
 
กฎกระทรวง 

ฉบับที ่ ๖๗  (พ.ศ.  ๒๕๖๓) 
ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

 
 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  
และมาตรา  ๘  (๑๑)  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๐/๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“ข้อ  ๑๐/๑  ในระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่  ๑๐.๐๐  เมตรขึ้นไป  ที่มีระยะ 
ราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง  
ของความสูงของอาคารนั้น  หรืออาคารซึ่งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรทีด่นิ   
ผู้ด าเนินการต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง  ดังต่อไปนี้ 

(ก) กั้นล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
ที่เกิดจากการก่อสร้าง 

(ข) กองวัสดุที่มีฝุ่นละอองต้องปิดหรือคลุมด้วยวัสดุหรอือุปกรณ์ที่สามารถป้องกันการฟุ้งกระจาย
หรือเก็บไว้ในพ้ืนที่ปิดล้อมหรือฉีดพรมด้วยน้ าหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

(ค) การขนย้ายวัสดุที่ท าให้เกิดฝุ่นละอองด้วยสายพานต้องปิดให้มิดชิด 
(ง) การผสมคอนกรีต  การไสไม้  การกระท าใด ๆ  ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง  ต้องท าในพ้ืนที่ 

ปิดล้อมหรือมีผ้าคลุม  หรือใช้วิธีการป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
(จ) มีการจัดการวัสดุที่เหลือใช้เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

้หนา   ๒๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



(ฉ) ฉีดล้างล้อรถทุกชนิดด้วยน้ าก่อนน าออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพ่ือมิให้ฝุ่นละออง  
ฟุ้งกระจาย  และไม่ให้น้ าที่ใช้ในการฉีดล้างดังกล่าวไหลออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง” 

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ  ๑๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ข้อ  ๑๑  ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร  ผู้ด าเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและ 
ความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ ายันที่สร้างขึ้นเป็นประจ า  โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อ
ไว้ทุกเดือน  เก็บไว้  ณ  สถานที่ก่อสร้าง  เพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้  ทั้งนี้  การสร้างนั่งร้าน
และค้ ายันต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(ก) นั่งร้านและค้ ายันที่ใช้รับน้ าหนักส่วนต่าง ๆ  ของอาคาร  ส าหรับการก่อสร้างอาคารสูง
ตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป  หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ ายันตั้งแต่  ๔.๐๐  เมตรขึ้นไป  หรือที่ใช้ส าหรับ
ก่อสร้างอาคารประเภทท่ีใช้พ้ืนไร้คาน  ผู้ด าเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบ
แบบแปลน  และรายการค านวณ  ของนั่งร้านและค้ ายันซึ่งออกแบบและค านวณโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพ่ือเป็นหลักฐานก่อน   จึงจะสร้าง
นั่งร้านและค้ ายันดังกล่าวได้  และต้องเป็นไปตาม  ดังต่อไปนี้ 

 (๑) การติดตั้งและการรื้อถอน  ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต  และ 
มีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน    
กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

 (๒) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของนั่งร้านและค้ ายันตามคู่มือ
ของผู้ผลิตเป็นประจ าตลอดการใช้งาน  กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด  ให้การตรวจสอบ
เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

(ข) นั่งร้านและค้ ายันที่สร้างด้วยโลหะ  รวมทั้งฐานรองรับนั่งร้านและค้ ายันต้องรับน้ าหนัก 
ได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ าหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ ายันนั้น   และไม่น้อยกว่าสี่เท่า 
ส าหรับนั่งร้านและค้ ายันที่สร้างด้วยไม้” 

ข้อ ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นข้อ  ๑๑/๑  แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“ข้อ  ๑๑/๑  ในระหว่างการก่อสร้างอาคาร  ผู้ด าเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและ
ความปลอดภัยของปั้นจั่นหอสูง   และเดอริกเครน  ที่ ใช้สอยเป็นประจ าตามคู่มือของผู้ผลิต   
กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

้หนา   ๒๒

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน  เก็บไว้   
ณ  สถานที่ก่อสร้าง  เพ่ือให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้  การติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง   
และเดอริกเครน  ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

(ก) ผู้ด าเนินการต้องยื่นแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และ
รายการค านวณฐานรองรับรวมถึงการยึดโยง  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

(ข) การติดตั้งและการรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง  และเดอริกเครน  ต้องเป็นไปตามคู่มือของผู้ผลิต  
กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร  และมีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้ควบคุมการติดตั้งและการรื้อถอน 

(ค) ต้องจัดให้มีการตรวจสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่นหอสูง   และเดอริกเครน   
ที่มีขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามคู่มือของผู้ผลิต  กรณีไม่มีรายละเอียดตามที่ผู้ผลิตก าหนด  ให้เป็นไป 
ตามข้อก าหนดที่จัดท าโดยผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร” 

ข้อ ๕ ให้ เ พ่ิมความต่อไปนี้ เป็นข้อ   ๒๙/๑  ของหมวด  ๓  การรื้ อถอนอาคาร   
แห่งกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔  (พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

“ข้อ  ๒๙/๑  ให้น าหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการก่อสรา้งตามขอ้  ๑๑/๑  มาใช้บังคบั
แก่การรื้อถอนอาคารด้วยโดยอนุโลม” 

 
 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  10  พฤศจกิายน  พ.ศ.  ๒๕๖3 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๒๓

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓



หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่การก่อสร้างอาคารเป็นแหล่งก าเนิด 
ฝุ่นละอองที่ส าคัญและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม  และกฎกระทรวง  ฉบับที่  ๔   
(พ.ศ.  ๒๕๒๖)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มิได้ก าหนดมาตรการในการป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างอาคารไว้  สมควรเพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกัน 
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้างให้ชัดเจน  รวมทั้งสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อก าหนดเกี่ยวกับ 
การตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ ายัน  ปั้นจั่นหอสูง  และเดอริกเครน  ในระหว่าง 
การก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 

้หนา   ๒๔

่เลม   ๑๓๗   ตอนที่   ๙๖    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   พฤศจิกายน   ๒๕๖๓


