมือเครื่องใชหรือวิธีการกอสรางที่ใช 
ดําเนินการอยู อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายหรือทรัพยสิน ผูควบคุมงานตอง
แจง 
ใหผูดําเนินการทราบเพื่อจัดการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องมือเครื่องใชหรือวิธีการกอสรางให
อยู 
ในสภาพท่ีเหมาะสมและปลอดภัย 
  ขอ 7  ผูดําเนินการจะตองไมกระทําการใด ๆ อันอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ  
ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 
  ในกรณีที่ผูดําเนินการไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหติดตั้ง กอง หรอื 
เก็บ เคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุกอสราง หรือชิ้นสวนโครงสรางในที่สาธารณะเปนการชั่วคราว ผู
ดําเนินการ 
ตองจัดใหมีการปองกันภยันตรายที่อาจเกิดตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน และติดต้ังไฟ
ใหมี 
แสงสวางเพียงพอในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นดวย 
  ขอ 8  วัสดุที่ใชกอสรางอาคารที่เกี่ยวกับการรับน้ําหนัก ความตานทาน ความคง
ทน  
หรือความปลอดภัย ตองมีลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่กําหนดในแบบแปลน รายการประกอบ 
แบบแปลนและรายการคํานวณท่ีไดรับอนุญาต 
  ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะมีการใชวัสดุท่ีไมถูกตองหรือมีลักษณะและ 
คุณสมบัติต่ํากวาที่กําหนดไว ใหผูไดรับอนุญาต ผูดําเนินการหรือผูควบคุมงาน สงวัสดุกอสราง 
ในปริมาณท่ีสมควรและโดยไมคิดมูลคาใหนายชางตรวจสอบตอไป 
  ขอ 9  การทําฐานรากของอาคารโดยใชเสาเข็มดวยการเจาะ กดหรือตอก และ 
การขุดดิน ผูดําเนินการจะกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ถาจะ 
กระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากนายชาง 
  ขอ 10  ในการกอสรางอาคารที่มีความสูงตั้งแต 10.00 เมตร ขึ้นไปที่มีระยะราบ 
วัดจากแนวอาคารดานนอกถึงที่สาธารณะ หรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของ 
ความสูงของอาคารนั้น ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการตองจัดใหมีรั้วชั่วคราวสูงไมนอยกวา 
2.00  
เมตร ปดกั้นตามแนวเขตที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครอง และมีส่ิง
ปองกัน 
วัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินดวย 
  ในกรณีที่กอสรางอาคารตามวรรคหนึ่งชิดที่ดินตางเจาของหรือผูครอบครอง  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หากไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากเจาของหรือผูครอบครองที่ดินนั้นวาไมตองจัดใหมีรั้วชั่ว
คราว  
ผูรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการไมตองจัดใหมีรั้วชั่วคราวดังกลาว 
  เมื่อกอสรางอาคารแลวเสร็จ ผูไดรับใบอนุญาตหรือผูดําเนินการตองรื้อถอนรั้ว 
ช่ัวคราวและส่ิงปองกันวัสดุรวงหลนน้ันโดยพลัน 
  ขอ 11  ในระหวางการกอสรางอาคาร ผูดําเนินการตองตรวจสอบความแข็งแรง 
และความปลอดภัยของนั่งรานที่สรางขึ้นเปนประจํา โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือช่ือ
ไว 
ทุกเดือน เก็บไว ณ สถานที่ที่กอสราง เพื่อใหนายชางหรือนายตรวจตรวจดูได การสรางนั่งรานตอง
อยู 
ภายใตเง่ือนไข ดังตอไปนี ้
  (ก) นั่งรานที่ใชสําหรับการกอสรางอาคารที่สูงเกินหาชั้นหรือมีความสูงเกิน 
21.00  
เมตร ผูดําเนินการตองยื่นแผนผัง บริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของนั่งราน 
ซึ่งออกแบบคํานวณโดยผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมาย 
วาดวยวิชาชีพวิศวกรรมตอเจาพนักงานทองถิ่น เพื่อเปนหลักฐานกอน จึงจะสรางนั่งรานดังกลาว
ได 
  (ข) นั่งรานที่สรางดวยโลหะรวมทั้งฐานรองรับนั่งรานตองรับน้ําหนักไดไมนอย
กวา 
สองเทาของน้ําหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งรานนั้น และไมนอยกวาสี่เทาสําหรับนั่งรานที่สราง 
ดวยไม 
  ขอ 12  กอนเริ่มลงมือกอสรางอาคาร ผูดําเนินการตองสํารวจรายละเอียด 
ตําแหนง  
ความลึก และขนาดของโครงสรางใตดิน ฐานรากอาคารขางเคียง หรือส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ เชน ทอ
ประปา  
สายเคเบิล เปนตน และวางมาตรการอยางหน่ึงอยางใดเพ่ือปองกันมิใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ 
ชีวิต  
รางกาย หรือทรัพยสิน 
  ขอ 13  เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือในที่สาธารณะ 
ผูดําเนินการตองจัดใหมีสิ่งกันตกหรือราวกั้นรอบบริเวณนั้นและติดตั้งปายเตือนอันตรายเพื่อ
ความ 
ปลอดภัยของประชาชน รวมท้ังติดต้ังไฟใหมีแสงสวางเพียงพอหรือไฟสัญญาณสีแดงกระพริบ
เตือน 
อันตรายจํานวนพอสมควรในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ 14  เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกลหรือติดตอกับที่สาธารณะหามผูดําเนิน
การ 
กองดินบนที่สาธารณะและขุดเซาะดินล้ําเขตที่สาธารณะนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือ
จาก 
เจาพนักงานทองถิ่น 
  ขอ 15  เมื่อมีการขุดดินในบริเวณที่ใกลหรือชิดอาคาร ถนน หรือกําแพง ลึกจน 
อาจเปนอันตรายแกอาคาร ถนน หรือกําแพงนั้น ผูดําเนินการตองจัดใหมีค้ํายันเข็มพืด หรือฐาน
ราก 
เสริมตามความจําเปนเพื่อความปลอดภัย และตองตรวจสอบแกไขค้ํายัน เข็มพืด และฐานราก 
ดังกลาวใหมีสภาพม่ันคงและปลอดภัยอยูเสมอ 
  ขอ 16  การกองวัสดุ เชน หิน ทราย หรือดิน เปนตน ในบริเวณที่ใกลหรือชิด 
ขอบบอที่ขุด ผูดําเนินการตองกองหางจากขอบบอพอสมควร เพ่ือปองกันมิใหผนังบอเสียหาย
และ 
มิใหวัสดุรวงหลนท่ีจะเปนอันตรายแกผูขุดได 
  ขอ 17  ผูดําเนินการตองจัดใหมีหมวกแข็ง ภายในหมวกตองมีรองในหมวก 
ท่ีทําดวยหนัง พลาสติก ผา หรือวัสดุอื่น เพื่อปองกันภยันตรายตอศีรษะใหแกผูซึ่งไดรับอนุญาต 
ใหเขาไปอยูในบริเวณที่กอสรางอาคาร 
  ขอ 18  หามผูดําเนินการนําเครื่องมือที่เปนสื่อไฟฟาไปใชปฏิบัติงานใกลสายไฟ
ฟา 
แรงสูงหรืออุปกรณไฟฟาแรงสูง เวนแตจะไดรับกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
  (ก) มีแผงฉนวนกั้นระหวางสวนที่มีกระแสไฟฟาแรงสูงกับเครื่องมือนั้น 
  (ข) เครื่องมือนั้นไดตอสายดินไวเรียบรอยแลว 
  (ค) สายไฟฟาแรงสูงหรืออุปกรณไฟฟาแรงสูงนั้นไดหุมฉนวนอยางดีแลว 
  (ง) ไดตัดกระแสไฟฟาออกจากสายไฟฟาแรงสูงหรืออุปกรณไฟฟาแรงสูงนั้น
แลว 
  ขอ 19  ผูดําเนินการตองใชโซ เชือก ลวดสะลิง รอกที่ใชงานปนจั่นหรือลิฟตสง
ของ  
ที่มีสภาพแข็งแรงและมีขนาดพอที่จะใชในการยก การวาง และยกนํ้าหนักส่ิงของใหลอยตัวอยู 
ท่ีจุดหน่ึงจุดใดไดโดยปลอดภัย 
  ขอ 20  เมื่อหยุดการใชปนจั่นหรือลิฟตสงของประจําวัน ผูดําเนินการตองจัดให 
มีการปองกันมิใหปนจั่น หรือลิฟตสงของน้ันเล่ือน ลมหรือหมุน อันอาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ  
ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 
  ขอ 21  ผูดําเนินการตองจัดใหมีผูควบคุมท่ีมีความชํานาญควบคุมการใช 
เคร่ืองมือกล เครื่องกลจักร หรือเครื่องจักรกล และตองตรวจสอบและบํารุงรักษาใหอยูในสภาพ 
ท่ีเหมาะสมและปลอดภัยกับการใชงานอยูเสมอ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
           หมวด 2 
             การดัดแปลงอาคาร 
                    --------------- 
 
  ขอ 22  ใหนําหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสรางอาคารตามหมวด 1  
มาใชบังคับแกการดัดแปลงอาคารโดยอนุโลม 
 
           หมวด 3 
               การรื้อถอนอาคาร 
                    --------------- 
 
  ขอ 23  ผูควบคุมงานตองศึกษารายละเอียดโครงสรางของอาคารที่จะรื้อถอน  
รวมท้ังสภาพแวดลอมดวยความรอบคอบ และตองควบคุมการปฏิบัติงานของผูดําเนินการใหเปน
ไป 
ตามขั้นตอน วิธีการ และมีความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคารตามที่ไดรับอนุญาต ถาผูดําเนิน
การ 
ปฏิบัติไมถูกตองตามขั้นตอน วิธีการ หรืออาจกอใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรอื 
ทรัพยสิน ผูควบคุมงานตองใหผูดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือใหมีความปลอดภัย 
  ขอ 24  กอนรื้อถอนอาคารสวนใด ผูดําเนินการตองตรวจสอบและหาวิธีการ 
ปองกันสิ่งบริการสาธารณะ เชน ไฟฟา โทรศัพท ประปา หรือทอกาซ เปนตน และสวนตาง ๆ 
ของ 
อาคารที่อาจตกหลน เพ่ือมิใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินในขณะที่ 
รื้อถอนอาคารสวนนั้น 
  ขอ 25  ในระหวางการรื้อถอนอาคาร ผูดําเนินการตองติดตั้งปายเตือนอันตราย  
และตองแสดงขอบเขตการรื้อถอนอาคารพรอมดวยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตราย
จํานวน 
พอสมควรไวรอบบริเวณที่จะรื้อถอน เพ่ือเตือนไมใหบุคคลซ่ึงไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาไปในบริเวณ
นั้น  
และตองจัดใหมีพนักงานสําหรับหามบุคคลซ่ึงไมมีหนาท่ีเก่ียวของเขาไปในบริเวณดังกลาว รวมท้ัง
ดูแล 
ความเรียบรอยของปายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณดวย 
  การรื้อถอนอาคาร ผูดําเนินการจะกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้น 
ถึงพระอาทิตยตก ถาจะกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับอนุญาต 
เปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น และตองจัดใหมีแสงสวางเพียงพอดวย 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ 26  การรื้อถอนอาคารที่ใกลหรือติดตอกับที่สาธารณะ อาคารอื่น หรือท่ีดิน 
ตางเจาของหรือผูครอบครองนอยกวา 2.00 เมตร ผูดําเนินการตองจัดใหมีการปองกันฝุนละออง
และ 
เศษวัสดุรวงหลนที่อาจเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 
 ขอ 27  การรื้อถอนอาคารที่มีความสูงเกิน 15.00 เมตร และอยูหางจากทางหรือท่ี
สาธารณะ 
ตามแนวราบนอยกวา 4.50 เมตร ผูดําเนินการตองจัดใหมีส่ิงปองกันวัสดุท่ีอาจรวงหลนคลุมทาง
หรอื 
ที่สาธารณะนั้น ถามีทางเดินเทาตามแนวทางหรือที่สาธารณะ ผูดําเนินการตองสรางหลังคาท่ีม่ันคง 
แข็งแรงและขนาดใหญเพียงพอที่จะปองกันเศษวัสดุที่อาจรวงหลนเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต  
รางกาย หรือทรัพยสิน ตลอดแนวของอาคารที่จะรื้อถอนนั้นดวย 
  ขอ 28  การรื้อถอนผนังอาคารดานนอกที่สูงจากพื้นดินเกิน 8.00 เมตร และ 
อยูหางจากอาคารอื่น ทาง หรือท่ีสาธารณะตามแนวราบนอยกวาความสูงของอาคาร ผูดําเนินการ 
ตองจัดใหมีแผงรับวัสดุที่อาจรวงหลนจากการรื้อถอนตลอดแนวดานนอกของผนังของอาคารดาน
นั้น  
แผงรับวัสดุดังกลาวตองมีความม่ันคงแข็งแรงและขนาดใหญเพียงพอท่ีจะสามารถรองรับวัสดุท่ี
รวง 
หลนได และตองติดต้ังใหเอียงลาดเพ่ือปองกันวัสดุท่ีรวงหลนกระเด็นออกมานอกแผงหรือกอง
คางอยู 
ในแผงรับนั้น 
  ขอ 29  การขนถายวัสดุท่ีร้ือถอนลงจากท่ีสูงมาสูท่ีตํ่า ผูดําเนินการตองกระทํา 
โดยใชรางหรือสายพานเล่ือนท่ีมีความลาดเหมาะสมและปลอดภัยจากการตกหลน สําหรับการขน
ถาย 
วัสดุโดยลิฟตสงของหรือปนจ่ัน หรือโยนหรือท้ิง เปนตน ผูดําเนินการจะกระทําไดตอเมื่อไดจัดให
มีการ 
ปองกันภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินแลว 
  หามผูดําเนินการกองวัสดุที่รื้อถอนไวบนพื้นหรือสวนของอาคารที่สูงกวาพื้นดิน 
 
           หมวด 4 
             การเคล่ือนยายอาคาร 
                    --------------- 
 
  ขอ 30  ผูควบคุมงานตองศึกษารายละเอียดโครงสรางของอาคารที่จะเคลื่อนยาย 
รวมท้ังสภาพแวดลอมดวยความรอบคอบ และตองควบคุมการปฏิบัติงานของผูดําเนินการใหเปน 
ไปตามขั้นตอน วิธีการ และมีความม่ันคง แข็งแรง และความปลอดภัยในการเคลื่อนยายอาคาร



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ตามท่ี 
ไดรับอนุญาต ถาผูดําเนินการปฏิบัติไมถูกตองตามขั้นตอน วิธีการ หรืออาจกอใหเกิดภยันตราย
ตอ 
สุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน ผูควบคุมงานตองใหผูดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือใหมี
ความ 
ปลอดภัย 
  ขอ 31  กอนเคลื่อนยายอาคาร ผูดําเนินการตองตรวจสอบและหาวิธีการปองกัน 
สิ่งบริการสาธารณะ เชน ไฟฟา โทรศัพท ประปา หรือทอกาซ เปนตน และสวนตาง ๆ ของอาคาร 
ท่ีอาจตกหลน เพ่ือมิใหเกิดภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินในขณะที่เคลื่อนยาย 
อาคาร 
  ขอ 32  ในระหวางที่ดําเนินการเกี่ยวกับโครงสรางของอาคาร เชน ตัด สกัด รื้อ  
หรือถอน เปนตน เพื่อใหสามารถเคลื่อนยายอาคารไปจากที่ตั้งเดิม และในระหวางที่เชื่อมตอหรือ 
ติดต้ังโครงสรางของอาคารท่ีเคล่ือนยายในสถานท่ีใหม รวมทั้งในระหวางการเคลื่อนยายอาคาร  
ผูดําเนินการตองติดตั้งปายเตือนอันตรายพรอมดวยไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายไว
รอบ 
บริเวณดังกลาว โดยมีจํานวนและระยะหางจากอาคารพอสมควร เพ่ือเตือนไมใหบุคคลซ่ึงไมมี
หนาท่ี 
เกี่ยวของเขาไปในบริเวณนั้น และตองจัดใหมีพนักงานสําหรับหามบุคคลซ่ึงไมมีหนาท่ีเก่ียวของ
เขาไป 
ในบริเวณดังกลาว รวมทั้งดูแลความเรียบรอยของปายเตือนอันตรายและไฟสัญญาณดวย 
  การเคล่ือนยายอาคาร ผูดําเนินการจะกระทําไดเฉพาะในเวลาระหวางพระอาทิตย 
ขึ้นถึงพระอาทิตยตก ถาจะกระทําในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นตองไดรับ
อนุญาต 
เปนหนังสือจากนายชาง 
  ขอ 33  การเคล่ือนยายอาคาร ผูดําเนินการจะตองไมกระทําการใด ๆ อันอาจ
เปน 
ภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 
  ในกรณีที่ผูดําเนินการไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหติดตั้ง กอง หรอื
เก็บ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช วัสดุกอสราง หรือชิ้นสวนโครงสรางในที่สาธารณะเปนการชั่วคราว ผูดําเนิน
การ 
ตองจัดใหมีการปองกันภยันตรายที่อาจเกิดตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน และติดต้ังไฟ
ใหมี 
แสงสวางเพียงพอในเวลาระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้นดวย 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

           หมวด 5 
    การใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร 
                    --------------- 
 
  ขอ 34  เจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชตองดูแลรักษา
และ 
ซอมแซมอาคารใหอยูในสภาพท่ีม่ันคง แข็งแรง ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และมิใหเกิดภยันตราย
ตอ 
สุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสินตลอดเวลาที่ใชอาคารนั้น 
  ขอ 35  เจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชตองใชหรือยิน
ยอม 
ใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาว โดยมิใหมีการกระทําที่อาจกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือกระทบ
กระเทือนตอ 
การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมอันเปนภยันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกาย หรือทรัพยสิน 
  ขอ 36  ในกรณีที่เจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ไมเปนอาคารประเภทควบ
คุม 
การใช จะใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเปนอาคารประเภทควบคุมการใช และได
รับ 
ใบอนุญาตแลว ใหนําขอ 34 และขอ 35 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ใหนําวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกการเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใช 
สําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 
 
    ใหไว ณ วัน 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 
                 พลเอก สิทธิ จิรโรจน 
    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------+ 
หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากมาตรา 8 (11) แหงพระ
ราช 
บัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดบัญญัติใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุม 
อาคารมีอํานาจออกกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการกอสราง ดัดแปลง  
รื้อถอน เคล่ือนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความ
ปลอดภัย  
การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การ



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สถาปตยกรรม  
และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ตลอดจนการอื่นที่จําเปนเพื่อปฏิบัติตามพระราช
บัญญัติ 
ควบคุมอาคารดังกลาว  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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