
 หนา   ๒๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 
เรื่อง  ควบคมุอาคาร 

พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 

 

โดยที่เห็นเปนการสมควรใหมีขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานไทร  วาดวยการควบคุมอาคาร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๑)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และมาตรา  ๗๑   

แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับท่ี  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหาร

สวนตําบลบานไทรโดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลบานไทรและนายอําเภอปราสาท   

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ขอบัญญัตินี้ใหเรียกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานไทร  เรื่อง  ควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๕๙” 

ขอ  ๒  ขอบัญญัตินี้ใหใชบังคับในเขตองคการบริหารสวนตําบลบานไทรตั้งแตวันถัดจาก 

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ   ๓  ในกรณีที่ข อบัญญัตินี้ มิ ไดบัญญัติ เ รื่ อ งใดไว ใหบั งคับ เปนไปตามบทบัญญัติ 

แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ  ๔  ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 

  “อาคาร”  หมายความวา  ตึก  บาน  เรือน  โรง  ราน  แพ  คลังสินคา  สํานักงาน  

และส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดและหมายความรวมถึง 

  (๑)  อัฒจันทรหรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นเพ่ือใชเปนท่ีชุมนุมของประชาชน 

  (๒)  เขื่อน  สะพาน  อุโมงค  ทางหรือทอระบายน้ํา  อูเรือ  คานเรือ  ทาน้ํา  ทาจอดเรือ  

รั้วกําแพง  หรือประตูที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับท่ีสาธารณะ  หรือส่ิงท่ีสรางขึ้นใหบุคคลท่ัวไป 

ใชสอย 
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  (๓)  ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย 

      (ก)  ที่ติดหรือตั้งไวเหนอืที่สาธารณะและมีขนาดเกนิหนึ่งตารางเมตร  หรือมีน้ําหนัก

รวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 

      (ข)  ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลวระยะ 

หางจากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน  และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวา 

ที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  (๔)  พ้ืนที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ  

สําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา  ๘  (๙)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไข

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

  (๕)  ส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่น 

เปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงสวนตาง  ๆ  

ของอาคารดวย 

  “อาคารสูง”  หมายความวา  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูง

ตั้งแตย่ีสิบสามเมตรขึ้นไป  การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินท่ีกอสรางถึงพ้ืนดาดฟา  

สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

  “อาคารชุมนุมคน”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเขาไป

ภายในเพ่ือประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป  หรือชุมนุมคนไดตั้งแต 

หารอยคนขึ้นไป 

  “โรงมหรสพ”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับ 

ฉายภาพยนตร  แสดงละคร  แสดงดนตรี  หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด  และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดให

สาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ  โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

  “ที่สาธารณะ”  หมายความวา  ที่ซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปนทาง

สัญจรได  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

  “กอสราง”  หมายความวา  สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด  ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทน

ของเดิมหรือไม 
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  “ดัดแปลง”  หมายความวา  เปล่ียนแปลง  ตอเติม  เพ่ิม  ลด  หรือขยาย  ซึ่งลักษณะ  

ขอบเขต  แบบ  รูปทรง  สัดสวน  น้ําหนัก  เนื้อท่ีของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง  ๆ  ของอาคาร 

ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม  และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  “ซอมแซม”  หมายความวา  ซอมหรือเปล่ียนสวนตาง  ๆ  ของอาคารใหคงสภาพเดิม 

  “รื้อถอน”  หมายความวา  รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป  เชน  เสา  คาน  

ตง  หรือสวนอื่นของโครงสราง  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  “กฎกระทรวง”  หมายความวา  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ  ๕  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบานไทรรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

และมีอํานาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใด  เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

หลักเกณฑ  วธิีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและการแจง 

 

ขอ  ๖  ผูใดจะกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคล่ือนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

ผูใดจะรื้อถอนอาคาร  ดังตอไปนี้  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

  (๑)  อาคารที่มีสวนสูงเกิน  ๑๕  เมตร  ซึ่งอยูหางจากอาคารอืน่หรือที่สาธารณะนอยกวา 

ความสูงของอาคาร 

  (๒)  อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะนอยกวา  ๒  เมตร 

ขอ  ๗  ใหกําหนดระยะเวลาอายุใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลงอาคาร  หรือใบรับแจงตามขอ  ๙

ตามขนาดของพ้ืนที่อาคารสวนที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง  ดังนี้ 

  (๑)  อาคารท่ีมีพ้ืนที่รวมกันนอยกวา  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  กําหนดอายุใบอนุญาต 

ไมเกิน  ๑  ป 

  (๒)  อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  แตไมเกิน  ๕๐,๐๐๐  ตารางเมตร  

กําหนดอายุใบอนุญาตไมเกิน  ๒  ป 

  (๓)  อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันมากกวา  ๕๐,๐๐๐  ตารางเมตร  กําหนดอายุใบอนุญาต 

ไมเกิน  ๓  ป 
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ขอ  ๘  ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร

รื้อถอนอาคาร  หรือเคล่ือนยายอาคาร  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่นกอน

ใบอนุญาตส้ินอายุ 

ขอ  ๙  ผูใดจะกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ใหดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  พรอมทั้ง

แจงขอมูลและย่ืนเอกสาร  ดังตอไปนี้ 

      (ก)  ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร  ซึ่งตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน 

ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม  

และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนช่ือตามมาตรา  ๔๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   

พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

      (ข)  ช่ือของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร  ซึ่งตองเปนผูไดรับ

ใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพ

วิศวกรรมและจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา  ๔๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

      (ค)  ชื่อของผูควบคุมงาน  ซึ่งจะตองเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ  

สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม  และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน 

ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และจะตองไมเปนผูไดรับ 

การแจงเวียนชื่อตามมาตรา  ๔๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

      (ง)  สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตามขอ  (ก)  (ข)  และ  (ค) 

      (จ)  หนังสือรับรองของบุคคลตาม  (ก)  (ข)  และ  (ค)  วาตนเปนผูออกแบบอาคาร

เปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร  หรือจะเปนผูควบคุมงาน  แลวแตกรณี  พรอมท้ังรับรองวาการกอสราง

ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  กฎกระทรวงขอบัญญัตินี้  

และกฎหมายที่เกี่ยวของทุกประการ 
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      (ฉ)  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณ

ของอาคารที่จะกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนยาย  ซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม  (ก)  และ  (ข)  

วาตนเปนผูออกแบบอาคาร  และเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น 

      (ช)  วันเริ่มตนและวันส้ินสุดการดําเนินการดังกลาว 

  (๒)  ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารถาผูแจงได

ดําเนินการตามที่ระบุไวครบถวนแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูนัน้ภายในวันท่ีไดรับแจง  

และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการตามท่ีไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง 

ขอ  ๑๐  คาธรรมเนียมการออกใบอนญุาต  การตออายุใบอนุญาตและคาธรรมเนียมในการตรวจ

แบบแปลน  ใหเปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๒ 

ลักษณะอาคารตาง  ๆ 

 

ขอ  ๑๑  อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  ครัวไฟตองอยูนอก

อาคารเปนสัดสวนตางหาก  ถาจะรวมครัวไฟไวในอาคารดวยก็ได  แตตองลาดพ้ืน  บุผนัง  ฝาเพดาน   

ครัวไฟดวยวัตถุถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ 

ขอ  ๑๒  อาคารที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  หรือกอดวยอิฐ 

ไมเสริมเหล็กใหปลูกสรางไดไมเกินสองชั้น 

ขอ  ๑๓  อาคารสองชั้นที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  พ้ืนชั้นลาง 

ของอาคารนั้นจะสูงจากระดับทางสาธารณะดานหนาอาคารเกินกวา  ๑  เมตร  ไมได 

ขอ  ๑๔  โรงมหรสพ  หอประชุม  หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสองชั้น  ใหสรางดวยวัสดุถาวร 

และวัสดุทนไฟเปนสวนใหญโรงมหรสพหรือหอประชุมที่ปลูกสรางเกินหนึ่งชั้น  หรืออาคารที่ปลูกสรางเกิน

สามชั้นนอกจากมีบันไดตามปกติแลว  ตองมีทางหนีโดยเฉพาะอยางนอยอีกหนึ่งทาง  ตามลักษณะ 

แบบของอาคารที่กําหนดให 

ขอ  ๑๕  หองแถวและตึกแถวตองมีความกวางจากเสนกึ่งกลางของผนังดานหนึ่ง  ไปยังเสน

กึ่งกลางของผนังอีกดานหนึ่งไมนอยกวา  ๔  เมตร  ความลึกของหองตองไมนอยกวา  ๔  เมตรและตอง 

มีประตูหรือทางใหคนเขาออกไดทั้งดานหนาและดานหลัง  ในกรณีที่เปนตึกแถวผนังตองทําดวยวัตถุถาวร



 หนา   ๒๑๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

และวัตถุทนไฟ  ถากอดวยอิฐหรือคอนกรีตไมเสริมเหล็กหรือวัตถุทนไฟอยางอื่น  ผนังนี้ตองหนาไมนอยกวา  

๑๐  เซนติเมตร   

หองแถวและตึกแถวซึ่งปลูกสรางติดตอกันเปนแนวยาว  ใหมีผนังกันไฟหนาไมนอยกวา   

๒๐  เซนติเมตร  ตั้งแตระดับพ้ืนดินขึ้นไปสูงถึงใตทองหลังคาโดยไมมีชองวาง  ทุกระยะไมเกินหาหองหองแถว  

ตึกแถว  หรือบานแถวจะสรางตอเนื่องกันไดไมเกินสิบคูหา  และมีความยาวของอาคารแถวหนึ่ง ๆ   

รวมกันไมเกิน  ๔๐  เมตร  โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย 

ไมวาจะเปนเจาของเดียวกันและใชโครงสรางเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม 

ตึกแถวท่ีสูงสามชั้นตองมีพ้ืนชั้นสองหรือชั้นสามสรางดวยวัตถุทนไฟชั้นใดชั้นหนึ่งเปนอยางนอย

ถาสูงเกินสามชั้นตองสรางพ้ืนดวยวัตถุทนไฟทุกชั้น 

ขอ  ๑๖  อาคารทุกชนิดจะปลูกสรางบนท่ีดินซึ่งถมดวยขยะมูลฝอยมิได  เวนแตขยะมูลฝอยนั้น

จะไดกลายสภาพเปนดินแลว  หรือไดทับดวยดินกระทุงแนนไมต่ํากวา  ๓๐  เซนติเมตร  และมีลักษณะ 

ไมเปนอันตรายแกอนามัยและมั่นคงแข็งแรง 

ขอ  ๑๗  รั้วหรือกําแพงกั้นเขตใหทําไดสูงเหนือระดับถนนสาธารณะไมเกิน  ๓  เมตรและตองให

คงสภาพไดดีอยูเสมอไป  ประตูรั้วหรือกําแพงซึ่งเปนทางรถเขาออก  ถามีคานบนใหวางคานนั้นสูงจาก

ระดับถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๓  เมตร 

ขอ  ๑๘  ปายโฆษณา  การกอสรางและติดตั้งปายใหเปนไปตามนี้ 

ปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่อาคารตองไมบังชองระบายอากาศ  หนาตาง  

ประตู  หรือทางหนีไฟ 

ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารตองไมลํ้าออกนอก

แนวผนังรอบนอกของอาคาร  และสวนบนสุดของปายหรอืส่ิงที่สรางขึน้สําหรับติดหรอืตัง้ปายตองสูงไมเกิน

๖  เมตร  จากสวนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่ติดตั้งปายนั้น 

ปายท่ีย่ืนจากผนังอาคารใหย่ืนไดไมเกินแนวกันสาดและใหสูงไดไมเกิน  ๖๐  เซนติเมตร 

หรือมีพ้ืนท่ีปายไมเกิน  ๒  ตารางเมตร 

ปายที่ติดตั้งใตกันสาดใหติดตั้งแนบผนังอาคารและตองสูงจากพ้ืนทางเทานั้นไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร 

ปายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพใหติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ  แตจะย่ืนหางจากผนังได

ไมเกิน  ๕๐  เซนติเมตร  หรือหากติดตั้งปายบนกันสาดจะตองไมย่ืนลํ้าแนวปลายกันสาดนั้นและมีความสูง

ของปายทั้งสองกรณีตองไมเกินความสูงของอาคาร 



 หนา   ๒๑๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

ปายท่ีติดตั้งอยูบนพ้ืนที่ดินโดยตรงตองมีความสูงไมเกินระยะที่วัดจากจุดท่ีติดตั้งปายไปจนถึง

กึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยูใกลปายนั้นที่สุด  และมีความยาวของปายไมเกิน  ๓๒  เมตร 

ขอ  ๑๙  สะพานสวนบุคคลสําหรับรถยนตตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา  ๓.๕๐  เมตร 

มีสวนลาดชันไมเกิน  ๑๐  ใน  ๑๐๐   

สะพานที่ใชเปนทางสาธารณะสําหรับรถยนตตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา  ๖  เมตร 

มีสวนลาดชันไมเกิน  ๘  ใน  ๑๐๐  มีทางเทาสองขาง ๆ  ละไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร  เวนแตสะพาน 

ท่ีสรางสําหรับรถยนตโดยเฉพาะจะไมมีทางเทาก็ได  และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอด 

ตัวสะพานสองขางดวย 

ขอ  ๒๐  การปลูกสรางโดยตอเติมหรือดัดแปลงอาคาร  ดังตอไปนี้จะตองไดรับอนุญาตกอน 

   (๑)  เพ่ิมชั้นหรือขยายพ้ืนที่ชั้นหนึ่งชั้นใดรวมกันเกินหาตารางเมตรขึ้นไป 

   (๒)  เปล่ียนหลังคาหรือขยายหลังคาใหปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกวาเดิม  อันเปนการเพ่ิม

น้ําหนักแกหลังคาเดิมเกินรอยละสิบ 

   (๓)  เพ่ิมหรือลดจํานวนเสาหรือคาน 

   (๔)  เปล่ียนเสา  คาน  บันได  ผนัง  หรือเพ่ิมผนังหรือสวนประกอบอื่น  อันเปนการเพ่ิม

น้ําหนักอาคารเดิมเกินรอยละสิบ 

 

หมวด  ๓ 

สวนตาง  ๆ  ของอาคาร 

 

ขอ  ๒๑  อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพ้ืนท่ีภายในแตละหนวยท่ีใชเพ่ือการอยูอาศัยไมนอยกวา   

๒๐  ตารางเมตร 

ขอ  ๒๒  หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบที่สุดไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร  และมีพ้ืนท่ี

ไมนอยกวา  ๘  ตารางเมตร 

ขอ  ๒๓  หองนอนหรือหองท่ีใชเปนท่ีพักอาศัยในอาคาร  ใหมีชองประตูและหนาตางเปนเนื้อที่

รวมกันไมนอยกวารอยละสองของพ้ืนที่ของหองนั้น  โดยไมรวมนับสวนประตูหรือหนาตางอันติดตอกับหองอื่น 

ขอ  ๒๔  ชองทางเดินในอาคารตองมีความกวางตามที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  อาคารที่อยูอาศัยตองมีความกวางไมนอยกวา  ๑  เมตร 



 หนา   ๒๑๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๒)  อาคารที่อยูอาศัยรวม  หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  สํานักงาน  อาคารสาธารณะ  

อาคารพาณิชย  โรงงาน  อาคารพิเศษ  ตองมีความกวางไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร 

ขอ  ๒๕  ยอดหนาตางและประตูในอาคาร  ใหทําสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร   

และบุคคลซึ่งอยูในหองตองสามารถเปดประตูหนาตางและออกจากหองนั้นไดโดยสะดวก 

ขอ  ๒๖  หองหรือสวนของอาคารท่ีใชในการทํากิจกรรมตางๆ  ตองมีระยะดิ่งไมนอยกวาตามที่

กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

 
ประเภทใชอาคาร ระยะดิ่ง 

1.  หองท่ีใชเปนท่ีพักอาศัย  บานแถว  หองพักโรงแรม  หองเรียน  นักเรียน   
     อนุบาล  ครัวสําหรับอาคารอยูอาศัย  หองพักคนไขพิเศษ  ชองทางเดินในอาคาร 

2.60  เมตร 

2.  หองท่ีใชเปนสํานักงาน  หองเรียน  หองอาคาร  หองโถงภัตตาคาร  โรงงาน 3  เมตร 
3.  หองขายสินคา  หองประชุม  หองคนไขรวม  คลังสินคา  โรงครัว  ตลาด   
     และอ่ืน  ๆ  ท่ีคลายกัน 

3.50  เมตร 

4.  หองแถว  ตึกแถว 
๔.๑  ชั้นลาง 
๔.๒  ตั้งแตชั้นสองข้ึนไป 

 
3.5  เมตร 
3  เมตร 

5.  ระเบียง 2.20  เมตร 

ความสูงสุทธิของอาคารสวนที่ใชจอดรถยนต  หมายถึง  ความสูงจากพ้ืนถึงใตคานหรือทอ 

หรือส่ิงคลายคลึงกันตองไมนอยกวา  ๒.๑๐  เมตร 

หองในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหวางพ้ืนถึงพ้ืนอีกชั้นหนึ่งตั้งแต  ๕  เมตรขึ้นไป  จะทําพ้ืนชั้นลอย

ในหองนั้นก็ได  โดยพ้ืนชั้นลอยดังกลาวนั้นตองมีเนื้อท่ีไมเกินรอยละส่ีสิบของเนื้อท่ีหอง  ระยะดิ่งระหวาง

พ้ืนชั้นลอยถึงพ้ืนอีกชั้นหนึ่งตองไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร  และระยะดิ่งระหวางพ้ืนหองถึงพ้ืนชั้นลอย 

ตองไมนอยกวา  ๒.๔๐  เมตร 

ขอ  ๒๗  พ้ืนช้ันลางของอาคารท่ีพักอาศัยตองมีระดับอยูเหนือพ้ืนดินปลูกสรางไมต่ํากวา 

๗๕  เซนติเมตร  แตถาเปนพ้ืนซีเมนต  อิฐ  หิน  หรือวัตถุแข็งอยางอื่นท่ีสรางติดพ้ืนดิน  ตองมีระดับ 

อยูเหนือพ้ืนดินปลูกสรางอาคารไมต่ํากวา  ๑๐  เซนติเมตร  และถาเปนอาคารตั้งอยูริมทางสาธารณะ

ความสูงจะตองวัดจากระดับทางสาธารณะนั้นในกรณีที่มีการถมดินเพ่ือปลูกสรางอาคารใหถมดินได 

ไมเกินความสูง  ๖๐  เซนติเมตรจากระดับทางสาธารณะดานหนา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก 



 หนา   ๒๑๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

เจาพนักงานทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ  ทั้งนี้  ผูขออนุญาตจะตองทําการฝงทอลอดดานหนาใหการระบายน้ํา

เปนไปไดโดยสะดวก  ตลอดจนตองหาทางปองกันมิใหเกิดความเดือดรอนแกท่ีดินขางเคียงอีกดวย 

ขอ  ๒๘  หามมิใหมีประตูหนาตางหรือชองลมจากครัวไฟเปดเขาสูหองสวมหรือหองนอน 

ของอาคารไดโดยตรง 

ขอ  ๒๙  เตาไฟสําหรับโรงงานหรือการพาณิชยตองมีผนังเตากอดวยอิฐดินเผาหรืออิฐทนไฟกําบัง  

ความรอนมิใหเกิดอันตรายไฟไหมสวนอาคารที่ตอเนื่องกับเตา  และตองตั้งอยูในอาคารท่ีประกอบดวยวัตถุทนไฟ  

ทั้งนี้  เตาตองตั้งหางจากผนังอาคาร  หรือส่ิงท่ีเปนเชื้อไฟรอบรัศมีไมต่ํากวา  ๔  เมตร  โครงหลังคาวัตถุ  

มุงหลังคา  ปลองระบายควันไฟ  และเพดาน  สวนประกอบเพดาน  ถามีตองเปนวัตถุทนไฟ  และตองทํา

ปลองระบายควันไฟมิใหฝาผนังหรือหลังคารับความรอนจัด  โดยความสูงของปลองตองสูงกวาหลังคา

อาคารขางเคียงภายในระยะโดยรอบ  ๒๕  เมตรไมนอยกวา  ๑  เมตรและมีความกวางของปลอง 

โดยวัดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๒๐  เซนติเมตร 

ขอ  ๓๐  ประตูสําหรับอาคารสาธารณะโรงงานหรืออาคารพาณิชยถามีธรณีประตูตองเรียบเสมอกับพ้ืน 

ขอ  ๓๑  บันไดของอาคารอยูอาศัยถาตองมีอยางนอยหนึ่งบันไดท่ีมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  

๘๐  เซนติเมตร  ชวงหนึ่งสูงไมเกิน  ๓  เมตร  ลูกตั้งสูงไมเกิน  ๒๐  เซนติเมตร  ลูกนอนเมื่อหักสวนท่ี

ขั้นบันไดเหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา  ๒๒  เซนติเมตร  และตองมีพ้ืนหนาบันได 

มีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได 

บันไดที่สูงเกิน  ๓  เมตร  ตองมีชานพักบันไดทุกชวง  ๓  เมตรหรือนอยกวานั้น  และชานพัก

บันไดตองมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได  ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันได 

ถึงสวนต่ําสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา  ๑.๙๐  เมตร 

ขอ  ๓๒  บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม  หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  สํานักงานอาคาร

สาธารณะ  อาคารพาณิชย  โรงงาน  และอาคารพิเศษ  สําหรับที่ใชกับชั้นที่มีพ้ืนที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไป

รวมกันไมเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑.๒๐  เมตร  แตสําหรับบันได 

ของอาคารดังกลาวที่ใชกับชั้นที่มีพ้ืนที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  ตองมีความกวาง

สุทธิไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร  ถาความกวางสุทธขิองบนัไดนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร  ตองมีบันไดอยางนอย

สองบันไดและแตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑.๒๐  เมตร 

บันไดของอาคารท่ีใชเปนท่ีชุมนุมของคนจํานวนมาก  เชน  บันไดหองประชุมหรือหองบรรยาย 

ที่มีพ้ืนที่รวมกันกันตั้งแต  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือสถานบริการ 
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ที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต  ๑,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือบันไดของแตละชั้นของอาคารนั้นท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกัน

ตั้งแต  ๒,๐๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  ตองมีความกวางไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร  ตองมีบันไดอยางนอย 

สองบันไดถามีบันไดเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา  ๓  เมตร 

บันไดท่ีสูงเกิน  ๔  เมตร  ตองมีชานพักบันไดทุกชวง  ๔  เมตร  หรือนอยกวานั้น  และระยะดิ่ง

จากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนต่ําสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา  ๒.๑๐  เมตร 

ชานพักบันไดและพ้ืนหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยกวาความกวางสุทธิ 

ของบันได  เวนแตบันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน  ๒  เมตร  ชานพักบันไดและพ้ืนหนาบันไดจะมีความยาว

ไมเกิน  ๒  เมตร  ก็ได 

บันไดตามวรรคหนึง่  และวรรคสองตองมลูีกตัง้สูงไมเกิน  ๑๘  เซนติเมตร  ลูกนอนเมื่อหักสวนที่

ขั้นบันไดเหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  และตองมีราวบนัไดกนัตกบันได

ท่ีมีความกวางสุทธิเกิน  ๖  เมตร  และชวงบันไดสูงเกิน  ๑  เมตร  ตองมีราวบันไดทั้งสองขางบริเวณ 

จมูกบันไดตองมีวัสดุกันล่ืน 

ขอ  ๓๓  บันไดตามขอ  ๓๒  จะตองมีระยะหางไมเกิน  ๔๐  เมตร  จากจุดที่ไกลสุดบนพ้ืนที่ชั้นนั้น 

ขอ  ๓๔  บันไดตามขอ  ๓๑  และขอ  ๓๒  ที่เปนแนวโคงเกิน  ๙๐  องศา  จะไมมีชานพักบันไดก็ได  

แตตองมีความกวางเฉล่ียของลูกนอนไมนอยกวา  ๒๒  เซนติเมตร  สําหรับบันไดตามขอ  ๓๑   

และไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  สําหรับบันไดตามขอ  ๓๒ 

ขอ  ๓๕  บันไดซึ่งมีชวงระยะสูงกวาที่กําหนดไว  ใหทําที่พักมีขนาดกวางยาวไมนอยกวา

สวนกวางของบันไดนั้น  ถาตอนใดตองทําเล้ียวมีบันไดเวียนสวนแคบที่สุดของลูกนอนตองกวางไมนอยกวา

๑๐  เซนติเมตร  อาคารที่มีบันไดติดตอกันตั้งแตส่ีชั้นขึ้นไป  พ้ืน  ประตู  หนาตาง  วงกบของหองบันได

และ ส่ิงกอสร าง โดยรอบบันไดตองกอสร างดวยวัตถุทนไฟหนาต างหรือชองระบายอากาศ   

หรือชองแสงสวางซึ่งทําติดตอกันสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ตองสรางดวยวัตถุทนไฟ 

ขอ  ๓๖  ลิฟตสําหรับบุคคลใชสอย  ใหทําไดแตในอาคารท่ีซึ่งประกอบดวยวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ

และโดยเฉพาะสวนตอเนื่องกับลิฟตนั้นตองเปนวัตถุทนไฟทั้งส้ิน  สวนปลอดภัยของลิฟตตองมีอยู 

ไมนอยกวาส่ีเทาของน้ําหนักที่กําหนดให 

ขอ  ๓๗  วัตถุมุงหลังคาใหทําดวยวัตถุทนไฟ  เวนแตอาคารซึ่ งตั้ งอยูหางอาคารอื่น   

ซึ่งมุงดวยวัตถุทนไฟ  หรือหางเขตที่ดินหรือทางสาธารณะเกิน  ๔๐  เมตรจะใชวัตถุอื่นก็ได 
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ขอ  ๓๘  สวนฐานรากของอาคารซึ่งอยูใตดินตอเนื่องกับทางสาธารณะจะลํ้าทางสาธารณะเขาไป

ไมไดฐานรากของอาคารตองทําเปนลักษณะถาวรมั่นคงพอท่ีจะรับน้ําหนักของอาคาร  และน้ําหนักท่ีจะใช

บรรทุกไดโดยปลอดภัย  ในกรณีที่เห็นวาการกําหนดฐานรากยังไมมั่นคงเพียงพอใหเรียกรายการคํานวณ

จากเจาของอาคารเพ่ือประกอบการพิจารณาได 

ขอ  ๓๙  อาคารที่ปลูกสรางสูงเกินเจ็ดชั้น  ใหมีพ้ืนที่ดาดฟาเพ่ือใชเปนทางหนีไฟทางอากาศ 

ตามสภาพที่เหมาะสม 

 

หมวด  ๔ 

แนวอาคารและระยะตาง  ๆ 

 

ขอ  ๔๐  หามมิใหบุคคลใดปลูกสรางอาคารหรือสวนของอาคารย่ืนออกมาในหรือเหนือทาง 

หรือที่ดินสาธารณะ 

ขอ  ๔๑  ตึกแถว  หองแถว  อาคารพาณิชย  โรงงาน  และอาคารสาธารณะท่ีไดรนแนวหางจาก

เขตทางสาธารณะไมเกิน  ๒  เมตร  ทองกันสาดของพ้ืนชั้นแรกตองสูงจากระดับทางเทาท่ีกําหนด  ๓.๒๕  เมตร  

ระเบียงดานหนาอาคารย่ืนไดไมเกินสวนย่ืนสถาปตยกรรมหามระบายน้ําจากกันสาดดานหนาอาคาร 

และจากหลังคา  ลงในท่ีสาธารณะหรือในท่ีดินที่ไดรนแนวอาคารจากเขตทางสาธารณะโดยตรง  แตใหมี

รางระบายหรือทอระบายน้ําจากกันสาดหรือหลังคาใหเพียงพอลงไปถึงพ้ืนดินแลวระบายลงสูทอสาธารณะ

หรือบอพักอาคารตามวรรคหนึ่งที่ไดรนแนวหางจากเขตทางสาธารณะเกิน  ๒  เมตร  หากมีกันสาด

ระเบียงหรือสวนย่ืนสถาปตยกรรมใดย่ืนออกมาในระยะ  ๒  เมตร  จากเขตทางสาธารณะตองปฏิบัติ 

ตามสองวรรคแรกดวย 

ขอ  ๔๒  หามมิใหปลูกสรางอาคารสูงกวาระดับพ้ืนดินเกินสองเทาของระยะจากผนังดานหนา

ของอาคารถึงแนวถนนฟากตรงขาม  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ 

ขอ  ๔๓  อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะท่ีมีความกวางนอยกวา  ๖  เมตร 

ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย  ๓  เมตรอาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน   

๘  เมตร  หองแถว  ตึกแถว  บานแถว  อาคาพาณิชย  โรงงานอาคารสาธารณะ  ปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้น

สําหรับติดหรือตั้งปายหรือคลังสินคา  ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ 
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   (๑)  ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา  ๑๐  เมตร  ใหรนแนวอาคารหางจาก

กึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย  ๖  เมตร 

   (๒)  ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต  ๑๐  เมตรขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๐  เมตร 

ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย  ๑  ใน  ๑๐  ของความกวางของถนนสาธารณะ 

   (๓)  ถาถนนสาธารณะนัน้มคีวามกวางเกิน  ๒๐  เมตรขึ้นไป  ใหรนแนวอาคารหางจาก

เขตถนนสาธารณะอยางนอย  ๒  เมตร 

ขอ  ๔๔  อาคารหลังเดี่ยวซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากันขนาบอยูเมื่อระยะระหวาง

ถนนสาธารณะสองสายนัน้ไมเกิน  ๖๐  เมตร  และสวนกวางของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กวางกวา

ไมเกิน  ๖๐  เมตร  ความสูงของอาคาร  ณ  จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบท่ีใกลที่สุดจากจุดนั้นไป

ตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวางกวา 

ขอ  ๔๕  อาคารหลังเดี่ยวซึ่งอยูที่มุมถนนสายสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน  ความสูง 

ของอาคาร  ณ  จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบท่ีใกลท่ีสุด  จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขต 

ถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวางกวา  และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะท่ีแคบ

กวาตองไมเกิน  ๖๐  เมตรสําหรับอาคารซึ่งเปนหองแถวหรือตึกแถว  ความยาวของอาคารตามแนว 

ถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน  ๑๕  เมตร 

ขอ  ๔๖  ระยะหางของอาคารกับเขตท่ีดิน  กรณีผนังอาคารมีประตูหนาตาง  ชองระบายอากาศ  

ชองแสง  หรือระเบียงอาคารตองมีระยะหางจากเขตท่ีดิน  ดังนี้ 

   (๑)  ผนังอาคาร  สวนท่ีสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ตองอยูหางเขตท่ีดินที่ไมนอยกวา  ๒  เมตร 

   (๒)  ผนังอาคารสวนที่สูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมเกิน  ๒๓  เมตร  ตองอยูหางเขตท่ีดิน 

ไมนอยกวา  ๓  เมตร 

ขอ  ๔๗  ผนังอาคารที่อยูหางเขตท่ีดินนอยกวาท่ีกําหนดไวในในขอ  ๔๖  (๑)  และ  (๒)   

ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  และตองกอสรางเปนผนังทึบและดาดฟาของอาคารดานนั้น 

ใหทําผนังทึบสูงจากดาดฟาไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร  ในกรณีกอสรางชิดเขตท่ีดินตองไดรับความยินยอม

เปนหนังสือจากเจาของท่ีดินขางเคียงดานนั้นดวย 

ขอ  ๔๘  อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีที่วางตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

   (๑)  อาคารอยูอาศัย  อาคารอยูอาศัยรวม  ตองมีท่ีวางไมนอยกวา  ๓๐  ใน  ๑๐๐  

สวนของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 
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   (๒)  หองแถว  ตึกแถว  อาคารพาณิชย  โรงงาน  อาคารสาธารณะ  และอาคารอื่น 

ซึ่งไมไดใชเปนท่ีอยูอาศัยตองมีที่วางไมนอยกวา  ๑๐  ใน  ๑๐๐  สวนของพ้ืนท่ีชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุด

ของอาคารแตถาอาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วางตาม  (๑) 

   (๓)  หองแถวหรือตึกแถวซึ่งดานหนาไมติดริมถนนสาธารณะตองมีท่ีวางดานหนา

อาคารกวางไมนอยกวา  ๖  เมตร  โดยไมใหมีสวนใดของอาคารย่ืนลํ้าเขาไปในพ้ืนที่ดังกลาว 

หองแถวหรือตึกแถวตองมีท่ีวางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา  ๓  เมตร  เพ่ือใชติดตอถึงกัน

โดยไมใหมีสวนใดของอาคารย่ืนลํ้าเขาไปในพ้ืนท่ีดังกลาว  เวนแตการสรางบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร 

ที่ย่ืนลํ้าไมเกิน  ๑.๔๐  เมตร 

ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวที่สรางถึงสิบคูหา  หรือมีความยาวรวมกันถึง   

๔๐  เมตร  ตองมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร 

เปนชองตลอดความลึกของหองแถวหรือตึกแถวเพ่ือเชื่อมกับที่วางหลังอาคาร 

หองแถวหรือตึกแถวท่ีสรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา  หรือมีความยาวรวมกันไมถึง  ๔๐  เมตร 

แตมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางนอยกวา  ๔  เมตร  ไมใหถือวาเปนท่ีวาง

ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถว  แตใหถือวาหองแถวหรือตึกแถวนั้นสรางตอเนื่อง 

เปนแถวเดียวกันท่ีวางตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสามจะกอสรางอาคาร  รั้ว  กําแพง   

หรือส่ิงกอสรางอื่นใด  หรือจัดใหเปนบอน้ํา  สระวายน้ํา  ท่ีพักมูลฝอย  หรือที่พักรวมมูลฝอยไมได 

หองแถวหรือตึกแถวท่ีมีดานขางใกลเขตท่ีดินของผูอื่นตองมีท่ีวางระหวางดานขางของหองแถว

หรือตึกแถวกับเขตที่ดินของอื่นนั้นกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร  เวนแตหองแถวหรือตึกแถวท่ีกอสรางขึ้น

ทดแทนอาคารเดิมโดยมีพ้ืนที่ไมมากกวาพ้ืนท่ีของอาคารเดิม  และมีความสูงไมเกิน  ๑๕  เมตร 

ขอ  ๔๙  หองแถว  ตึกแถว  และอาคารพาณิชยตองมีชองหนาตางหรือประตูเปดสูภายนอกได 

ไมนอยกวา  ๒๐  ใน  ๑๐๐  สวนของพ้ืนท่ีอาคารทุกชั้นชองหนาตางหรือประตูเปดสูภายนอก  หมายถึง  

ชองเปดของผนังดานทางสาธารณะหรือดานที่หางที่ดินเอกชนสําหรับอาคารชั้นสองลงมาไมนอยกวา   

๒  เมตร  สําหรับชั้นสามขึ้นไปไมนอยกวา  ๓  เมตร 

ขอ  ๕๐  อาคารที่กอสรางมากอนขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  มีแนวอาคารและระยะขัดขอบัญญัตินี้

หามตอเติมหรือขยาย  เวนแตซอมแซมเพ่ือความมั่นคง  แข็งแรง  และเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 



 หนา   ๒๒๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ  ๑๙๑  ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กรกฎาคม   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๕๑  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ  ๕๒  การขออนุญาตปลูกสรางอาคารท่ีไดย่ืนคําขอไวกอนขอบัญญัตินี้ใชบังคับใหปฏิบัติ 

ตามขอบัญญัติและกฎกระทรวงที่ใชอยูเดิม 

ขอ  ๕๓  ในกรณีที่รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดภายหลังขอบัญญัตินี้ใชบังคับแลวขอบัญญัตินี้  

สวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงใหเปนอันยกเลิกและใหขอบัญญัตินี้ ในสวนท่ีไมขัดหรือแยง 

กับกฎกระทรวงยังมีผลใชบังคับตอไปขอบัญญัตินี้สวนท่ีขัดหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับ 

ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑๒  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

เหิน  จุไรย 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลบานไทร 



บัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลบานไทร 
เรื่อง  ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  255๙ 

 
1.  คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ดังนี้ 

(1)  ใบอนุญาตกอสราง  ฉบับละ  20  บาท 
(2)  ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ  10  บาท 
(3)  ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ  10  บาท 
(4)  ใบอนุญาตเคลื่อนยาย  ฉบับละ  10  บาท 
(5)  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช  ฉบับละ  20  บาท 
(6)  ใบรับรอง  ฉบับละ  10  บาท 
(7)  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ฉบับละ  5  บาท 

2.  คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต  ดังนี้ 
(1)  ใบอนุญาตกอสราง  ฉบับละ  20  บาท 
(2)  ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ  10  บาท 
(3)  ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ  10  บาท 
(4)  ใบอนุญาตเคลื่อนยาย  ฉบับละ  10  บาท 

3.  คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสราง  หรือดัดแปลงอาคารสําหรับการกอสรางหรือสําหรับ
สวนท่ีมีการดัดแปลง  ดังนี้ 

(1)  อาคารซ่ึงสูงไมเกินสองชั้นหรือสูงไมเกินสิบสองเมตร  ใหคิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคาร 
แตละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ  0.50  บาท 

(2)  อาคารซ่ึงสูงเกินสองชั้นแตไมเกินสามชั้น  หรือสูงเกินสิบสองเมตร  แตไมเกินสิบหาเมตร
ใหคิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ  2  บาท 

(3)  อาคารซ่ึงสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบหาเมตร  ใหคิดตามพ้ืนท่ีของอาคารแตละชั้นรวมกัน  
ตารางเมตรละ  4  บาท 

(4)  อาคารประเภทซ่ึงจะตองมีพ้ืนรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินหารอยกิโลกรัมตอหนึ่ง
ตารางเมตร  ใหคิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ  4  บาท 

(5)  พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถสําหรับ
อาคารท่ีกําหนดตามมาตรา  8  (9)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  ใหคิดตามพ้ืนท่ีของท่ีจอดรถ  
ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถรวมกัน  ตารางเมตรละ  0.50  บาท 

ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ
สําหรับอาคารท่ีกําหนดดังกลาว  อยูในอาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร  ไมตองคิดคาธรรมเนียมการตรวจ
แบบแปลนตามวรรคหนึ่งอีก 

(6)  ปาย  ใหคิดตามพ้ืนท่ีของปาย  โดยเอาสวนกวางท่ีสุดคูณดวยสวนยาวท่ีสุด  ตารางเมตรละ  
4  บาท 

(7)  อาคารประเภทซ่ึงตองวัดความยาว  เชน  เข่ือน  ทางหรือทอระบายน้ํา  รั้วหรือกําแพง
รวมท้ังประตูรั้วหรือกําแพง  ใหคิดตามความยาวเมตรละ  1  บาท  ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน  
เศษของตารางเมตรหรือเมตร  ตั้งแตก่ึงหนึ่งข้ึนไปใหถือเปนหนวยเต็ม  ถาต่ํากวาก่ึงหนึ่งใหปดท้ิงในการคิด
ความสูงของอาคารเปนชั้น  ใหนับจํานวนชั้นของพ้ืนอาคารท่ีบุคคลเขาใชสอยไดยกเวนพ้ืนชั้นลอยในการคิดความสูง



ของอาคารเปนเมตร  ใหวัดจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคา  หรือสวนของอาคารท่ีสูงท่ีสุดในกรณีท่ีอาคารมีพ้ืนชั้นลอย  
ใหคิดพ้ืนชั้นลอยเปนพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคาร  ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนดวย 

4.  ใหอาคารดังตอไปนี้ไดรับการยกเวนคาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาต   
และการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

(1)  อาคารของกระทรวง  ทบวง  กรมท่ีใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 
(2)  อาคารของราชการสวนทองถ่ินท่ีใชในราชการหรือใชเพ่ือสาธารณประโยชน 
(3)  อาคารขององคการของรัฐท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายท่ีใชในกิจการขององคการหรือใช 

เพ่ือสาธารณประโยชน 
(4)  โบราณสถาน  วัดวาอาราม  หรืออาคารตาง  ๆ  ท่ีใชเพ่ือการศาสนา  ซ่ึงมีกฎหมาย

ควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
(5)  อาคารชั่วคราวเพ่ือใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวร  ซ่ึงสูงไมเกินสองชั้นหรือสูง  

ไมเกินเกาเมตร  และมีกําหนดเวลารื้อถอน 
(6)  อาคารเพ่ือใชประโยชนเปนการชั่วคราวซ่ึงสูงไมเกินสองชั้นหรือสูงไมเกินเกาเมตร 

และไมใชอาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ  หรืออาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา  32  แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522  และมีกําหนดเวลารื้อถอน 


	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไทร
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