
 หนา   ๙๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 
เรื่อง   ควบคุมอาคาร   

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เปนการสมควรใหมีขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลหมืน่ไวย  วาดวยการควบคุมอาคาร   

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๐  (๑)  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

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

แหงพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๔๖  องคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

โดยไดรับความเห็นชอบของสภาองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยและนายอําเภอเมืองนครราชสีมา 

จึงตราขอบัญญัติขึ้นไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบัญญัตินี้ใหเรยีกวา  “ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย  เรื่อง  ควบคุมอาคาร   

พ.ศ.  ๒๕๖๐” 

ขอ ๒ ขอบัญญัตินี้ ใหใชบังคับควบคุมอาคารในเขตองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   

ขอ ๓ ในกรณีที่ขอบัญญัตินี้มิไดบัญญัติเรื่องใดไวใหบังคับเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๔ ในขอบัญญัตินี้ 

  “เจาพนักงานทองถิ่น”  หมายความวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวย 

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

และส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดและหมายความรวมถึง 

  (๑)  อัฒจันทรหรือส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นเพ่ือใชเปนท่ีชุมนุมของประชาชน 

  (๒)  เขื่อน  สะพาน  อุโมงค  ทางหรือทอระบายน้ํา  อูเรือ  คานเรือ  ทาน้ํา  ทาจอดเรือ  

รั้ว  กําแพง  หรือประตูที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะหรือส่ิงที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย 



 หนา   ๙๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓) ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย 

     (ก)  ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร  หรือมีน้ําหนัก 

รวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม 

     (ข)  ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลวระยะหาง 

จากที่สาธารณะมีนอยกวาความสูงของปายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน  และมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกินกวาที่กําหนด 

ในกฎกระทรวง 

  (๔) พ้ืนที่หรือส่ิงท่ีสรางขึ้นเพ่ือใชเปนที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถ   

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

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

  (๕) ส่ิงที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนดส่ิงท่ีสรางขึ้นอยางอื่น

เปนอาคารตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

  ทั้งนี้  ใหหมายความรวมถึงสวนตาง ๆ  ของอาคารดวย 

  “อาคารสูง”  หมายความวา  อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูง

ตั้งแตย่ีสิบสามเมตรขึ้นไป  การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงพ้ืนดาดฟา  

สําหรับอาคารทรงจ่ัว  หรือปนหยาใหวัดจากระดับพ้ืนดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

  “อาคารชุมนุมคน”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารท่ีบุคคลอาจเขาไปภายใน 

เพ่ือประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป  หรือชุมนุมคนไดตั้งแตหารอยคนขึ้นไป 

  “โรงมหรสพ”  หมายความวา  อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับ 

ฉายภาพยนตรแสดงละคร  แสดงดนตรี  หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด  และมีวัตถุประสงคเพ่ือเปดใหสาธารณชน 

เขาชมการแสดงนั้นเปนปกติธุระ  โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 

  “ที่สาธารณะ”  หมายความวา  ท่ีซึ่งเปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปน 

ทางสัญจรได  ทั้งนี้  ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 

  “กอสราง”  หมายความวา  สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด  ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทน 

ของเดิมหรือไม   

  “ดัดแปลง”  หมายความวา  เปล่ียนแปลง  ตอเติม  เพ่ิม  ลด  หรือขยาย  ซึ่งลักษณะ   

ขอบเขต  แบบ  รูปทรง  สัดสวน  น้ําหนัก  เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตาง ๆ  ของอาคาร 

ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม  และมิใชการซอมแซมหรือการดัดแปลงท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



 หนา   ๙๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  “ซอมแซม”  หมายความวา  ซอมหรือเปล่ียนสวนตาง  ๆ  ของอาคารใหคงสภาพเดิม 

  “รื้อถอน”  หมายความวา  รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป  เชน  เสา  คาน  ตง   

หรือสวนอื่นของโครงสรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  “กฎกระทรวง”  หมายความวา  กฎกระทรวงท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   

พ.ศ.  ๒๕๒๒ 

ขอ ๕ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหมื่นไวยรักษาการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้และมีอํานาจ 

ออกระเบียบ  ประกาศหรือคําส่ังอื่นใดโดยไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

เพ่ือปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๑ 

หลักเกณฑ  วธิีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาตและการแจง 

 

ขอ ๖ ผูใดจะกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคล่ือนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

ผูใดจะรื้อถอนอาคาร  ดังตอไปนี้  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

    (๑)  อาคารที่มีสวนสูงเกิน  ๑๕  เมตร  ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา

ความสูงของอาคาร 

  (๒)  อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา  ๒  เมตร 

ขอ ๗ ใหกําหนดระยะเวลาอายุใบอนญุาตกอสราง  ดัดแปลงอาคาร  หรือใบรับแจงตามขอ  ๙  

ตามขนาดของพ้ืนที่อาคารสวนที่จะทําการกอสรางหรือดัดแปลง  ดังนี้ 

  (๑)  อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันนอยกวา  ๑๐,๐๐๐  ตารางเมตร  กําหนดอายุใบอนุญาต 

ไมเกิน  ๑  ป 

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

กําหนดอายุใบอนุญาตไมเกิน  ๒  ป 

  (๓)  อาคารที่มีพ้ืนที่รวมกันมากกวา  ๕๐,๐๐๐  ตารางเมตร  กําหนดอายุใบอนุญาต 

ไมเกิน  ๓  ป 



 หนา   ๑๐๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๘ ผูไดรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  

รื้อถอนอาคาร  หรือเคล่ือนยายอาคาร  ใหย่ืนคําขอตออายุใบอนญุาตตอเจาพนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตส้ินอายุ 

ขอ ๙ ผูใดจะกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาต

ใหดําเนินการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น  ดังตอไปนี้ 

  (๑) แจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด  พรอมทั้ง 

แจงขอมูลและย่ืนเอกสาร  ดังตอไปนี้ 

   (ก)  ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร  ซึ่งตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปน

ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม  

และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา  ๔๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

     (ข)  ชื่อของผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร  ซึ่งตองเปนผูไดรับใบอนญุาต 

ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและจะตอง 

ไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อตามมาตรา  ๔๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒   

ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

     (ค)  ชื่อของผูควบคุมงาน  ซึ่งจะตองเปนผูไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม  และเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม  และจะตองไมเปนผูไดรับการแจงเวียนชื่อ 

ตามมาตรา  ๔๙  ทวิ  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒  ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

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

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

เปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร  หรือจะเปนผูควบคุมงาน  แลวแตกรณี  พรอมทั้งรับรองวาการกอสราง   

ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นถูกตองตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  กฎกระทรวง  ขอบัญญัตินี้   

และกฎหมายที่เกี่ยวของทุกประการ 



 หนา   ๑๐๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

     (ฉ)  แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคํานวณ

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

วาตนเปนผูออกแบบอาคาร  และเปนผูออกแบบและคํานวณอาคารนั้น 

     (ช)  วันเริ่มตนและวันส้ินสุดการดําเนินการดังกลาว 

  (๒) ชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร  ถาผูแจง 

ไดดําเนินการตามที่ระบุไวครบถวนแลว  ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง   

และใหผูแจงเริ่มตนดําเนินการตามท่ีไดแจงไวไดตั้งแตวันที่ไดรับใบแจง 

ขอ ๑๐ คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  การตออายุใบอนุญาตและคาธรรมเนียมในการตรวจ 

แบบแปลน  ใหเปนไปตามบัญชีอัตราคาธรรมเนียมทายขอบัญญัตินี้ 

 

หมวด  ๒ 

ลักษณะอาคารตาง ๆ 

 

ขอ  ๑๑  อาคารท่ีมิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  ครัวไฟตองอยูนอก 

อาคารเปนสัดสวนตางหาก  ถาจะรวมครัวไฟไวในอาคารดวยก็ได  แตตองลาดพ้ืน  บุผนัง  ฝา  เพดาน   

ครัวไฟดวยวัตถุถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ 

ขอ  ๑๒  อาคารท่ีมิไดกอสรางดวยวัตถุถาวร  หรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  หรือกอดวยอิฐ 

ไมเสริมเหล็กใหปลูกสรางไดไมเกินสองชั้น 

ขอ  ๑๓  อาคารสองชั้นที่มิไดกอสรางดวยวัตถุถาวรหรือวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  พ้ืนชั้นลาง 

ของอาคารนั้นจะสูงจากระดับทางสาธารณะดานหนาอาคารเกินกวา  ๑  เมตร  ไมได 

ขอ  ๑๔  โรงมหรสพ  หอประชุม  หรืออาคารที่ปลูกสรางเกินสองชั้น  ใหสรางดวยวัสดุถาวร 

และวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 

โรงมหรสพหรือหอประชุมที่ปลูกสรางเกินหนึ่งชั้น  หรืออาคารท่ีปลูกสรางเกินสามชั้นนอกจาก 

มีบันไดตามปกติแลว  ตองมีทางหนีโดยเฉพาะอยางนอยอีกหนึ่งทาง  ตามลักษณะแบบของอาคารที่กําหนดให 



 หนา   ๑๐๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๑๕  หองแถวและตึกแถวตองมีความกวางจากเสนกึ่งกลางของผนังดานหนึ่ง  ไปยังเสนกึ่งกลาง 

ของผนังอีกดานหนึ่งไมนอยกวา  ๔  เมตร  ความลึกของหองตองไมนอยกวา  ๔  เมตร  และตองมีประตู 

หรือทางใหคนเขาออกไดทั้งดานหนาและดานหลัง  ในกรณีที่เปนตึกแถวผนังตองทําดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟ  

ถากอดวยอิฐหรือคอนกรีตไมเสริมเหล็กหรือวัตถุทนไฟอยางอื่น  ผนังนี้ตองหนาไมนอยกวา  ๑๐  เซนติเมตร   

หองแถวและตึกแถวซึ่งปลูกสรางติดตอกันเปนแนวยาว  ใหมีผนังกันไฟหนาไมนอยกวา  ๒๐  เซนติเมตร   

ตั้งแตระดับพ้ืนดินขึ้นไปสูงถึงใตทองหลังคาโดยไมมีชองวาง  ทุกระยะไมเกินหาหองหองแถว  ตึกแถว   

หรือบานแถวจะสรางตอเนื่องกันไดไมเกินสิบคูหา  และมีความยาวของอาคารแถวหนึ่ง ๆ  รวมกันไมเกิน   

๔๐  เมตร  โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรกถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทายไมวาจะเปนเจาของเดียวกัน 

และใชโครงสรางเดียวกันหรือแยกกันก็ตาม 

ตึกแถวท่ีสูงสามชั้นตองมีพ้ืนชั้นสองหรือชั้นสามสรางดวยวัตถุทนไฟชั้นใดชั้นหนึ่งเปนอยางนอย 

ถาสูงเกินสามชั้นตองสรางพ้ืนดวยวัตถุทนไฟทุกชั้น 

ขอ  ๑๖  อาคารทุกชนิดจะปลูกสรางบนที่ดินซึ่งถมดวยขยะมูลฝอยมิได  เวนแตขยะมูลฝอยนั้น 

จะไดกลายสภาพเปนดินแลว  หรือไดทับดวยดินกระทุงแนนไมต่ํากวา  ๓๐  เซนติเมตร  และมีลักษณะ 

ไมเปนอันตรายแกอนามัยและมั่นคงแข็งแรง 

ขอ  ๑๗  รั้วหรือกําแพงกั้นเขตใหทําไดสูงเหนือระดับถนนสาธารณะไมเกิน  ๓  เมตรและตอง 

ใหคงสภาพไดดีอยูเสมอไป  ประตูรั้วหรือกําแพงซึ่งเปนทางรถเขาออก  ถามีคานบนใหวางคานนั้นสูงจาก 

ระดับถนนสาธารณะไมนอยกวา  ๓  เมตร 

ขอ  ๑๘  ปายโฆษณา  การกอสรางและติดตั้งปายใหเปนไปตามนี้ 

ปายหรือส่ิงท่ีสรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่อาคารตองไมบังชองระบายอากาศ  หนาตาง  ประตู   

หรือทางหนีไฟ   

ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายบนหลังคาหรือดาดฟาของอาคารตองไมลํ้าออกนอก 

แนวผนังรอบนอกของอาคาร  และสวนบนสุดของปายหรอืส่ิงที่สรางขึน้สําหรับติดหรอืตัง้ปายตองสูงไมเกิน   

๖  เมตร  จากสวนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟาของอาคารที่ติดตั้งปายนั้น 

ปายที่ ย่ืนจากผนังอาคารใหย่ืนไดไมเกินแนวกันสาดและใหสูงไดไมเกิน  ๖๐  เซนติเมตร   

หรือมีพ้ืนท่ีปายไมเกิน  ๒  ตารางเมตร 



 หนา   ๑๐๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ปายท่ีติดตั้งใตกันสาดใหตดิตั้งแนบผนังอาคารและตองสูงจากพ้ืนทางเทานั้นไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร 

ปายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพใหติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ  แตจะย่ืนหางจากผนัง 

ไดไมเกิน  ๕๐  เซนติเมตร  หรือหากติดตั้งปายบนกันสาดจะตองไมย่ืนลํ้าแนวปลายกันสาดนั้นและมีความสูง

ของปายทั้งสองกรณีตองไมเกินความสูงของอาคาร 

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 

ที่สรางสําหรับรถยนตโดยเฉพาะจะไมมีทางเทาก็ได  และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรงยาวตลอดตัวสะพาน 

สองขางดวย 

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 อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพ้ืนท่ีภายในแตละหนวยท่ีใชเพ่ือการอยูอาศัย  ไมนอยกวา   

๒๐  ตารางเมตร 



 หนา   ๑๐๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๒๒ หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบท่ีสุดไมนอยกวา  ๒.๕๐  เมตร  และมีพ้ืนท่ี 

ไมนอยกวา  ๘  ตารางเมตร 

ขอ ๒๓ หองนอนหรือหองที่ใชเปนที่พักอาศัยในอาคาร  ใหมีชองประตูและหนาตางเปนเนื้อที่ 

รวมกันไมนอยกวารอยละสองของพ้ืนท่ีของหองนั้น  โดยไมรวมนับสวนประตูหรือหนาตางอันติดตอกับหองอื่น 

ขอ ๒๔ ชองทางเดินในอาคารตองมีความกวางตามที่กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาคารที่อยูอาศัยตองมีความกวางไมนอยกวา  ๑  เมตร 

  (๒)  อาคารที่อยูอาศัยรวมหอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  สํานักงาน  อาคารสาธารณะ  

อาคารพาณิชย  โรงงาน  อาคารพิเศษ  ตองมีความกวางไมนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร 

ขอ ๒๕ ยอดหนาตางและประตูในอาคารใหทําสูงจากพ้ืนไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร  และบุคคล 

ซึ่งอยูในหองตองสามารถเปดประตูหนาตางและออกจากหองนั้นไดโดยสะดวก 

ขอ ๒๖ หองหรือสวนของอาคารทีใ่ชในการทํากิจกรรมตาง ๆ  ตองมีระยะดิง่ไมนอยกวาตามท่ี 

กําหนดไว  ดังตอไปนี้ 

 

ประเภทใชอาคาร ระยะดิ่ง 

๑. หองท่ีใชเปนท่ีพักอาศัย  บานแถว  หองพักโรงแรม  หองเรียน  นักเรียน 

    อนุบาล ครัวสําหรับอาคารอยูอาศัย หองพักคนไขพิเศษ ชองทางเดินในอาคาร 

๒.๖๐ เมตร 

๒. หองท่ีใชเปนสํานักงาน หองเรียน หองอาคาร หองโถงภัตตาคาร โรงงาน ๓.๐๐ เมตร 

๓. หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม คลังสินคา โรงครัว ตลาด และอ่ืน ๆ  

    ท่ีคลายกัน 

๓.๕๐ เมตร 

๔. หองแถว ตึกแถว 

    ๔.๑ ชั้นลาง 

    ๔.๒ ตั้งแตชั้นสองข้ึนไป 

 

๓.๕๐ เมตร 

๓.๐๐ เมตร 

๕. ระเบียง ๒.๒๐ เมตร 

 

ความสูงสุทธิของอาคารสวนที่ใชจอดรถยนต  หมายถึง  ความสูงจากพ้ืนถึงใตคานหรือทอ   

หรือส่ิงคลายคลึงกันตองไมนอยกวา  ๒.๑๐  เมตร 



 หนา   ๑๐๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

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 

ความสูงจะตองวัดจากระดับทางสาธารณะนั้น 

ในกรณีท่ีมีการถมดินเพ่ือปลูกสรางอาคารใหถมดินไดไมเกินความสูง  ๖๐  เซนติเมตร  จากระดับ

ทางสาธารณะดานหนา  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ  ทั้งนี้  ผูขออนุญาต 

จะตองทําการฝงทอลอดดานหนาใหการระบายน้ําเปนไปไดโดยสะดวก  ตลอดจนตองหาทางปองกันมิให 

เกิดความเดือดรอนแกที่ดินขางเคียงอีกดวย 

ขอ ๒๘ หามมิใหมีประตูหนาตางหรือชองลมจากครัวไฟเปดเขาสูหองสวมหรือหองนอน 

ของอาคารไดโดยตรง 

ขอ ๒๙ เตาไฟสําหรับโรงงานหรือการพาณิชยตองมีผนังเตากอดวยอิฐดินเผาหรืออิฐทนไฟ   

กําบังความรอนมิใหเกิดอันตรายไฟไหมสวนอาคารที่ตอเนื่องกับเตา  และตองตั้งอยูในอาคารที่ประกอบดวย 

วัตถุทนไฟ  ทั้งนี้  เตาตองตั้งหางจากผนังอาคาร  หรือส่ิงที่เปนเชื้อไฟรอบรัศมีไมต่ํากวา  ๔  เมตร   

โครงหลังคาวัตถุมุงหลังคา  ปลองระบายควันไฟ  และเพดาน  สวนประกอบเพดาน  ถามีตองเปนวัตถุทนไฟ  

และตองทําปลองระบายควันไฟมิใหฝาผนังหรือหลังคารับความรอนจัด  โดยความสูงของปลองตองสูงกวา 

หลังคาอาคารขางเคียง  ภายในระยะโดยรอบ  ๒๕  เมตร  ไมนอยกวา  ๑  เมตรและมีความกวางของปลอง 

โดยวัดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา  ๒๐  เซนติเมตร 

ขอ ๓๐ ประตูสําหรับอาคารสาธารณะ  โรงงานหรืออาคารพาณิชย  ถามีธรณีประตูตองเรียบ 

เสมอกับพ้ืน 



 หนา   ๑๐๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๓๑ บันไดของอาคารอยูอาศัยถาตองมีอยางนอยหนึ่งบันไดท่ีมีความกวางสุทธิไมนอยกวา   

๘๐  เซนติเมตร  ชวงหนึ่งสูงไมเกิน  ๓  เมตร  ลูกตั้งสูงไมเกิน  ๒๐  เซนติเมตร  ลูกนอนเมื่อหักสวน 

ที่ขั้นบันไดเหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา  ๒๒  เซนติเมตร  และตองมีพ้ืนหนาบันได 

มีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได 

บันไดที่สูงเกิน  ๓  เมตร  ตองมีชานพักบันไดทุกชวง  ๓  เมตรหรือนอยกวานั้น  และชานพักบันได 

ตองมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได  ระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวน 

ต่ําสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา  ๑.๙๐  เมตร 

ขอ ๓๒ บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม  หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก  สํานักงานอาคารสาธารณะ   

อาคารพาณิชย  โรงงาน  และอาคารพิเศษ  สําหรับที่ใชกับชั้นที่มีพ้ืนที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไมเกิน   

๓๐๐  ตารางเมตร  ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑.๒๐  เมตร  แตสําหรับบันไดของอาคารดังกลาว 

ที่ใชกับชั้นที่มีพ้ืนที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน  ๓๐๐  ตารางเมตร  ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา   

๑.๕๐  เมตร  ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา  ๑.๕๐  เมตร  ตองมีบันไดอยางนอยสองบันได 

และแตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา  ๑.๒๐  เมตร 

บันไดของอาคารท่ีใชเปนที่ชุมนุมของคนจํานวนมาก  เชน  บันไดหองประชุมหรือหองบรรยาย 

ที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต  ๕๐๐  ตารางเมตรขึ้นไป  หรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือสถานบริการ 

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 

ชานพักบันไดและพ้ืนหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยกวาความกวางสุทธิของบันได   

เวนแตบันไดที่มคีวามกวางสุทธเิกิน  ๒  เมตร  ชานพักบนัไดและพ้ืนหนาบันไดจะมีความยาวไมเกิน  ๒  เมตรก็ได 

บันไดตามวรรคหนึ่ง  และวรรคสองตองมีลูกตั้งสูงไมเกิน  ๑๘  เซนติเมตร  ลูกนอนเมื่อหักสวน 

ท่ีขั้นบันไดเหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา  ๒๕  เซนติเมตร  และตองมีราวบันไดกันตก   

บันไดท่ีมีความกวางสุทธเิกิน  ๖  เมตร  และชวงบันไดสูงเกิน  ๑  เมตร  ตองมีราวบันไดทั้งสองขางบริเวณ 

จมูกบันไดตองมีวัสดุกันล่ืน 



 หนา   ๑๐๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ  ๓๓  บันไดตามขอ  ๓๒  จะตองมีระยะหางไมเกิน  ๔๐  เมตร  จากจุดท่ีไกลสุดบนพ้ืนที่ชั้นนั้น 

ขอ  ๓๔  บันไดตามขอ  ๓๑  และขอ  ๓๒  ที่เปนแนวโคงเกิน  ๙๐  องศา  จะไมมีชานพักบันไดก็ได  

แตตองมีความกวางเฉล่ียของลูกนอนไมนอยกวา  ๒๒  เซนติเมตร  สําหรับบันไดตามขอ  ๓๑  และไมนอยกวา  

๒๕  เซนติเมตร  สําหรับบันไดตามขอ  ๓๒ 

ขอ ๓๕ บันไดซึ่งมีชวงระยะสูงกวาท่ีกําหนดไว  ใหทําที่พักมีขนาดกวางยาวไมนอยกวา 

สวนกวางของบันไดนั้น  ถาตอนใดตองทําเล้ียวมีบันไดเวียนสวนแคบที่สุดของลูกนอนตองกวางไมนอยกวา  

๑๐  เซนติเมตร 

อาคารที่มีบันไดติดตอกันตั้งแตส่ีชั้นขึ้นไป  พ้ืน  ประตู  หนาตาง  วงกบของหองบันได  บันได

และส่ิงกอสรางโดยรอบบันไดตองกอสรางดวยวัตถุทนไฟ 

หนาตางหรือชองระบายอากาศ  หรือชองแสงสวางซึ่งทําติดตอกันสูงเกิน  ๑๐  เมตร  ตองสราง

ดวยวัตถุทนไฟ 

ขอ  ๓๖  ลิฟตสําหรับบุคคลใชสอย  ใหทําไดแตในอาคารที่ซึ่งประกอบดวยวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ  

และโดยเฉพาะสวนตอเนื่องกับลิฟตนั้นตองเปนวัตถุทนไฟท้ังส้ิน  สวนปลอดภัยของลิฟตตองมีอยูไมนอยกวา

ส่ีเทาของน้ําหนักที่กําหนดให 

ขอ  ๓๗  วัตถุมุงหลังคาใหทําดวยวัตถุทนไฟ  เวนแตอาคารซึ่งตั้งอยูหางอาคารอื่น  ซึ่งมุงดวย

วัตถุทนไฟ  หรือหางเขตที่ดินหรือทางสาธารณะเกิน  ๔๐  เมตร  จะใชวัตถุอื่นก็ได 

ขอ  ๓๘  สวนฐานรากของอาคารซึ่งอยูใตดนิตอเนือ่งกับทางสาธารณะจะลํ้าทางสาธารณะเขาไปไมได

ฐานรากของอาคารตองทําเปนลักษณะถาวรมั่นคงพอท่ีจะรับน้ําหนักของอาคาร  และน้ําหนักท่ีจะใชบรรทุกได 

โดยปลอดภัย  ในกรณีที่เห็นวาการกาํหนดฐานรากยังไมมั่นคงเพียงพอใหเรียกรายการคํานวณจากเจาของอาคาร 

เพ่ือประกอบการพิจารณาได 

ขอ  ๓๙  อาคารที่ปลูกสรางสูงเกินเจ็ดชั้นใหมีพ้ืนท่ีดาดฟาเพ่ือใชเปนทางหนีไฟทางอากาศ 

ตามสภาพที่เหมาะสม 



 หนา   ๑๐๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หมวด  ๔ 

แนวอาคารและระยะตาง ๆ 

 

ขอ  ๔๐  หามมิใหบุคคลใดปลูกสรางอาคารหรือสวนของอาคารย่ืนออกมาในหรือเหนือทาง 

หรือท่ีดินสาธารณะ 

ขอ  ๔๑  ตึกแถว  หองแถว  อาคารพาณิชย  โรงงาน  และอาคารสาธารณะที่ไดรนแนวหางจาก

เขตทางสาธารณะไมเกิน  ๒  เมตร  ทองกันสาดของพ้ืนชั้นแรกตองสูงจากระดับทางเทาท่ีกําหนด  ๓.๒๕  เมตร  

ระเบียงดานหนาอาคารย่ืนไดไมเกินสวนย่ืนสถาปตยกรรม 

หามระบายน้ําจากกันสาดดานหนาอาคารและจากหลังคา  ลงในท่ีสาธารณะหรือในท่ีดินท่ีไดรน 

แนวอาคารจากเขตทางสาธารณะโดยตรง  แตใหมีรางระบายหรือทอระบายน้ําจากกันสาดหรือหลังคา 

ใหเพียงพอลงไปถึงพ้ืนดินแลวระบายลงสูทอสาธารณะหรือบอพัก 

อาคารตามวรรคหนึ่งท่ีไดรนแนวหางจากเขตทางสาธารณะเกิน  ๒  เมตร  หากมีกันสาดระเบียง 

หรือสวนย่ืนสถาปตยกรรมใดย่ืนออกมาในระยะ  ๒  เมตร  จากเขตทางสาธารณะตองปฏิบัตติามสองวรรคแรกดวย 

ขอ  ๔๒  หามมิใหปลูกสรางอาคารสูงกวาระดับพ้ืนดินเกินสองเทาของระยะจากผนังดานหนา

ของอาคารถึงแนวถนนฟากตรงขาม  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเปนกรณีพิเศษ 

ขอ  ๔๓  อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะท่ีมีความกวางนอยกวา  ๖  เมตร   

ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย  ๓  เมตร 

อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน  ๘  เมตร  หองแถว  ตึกแถว  บานแถว  อาคาพาณิชย  โรงงาน

อาคารสาธารณะ  ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายหรือคลังสินคา  ที่กอสรางหรือดัดแปลง 

ใกลถนนสาธารณะ 

  (๑)  ถาถนนสาธารณะนัน้มคีวามกวางนอยกวา  ๑๐  เมตร  ใหรนแนวอาคารหางจาก

กึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย  ๖  เมตร 

  (๒)  ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต  ๑๐  เมตรขึ้นไป  แตไมเกิน  ๒๐  เมตร  

ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย  ๑  ใน  ๑๐  ของความกวางของถนนสาธารณะ 

  (๓)  ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน  ๒๐  เมตรขึ้นไป  ใหรนแนวอาคารหางจาก 

เขตถนนสาธารณะอยางนอย  ๒  เมตร 



 หนา   ๑๐๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ขอ ๔๔ อาคารหลังเดี่ยวซึง่มถีนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากันขนาบอยูเมื่อระยะระหวาง 

ถนนสาธารณะสองสายนัน้ไมเกิน  ๖๐  เมตร  และสวนกวางของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่กวางกวา 

ไมเกิน  ๖๐  เมตร  ความสูงของอาคาร  ณ  จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบท่ีใกลที่สุดจากจุดนั้น 

ไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายท่ีกวางกวา 

ขอ  ๔๕  อาคารหลังเดี่ยวซึ่งอยูที่มุมถนนสายสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน  ความสูงของอาคาร  

ณ  จุดใดตองไมเกนิสองเทาของระยะราบที่ใกลทีสุ่ด  จากจุดนัน้ไปตัง้ฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขาม 

ของสายที่กวางกวา  และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน  ๖๐  เมตร 

สําหรับอาคารซึ่งเปนหองแถวหรือตึกแถว  ความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะท่ีแคบกวา

ตองไมเกิน  ๑๕  เมตร 

ขอ ๔๖ ระยะหางของอาคารกับเขตท่ีดิน  กรณีผนังอาคารมีประตูหนาตาง  ชองระบายอากาศ  

ชองแสง  หรือระเบียงอาคาร  ตองมีระยะหางจากเขตที่ดิน  ดังนี้ 

    (๑)  ผนังอาคาร  สวนท่ีสูงไมเกิน  ๙  เมตร  ตองอยูหางเขตที่ดินท่ีไมนอยกวา  ๒  เมตร 

  (๒)  ผนังอาคารสวนที่สูงเกิน  ๙  เมตร  แตไมเกิน  ๒๓  เมตร  ตองอยูหางเขตท่ีดิน

ไมนอยกวา  ๓  เมตร 

ขอ ๔๗ ผนังอาคารที่อยูหางเขตท่ีดินนอยกวาที่กําหนดไวในในขอ  ๔๖  (๑)  และ  (๒)   

ตองอยูหางเขตที่ดินไมนอยกวา  ๕๐  เซนติเมตร  และตองกอสรางเปนผนังทึบและดาดฟาของอาคารดานนั้น

ใหทําผนังทึบสูงจากดาดฟาไมนอยกวา  ๑.๘๐  เมตร  ในกรณีกอสรางชิดเขตท่ีดินตองไดรับความยินยอม

เปนหนังสือจากเจาของท่ีดินขางเคียงดานนั้นดวย 

ขอ ๔๘ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีท่ีวางตามที่กําหนด  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  อาคารอยูอาศัย  อาคารอยูอาศัยรวม  ตองมีท่ีวางไมนอยกวา  ๓๐  ใน  ๑๐๐  สวน 

ของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร 

  (๒)  หองแถว  ตึกแถว  อาคารพาณิชย  โรงงาน  อาคารสาธารณะ  และอาคารอื่น 

ซึ่งไมไดใชเปนที่อยูอาศัย  ตองมีที่วางไมนอยกวา  ๑๐  ใน  ๑๐๐  สวนของพ้ืนที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุด 

ของอาคารแตถาอาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีท่ีวางตาม  (๑) 

  (๓)  หองแถวหรือตึกแถวซึ่งดานหนาไมติดริมถนนสาธารณะตองมีที่วางดานหนาอาคาร 

กวางไมนอยกวา  ๖  เมตร  โดยไมใหมีสวนใดของอาคารย่ืนลํ้าเขาไปในพ้ืนที่ดังกลาว 



 หนา   ๑๑๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

หองแถวหรือตึกแถวตองมีท่ีวางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา  ๓  เมตร  เพ่ือใชติดตอถึงกัน 

โดยไมใหมีสวนใดของอาคารย่ืนลํ้าเขาไปในพ้ืนท่ีดังกลาว  เวนแตการสรางบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร 

ที่ย่ืนลํ้าไมเกิน  ๑.๔๐  เมตร 

ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตกึแถวที่สรางถงึสิบคูหา  หรือมีความยาวรวมกันถึง  ๔๐  เมตร  

ตองมีท่ีวางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางไมนอยกวา  ๔  เมตร  เปนชองตลอด 

ความลึกของหองแถวหรือตึกแถวเพ่ือเชื่อมกับที่วางหลังอาคาร 

หองแถวหรือตึกแถวท่ีสรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา  หรือมีความยาวรวมกันไมถึง  ๔๐  เมตร   

แตมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางนอยกวา  ๔  เมตร  ไมใหถือวาเปนท่ีวาง 

ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตกึแถว  แตใหถือวาหองแถวหรือตกึแถวนั้นสรางตอเนื่องเปนแถวเดียวกัน 

ที่วางตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  จะกอสรางอาคาร  รั้ว  กําแพง  หรือส่ิงกอสรางอื่นใด  

หรือจัดใหเปนบอน้ํา  สระวายน้ํา  ที่พักมูลฝอย  หรือท่ีพักรวมมูลฝอยไมได 

หองแถวหรือตึกแถวท่ีมีดานขางใกลเขตท่ีดินของผูอื่นตองมีท่ีวางระหวางดานขางของหองแถว

หรือตึกแถวกับเขตท่ีดินของอื่นนั้นกวางไมนอยกวา  ๒  เมตร  เวนแตหองแถวหรือตึกแถวท่ีกอสรางขึ้น 

ทดแทนอาคารเดิมโดยมีพ้ืนที่ไมมากกวาพ้ืนท่ีของอาคารเดิม  และมีความสูงไมเกิน  ๑๕  เมตร 

ขอ ๔๙ หองแถว  ตึกแถว  และอาคารพาณิชยตองมีชองหนาตางหรือประตูเปดสูภายนอก 

ไดไมนอยกวา  ๒๐  ใน  ๑๐๐  สวน  ของพ้ืนที่อาคารทุกชั้น 

ชองหนาตางหรือประตูเปดสูภายนอก  หมายถึง  ชองเปดของผนังดานทางสาธารณะหรือดานท่ีหาง 

ที่ดินเอกชนสําหรับอาคารชั้นสองลงมาไมนอยกวา  ๒  เมตร  สําหรับชั้นสามขึ้นไปไมนอยกวา  ๓  เมตร 

ขอ ๕๐ อาคารที่กอสรางมากอนขอบัญญัตินี้มีผลใชบังคับมีแนวอาคารและระยะขัดขอบัญญัตินี้ 

หามตอเติมหรือขยาย  เวนแตซอมแซมเพ่ือความมั่นคง  แข็งแรง  และเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม 

 

หมวด  ๕ 

บทกําหนดโทษ 

 

ขอ  ๕๑  ผูใดฝาฝนขอบัญญัตินี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.  ๒๕๒๒ 



 หนา   ๑๑๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๗๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๕   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ขอ ๕๒ การขออนุญาตปลูกสรางอาคารท่ีไดย่ืนคําขอไวกอนขอบัญญัตินี้ใชบังคับใหปฏิบัติ 

ตามขอบัญญัติและกฎกระทรวงที่ใชอยูเดิม 

ขอ ๕๓ ในกรณีที่รัฐมนตรีออกกฎกระทรวงกําหนดภายหลังขอบัญญัตินี้ใชบังคับแลวขอบัญญัตินี้ 

สวนที่ขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงใหเปนอันยกเลิกและใหขอบัญญัตินี้ในสวนท่ีไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง 

ยังมีผลใชบังคับตอไป 

ขอบัญญัตินี้สวนที่ขดัหรือแยงกับกฎหมายวาดวยการผังเมืองใหบังคับตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองนั้น 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๑๗  มนีาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วัชรนิทร  พัดเกาะ 

นายกองคการบรหิารสวนตาํบลหมืน่ไวย   
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บญัชีอัตราคา่ธรรมเนียมท้ายข้อบญัญตัิองค์การบรหิารส่วนตําบลหม่ืนไวย 
เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 25๖๐ 

1. ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังน้ี 
(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง      ฉบับละ 20 บาท 
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง      ฉบับละ 10 บาท 
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน      ฉบับละ 10 บาท 
(4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย     ฉบับละ 10 บาท 
(5) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้     ฉบับละ 20 บาท 
(6) ใบรับรอง       ฉบับละ 10 บาท 
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับละ 5 บาท 

2. ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังน้ี 
(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง      ฉบับละ 20 บาท 
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง      ฉบับละ 10 บาท 
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน      ฉบับละ 10 บาท 
(4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย     ฉบับละ 10 บาท 

3. ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารสําหรับการก่อสรา้งหรือสําหรับส่วนที่ม ี
    การดัดแปลง ดังน้ี 

(1) อาคารซึ่งสงูไม่เกินสองช้ันหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละช้ันรวมกัน 
         ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

(2) อาคารซึ่งสงูเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน หรือสูงเกินสบิสองเมตร แต่ไม่เกินสิบห้าเมตรให้คิดตามพ้ืนที่
ของพ้ืนอาคารแต่ละช้ันรวมกัน        ตารางเมตรละ 2 บาท 

(3) อาคารซึ่งสงูเกินสามช้ันหรือสูงเกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของอาคารแต่ละช้ันรวมกัน  
ตารางเมตรละ 4 บาท 

(4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมพ้ืีนรับนํ้าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหน่ึงเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหน่ึงตารางเมตร 
ให้คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละช้ันรวมกัน     ตารางเมตรละ 4 บาท 

(5) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถสําหรับอาคารที่กําหนด
ตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้คดิตามพ้ืนที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถ  
และทางเข้าออกของรถรวมกัน      ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

ในกรณีที่พ้ืนทีห่รือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเข้าออกของรถสําหรับอาคาร 
ที่กําหนดดังกล่าว อยู่ในอาคารหรือช้ันหน่ึงช้ันใดของอาคาร ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตาม 
วรรคหน่ึงอีก 

(6) ป้าย ให้คิดตามพ้ืนที่ของป้าย โดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวท่ีสุด  ตารางเมตรละ 4 บาท 



 

2 
 

(7) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายนํ้า รั้วหรือกําแพงรวมท้ังประตูรั้ว
หรือกําแพง ให้คิดตามความยาว        เมตรละ 1 บาท 

ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ต้ังแต่ก่ึงหน่ึงขึ้นไปให้ถือเป็น
หน่วยเต็ม ถ้าตํ่ากว่าก่ึงหน่ึงให้ปัดทิ้ง 

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นช้ัน ให้นับจาํนวนช้ันของพ้ืนอาคารที่บุคคลเข้าใช้สอยได้  ยกเว้นพ้ืนช้ันลอย 
ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ใหวั้ดจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคา หรือส่วนของอาคารที่สูงที่สดุ 
ในกรณีที่อาคารมีพ้ืนช้ันลอย ให้คิดพ้ืนช้ันลอยเป็นพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจ

แบบแปลนด้วย 
4. ให้อาคารดังต่อไปน้ีได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต การต่ออายุ ใบอนุญาต และการตรวจ 
    แบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 

(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(2) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
(3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพ่ือ

สาธารณประโยชน์ 
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่าง ๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนา ซึง่มีกฎหมายควบคุมการก่อสรา้งไว้

แล้วโดยเฉพาะ 
(5) อาคารช่ัวคราวเพ่ือใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร ซึ่งสูงไม่เกินสองช้ันหรือสูง ไม่เกินเก้าเมตร 

และมีกําหนดเวลารื้อถอน 
(6) อาคารเพ่ือใช้ประโยชน์เป็นการช่ัวคราวซ่ึงสูงไม่เกินสองช้ันหรือสูงไม่เกินเก้าเมตร และไม่ใช่อาคาร

สาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ. 2522 และมีกําหนดเวลารื้อถอน 
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