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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ 

------------ 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ (๓) และมาตรา ๘ (๑) (๗) และ (๘) แหง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการ 
เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕  
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทํา
ได 
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยโดยคําแนะนํา
ของ 
คณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี ้
  "อาคารอยูอาศัย" หมายความวา อาคารซ่ึงโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดท้ังกลาง 
วันและกลางคืนไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว 
  "หองแถว" หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสอง 
คูหาขึ้นไปมีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุไมทนไฟเปนสวนใหญ 
  "ตึกแถว" หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแตสองคูหา 
ขึ้นไปมีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ 
  "บานแถว" หมายความวา หองแถวหรือตึกแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซ่ึงมีท่ีวาง 
ดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือแนวเขตท่ีดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกิน 
สามช้ัน 
  "บานแฝด" หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน  
มีผนังแบงอาคารเปนบาน มีที่วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลัง  
และดานขางของแตละบาน และมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน 
  "อาคารพาณิชย" หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม  
หรือบริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดนอยกวา ๕ แรงมา  
และใหหมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่กอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน ๒๐ เมตร  
ซึ่งอาจใชเปนอาคารเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมได 
  "อาคารสาธารณะ" หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนได 
โดยทั่วไปเพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ  
หรือการพาณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด  
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สนามกีฬากลางแจง สนามกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศ 
ยาน อุโมงค สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสน 
สถาน เปนตน 
  "อาคารพิเศษ" หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง  
และความปลอดภัยเปนพิเศษ เชน อาคารดังตอไปนี ้
  (ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอสมุด หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรอื 
ศาสนสถาน 
  (ข) อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน ๑๐๐ ตันกรอส 
  (ค) อาคารหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสูงเกิน ๑๕ เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครง 
หลังคาชวงหน่ึงเกิน ๑๐ เมตร หรือมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชน 
ได 
  (ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตาม 
กฎหมายวาดวยการนั้น 
  "อาคารอยูอาศัยรวม" หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใช 
เปนที่อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว 
  "อาคารขนาดใหญ" หมายความวา อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้น 
ใดในหลังเดียวกันเกิน ๒,๐๐๐ ตารางเมตร หรืออาคารท่ีมีความสูงต้ังแต ๑๕.๐๐ เมตรขึ้นไป  
และมีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร แตไมเกิน  
๒,๐๐๐ ตารางเมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา  
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 
  "สํานักงาน" หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปน 
สํานักงานหรือท่ีทําการ 
  "คลังสินคา" หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที ่
สําหรับเก็บสินคาหรือส่ิงของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม 
  "โรงงาน" หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงาน 
ตามกฎหมายวาดวยโรงงาน 
  "โรงมหรสพ" หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปน 
สถานที่สําหรับฉายภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตร ีหรือแสดงมหรสพอ่ืนใด และมีวัตถ ุ
ประสงคเพื่อเปดใหสาธารณชนเขาชมการแสดงนั้น โดยจะมีคาตอบแทนหรือไมก็ตาม 
  "โรงแรม" หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรม 
ตามกฎหมายวาดวยโรงแรม 
  "ภัตตาคาร" หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที ่
ขายอาคารหรือเครื่องดื่ม โดยมีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารไวบริการภายในอาคารหรือภายนอก 
อาคาร 
  "วัสดุถาวร" หมายความวา วัสดุซ่ึงตามปกติไมแปลงสภาพไดงายโดยนํ้า ไฟ  
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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    

หรือดินฟาอากาศ 
  "วัสดุทนไฟ" หมายความวา วัสดุกอสรางท่ีไมเปนเช้ือเพลิง 
  "พื้น" หมายความวา พ้ืนท่ีของอาคารท่ีบุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายใน 
ขอบเขตของคานหรือตงที่รับพื้น หรือภายในพื้นนั้น หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้ง 
เฉลียงหรือระเบียบดวย 
  "ฝา" หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นแบงพื้นภายในอาคารใหเปน 
หอง ๆ  
  "ผนัง" หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวย 
ของอาคารใหเปนหลังหรือเปนหนวยแยกจากกัน 
  "ผนังกันไฟ" หมายความวา ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา ๑๘  
เซนติเมตรและไมมีชองท่ีใหไฟหรือควันผานได หรือจะเปนผนังทึบท่ีทําดวยวัสดุทนไฟอยางอ่ืนท่ี 
มีคุณสมบัติในการปองกันไฟไดดีไมนอยกวาผนังที่กอดวยอิฐธรรมดา หนา ๑๘ เซนติเมตร ถา 
เปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็กตองหนาไมนอยกวา ๑๒ เซนติเมตร 
  "อิฐธรรมดา" หมายความวา ดินท่ีทําข้ึนเปนแทงและไดเผาใหสุก 
  "หลังคา" หมายความวา สิ่งปกคลุมสวนบนของอาคารสําหรับปองกันแดดและ 
ฝน รวมท้ังโครงสรางหรือส่ิงใดซ่ึงประกอบข้ึนเพ่ือยึดเหน่ียวส่ิงปกคลุมน้ีใหม่ันคงแข็งแรง 
  "ดาดฟา" หมายความวา พ้ืนสวนบนสุดของอาคารท่ีไมมีหลังคาปกคลุม และ 
บุคคลสามารถข้ึนไปใชสอยได 
  "ชวงบันได" หมายความวา ระยะต้ังบันไดซ่ึงมีข้ันตอเน่ืองกันโดยตลอด 
  "ลูกต้ัง" หมายความวา ระยะตั้งของขั้นบันได 
  "ลูกนอน" หมายความวา ระยะราบของขั้นบันได 
  "ความกวางสุทธิ" หมายความวา ความกวางท่ีวัดจากจุดหน่ึงไปยังอีกจุดหน่ึง 
โดยปราศจากสิ่งใด ๆ กีดขวาง 
  "ที่วาง" หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม ซ่ึงพ้ืนท่ี 
ดังกลาวอาจจะจัดใหเปนบอน้ํา สระวายน้ํา บอพักน้ําเสีย ท่ีพักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอย หรือท่ี 
จอดรถ ที่อยูภายนอกอาคารก็ได และใหหมายความรวมถึงพ้ืนท่ีของส่ิงกอสราง หรืออาคารที่สูง 
จากระดับพื้นดินไมเกิน ๑.๒๐ เมตร และไมมีหลังคาหรือส่ิงกอสรางปกคลุมเหนือระดับน้ัน 
  "ถนนสาธารณะ" หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือ 
ใชเปนทางสัญจรได ท้ังน้ี ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม 
 
            หมวด ๑ 
     ลักษณะของอาคาร 
        ------------- 
 
  ขอ ๒ หองแถวหรือตึกแถวแตละคูหา ตองมีความกวางโดยวัดระยะต้ังฉากจาก 



   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    

แนวศูนยกลางของเสาดานหนึ่งไปยังแนวศูนยกลางของเสาอีกดานหนึ่งไมนอยกวา ๔ เมตร มี 
ความลึกของอาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังดานหนาชั้นลางไมนอยกวา ๔ เมตร และไม 
เกิน ๒๔ เมตร มีพ้ืนท่ีช้ันลางแตละคูหาไมนอยกวา ๓๐ ตารางเมตร และตองมีประตูใหคนเขา 
ออกไดทั้งดานหนาและดานหลัง 
  ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ตองจัดใหมีที่วางอันปราศจากสิ่งปก 
คลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหวาง ๑๒ เมตร ถึง ๑๖ เมตร โดยใหมีเน้ือท่ีไมนอยกวา ๑๐ ใน  
๑๐๐ ของพื้นที่ชั้นลางของอาคารนั้น 
  หองแถวหรือตึกแถวที่สรางอยูริมถนนสาธารณะตองใหระดับพื้นชั้นลางของหอง 
แถวหรือตึกแถวมีความสูง ๑๐ เซนติเมตรจากระดับทางเทาหนาอาคาร หรือมีความสูง ๒๕  
เซนติเมตร จากระดับกึ่งกลางถนนสาธารณะหนาอาคาร แลวแตกรณี 
  ขอ ๓ บานแถวแตละคูหาตองมีความกวางโดยวัดระยะตั้งฉากจากแนวศูนย 
กลางของเสาดานหน่ึงไปยังแนวศูนยกลางของเสาอีกดานหน่ึงไมนอยกวา ๔ เมตร มีความลึกของ 
อาคารโดยวัดระยะตั้งฉากกับแนวผนังดานหนาชั้นลางไมนอยกวา ๔ เมตร และไมเกิน ๒๔ เมตร  
และมีพ้ืนท่ีช้ันลางแตละคูหาไมนอยกวา ๒๔ ตารางเมตร  
  ในกรณีที่ความลึกของอาคารเกิน ๑๖ เมตร ตองจัดใหมีที่วางอันปราศจากสิ่ง 
ปกคลุมขึ้นบริเวณหนึ่งที่ระยะระหวาง ๑๒ เมตรถึง ๑๖ เมตร โดยใหมีเน้ือท่ีไมนอยกวา ๒๐ ใน  
๑๐๐ ของพื้นที่ชั้นลางของอาคารนั้น 
  ขอ ๔ หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวจะสรางตอเนื่องกันไดไมเกินสิบคูหา และม ี
ความยาวของอาคารแถวหนึ่ง ๆ รวมกันไมเกิน ๔๐ เมตร โดยวัดระหวางจุดศูนยกลางของเสาแรก 
ถึงจุดศูนยกลางของเสาสุดทาย ไมวาจะเปนเจาของเดียวกันและใชโครงสรางเดียวกันหรือแยกกัน 
ก็ตาม 
  ขอ ๕ รั้วหรือกําแพงกั้นเขตที่อยูมุมถนนสาธารณะที่มีความกวางตั้งแต ๓ เมตร 
ข้ึนไปและมีมุมหักนอยกวา ๑๓๕ องศา ตองปาดมุมรั้วหรือกําแพงกั้นเขตนั้น โดยใหสวนท่ีปาด 
มุมมีระยะไมนอยกวา ๔ เมตร และทํามุมกับแนวถนนสาธารณะเปนมุมเทา ๆ กัน 
  ขอ ๖ สะพานสวนบุคคลสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา ๓.๕๐  
เมตร และมีสวนลาดชันไมเกิน ๑๐ ใน ๑๐๐ 
  สะพานที่ใชเปนทางสาธารณะสําหรับรถยนต ตองมีทางเดินรถกวางไมนอยกวา ๖  
เมตร มีสวนลาดชันไมเกิน ๘ ใน ๑๐๐ มีทางเทาสองขางกวางขางละไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร เวน 
แตสะพานท่ีสรางสําหรับรถยนตโดยเฉพาะจะไมมีทางเทาก็ได และมีราวสะพานที่มั่นคงแข็งแรง 
ยาวตลอดตัวสะพานสองขางดวย 
  ขอ ๗ ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายที่อาคารตองไมบังชองระบาย 
อากาศ หนาตาง ประตู หรอืทางหนีไฟ 
  ขอ ๘ ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายบนหลังคาหรือดาดฟาของ 
อาคารตองไมล้ําออกนอกแนวผนังรอบนอกของอาคาร และสวนบนสุดของปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึน 
สําหรับติดหรือต้ังปายตองสูงไมเกิน ๖ เมตรจากสวนสูงสุดของหลังคาหรือดาดฟาของอาคารท่ีติด 
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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    

ตั้งปายนั้น 
  ขอ ๙ ปายที่ยื่นจากผนังอาคารใหยื่นไดไมเกินแนวกันสาด และใหสูงไดไมเกิน  
๖๐ เซนติเมตร หรือมีพ้ืนท่ีปายไมเกิน ๒ ตารางเมตร 
  ขอ ๑๐ ปายที่ติดตั้งเหนือกันสาดและไมไดยื่นจากผนังอาคาร ใหติดต้ังไดโดยมี 
ความสูงของปายไมเกิน ๖๐ เซนติเมตรวัดจากขอบบนของปลายกันสาดนั้น หรือมีพ้ืนท่ีปายไม 
เกิน ๒ ตารางเมตร 
  ขอ ๑๑ ปายที่ติดตั้งใตกันสาดใหติดตั้งแนบผนังอาคาร และตองสูงจากพื้นทาง 
เทานั้นไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร 
  ขอ ๑๒ ปายโฆษณาสําหรับโรงมหรสพใหติดตั้งขนานกับผนังอาคารโรงมหรสพ  
แตจะยื่นหางจากผนังไดไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร หรือหากติดตั้งปายบนกันสาดจะตองไมยื่นล้ําแนว 
ปลายกันสาดน้ันและความสูงของปายท้ังสองกรณีตองไมเกินความสูงของอาคาร 
  ขอ ๑๓ ปายที่ติดตั้งอยูบนพื้นดินโดยตรง ตองมีความสูงไมเกินระยะท่ีวัดจากจุด 
ที่ติดตั้งปายไปจนถึงกึ่งกลางถนนสาธารณะที่อยูใกลปายนั้นที่สุด และมีความยาวของปายไมเกิน  
๓๒ เมตร 
 
       หมวด ๒ 
       สวนตาง ๆ ของอาคาร 
              ------------ 
      สวนท่ี ๑ 
           วัสดุของอาคาร 
             ------------ 
 
  ขอ ๑๔ ส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายท่ีติดต้ังบนพ้ืนดินโดยตรงใหทําดวย 
วัสดุทนไฟท้ังหมด 
  ขอ ๑๕ เสา คาน พื้น บันได และผนังของอาคารท่ีสูงต้ังแตสามช้ันข้ึนไป  
โรงมหรสพ หอประชุม โรงงาน โรงแรม โรงพยาบาล หอสมุด หางสรรพสินคา อาคารขนาดใหญ  
สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ ทาอากาศยาน หรืออุโมงค ตองทําดวยวัสดุถาวรท่ี 
เปนวัสดุทนไฟดวย 
  ขอ ๑๖ ผนังของตึกแถวหรือบานแถว ตองทําดวยวัสดุถาวรท่ีเปนวัสดุทนไฟดวย  
แตถากอดวยอิฐธรรมดาหรือคอนกรีตไมเสริมเหล็ก ผนังน้ีตองหนาไมนอยกวา ๘ เซนติเมตร 
  ขอ ๑๗ หองแถว ตึกแถว หรือบานแถวที่สรางติดตอกัน ใหมีผนังกันไฟทุกระยะ 
ไมเกินหาคูหา ผนังกันไฟตองสรางตอเนื่องจากพื้นดินจนถึงระดับดาดฟาท่ีสรางดวยวัสดุถาวรท่ี 
เปนวัสดุทนไฟ กรณีท่ีเปนหลังคาสรางดวยวัสดุไมทนไฟใหมีผนังกันไฟสูงเหนือหลังคาไมนอยกวา  
๓๐ เซนติเมตรตามความลาดของหลังคา 
  ขอ ๑๘ ครัวในอาคารตองมีพื้นและผนังที่ทําดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟ สวน 



   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    

ฝาและเพดานนั้น หากไมไดทําดวยวัสดุถาวรท่ีเปนวัสดุทนไฟ ก็ใหบุดวยวัสดุทนไฟ 
 
     สวนท่ี ๒ 
        พื้นที่ภายในอาคาร 
           ------------- 
 
  ขอ ๑๙ อาคารอยูอาศัยรวมตองมีพื้นที่ภายในแตละหนวยที่ใชเพื่อการอยูอาศัย 
ไมนอยกวา ๒๐ ตารางเมตร 
  ขอ ๒๐ หองนอนในอาคารใหมีความกวางดานแคบท่ีสุดไมนอยกวา ๒.๕๐ เมตร  
และมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา ๘ ตารางเมตร 
  ขอ ๒๑ ชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามท่ีกําหนดไวดัง 
ตอไปนี้  
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
  ขอ ๒๒ หองหรือสวนของอาคารท่ีใชในการทํากิจกรรมตาง ๆ ตองมีระยะด่ิง 
ไมนอยกวาตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้ 
 
[ดูขอมูลจากภาพกฎหมาย] 
 
  ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งใหวัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นใตหลังคาใหวัดจาก 
พื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของหองหรือสวนของอาคารที่อยูภายในโครงสราง 
ของหลังคา ใหวัดจากพ้ืนถึงยอดฝาหรือยอดผนังของหองหรือสวนของอาคารดังกลาวท่ีไมใชโครง 
สรางของหลังคา 
  หองในอาคารซึ่งมีระยะดิ่งระหวางพื้นถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตั้งแต ๕ เมตรขึ้นไป จะ 
ทําพื้นชั้นลอยในหองนั้นก็ได โดยพ้ืนช้ันลอยดังกลาวน้ันตองมีเน้ือท่ีไมเกินรอยละส่ีสิบของเน้ือท่ี 
หอง ระยะดิ่งระหวางพื้นชั้นลอยถึงพื้นอีกชั้นหนึ่งตองไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร และระยะดิ่ง
ระหวาง 
พ้ืนหองถึงพ้ืนช้ันลอยตองไมนอยกวา ๒.๔๐ เมตร ดวย 
  หองนํ้า หองสวม ตองมีระยะดิ่งระหวางพื้นถึงเพดานไมนอยกวา ๒ เมตร 
 
     สวนท่ี ๓ 
        บันไดของอาคาร 
           ------------- 
 
  ขอ ๒๓ บันไดของอาคารอยูอาศัยถามีตองมีอยางนอยหนึ่งบันไดที่มีความกวาง 



   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    

สุทธิไมนอยกวา ๘๐ เซนติเมตร ชวงหน่ึงสูงไมเกิน ๓ เมตร ลูกต้ังสูงไมเกิน ๒๐ เซนติเมตร  
ลูกนอนเม่ือหักสวนท่ีข้ันบันไดเหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร  
และตองมีพื้นหนาบันไดมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได 
  บันไดท่ีสูงเกิน ๓ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๓ เมตร หรือนอยกวานั้น  
และชานพักบันใดตองมีความกวางและยาวไมนอยกวาความกวางของบันได ระยะดิ่งจากขั้นบันได 
หรือชานพักบันไดถึงสวนต่ําสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูงไมนอยกวา ๑.๙๐ เมตร 
  ขอ ๒๔  บันไดของอาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก สํานัก 
งาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย โรงงาน และอาคารพิเศษ สําหรับที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่อาคาร 
ชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไมเกิน ๓๐๐ ตารางเมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๒๐ เมตร แต 
สําหรับบันไดของอาคารดังกลาวที่ใชกับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน ๓๐๐ ตาราง 
เมตร ตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร ถาความกวางสุทธิของบันไดนอยกวา ๑.๕๐  
เมตร ตองมีบันไดอยางนอยสองบันได และแตละบันไดตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๑.๒๐  
เมตร 
  บันไดของอาคารที่ใชเปนที่ชุมนุมของคนจํานวนมาก เชน บันไดหองประชุมหรือ 
หองบรรยายท่ีมีพ้ืนท่ีรวมกันต้ังแต ๕๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดหองรับประทานอาหารหรือ 
สถานบริการที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต ๑,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป หรือบันไดของแตละชั้นของอาคาร 
นั้นที่มีพื้นที่รวมกันตั้งแต ๒,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป ตองมีความกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร  
อยางนอยสองบันได ถามีบันไดเดียวตองมีความกวางไมนอยกวา ๓ เมตร  
  บันไดท่ีสูงเกิน ๔ เมตร ตองมีชานพักบันไดทุกชวง ๔ เมตร หรือนอยกวานั้น  
และระยะดิ่งจากขั้นบันไดหรือชานพักบันไดถึงสวนต่ําสุดของอาคารที่อยูเหนือขึ้นไปตองสูง 
ไมนอยกวา ๒.๑๐ เมตร 
  ชานพักบันไดและพื้นหนาบันไดตองมีความกวางและความยาวไมนอยกวา 
ความกวางสุทธิของบันได เวนแตบันไดท่ีมีความกวางสุทธิเกิน ๒ เมตร ชานพักบันไดและพื้น 
หนาบันไดจะมีความยาวไมเกิน ๒ เมตรก็ได 
  บันไดตามวรรคหน่ึงและวรรคสองตองมีลูกต้ังสูงไมเกิน ๑๘ เซนติเมตร ลูกนอน 
เม่ือหักสวนท่ีข้ันบันไดเหล่ือมกันออกแลวเหลือความกวางไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร และตองมี 
ราวบันไดกันตกบันไดที่มีความกวางสุทธิเกิน ๖ เมตร และชวงบันไดสูงเกิน ๑ เมตร ตองมีราว 
บันไดท้ังสองขางบริเวณจมูกบันไดตองมีวัสดุกันล่ืน 
  ขอ ๒๕ บันไดตามขอ ๒๔ จะตองมีระยะหางไมเกิน ๔๐ เมตร จากจุดท่ีไกลสุด 
บนพื้นชั้นนั้น 
  ขอ ๒๖ บันไดตามขอ ๒๓ และขอ ๒๔ ที่เปนแนวโคงเกิน ๙๐ องศา จะไมมีชาน 
พักบันไดก็ได แตตองมีความกวางเฉล่ียของลูกนอนไมนอยกวา ๒๒ เซนติเมตร สําหรับบันไดตาม 
ขอ ๒๓ และไมนอยกวา ๒๕ เซนติเมตร สําหรับบันไดตามขอ ๒๔  
 
     สวนท่ี ๔ 



   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    

            บันไดหนีไฟ 
            ------------ 
 
  ขอ ๒๗ อาคารท่ีสูงต้ังแตส่ีช้ันข้ึนไปและสูงไมเกิน ๒๓ เมตร หรืออาคารที่สูงสาม 
ชั้นและมีดาดฟาเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน ๑๖ ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของอาคารตามปกต ิ
แลว ตองมีบันไดหนีไฟท่ีทําดวยวัสดุทนไฟอยางนอยหน่ึงแหง และตองมีทางเดินไปยังบันไดหนี 
ไฟน้ันไดโดยไมมีส่ิงกีดขวาง   
  ขอ ๒๘ บันไดหนีไฟตองมีความลาดชันนอยกวา ๖๐ องศา เวนแตตึกแถวและ 
บานแถวที่สูงไมเกินสี่ชั้น ใหมีบันไดหนีไฟท่ีมีความลาดชันเกิน ๖๐ องศาได และตองมีชานพัก 
บันไดทุกชั้น 
  ขอ ๒๙ บันไดหนีไฟภายนอกอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๖๐  
เซนติเมตรและตองมีผนังสวนที่บันไดหนีไฟพาดผานเปนผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวรที่เปน 
วัสดุทนไฟ 
  บันไดหนีไฟตามวรรคหนึ่ง ถาทอดไมถึงพ้ืนช้ันลางของอาคารตองมีบันไดโลหะท่ี 
สามารถเล่ือนหรือยึดหรือหยอนลงมาจนถึงพ้ืนช้ันลางได 
  ขอ ๓๐ บันไดหนีไฟภายในอาคารตองมีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๘๐  
เซนติเมตรมีผนังทึบกอสรางดวยวัสดุถาวรที่เปนวัสดุทนไฟกั้นโดยรอบ เวนแตสวนที่เปนชอง 
ระบายอากาศและชองประตูหนีไฟ และตองมีอากาศถายเทจากภายนอกอาคารไดโดยแตละชั้น 
ตองมีชองระบายอากาศที่เปดสูภายนอกอาคารไดมีพื้นที่รวมกันไมนอยกวา ๑.๔ ตารางเมตร กับ 
ตองมีแสงสวางใหเพียงพอท้ังกลางวันและกลางคืน 
  ขอ ๓๑ ประตูหนีไฟตองทําดวยวัสดุทนไฟ มีความกวางสุทธิไมนอยกวา ๘๐  
เซนติเมตร สูงไมนอยกวา ๑.๙๐ เมตร และตองทําเปนบานเปดชนิดผลักออกสูภายนอกเทานั้น  
กับตองติดอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง และตองสามารถเปดออกไดโดยสะดวก 
ตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสูบันไดหนีไฟตองไมมีธรณีหรือขอบกั้น 
  ขอ ๓๒ พื้นหนาบันไดหนีไฟตองกวางไมนอยกวาความกวางของบันไดและอีก 
ดานหนึ่งกวางไมนอยกวา ๑.๕๐ เมตร 
 
     หมวด ๓ 
      ที่วางภายนอกอาคาร 
           ------------ 
 
  ขอ ๓๓ อาคารแตละหลังหรือหนวยตองมีท่ีวางตามท่ีกําหนดดังตอไปน้ี  
  (๑) อาคารอยูอาศัย และอาคารอยูอาศัยรวม ตองมีท่ีวางไมนอยกวา ๓๐ ใน  
๑๐๐ สวนของพ้ืนท่ีช้ันใดช้ันหน่ึงท่ีมากท่ีสุดของอาคาร 
  (๒) หองแถว ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ และอาคารอื่นซึ่ง 



   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    

ไมไดใชเปนที่อยูอาศัย ตองมีท่ีวางไมนอยกวา ๑๐ ใน ๑๐๐ สวนของพ้ืนท่ีช้ันใดช้ันหน่ึงท่ีมาก 
ที่สุดของอาคารแตถาอาคารดังกลาวใชเปนที่อยูอาศัยดวยตองมีที่วางตาม (๑) 
  ขอ ๓๔ หองแถวหรือตึกแถวซึ่งดานหนาไมติดริมถนนสาธารณะ ตองมีท่ีวางดาน 
หนาอาคารกวางไมนอยกวา ๖ เมตร โดยไมใหมีสวนใดของอาคารย่ืนลํ้าเขาไปในพ้ืนท่ีดังกลาว 
  หองแถวหรือตึกแถว ตองมีท่ีวางดานหลังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร เพื่อ 
ใชติดตอถึงกันโดยไมใหมีสวนใดของอาคารย่ืนลํ้าเขาไปในพ้ืนท่ีดังกลาว เวนแตการสรางบันได 
หนีไฟภายนอกอาคารที่ยื่นล้ําไมเกิน ๑.๔๐ เมตร  
  ระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวท่ีสรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาว 
รวมกันถึง ๔๐ เมตร ตองมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางไมนอยกวา  
๔ เมตร เปนชองตลอดความลึกของหองแถวหรือตึกแถวเพ่ือเช่ือมกับท่ีวางหลังอาคาร 
  หองแถวหรือตึกแถวท่ีสรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง  
๔๐ เมตรแตมีที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นกวางนอยกวา ๔ เมตร ไมให 
ถือวาเปนที่วางระหวางแถวดานขางของหองแถวหรือตึกแถว แตใหถือวาหองแถวหรือตึกแถวนั้น 
สรางตอเนื่องเปนแถวเดียวกัน 
  ที่วางตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม จะกอสรางอาคาร รั้ว กําแพง หรอื 
สิ่งกอสรางอื่นใดหรือจัดใหเปนบอน้ํา สระวายน้ํา ท่ีพักมูลฝอย หรือท่ีพักรวมมูลฝอยไมได 
  หองแถวหรือตึกแถวท่ีมีดานขางใกลเขตท่ีดินของผูอ่ืน ตองมีท่ีวางระหวางดาน 
ขางของหองแถวหรอืตึกแถวกับเขตที่ดินของผูอื่นนั้นกวางไมนอยกวา ๒ เมตร เวนแตหองแถว 
หรือตึกแถวที่กอสรางขึ้นทดแทนอาคารเดิมโดยมีพื้นที่ไมมากกวาพื้นที่ของอาคารเดิมและมีความ 
สูงไมเกิน ๑๕ เมตร 
  ขอ ๓๕ หองแถวหรือตึกแถวท่ีมีท่ีวางหลังอาคารตามขอ ๓๔ วรรคสอง และได 
รนแนวอาคารตามขอ ๔๑ แลว ไมตองมีท่ีวางตามขอ ๓๓ (๑) และ (๒) อีก 
  ขอ ๓๖ บานแถวตองมีที่วางดานหนาระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับแนวผนัง 
อาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตร และตองมีที่วางดานหลังอาคารระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับ 
แนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา ๒ เมตร 
  ระหวางแถวดานขางของบานแถวที่สรางถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันถึง ๔๐  
เมตร ตองมีที่วางระหวางแถวดานขางของบานแถวนั้นกวางไมนอยกวา ๔ เมตร เปนชองตลอด 
ความลึกของบานแถว 
  บานแถวท่ีสรางติดตอกันไมถึงสิบคูหา หรือมีความยาวรวมกันไมถึง ๔๐ เมตร  
แตมีที่วางระหวางแถวดานขางของบานแถวนั้นกวางนอยกวา ๔ เมตร ไมใหถือวาเปนที่วางระหวาง 
แถวดานขางของบานแถว แตใหถือวาบานแถวนั้นสรางตอเนื่องเปนแถวเดียวกัน 
  ขอ ๓๗ บานแฝดตองมีที่วางดานหนาและดานหลังระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดิน 
กับแนวผนังอาคารกวางไมนอยกวา ๓ เมตรและ ๒ เมตรตามลําดับ และมีท่ีวางดานขางกวางไม 
นอยกวา ๒ เมตร 
  ขอ ๓๘ คลังสินคาท่ีมีพ้ืนท่ีของอาคารทุกช้ันรวมกันต้ังแต ๑๐๐ ตารางเมตร แต 



   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    

ไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๖ เมตร  
สองดาน สวนดานอ่ืนตองมีท่ีวางหางแนวเขตท่ีดินไมนอยกวา ๓ เมตร 
  คลังสินคาที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีท่ีวาง 
หางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๑๐ เมตร สองดาน สวนดานอื่นตองมีที่วาง 
หางจากแนวเขตที่ดินไมนอยกวา ๕ เมตร  
  ขอ ๓๙ โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต ๒๐๐  
ตารางเมตรแตไมเกิน ๕๐๐ ตารางเมตร ตองมีท่ีวางหางแนวเขตท่ีดินท่ีใชกอสรางอาคารน้ันไม 
นอยกวา ๓ เมตร จํานวนสองดานโดยผนังอาคารท้ังสองดานนี้ใหทําเปนผนังทึบดวยอิฐหรือ 
คอนกรีตยกเวนประตูหนีไฟสวนดานที่เหลือใหมีที่วางไมนอยกวา ๖ เมตร 
  โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต ๕๐๐ ตาราง 
เมตรแตไมเกิน ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอย 
กวา ๖ เมตรทุกดาน 
  โรงงานที่มีพื้นที่ที่ใชประกอบกิจการของอาคารทุกชั้นรวมกันเกิน ๑,๐๐๐ ตาราง 
เมตร ตองมีที่วางหางแนวเขตที่ดินที่ใชกอสรางอาคารนั้นไมนอยกวา ๑๐ เมตร ทุกดาน 
 
      หมวด ๔ 
      แนวอาคารและระยะตาง ๆ ของอาคาร 
            ------------ 
 
  ขอ ๔๐ การกอสรางหรือดัดแปลงอาคารหรือสวนของอาคารจะตองไมล้ําเขาไป 
ในท่ีสาธารณะ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานซึ่งมีอํานาจหนาท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณะนั้น 
  ขอ ๔๑ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะที่มีความกวางนอยกวา  
๖ เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๓ เมตร 
  อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน ๘ เมตร หองแถว ตึกแถว บานแถว อาคาร 
พาณิชย โรงงาน อาคารสาธารณะ ปายหรือส่ิงท่ีสรางข้ึนสําหรับติดหรือต้ังปายหรือคลังสินคา  
ที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลถนนสาธารณะ 
  (๑) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ใหรนแนวอาคารหาง 
จากกึ่งกลางถนนสาธารณะอยางนอย ๖ เมตร 
  (๒) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางตั้งแต ๑๐ เมตรขึ้นไป แตไมเกิน ๒๐  
เมตร ใหรนแนวอาคารหางจากเขตถนนสาธารณะอยางนอย ๑ ใน ๑๐ ของความกวางของถนน 
สาธารณะ 
  (๓) ถาถนนสาธารณะนั้นมีความกวางเกิน ๒๐ เมตรขึ้นไป ใหรนแนวอาคารหาง 
จากเขตถนนสาธารณะอยางนอย ๒ เมตร 
  ขอ ๔๒ อาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะ เชน แมน้ํา คู  
คลอง ลํารางหรือลํากระโดง ถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมีความกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ตองรนแนว 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

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    

อาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา ๓ เมตร แตถาแหลงน้ําสาธารณะนั้นมี 
ความกวางต้ังแต ๑๐ เมตรขึ้นไป ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอย 
กวา ๖ เมตร  
  สําหรับอาคารที่กอสรางหรือดัดแปลงใกลแหลงน้ําสาธารณะขนาดใหญ เชน บึง  
ทะเลสาบ หรือทะเล ตองรนแนวอาคารใหหางจากเขตแหลงน้ําสาธารณะนั้นไมนอยกวา ๑๒ เมตร 
  ท้ังน้ี เวนแต สะพาน เขื่อน รั้ว ทอระบายน้ํา ทาเรือ ปาย อูเรือ คานเรือ หรือท่ี 
วางที่ใชเปนที่จอดรถไมตองรนแนวอาคาร 
  ขอ ๔๓ ใหอาคารที่สรางตามขอ ๔๑ และขอ ๔๒ ตองมีสวนตํ่าสุดของกันสาด 
หรือสวนยื่นสถาปตยกรรมสูงจากระดับทางเทาไมนอยกวา ๓.๒๕ เมตร ท้ังน้ี ไมนับสวนตบแตงที ่
ยื่นจากผนังไมเกิน ๕๐ เซนติเมตร และตองมีทอรับน้ําจากกันสาดหรือหลังคาตอแนบหรือฝงใน 
ผนังหรือเสาอาคารลงสูทอสาธารณะหรือบอพัก 
  ขอ ๔๔ ความสูงของอาคารไมวาจากจุดหนึ่งจุดใด ตองไมเกินสองเทาของระยะ 
ราบ วัดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตดานตรงขามของถนนสาธารณะที่อยูใกลอาคารนั้นที่สุด  
  ความสูงของอาคารใหวัดแนวดิ่งจากระดับถนนหรือระดับพื้นดินที่กอสรางขึ้นไป 
ถึงสวนของอาคารท่ีสูงท่ีสุด สําหรับอาคารทรงจ่ัวหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังของช้ันสูงสุด 
  ขอ ๔๕ อาคารหลังเดียวกันซึ่งมีถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากันขนาบอยู 
เมื่อระยะระหวางถนนสาธารณะสองสายนั้นไมเกิน ๖๐ เมตร และสวนกวางของอาคารตามแนว 
ถนนสาธารณะที่กวางกวาไมเกิน ๖๐ เมตร ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของ 
ระยะราบที่ใกลที่สุดจากจุดนั้นไปตั้งฉากกับแนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายที่กวาง 
กวา 
  ขอ ๔๖ อาคารหลังเดียวกันซ่ึงอยูท่ีมุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไมเทากัน  
ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตองไมเกินสองเทาของระยะราบท่ีใกลท่ีสุด จากจุดนั้นไปตั้งฉากกับ 
แนวเขตถนนสาธารณะดานตรงขามของสายท่ีกวางกวา และความยาวของอาคารตามแนวถนน 
สาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน ๖๐ เมตร 
  สําหรับอาคารซึ่งเปนหองแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนน 
สาธารณะที่แคบกวาตองไมเกิน ๑๕ เมตร 
  ขอ ๔๗ รั้วหรือกําแพงท่ีสรางขึ้นติดตอหรือหางจากถนนสาธารณะนอยกวาความ 
สูงของร้ัวใหกอสรางไดสูงไมเกิน ๓ เมตร เหนือระดับทางเทาหรือถนนสาธารณะ 
  ขอ ๔๘ การกอสรางอาคารใกลอาคารอื่นในที่ดินเจาของเดียวกัน พื้นหรือผนัง 
ของอาคารสูงไมเกิน ๙ เมตร ตองหางอาคารอื่นไมนอยกวา ๔ เมตร และสําหรับอาคารที่สูงเกิน  
๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ตองหางอาคารอื่นไมนอยกวา ๖ เมตร 
  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกที่วางที่ใชเปนที่จอดรถ 
  ขอ ๔๙ การกอสรางอาคารในบริเวณดานขางของหองแถวหรือตึกแถว 
  (๑) ถาหองแถวหรือตึกแถวนั้นมีจํานวนรวมกันไดตั้งแตสิบคูหา หรือมีความยาว 
รวมกันไดตั้งแต ๔๐ เมตรขึ้นไป และอาคารที่จะสรางขึ้นเปนหองแถวหรือตึกแถว หองแถวหรือ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

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    

ตึกแถวที่จะสรางขึ้นตองหางจากผนังดานขางของหองแถวหรือตึกแถวเดิมไมนอยกวา ๔ เมตร  
แตถาเปนอาคารอื่นตองหางจากผนังดานขางของหองแถวหรือตึกแถวเดิมไมนอยกวา ๒ เมตร 
  (๒) ถาหองแถวหรือตึกแถวนั้นมีจํานวนไมถึงสิบคูหาและมีความยาวรวมกันไม 
ถึง ๔๐ เมตร อาคารที่สรางขึ้นจะตองหางจากผนังดานขางของหองแถวหรือตึกแถวนั้นไมนอยกวา  
๒ เมตร เวนแตการสรางหองแถวหรือตึกแถวตอจากหองแถวหรือตึกแถวเดิมตามขอ ๔ 
  ขอ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหนาตาง ประตู ชองระบายอากาศหรือชองแสงหรือ 
ระเบียงของอาคารตองมีระยะหางจากแนวเขตที่ดิน ดังน้ี 
  (๑) อาคารท่ีมีความสูงไมเกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงตองอยูหางเขตท่ีดินไม 
นอยกวา ๒ เมตร 
  (๒) อาคารท่ีมีความสูงเกิน ๙ เมตร แตไมถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงตอง 
อยูหางเขตท่ีดินไมนอยกวา ๓ เมตร 
  ผนังของอาคารท่ีอยูหางเขตท่ีดินนอยกวาตามท่ีกําหนดไวใน (๑) หรอื (๒) ตอง 
อยูหางจากเขตท่ีดินไมนอยกวา ๕๐ เซนติเมตร เวนแตจะกอสรางชิดเขตที่ดินและอาคารดังกลาว 
จะกอสรางไดสูงไมเกิน ๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยูชิดเขตที่ดินหรือหางจากเขตที่ดินนอยกวาที ่
ระบุไวใน (๑) หรอื (๒) ดังกอสรางเปนผนังทึบ และดาดฟาของอาคารดานนั้นใหทําผนังทึบสูง 
จากดาดฟาไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร ในกรณีกอสรางชิดเขตที่ดินตองไดรับความยินยอมเปน 
หนังสือจากเจาของที่ดินขางเคียงดานนั้นดวย 
 
     ใหไว ณ วันที ่๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๓  
             พินิจ  จารุสมบัติ 
      รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-----------------------------------+ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรกําหนด 
ลักษณะ แบบ รูปทรง สัดสวน เนื้อที่ ท่ีต้ังของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่วางภายนอกอาคารหรือ 
แนวอาคาร และระยะหรือระดับระหวางอาคารกับอาคารหรือเขตที่ดินของผูอื่น หรือระหวาง 
อาคารกับถนน ทางเทาหรือท่ีสาธารณะ เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย  
การปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การ 
สถาปตยกรรมและการอํานวยความสะดวกแกการจราจร ประกอบกับมาตรา  ๘ (๑) (๗) และ  
(๘) แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดบัญญัติใหการกําหนดดังกลาวตองเปน 
ไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก.๒๕๔๓/๗๕ก/๑๖/๗ สิงหาคม ๒๕๔๓] 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

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    

        อัมพิกา/แกไข 
        ๑๗/๗/๔๔ 
 
 


